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  �سكرة��–جامعة�محمد�خيضر�

  �لية��داب�واللغات�

  قسم��داب�واللغة�العر�ية�    

   مخ���اللسانيات�واللغة�العر�ية

  : امللتقى�الوط���

  ب�ن�ال��اث�العر�ي�والفكر�اللغوي�ا��ديث) املصط���واملف�وم�( البالغة�ا��ديدة�

    2022ماي��10 – 09: يومي: بتقنية�التحاضر�عن��عد�وا��ضور�
  . 2022-05-09: ليوم��ول ا

  .الف��ة�الصباحية

  :ا��لسة��فتتاحية

 سا�00:10سا�إ����309: :التوقيت  

 د�محمد�خان�.أ: مدير�مخ���اللسانيات�واللغة�العر�ية��لمة� 

 لي���جغام�. د: رئ�س�امللتقى��لمة� 

 عيمة�سعدية�. د.أ:ال��نة�العلمية��لمة��رئ�س� 

 فتتاح��لمة�� 

 

  الصباحية�ا��لسة��و��

   02:11إ���  03:10 :التوقيت

  ) د�.ط( كر�مة�ترغي����: مقرر�ا��لسة                                                                              �عيمة�سعدية. د�.أ : رئ�س�ا��لسة

ل
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

   10:40 – 10:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  التأس�س�و�متداد��–بالغة�ا��م�ور�  تومي�غنية�/د

–البالغة�ا��ديدة�ب�ن�ا���اج�املنطقي�وا���اج�اللسا�ي�  س�يلة�بوطّيب�/ د

  ج�ود�جابر�عصفور�أنموذجا�

   10:50 – 10:40  جامعة�ت�سمسيلت

�ن�/ د
ّ

قراءة����( بالغة�السرد�ب�ن�جمالية�التلقي�وشعر�ة�ا��طاب�  مجا�د�بوسك

  ) ة�وا��ديدة�املفا�يم�النظر�ة�للبالغة�القديم

   11:00 – 10:50  جامعة�معسكر�

  11:10 – 11:00  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  نظر�ة�البالغة����الدراسات�العر�ية�ب�ن�ال��اث�واملعاصرة�  آسيا�جر�وي�/ د

ار�إبرا�يم�/ د
ّ

مقار�ة��–أثر�نمط�النص�����شكيل�طبيعة�البالغة�العر�ية�  �ش

  تأصيلية�

   11:20 – 11:10  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�
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  12:10إ����11:20من� :ة�انيسة�الثا��ل

  )د�.ط( حياة�بوسعدة�: مقرر�ا��لسة                                                                صليحة�سبقاق�.د :رئ�س�ا��لسة

ل
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء�  عنوان�املداخلة  اسم�املتدخ

  11:30 – 11:20  جامعة�تيارت  �ي�ا���اج����املوروث�البال���العر   زن�نة�ج�اد�/ د.ط

جودي�حمدي�/ د

  منصور 

  11:40 – 11:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ا���اج�ب�ن�ا��طابة�والتداول�

لب�عبد�/ د.ط
ّ
عبد�املط

  ال���

  11:50 – 11:40   جامعة�ي���فارس�املدية  بالغة�ا���اج�من�مثالية�أرسطو�إ���حوار�ة�ب��ملان

  ز��ب�عالوة/ د.ط

  راو�ة�حمزة/ د

���التأس�س�لنظر�ة�) رسالة����ا���اج�(  ملانأثر�كتاب�ب�� 

  ا���اج����الفكر�اللغوي�الغر�ي�ا��ديث�

  12:00 – 11:50  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

  12:10 – 12:00  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ال�لمة����ال��اث�النحوي�والبال���ب�ن�التوصيف�والتوظيف�  أحمد�تاوليليت�/ د

 ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

 14:20إ����13:30من�  :ةلثا��لسة�الثا

  ) د.ط( من��ة�قليل� :مقرر�ا��لسة                                                                                        ش���ة�بر�اري / د.:رئ�س�ا��لسة

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء�  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

منظور�مستأنف��–) ال�ش�يھ�و�ستعارة�( قراءة����كتاب�  سامية�بو��اجة�/ د

  ليوسف�أبو�العّدوس��

   13:40 – 13:30  �سكرة�محمد�خيضر�جامعة�

�–القادر�جامعة��م���عبد�  املكّون�ا���ا���للكناية����البالغة�العر�ية�  ال��يد�بلعمش�/ د

  قسنطينة�

13:40 – 13:50   

  فاطنة�سو�ح�/ د.ط

ا����/ د.ط
ّ
  أم��ة�حن

   14:00 – 13:50  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ��اجية�املجاز�عند�عبد�القا�ر�ا��رجا�ي�

�- �ستعارة�ب�ن�البالغة�العر�ية�القديمة�والبالغة�ا��ديدة��  خديجة�كالتمة�/ د

  دراسة����املف�وم�وآليات�التحليل�

   14:10 – 14:00  لبوا���جامعة�أم�ا

   14:20 - 14:10  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  �ستلزام�ا��واري�ب�ن�البالغة�القديمة�والبالغة�ا��ديدة��  عيدة�زر�ق�/ د.ط

  

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

  

 



 
 

- 3 - 

 15:10إ����14:30من� :ة�را�عا��لسة�ال

  ) دكتوراه(  أحالم�علية� :مقرر�ا��لسة                                                                                و�يبة�����ي�/ د.:رئ�س�ا��لسة

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

الب���"مقار�ة�بي�ية�املداخل���:تحوالت�ا��طاب��ستعاري�  بث�نة���ال��/ د.ط

  ملحمد�بازي "�ستعار�ة�نحو�بالغة�موسعة

   14:40 – 14:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

  بالل�م���الدين/ د

  نجوى�جدي/ د.ط

   14:50 – 14:40  جامعة�العر�ي�الت�����ت�سة  تلقي�البالغة�ا��ديدة����الدراسات�العر�ية�ا��ديثة�

   15:00 – 14:50  جامعة�ي���فارس�املدية  البالغة�ا��ديدة�ــ�بحث����ال��اث�و�كشف�عن�التوّج�ات�ــ  عمر���يليل/ د.ط

   15:10 – 15:00  جامعة�تيارت�  بالغة�ا��ديدةات�الومنظور  الدرس��سلو�ي  �ّعار�محمد/ د

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

 

  2022- 05- 10: ليوم�الثا�يا

   09:20 – 08:30: ا��لسة��و���

  ) د�.ط( نور�ال�دى�صوطي�: ا��لسة��قرر م                                 �عيمة�بن�ترابو�/ أ�:رئ�س�ا��لسة�

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء�  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

من�منظور�) أساليبھ�وتقنياتھ�( البعد��قنا���للبالغة�العر�ية�  صفية�طب���/ د

  محمد�العمري�

   08:40 – 08:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

   08:50 – 08:40  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  التصور�ا���ا���عند�محمد�العمري�  و�يبة�����ي�/ د

الفكر�ا���ا���عند�صابر�ا��باشة�من�خالل�مقار�ة�ب�ن�ال��اث�  كر�مة�ترغي���/ د.ط

  وا��ديث�

   09:00 – 08:50  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

   09:10 – 09:00  جامعة�سطيف�  البالغة�ا��ديدة�وخلفيات�القراءة����مشروع�محمد�مشبال�  وسيلة�داودي�/ د

اصرة�ب�ن�ضرورات�التلقي�ودوافع�ر�انات�البالغة�العر�ية�املع  جرادي��عرب�/ د

  التجديد�

�–جامعة��م���عبد�القادر�

  قسنطينة�

09:10 – 09:20   

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�
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   10:20 – 09:30: ��لسة�الثانية�ا

  ) د�.ط( سليمة�دح��ي�: ا��لسة��قرر م��������������                           فطيمة�دخية���������������������/ د�:رئ�س�ا��لسة�

ل
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

ام�  لي���غضبان�/ د
ّ
   09:40 – 09:30  جامعة�ا��لفة�  بالغة��رتياب�عند�إبرا�يم�بن�سّيار�النظ

   09:50 – 09:40  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ��اجية�القياس�أنموذجا��–البالغة�ا��ديدة����ال��اث��صو���  سامية�شودار�/ د

عز�الدين���ضر�/ د.ط

  الز�ن�

   10:00 – 09:50   02جامعة�البليدة�  فن�ا��طابة�أنموذجا��–ا���اج�ودوره����إثراء�البالغة�العر�ية�

ا�ي�/ د
ّ

م�لدى�ا��احظ�  عّباس�حش
ّ
   10:10 – 10:00  جامعة�جيجل�  دراسة�تداولية�اجتماعية��–ج�از�املت�ل

وة�/ د.ط
ّ
يات�البالغة�ا��ديدة  محمد�عال

ّ
من�خالل�آراء��–���ال��اث�العر�ي��تجل

  ا��احظ�

   10:20 – 10:10   02جامعة�ا��زائر�

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

 
  

   11:10 – 10:30: ا��لسة�الثالثة�

وة��: ا��لسة��قرر م���������������               غنية�بوضياف�����������������/ د�:رئ�س�ا��لسة�
ّ
  )د�.ط( ز��ب�عال

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  خلة�عنوان�املدا  اسم�املتدخ

مقار�ة��–البالغة�ا��ديدة�من�التنظ���الغر�ي�إ���التلقي�العر�ي�  �اجر�عاشور / د.ط

  وصفية�ملال�سات�التلقي��
   10:40 – 10:30  جامعة�ي���فارس�املدية

نور�ال�دى�/ د.ط

  صوطي�

  نجاة�كعبوش/ د.ط

�صول�املعرفية� �-البالغة�ا��ديدة�ضمن�املنجز�العر�ي�ا��ديث�

  -محمد�العمري�نموذجا�-و��متدادات�اللسانية�العر�ية

   10:50 – 10:40  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

   11:00 – 10:50  ومرداسجامعة�ب  ) املف�وم�وإش�الية�املصط���( البالغة�ا��ديدة�  نادية�و�دير�
ا���اج�( قراءة����كتاب��–املفا�يم�املحّددة�للبالغة�ا��ديدة�  لي���جغام�/ د

  ألمينة�الد�ري�) ��ضوء�البالغة�ا��ديدة�و�ناء�ا��طاب��
   11:10 – 11:00  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

    : توصيات�امللتقى�

ـــــــجامعة��س                           �عيمة�سعدية�/ د.أ   كرةــــــــــــ

ـــــلي���جغ/ د ــــــــــــ ـــــــجامعة��س                         ام�ـــــــــــ   كرةــــــــــــ

ار�/ د
ّ

ـــــــجامعة��س                             مــــــــــابرا�ي�ش   كرةــــــــــــ

ــــــــــــــز��ب�م/ د ـــــــجامعة��سزاري����������������������ـــــــ   كرةــــــــــــ

ـــــ�عرب�ج/ د   جامعة�قسنطينةرادي������������������ــ

ا�ي�����������������/ د
ّ

ـــــــــــــــــجامعة�جيعباس�حش   جلــ

  مراسيم�اختتام�امللتقى

 



 بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات 

 قسم اآلداب واللغة العربية 

 مخبر اللسانيات واللغة العربية 

 : الملتقى الوطني 

البالغة الجديدة ) المصطلح والمفهوم ( بين التراث العربي والفكر اللغوي 

 الحديث

   2022ي ما 10 – 09: يومي

 الديباجة : 

خصوصا لح ظهر في الحقبة المعاصرة في الدراسات األوربية مصط ،البالغة الجديدة 
(، ويقصد من خالله الخلفيات النظرية واآلليات التي تّمت العودة .. واالنجليزيةالفرنسية  )

ونظر إليها الدارسون برؤية غة أرسطو واليونان والرومان، وغيرهم، إليها من خالل بال

ووّجهت نحوها اتهامات عديدة،  ،لعصر الحديثجديدة، ألّن البالغة كانت قد أهملت في ا
 .  والتأويل وتمدّ النقد باستراتيجيات التحليل ،همتسوالبالغة الجديدة بالغات 

نظرية ، تأسست على مباحث: وقد ازدهرت الدراسات البالغية الغربية عبر اتجاهات 
بالغة ولبالغة العامة . ابنظرياتها وتوجهاتها المختلفة / و الحجاج ) بالغة الحجاج واإلقناع (

، وغير ذلك، فجاءت بالغة الجمهورو ي،بالغة القراءة والتلقالبالغة الشعرية، وو السرد 
 .  البحوث العربية بين هذا وذاك

فوجب البحث عن مدى أصالة وعمق هذه الدراسات، مراجعة ونقدا، لنحاول في هذا 

بية الجديدة، يمكن أن يعتمد في مقاربة الملتقى، بحث إمكانية تأسيس نموذج بديل للبالغة العر
 الخطابات مهما كان نوعها.

وسنرّكز في هذا الملتقى على أهم قضايا البالغة الجديدة، لنحاول فتح آفاق البحث 
، وهذا بالغة الحجاج واإلقناع، بمختلف النظريات والرؤىالبالغة الجديدة  والدراسة؛ كون

تونس والجزائر، كل من محمد مشبال والعمري العرب، خاصة في المغرب و ما تحدّث عنه

ومحمد مفتاح في فهم ومحمد الولي وحمادي صّمود وعبد هللا صولة وعماد عبد اللطيف 
األعمال الغربية في البالغة الجديدة من جهة، وإعادة النظر في التراث البالغي العربي من 

 هذه الزوايا للكشف عن النماذج المخفية فيه . 

 

 

 :  تقىأهداف المل

  . فتح مجال معرفي جديد إلسهام األقالم العلمية لألساتذة وطلبة الدكتوراه 



 . التعريف بعلم جديد قليل التناول في المحيط العلمي محل اليوم الدراسي 

  . تشكيل لبنات علمية جديدة في قسم اآلداب واللغة العربية   

  . تعريف الطلبة بمصطلحات ومفاهيم جديدة 

 الماستر  جادة ورصينة للطلبة في مرحلتي : ة جديدة لبحوثفتح أطر معرفي
 والدكتوراه . 

 :  محاور الملتقى

 بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة . المحور األول : 

 المحور الثاني: البالغة الجديدة في التراث

 : البالغة الجديدة في الدرس اللغوي العربي الحديث  المحور الثالث

  سات العربية اتلقي البالغة الجديدة في الدر:  المحور الرابع

 نظرية وتأسيس. -البالغة العربية الجديدة   المحور الخامس:

 أ.د/ محمد خان  :للملقى الرئيس الشرفي  

 د/ ليلى جغام  : رئيس الملتقى

 أ.د/ نعيمة سعدية  رئيس اللجنة العلمية :

 أعضاء اللجنة العلمية : 

   أ.د/ عّمار ربيح            جامعة بسكرة 

  أ.د/ عّمار شلواي          جامعة بسكرة 

  . د/ ليلى جغام                جامعة بسكرة 

  أ.د/ عزيز كعواش           جامعة بسكرة 

  . أ.د/ ليلى كادة               جامعة بسكرة 

 . د/ جودي حمدي منصور     جامعة بسكرة 

 ي            جامعة جيجل . د/ عبّاس حشان 

  . د/ باديس لهويمل           جامعة بسكرة 

  . د/ صفية طبني            جامعة بسكرة 



  . أ.د/ ليلى سهل           جامعة بسكرة 

  قسنطينة .   –د/ جرادي يعرب         جامعة األمير  

  1د/ مهدي مشتة         جامعة قسنطينة  . 

     جامعة تيسمسيلت .    د/ العربي بومسحة 

  . د/ صورية بوصوار      جامعة تيسمسيلت 

  . د/ سليم حمدان       جامعة الوادي 

   . د/ هشام فّروم       جامعة الطارف 

  . د/ محمد رضا بركاني  جامعة الطارف 

 جامعة الطارف .           كريا مخلوفيد/ ز 

  /فوزية دندوقة       جامعة بسكرة . أ.د 

  /إبراهيم     جامعة بسكرة .  بشارد 

  . د/ أبو بكر زروقي   جامعة بسكرة 

    . د/ غنية تومي      جامعة بسكرة  

  . د/ شهيرة زرناجي    جامعة بسكرة 

  . د/ زينب مزاري      جامعة بسكرة 

  . د/ نورة بن حمزة     جامعة بسكرة 

 أعضاء اللجنة التنظيمية :  

 أوال : األساتذة :

 ام .د/ ليلى جغ 

 . د/ سبقاق صليحة 

 . د/ فطيمة دخية 

 . د/ وهيبة عجيري 

 . د/ غنية بوضياف 

 . د/ شهيرة برباري 



  . د/ سميحة كلفالي 

 .  أ/ نعيمة بن ترابو 

 ثانيا : طلبة الدكتوراه : 

  . زينب عالّوة 

  . راوية حمزة 

  . أحالم علية 

 وطي . نور الهدى ص 

  . نور الهدى غرابة 

 دة . اة بوسعحي 

 قلّيل .  منيرة 

  ماصريهاجر 

  بوعزيزعبد هللا 

 .برينيس ربيع 

  عزوز  ياسينأحمد. 

  . سليمة دحيري 

 . كريمة ترغيني 

  . دالل حوحو  

 شروط المشاركة : 

  المشارك بأحد محاور الملتقىالتزام  . 

 مستلّة .  أن تكون المشاركة أصيلة غير منشورة وال 

  . االلتزام التام بشروط البحث العلمي 
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 الملخص:

التجديد  قراءة في الموروث البالغي القديم لتحديد مظاهر ترتكز هذه الدراسة على محاولة إعادة

نظر في تعدد وجهات ال بها إلى في البالغة العربية، والتي شهدت حركة مستمرة وواسعة مما أدى

 و تحديد مرتكزاتها. هاضبط مفهوم

التي  والمعرفية للبالغة العربية األصول وقد كان الهدف في أسطر هذه الدراسة البحث في  

 وعليه بدت واضحة في أعمال باحثيها أمثال عبد هللا صولة و محمد العمري و حمادي صمود.

ي ف يةلتجديدا هامظاهر وفيما تتمثل غة الجديدة ؟ سنحاول اإلجابة على إشكاالت مهمة منها:ما البال

  ؟خاصة ما ذهب إليه محمد العمري  المنجز العربي الحديث

 .يالمنجز العرب ،االتجاهات  ،التجديد البالغيالبالغة الجديدة، ديمة، البالغة الق الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: أوالً/

 اً لتعددال تزال البالغة محل نقاش واستفسار حول مكنوناتها ومفهومها و طبيعتها ،وهذا نظر

لعربي، التوجهات التي جعلت مفهومها ال يستقر على مرسى واحد ،سواء على الصعيد العالمي أو ا

ة قراءة الل إعادنجد أن هناك من حاول إعادة البعث في فيها و إبراز معالم جديدة لها من خحيث 

ن مى البالغة قوم بإماطة اللثالم علتالعصر و المستقبل ، هذه الدراسة التراث مع ما يوافق تحديات 

اول من حفي هذا التجديد البالغي "محمد العمري" الذي  ساهموا الدارسين الذين خالل تتبع  أهم

ي خالل إنجازاته  قراءة التراث البالغي ،والذي جاء نتيجة دراسات حول مصطلح اإلقناع ف

 الخطابة العربية القديمة . 

 دعوات للتجديد البالغي : ثانياً:

البعث في الدرس البالغي ،إذ أنهم أعادوا قراءة التراث البالغي وفق  سعى اللغويون إلعادة

مكانة التي تحتلها البالغة في الدراسات األدبية و اللغوية على حٍد سس و مناهج مضبوطة نظراً للأ

جديد في البالغة العربية منذ القديم عند العلماء و الباحثين العرب إذ نجد سواء ،وقد كانت بدايات الت

لم يقصر العلم و الشعر و يدعوا إلى التجديد في علوم اللغة و البالغة حيث قال:" إن هللا ابن قتيبة 

البالغة على زمن دون زمن ،وال خّص به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده 

ً في عصره" في كّل دهر، وجعل كل قديم حديثا

ليحاول من بعده لفيف من العلماء لتوسع في علوم البالغة و النظر فيها،إالّ أن ما ذهب إليه  1

حلة النضوج و االكتمال على حد قول الباحثين و شهادتهم في أن علم البالغة الجرجاني وصل لمر

قد استقرت أركانها ،ورسخت دعائمها ،ووصلت إلى ذروة نضجها وازدهارها على يديه 

 2،وبخاصة في كتابه )دالئل اإلعجاز( و )أسرار البالغة( لتكتمل فيهما مباحثها و تستقر مالمحها.

ضة عدد من الباحثين وجهوا اهتمامهم في دعوة  لقراءة البالغة العربية ليأتي بعده في عصر النه

من خالل تتبع الكتب و المؤلفات فركزوا على الجانب التطبيقي من أجل إقناع المتلقين بمصداقية 
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والتجديد البالغي  3هذه الدعوة وموضوعية المشروع البالغي و التدليل على فهم الدعاة لما ينادون.

 4ابة البالغة  مّر بمرحلتين متمايزتين أوضحهما العمري كاآلتي: أو إعادة كت

الغة أ/مرحلة السرد التاريخي وتلخيص محتويات الكتب و أفضل ما يمثلها شوقي في كتابه )الب

 تطور و تاريخ(.

 ب/مرحلة الكتابة من منظور حداثي لساني واع باختياره ملخص له:ويمثل هذه المرحلة طرح

وع مؤلفه)التفكير البالغي عند العرب أسسه و تطوره إلى القرن السادس مشرحمادي صمود في 

 قراءة(

 قيق غاياتوقد كان الهدف من مشروع القراءة و دعواتهم التجديدية في البالغة العربية من اجل تح

 5متمثلة في :

و أة الفنية _التجديد في دراسة علوم البالغة وفي الربط بينها تحت اسم الصورة البالغية أو الصور

 الصورة األدبية أو الصورة الجمالية.

 _التجديد في درس تاريخ البالغة من حيث ظواهرها و صلة هذه الظواهر باألعالم والتيار

 البالغي ،وفي دراسة تيار قضايا البالغة من خالل العصور أو من خالل األعالم.

 ..ل علوم اإلنسان و النفس._التجديد في دراسة علوم البالغة وصلتها بالعلوم الحديثة مث

 _التجديد في دراسة المصطلحات البالغية وتدرجها،وقضايا البالغة من خالل عصورها .

ن م_السعي إلى تخليص البالغة من تلك الزيادات  الحواشي ومن الفلسفة و المنطق و غيرها 

خيص ه سعى لتلالعلوم ،واالقتصار على المستوى البالغي و الفني فحسب، و لم يؤثر عن أحد أن

ً االبالغة من القواعد  التعريفات ،إدراكاً من الباحثين و المعلمين ألهمية القاعدة و   .لذوق معا

وقد مست الدعوات التجديدية في العصر الحديث الساحة اللغوية و األدبية نظير سعي 

ل وجيز وقد كانت الدارسين لمحاولة قراءة جديدة للبالغة ،إالّ أن محاوالتهم و إنجازاتهم كانت بشك

دراساتهم استكشافية وصفية أو تفسيرية ،وقد كانت دراستهم جزئية تتناول ظواهر أو قضايا لها 

وقد كانت دراساتهم  6أهمية أحيانا و لكنها ليست أكثر لبنات من بناء تجب إقامته على قاعدة واسعة.

من القراء ،إضافةً لكونها لم تسعى للمحافظة على التراث و إعادة إحياءه و التعريف به و تقريبه 

تهتم باألسس التي يقوم عليها التفكير في جمالية اللغة عند العرب ،ومن بين هؤالء الذين حاولوا 

النهوض بالبالغة و ضع معالم جديدة لها نجد أمين الخولي)فن القول( و علي العماري) البالغة 

بالغي الحديث( مصطفى الصاوي العربية و حاجاتنا إلى التجديد(مصطفى الجويني)الفكر ال

. هذه الدعوات التجديدية التي صبّت اهتمامها   7الجويني)البالغة العربية تأصيل و تجديد(

بالموروث القديم و إعادة النظر في المنجزات الماضي في الحقيقة هي البوابة الرئيسية لتأسيس 

هم العميق الحتياجات المستقبل بالغات جديدة، والتي ال تتحقق إالّ بالرؤية للماضي من أجل الف
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وإذا نظرنا لكل ذلك نخلص إلى  8سواء كان ذلك في مستوى الصعيد العالمي أو الصعيد العربي.

وجود بالغتين أساسيتين: بالغة كالسيكية تتسم بطابعها المعياري التعليمي ،وبالغة جديدة علمية 

ه المضمرة، و استخالص بنياته و لسانية حجاجية تعنى بوصف الخطاب البالغي، مع تبيان قواعد

ً لدراست  9دالالته ووظائفه التداولية و الحجاجية. حيث يرى الدارسين أن التداولية مدخالً مناسبا

التراث البالغي العربي لما توفره من آليات في الكشف عن المعنى و مكوناته ،بحيث أنها طريقة 

 10للنظر من جديد في مادة اللسانيات و مناهجها .

 مفهوم البالغة الجديدة: لثاً:ثا

تسبات اتجهت أغلب التيارات النقدية الحديثة إلى إمكانية إعادة قراءة البالغة ضوء المك

وكان هذا نظراً  لما شهدته الدراسات الغربية  11المنهجية الجديدة ،والسيما مكتسبات اللسانيات 

ي يرمي  م والذ1958لحجاج سنة ة النظري تزامنا واألعمال التي قام بها بيرلمان من خالل تعرضه

ح يالد مصطلفي دراسته إلى استمالة عقل المتلقي و التأثير في سلوكه و إقناعه، فكان على إثرها م

حيث يعد هذا المصطلح من أهم المصطلحات التي تم تداولها في الدراسات  12البالغة الجديدة.

هوم لتراث الذي انطلق منه و المفالمعاصرة لبالغة اإلقناع ،وهو مصطلح اضطرب مفهومه في ا

خالل  الذي وصل إليه،إذ يعد عند أرسطو _من وجهة نظر المعاصرين _ مراعاة المقام والحال من

لعالقة االعالقة القائمة بين الخطيب و المستمع من الناحية النفسية و األخالقية ،وموجب هذه 

وا سها، على عكس العرب لم يهتمودراسة أحوال المخاطب قام أرسطو بتقسيم الخطابة على أسا

 للخطيب أن فحاولوا أن يدرجوا تحت عنوان المقام والحال مالحظات كثيرة فيما ينبغيبهذه العالقة 

لمتكلم، يكون عليها أو يراعيها من أحوال المستمعين،وبذلك غياب للمستمع و حضوٌر كبير لجهد ا

ربّية البالغة الغ جابّي في الحوار فيفي حين أ ّن شخّصية السامع تكون واضحة وله دوره االي

 ً   13.القديمة والمعاصرة أيضا

إن الحجاج من خالل ما ذهب إليه أرسطو عملية إتصالية قوامها الحجة المنطقية وغايتها  

إقناع اآلخر و التأثير في حياته السلوكية ،ويعتبر هذا التحديد امتدادا لمفهوم الخطابة عند أرسطو 

لريطورية( هذه األخيرة تعنى :قوة تتكلف اإلقناع في كل واحد من األمور والتي أطلق عليها )ا

وبذلك يعتبر الحجاج هو البالغة الجديدة على حد ما ذهب إليه بيرلمان إذ أنه يطابق  14المنفردة .

بين البالغة و الحجاج فال تخرج البالغة في نظره عن دائرة الحجاج ،وهذا ما ذهب إليه أوليفي 

ه يصرح أن البالغة لم تعد لباس خارجياً للحجاج ، بل إنها تنتمي إلى بنيته الخاصة برول حيث نجد

،وقد أكد أن القدماء لم يخطئوا حين وحدوا في مجموع واحد بين البالغة و العناصر العقلية 

ً إلى  للحجاج بمكوناته الوجدانية و الجمالية ،ال مفر للبالغة ألي حجاج دون أن يؤدي ذلك حتما

ومنه يمكن القول أن البالغة الجديدة هي مصطلح آخر للحجاج أو هي الحجاج نفسه  15ض.التحري

بقضياه و تقنياته و أسسه و مبادئه وهذا ما أكده عبد هللا صولة إذ أنه يوازي بين المصطلحين و 

يعتبرهما واحد البالغة الجديدة أو نظريات الحجاج فيقول: "البالغة الجديدة في العصر الحديث 

ت" كما يقول روبول ،لكن يمكن أن نعتبر البالغة التي جاء بها برلمان و تيتكا هي هذه اغ"بال
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  16البالغة الجديدة كما نص على ذلك عنوان كتابهما الفرعي مصنّف في الحجاج _البالغة الجديدة"

إذ عبر العنوان الفرعي ))البالغة الجديدة(( لكتاب بيرلمان  ))مصنف في الحجاج(( عن هذا 

التوجه العام الذي يروم جعل البالغة علماً مستقبلياً هدفه تطوير المجتمع وتحليل مختلف الخطابات 

وقد سعى الباحثان إلى تخليص  17عن طريق الوقوف على خططها الحجاجية المتأسفة عليها.

ً ،فالحجاج ا لحجاج من التهمة المغالطة و المناورة و التالعب بعواطف الجمهور و بعقله أيضا

عندهما معقولية و حرية ، فموضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من  شأنها أن تؤدي 

ولذلك 18باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من  أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم .

ت البالغة الجديدة )الحجاج(  على عاتقها مهمات عدة  منه تخليص الدرس البالغي مما لحق أخذ

ً على التبسيطات ، وذلك من أجل التوجه إلى آفاق القراء و ُحججهم من  به من تشويه يعود أساسا

  19جهة ،و التخلي عن النزعة المعيارية من جهة ثانية .

 اتجاهات البالغة الجديدة :  رابعاً: 

الروسية  ظهرت الليسانيات البنيوية نظرا لتظافر عدة تيارات من الشكالنيةاالتجاه اللساني: "-

 لبروز علىاومدرسة براغ واالنثروبولوجيا، والبنيوية نظرية نقدية اتخذت من اللغة أساسا لها في 

 20".الساحة النقدية

لكي ووالبنيات اللفظية،  يقول "جاكبسون" أن الليسانيات هي " العلم الذي يشمل كل األنساق

و في تستوعب مختلف البنيات كان لزاما عليها أال تختزل في الجملة أو أن تكون مرادفة للنح

 21لسانيات الخطاب أو لسانيات فعل القول"

معاني أن الشعرية متصلة بجذرها اللساني، فهي بنية نصية بامكانها تحقيق الويرى   جاكبسون 

ل وي والتحليالشعرية قيمتها من الدراسات اللسانية خاصة التحليل البنيواالنزياحات ، وقد اكتسبت 

بكل ما  األسلوبي فالشعرية هي األدبية موضوعها علم األدب الذي يعنى بآليات الصاغة والتركيب

ق رسالة يجعل من كالم ما عمال أدبيا، فالشعرية هي الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سيا

 22.ن أن تثير انتباهنالسانية وتحكمه دو

وقد ظهرت مجموعة دراسات لسانية تحاول تصنيف الصور البالغية في ضوء معايير منهجية 

 -:محدودة ومنها

م ) الزوائد واللواحق و الخطي وأخرى في ضوء المورفيأتصنيفها حسب المعيار الصوتي 

لسياق او أيعة الداللة خرى حسب طبأ و التركيب، وأالمركب و أو حسب طبيعة الكلمة أوالمقاطع( 

 التداولي وبعضها صنف حسب المحاور اللسانية ومنها 

المحور االستبدال مثل صورة السخرية ،وهناك صور المحور التاليفي مثل االستعارة .وقد صنف 

)رومان جاكبسون( الصور البالغية في قطبي االستعارة و المجاز المرسل أو المشابهة و 

وقد عنى ) جيرار ر مرتبطا باالستعارة في حين يتميز النثر بالمجاورة.المجاورة ، فقد وجد الشع
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جينيت( كما اآلخرين بالصور البالغية كما في مقالة ) البالغة المقصدةأو المحدودة( فقد درس فيها 

 23.الصور البالغية السيما االستعارة والكناية والمجاز المرسل في ضوء رؤية بالغية جديدة

 االتجاه األسلوبي:

ت التداولياوتعد األسلوبية أيضا فرعا حديثا من فروع اللسانيات إلى جانب الشعرية والسيميائية و
الطابع  وتهتم بوصف األسلوب بنية وداللة ومقصدية وهي بهذا تختلف عن البالغة الكالسيكية ذات

ً المعياري التعليمي التي كانت تهتم بالكتابة والخلق واالبداع وتجويد األسلوب  اقا داللة وسيوبيانا

ألسلوب اوزخرفة، وتقدم للكتاب الناشئ مجموعة من الوصفات الجاهزة في عملية الكتابة. وتنميق 
 24بالغة وفصاحة وتأثيراً.

 " فاألسلوبية دراسة األسلوب على المستويات الصوتية والمقطعية والداللية والتركيبية

يائية ف تمثالته اللسانية والبنيوية والسيمدراسة األسلوب دراسة علمية في مختل.والتداولية

 ومستوياته الصوتية والداللية والتركيبية

وهي تهتم بخصائص األسلوب األدبي وغير األدبي وتحديد مواصفاته ومميزاته الفردية 

ً ووجدانياً وحركيا ايا التي ومن القض.واستخالص مقوماته الجمالية وبيان ذلك على المتلقي ذهنيا

جمالية، لوبة للدراسة: موضوع الكتابة والصياغة، قضية االنزياح، قضية المسافة التكرحها األس

 25.لمعنىالبالغية، العناة باللفظ وا أدبية النص األدبي ودراسة الوظيفة الشعرية، ورصد الصور

اهر اربة الظوفاالسلوبية مقاربة منهجية نظرية وتطبيقية يمكن تمثلها في الحقل االدبي والنقدي لمق
ة النصوص السلوبية البارزة التي تميز المبدع وتفرده عن غيره، تدرس األجناس االدبية، سرادبيا

وتعيينا  والخطابات والمؤلفات، دراسة الوظيفة الشعرية، التمييز بين األساليب حقيقة ومجازاً،

 وتضمينا، مع رصد االشكال والبنى االدبية والسيميائية، واستكشاف بالغة النص، وتحديد
 لمستويات اللسانية للخطاب من: صوت ومقطع وكلمة وداللة وتركيب وسياق ومقصدية، وربطا

 ذلك بالفرد المبدع وموهبته او العمل على دراسة / األسلوب/ وفق المعطيات النفسية او

 .االجتماعية

يد د الجدأما األسلوبية باعتبارها بالغة علمية جديدة نشأت في احضان الشكالنية الروسية والنق

لشعرية فاستلهمت؛ حيث بحث الشكالنيون الروس في أدبية العمل اإلبداعي مركزين على العبارة ا

ور صنفسها، كرد فعل على االهتمام بمكونات خارج أدبية، حيث اختزلت البالغة)الشعرية( في 

 26.داللية خاصة ثم صورة واحدة )االستعارة(

ة أو وع من األنواع لجنس ما، فإن االستعاريقول )ميشل جوكي( : " إذا تعلق األمر بإفصاح ن

 ي إلى بعدرة والكناية رغم اختالفهما الثانواصورة الصور هي المؤهلة للعب دور الجنس ...االستع

 27واحد هذا البعد الذي يمكن التعبير عنه عامة بعبارة استعارية"

 واسعا وعاما ومن هنا نالحظ أن البالغة وقعت أسيرة الشعرية وأعطيت لالستعارة مفهوما

 .لتستوعب كل صور التغيير الداللي واالنزياحات 
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 سلوب)األ من هذا يتبين أن األسلوبية قد ارتبطت بالتفكير حول األسلوب، اقترنت بمقولة )بوفون(

المة صيل يكون عأز بأسلوب شخصي متان يأع البد من ن المبدأوهذا يدل على  هو )الكاتب نفسه(

 28...عليه

 :البالغة الحجاجية: االتجاه الحجاجي

ً فاستعملت تقنيات ال ً وثيقا بالغة في ارتبطت البالغة الجديدة حسب )بيرلمان( بالحجاج ارتباطا

 .لمقاما: القصد، عملية االفهام واالقناع والتأثير ، وقد اهتم )بيرلمان وتيتيكا( على مبدأين أساسيين

درس  "ن على أن موضوع الحجاج هو : فهما ال يعتبران الحجاج تالعبا بعقل المخاطب؛ بل يؤكدا

حات، تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطرو

و"دراسة التقنيات البالغية الحجاجية التي تسمح بتعزيز موافقة  29وأن تزيد في درجة ذلك التسليم"

ن اج، ذلك أن التخاطب إنّما يتم ماألشخاص على القضايا التي تطرح عليهم هي موضوع الحج

ف أو أجل ربط عالقات مع الغير بهدف التأثير فيه أو االتفاق معه، وذلك عن طريق تبرير موق

 30"الدفع إلى عمل

"  ( في نظرية البالغة الجديدة بعدا عقليا على الحجاج؛ ورأى أنberelmanأضفى بيرلمان )

إنما هو ولمغالطة والتالعب باألهواء والمناورة، الفعل المترتب على الحجاج ليس موصال إليه با

 31فعل هيّأ له العقل والتدبر والنظر"

بالغة إلى ضبط العالقة بين الحجاج وال في كتابهما المشترك يسعيان  بيرلمان و تيتكهوبذلك 

 32ويعطي إمكانية قراءتين :

 أ/ الحجاج هو البالغة الجديدة.

 ب/الحجاج من البالغة الجديدة.

رية ثير، فنظفالبالغة الجديدة عندهما حجاجية بامتياز، ذلك أن هدفها الوحيد هو اإلقناع والتأ

فقد  33.الحجاج البالغي ترى أن الحجاج هو البالغة أما ما ليس حجاجا فهو إما سفسطة أو برهان

عن  بحثحرص بيرلمان على إبعاد األحكام االنفعالية واالعتباطية عن البالغة، وكان منطلقه ال

ن اإلقناع ف» ال يوجد منطق للقيم وما نبحث عنه عولج قديما عبر البالغة أي «: منطق للقيم يقول

 34وهي نظرية أثرت في مسار البالغة.« واالقتناع

يولوجي ويعد ) روالن بارت( خير من يمثل هذا االتجاه، الن البحث السيماالتجاه السيميائي :-

 35اصر سيمياء الداللة لدى بارت،"لديه هو )دراسة االنظمة الدالة( عن
وقد حاول )بارت( بوساطة هذه الثنائيات اللسانية البنيوية: ثنائية )الدال والمدلول(، وثنائية )التعيين 

مقاربة .والتضمين(، وثنائيات )اللسان والكالم(، وثنائية )المحور االستبدالي والمحور التركيبي(

واالساطير، والطبخ ، واالزياء، والصور، واإلشهار، الظواهر السيميولوجية، كأنظمة الموضة، 
والنصوص األدبية، والعمارة، ألخ .... واخيراً، يمكن للمقاربة النصية والخطابية في بعدها 
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نساق اللفظية البالغية بغية البحث عن داللة األالسيميوطيقي ان تستعين بثنائيات بارت اللسانية و

 36.والنصوص اإلبداعية األدبية والفنيةوغير اللفظية في األنشطة البشرية 
الغة ويعني هذا أن روالت بارت من الدارسين الغربيين األوائل الذين سارعوا الى تطبيق الب

، والطبخ وخاصة ثنائية التقرير وااليحاء، على االنظمة السيميولوجية غير اللفظية مثل: الموضة

في  ن أهم الدارسين للصورة اإلشهاريةواإلشهار، واالزياء، والصور، والموضة ... بل بعد م
قد ارتأى الغرب على المستوى السيميائي والبالغي سيما في دراسته ) بالغة الصورة اإلشهارية( و

بالغة أن دراسة الصورة تستوجب التركيز على دراسة الرسالة اللغوية ، والصورة التقريرية، و

 الجتماعيةلتعامل مع األنظمة السيميائية واالصورة. والبالغة السيميائية استخدمت البالغة في ا
 37كالموضة والصورة واألزياء واالشهار ...

رس، فتستند على السيمياء والبالغة معًا، وعدم إغفال آراء دوسوسير، وبي (mu) موو جماعة 

ستويات وروالن بارت، وغريماس، وإيكو وغيرهم، مع العلم أن السيميائية تهتم بالعالمة في الم

ات سس الدراسأوالصرفية والداللية والتركيبية والتداولية والجمالية. والبعد البالغي أحد  الصوتية

كيبية السيميائية القائمة على البحث عن العالمة، وقد اشتغلت جماعة )مو( على البنيات التر

ة ويات اللغوالداللية والسياقية من خالل الجمع بين المستويات المنهجية، واالنفتاح على اللساني

ديعية والبصرية، ودراسة عالقة النص بالصورة، والتركيز على الصورة البيانية والمحسنات الب

 عملت (mu) والحجاج التأثيري واإلقناعي وخاصة عند جاكبسون، ومن هنا ندرك أن جماعة مو

 .38اعلى تأسيس سيمياء بالغة عامة وخاصة، لمعرفة أنظمة اللغة معرفيًّا وسياقيًّ 

لسيميائية انستنتج أن جماعة )مو( ربطت المنهج السيميائي بالبالغة، واستثمرت العالمة ومما سبق 

للفظية اوالمحسنات  في الدراسات الحجاجية واألسلوبية، واستفادت من إشارات ورموز علم البيان،

 39 ".اءوالمعنوية، ودالالت علم المعاني، مثل: االستفهام، والنفي، والتوكيد، والقصر، والند

 االتجاه التداولي : البالغة هي التداولية -

شكل منظم بيعنى بالعالقة بين بنية النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة به  علمالتداولية " 

 40كان يسمى في البالغة القديمة بمقتضى الحال" وهذا ما

يحالن  بحيث يرى ليتش أن " البالغة تداولية في صميمها، إذ أنها ممارسة بين المتكلم والسامع

 41إشكالية عالقتهما مستخدمين وسائل محددة للتأثير على بعضهما"

قناع والـتأثير وتدرسان كل ا تشترك معها في االهتمام بفن اإل"فالبالغة وثيقة الصلة بالتداولية كونه

لية ما له عالقة باستعمال اللغة في التواصل قصد التبليغ وتعديل رأي المتلقي، فتقوم البالغة التداو

نشاء وفق رؤية لغوية تداولية وظيفية قائمة الخبر واإلعلى دراسة مقاصد المتخاطبين هدفها دراسة 

على نظرية أفعال الكالم واالستلزام الحواري، وذلك عبر تصنيف العبارات اللغوية إلى عبارات 

شاف المعاني نجازية الحرفية ثم استكصريحة المعنى مع تحديد أفعالها القضوية وتبيان قوتها اإل

الضمنية التي يستلزمها السياق، ثم االنتقال إلى االستلزام الحواري للكشف عن المعاني اإلنجازية 

وتصنيف  المقامية مع التركيز على الدور الداللي والدور التركيبي والدور التداولي، السياقية و

 42.جازية البالغيةناألقوال حسب أغراضها اإل
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كلم، لية: المتمن االهتمامات، مثل االهتمام بالعناصر التواص رولية في كثيفالبالغة تشترك مع التدا

لم صدية المتكمق قناع، كما تهتمان باإلنجاز الكالمي واإل والمتلقي والخطاب والمقام قصد التأثير و

 43.من خالل خطابه ومراعاة ظروف المتخاطبين الثقافية واالجتماعية والنفسية

 عند العمري: البالغة الجديدةخامساً: 

عربي يعتبر محمد العمري من البالغيين  الذي أسهموا في إعادة قراءة التراث البالغي ال

ديدة وتبين معالمه بصورة جديدة توازي إلى ما ذهب إليه الدرس الغربي من أجل تحقيق آفاق ج

ة ،وقد جديدومحاولة النهوض بالبالغة القديمة التي ظلت مهملة لسنوات طويلة وذلك وفق منهجية 

س الغربي أسهمت إنجازاته في تطوير آليات النظر للبالغة ،وذلك استناداً إلى ما ذهب إليه الدر

الذي  على رأسهم أرسطو الذي ربط البالغة بالخطابة أو ما أطلق عليه )ريطورية(.هذا المصطلح

نين عنيين اثعانت منه الدراسات العربي من أجل وضع مقابل له .فالريطورية نجدها تدل على م

جون أساسيين ،وقد تدل على معان ثانوية وعارضة ،وهذا ما نجده في معجم ألفاظ األسلوبية ل

 مازاليغا و جورج مولينيي تعتبر عن ثالث معاٍن ثالثها ثانوي و عارض :

ا تها و بثه_البالغة مبحث قديم يهتم بفن اإلقناع في مكوناته و تقنياته،واستنباط الحجج و معالج

 هذه الزاويا نجد البالغة اليوم في ارتباط بالتداولية.،ومن 

 _البالغة مجموعة من صور التعبير منفصلة عن نوع الخطاب الذي استعملت فيه.

 _وقد تعني الكلمة أحياناً المقاييس المعيارية لفن الكتابة.

ة يوعليه فإن للبالغة معنيين كبيرين المعنى الحجاجي اإلقناعي :الذي يصب في التداول

 وة البيان الحديثة ،والمعنى التعبيري الذي يصب في األسلوبية ،وهي ثنائية تغرى باسترجاع ثنائي

 اني مرتبطالبديع في نشأة البالغة العربية،فالمعنى األول مرتبط بنشأة البالغة في الغرب،و الث

من المفاهيم وهذا المصطلح ترجم إلى عدد 44بعملية اختزال التي تعرضت لها البالغة في التاريخ.

تها في الساحة العربية و التي انقسمت على إزائها إلى أربع مجامع :منهم من ذهب إلى ترجم

لي عبمصطلح البالغة ومنهم صالح فضل ،رضوان الرقيبي... ومنهم من ترجمها بالخطابة أمثال 

ً الشعبان،و عبد العالي قادا،وآخرون ذهبوا إلى دمج المصطلحين )البالغة و الخطابة مع ( وعلى ا

 رأسهم حافظ إسماعيل علوي ومحمد الولي،في حين ذهب فريق آخر إلى الخلط بين المصطلحين

 هللاري، وعبد تارة البالغة و تارة أخرى الخطابة إالّ أنهم اتفقوا على أنها جديدة منهم محمد العم

 45صولة ...

قد  محمد العمري أما من الناحية المفهومية لهذا المصطلح في الدراسات العربية نجد أن

والبالغة عنده  46عرف البالغة بقوله:"البالغة هي علم الخطاب المؤثر القائم على االحتمال .

 47تنصرف حسب السياق إلى أحد معنيين أو إليهما معاً:
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غ هو كالم البلي: الكفاءة التعبيرية ،أو حسن الكالم و هما يتضمنان الفاعلية و اإلعجاب ،فالأولهما 

 الكالم الفعّال أو المعِجُب ،أ,هما معاً بزيادة أو نقصان 

 ني ، لكنه: العلم الذي يصف هذه الكفاءة وهذا الحسن، وحديثنا ينصرف إلى المعنى الثاو ثانيهما

ن المنهج لموضوعه.يستجلب من حين آلخر المعن  ى األول و يتضمنه تضمُّ

ً  كما نجده  وخطاب تخييلي شعري والذي/يوضح أن الخطاب نوعان :خطاب تداولي حجاجي  أيضا

و  يمكن أن يتداخال من حيث الممارسة وذلك حسب النصوص و التيارات الخطابية عبر األزمنة

  48النقدية.الحضارات هذا التداخل من شأنه أن يثري الساحة الفكرية و 

 49ي :فونجد العمري يضع مقابل لمصطلح ريطورية أو البالغة الجديدة ثالث مفاهيم كبرى ممثلة 

طابي المفهوم األرسطي:والذي يخصصها لمجال اإلقناع و آلياته،حيث أنها تشتغل على النص الخ

 في المقامات الثالثة المعروفة )المشاورة و المشاجرة والمفاضلة(.

 :والذي يبحث في صور األسلوب . المفهوم األدبي

 المفهوم النسقي: الذي يسعى لجعل البالغة علماً أعلى يشمل التخييل و الحجاج معاً.

و  غةوقد أقدم العمري على ترجمة العديد من األعمال التي تصب التي تدور في فلك البال 

كبيدي  ( و1585( و هنريش بليت)1581ترجم لجان كوهين )حيث  التداولية المعاصرة،

وذلك  كم أنه اهتم بإحياء البالغة العربية القديمة، ،(1551ارسيلو داسكال)( و م1553فاركا)

وية ،علم بمحاولة قراءتها باالنفتاح على العلوم المعرفية الحديثة و المعاصر)اللسانيات البني

في  رعة فائقةالمتغيرة بساالجتماع األدبي، مباحث البالغة الجديدة،وكذلك آليات التواصل و تقنياته 

ع، هذا العصر.وهي تقنيات عملت فعال على تغير موقع اإلنسان )المخاطب ، المشاهد ، السام

يير التي القارئ(...وتغيير عالقته بمحيطه وبمن حوله وذلك من خالل إعادة تشكيل األسس و المعا

  50كانت تقوم عليها تلك العالقات.

 51كبرى،وهي: رزت ثالث تياراتوتتبع العمري لبالغة الجديدة أف

 تيار شعري بديعي: يقوم أساسا على دراسة الصورة البديعية ويمثله مجموعة لييج/1

له تيار خطابي منطقي : يّركز اهتمامه على طرائق اإلقناع وبناء الحجج في الخطاب يمث /2

 ائد.ياسي السفي و السبيرلمان الذي اختزل الخطابة في البعد العقالني الحجاجي مسايرة للمناخ الثقا

ه ز من يمثلتيار خطابي )البالغة العامة( :وهو  عبارة عن دمج معطيات التيارين السابقين وأبر /3

اولي هنريش بليت في دراسته البالغة و األسلوبية الذي أعاد من خاللها الواجهة للبعد التد

 . الحجاجي للبالغة القديمة 
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م مؤثر القائهي علم الخطاب البالغة الجديدة بقوله :البالغة ليتوصل في األخير إلى تعريف شامل لل

اط )أو على االحتمال...و الخطاب االحتمال كما قال ريكور، وهو الخطاب الذي يمتد بين االعتب

 غة القديمةطاب الذي تستوعبه الصياالستدالل البرهاني في أعاله.الخالهذر( ،في أسفل السلم،وبين 

فهذا التي انشغل بها الفالسفة المسلمون في حديثهم عن التصديق الشعري و التخييل الخطابي.

ناعتي المفهوم الحديث ينسجم مع التصور العربي للبالغة ،فقد كان علم البالغة مشتمال على ص

  52الشعر و الخطابة

 سادساً: خاتمة: 

وح رالبالغي دائم التجدد والتطور مع حركة األدبية، وفق  تفرضها  لدرسأن ا وصفوة القول 

ية ية كالسيكبالغة تقليد البالغة تنتقل من كونهاالعصر، وتهتدي إليها مواهب األدباء،وهذا ما جعل 

لخطاب بالغة جديدة علمية لسانية حجاجية تعنى بوصف اتسم بطابعها المعياري التعليمي ،إلى ت

، الحجاجية وقواعده المضمرة، و استخالص بنياته و دالالته ووظائفه التداولية  البالغي، مع تبيان

قراءة  في إطار االهتمام بالبالغة و إعادة ،حيث أنوالتي كانت نتاج تراكم عديد من التصورات

ة ،هذه االتجاهات عكست خلفي التراث و صياغة نظرية بالغية جديدة له برزت ثالث اتجاهات

 الغة تحملأصحابها،والعمري أحد البالغيين الذي سعوا إلى التجديد البالغي حيث أنه يقّر أن الب

لتعبيري كبيرين المعنى الحجاجي اإلقناعي :الذي يصب في التداولية الحديثة ،والمعنى امعنيين 

لبالغة االبيان و البديع في نشأة  الذي يصب في األسلوبية ،وهي ثنائية تغرى باسترجاع ثنائية

التي  العربية،فالمعنى األول مرتبط بنشأة البالغة في الغرب،و الثاني مرتبط بعملية اختزال

 .تعرضت لها البالغة في التاريخ

                                         

 الحواشي:
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 طبيعة البالغة العربية تشكيلفي  النصنمط  أثر

 مقاربة تأصيلية
 بسكرة –جامعة محمد خيضر  -د. إبراهيم بشار

 

 الملخص:

نسعى في هذه الورقة البحثية إلى تتبّع الشروط السياقية والنصية التيي      

 ألّا هيييذهتقيييول إليييى هيغنييية  دوييية ها ييية لوا  يييواها مو انتشيييار  دوييية  عغغييية  

.  ختلفية، كغا قيد يههير  صيي  توارىيالشروط  قد تختفي فيأفل  عها ذلك الطا ع و

مطير اب يداو وابقنياو  األ ول التي حدّلت عند  ا  نتبيّنه  ن هدل الوقوف ذاوه

أل يلو  الواحيد  ين لالتحيول فيي النهير  التيي تفييي إليى  ساألعند البدويين  و

 يه إلى  حاولة تفسيره.و ن الحكم عل ،اال تحساا إلى اال تهجاا

  غا طبيعة النصوص التي يشتغل عليها البدويوا؟ف -

األ ا ييية التييي تفيير   دويية ها يية مو نوعييية  ييا الغسييّووات و -

 تهيغن على ثقافة  حدلة وفي عصر  عينه؟ 

 التطرق إلى العنا ر اآلتية: ذلك لإلجا ة عن هذه ابشكالية ا تلزم  نا    

 هاجس التغيرية وحاجز التقنين. البدوة  ين 

 .الغهيغن البدوي والنص الغهيغن 

 .)عغول الشعر )النص القديم 

 .)البديع )النص الحديث 

 تمهيد 

دّت البدوة العر ية عند علغائنا األ َول  ن مشرف العليوم ومكثرهيا هد ية ع  

 محيي »إا :فييي قولييه ، ويكفينييا لليييد  ييا ذكييره م ييو هييدل العسييكر يدين اب ييد لييل

عليم البدوية و عرفية  ، عيد الغعرفية  يال جيل ثنيا ه ،م وموالها  التحفّظالعلوم  التعلّ 

الناط   الح  الهيال  إليى  يبيل  ،ف إعجا  كتا  هللا تعالىالفصاحة، الذ   ه ي عرَ 

 ،و ييحة النبييوة التييي رفعييل معييدم الحيي  الرشيد، الغييدلول  ييه علييى  ييدق الر ييالة

يييي  الشييييّك  ومقا ييييل  نييييار الييييدين، وم الييييل ش ييييبه ج  الكفيييير  براهينهييييا، وهتكييييل ح 

 (.1)« يقينها

ع كتيي   يين يتتبّيي ، ثييم إاوقدا ييته تشييي  عهييم شييأا هييذا العلييم فهييذه الغقوليية

ابعجا  والبدوة عغو ا يلحظ كيف تجّغعل في وظيفة البدوة عدة عنا ير تتفي  

قيد شيب ه  القرطياجني وييروى ما  ن حييث تأليتيه للغير .، في شروط نجاح القول



حييال  يين يهيين إ كيياا تحصيييل البدويية واال ييتفالة  نهييا، فييي وقييل وجيييز،  حييال 

الصدي  الذ  قيى ليلته في تصفح كت  الط ، ثم م بح وهو يحرر و فة طبيية 

ب ييعاف  ييديقه الغييريل، فعجييل  نهايتييه. إا  و ييع إنسيياا ذكييي، كغييا قييال، ما 

، شيئا يعتد  ه في ذلك العلم، يحصل  االجتهال في علم  ن العلوم هدل شهر مو عام

إذ مكثر  ا يستحسن ويستقبح في علم البدوة له “وليس ذلك  غكنا في علم البدوة، 

فالبدويية كغييا قييال فييي  و ييع يهيير علييم كلييي ”. اعتبييارات شييتى  حسيي  الغوا ييع

يقتيي  بطه ابحاطة  علوم اللساا وعلوم ابنساا الغختلفية الغتدهلية فيي تكيوين 

 (2).للخطا  الذات الغنتجة

 لهذا تباينل  وايا النهر وتعدلت  يدار  الفكير فيي تحدييد  كغين البدوية 

فكاا  ن التعليقات  ا يؤكد على لقة اال تعغال القريني في هذا الغو يع، وجغاليية 

اال ييتعارة الشييعرية فييي ذلييك السييياق، و دويية البييديع فييي تلييك الخطبيية، ومهغييية 

ك،  غيا يوّ يح ما البدوية هييعل لسيياق الو وح في  خاطبة العا ة و ا إلى ذل

 .وليس إلى نغوذج  سب  وقاعدة  طرلةالنص الذ  اشتغلل عليه 

 البالغة بين التغيّرية والتقنين: -1

تعول قيغة معغال البدويين إلى منها، وهي تيدافع عين شيعرية الينص،       

، وحين تستحسين الو يوح ال تنكير  دوية الغرا ية فيي  وا يعها، ال تلغي تداوليته

وتتبييياهى  البييييل الغسيييتقل لوا ما تسيييتهجن ارتبييياط مجيييزا  القصييييدة فيييي منغييياط 

ها ية...فهم يدر يوا الينص  ين جهية عنا يره و نياتيه الداهليية، و فعاليية هيذه 

ل هارجا العنا ر ووظيفتها، وال يكتفوا  درا ة النص  ن جهة قدرته على ما يغثّ 

مو  ياقا يقع هارجه،  ل يدر ونه  ن جهة قدرته على تيوفير الشيروط التيي تحّوليه 

( وهيذا  يا يؤكيد قيول علغائنيا إا 3إلى فعل لغو   نا   للتأثير في  يياق هياص.)

البدويية لييم تنيييت ولييم تحتييرق، هدفييا ألكثيير فييروو العر ييية، التييي تييّم علييى ميييديهم 

حاجة ابنساا إليها، وليم تنييت لكيوا و يائلها نيجها واحتراقها، فهي لم تحترق ل

تهل  حاجة إلى تجديد يواك  ثقافة العصر الذ  نحن نعيش فيه. لهذا ال  د ما تعول 

البدويية إلييى اعتبارهييا فنييا يتطييور  تطييور الييذوق و اتسيياو اللغيية و اتسيياو  ييرو  

 (4التعبير وتنّوو يفاق الثقافة العصرية.)

اث البدويي األقيياليم البدوييية  توّ عيية علييى يجيد الباحييث فييي التيير          

علييوم القييريا والنقييد وتيياريا األل  والنحييو وعلييم الكييدم، وهييذا يعكييس الغرونيية 

ن حيل  الغنهجية التي اتّسم  ها البحث البدويي  ين جهية، وشسياعة األرا يي التيي   

ي للبدوة، وهي مولى  ها  ن جهة مهيرى. لقيد مثيار فينيا هيذا التنيوو فيي الشياهد وفي

الهدف وفي يليات التحليل والتفسير، الذ  شيهدته البدوية العر يية، روبيةي قويية فيي 

ا تنباط طبيعة النص الذ  يريد البدويوا البحث عنه مو فيه، النص الذ  يغكن ما 



يكوا كلغة ويغكن ما ال يكفيه  جلّد، النص الذ  يرحل إلى  يا قبيل  نتجيه وينتهيي 

اولية  تسيوير اليذوق ونغذجية اب يداو  قيدر  يا تتيرجم غحولهيذا ف إلى  ا  عيد  تلقّييه.

النزعيية العلغييية التقنينييية إال منهييا تفيييي إلييى الشييكلية والغعيارييية  ألّا األ ييل فييي 

البدوة ما تتعا ل  ع كل ا تعغال على حدة، وكلغا ا تسلغنا إلى القاعدة والنغوذج 

وة الغر ية، حيث مفيى الغسب  وقعنا في اال تذال. ولعل هذا هو  ا وقعل فيه البد

التقليييد وقيييا  نييص علييى نييص، و ييياق علييى  ييياق إلييى الوقييوو فييي الغعيارييية 

 والجفا .

إّا الييدعوى إلييى اتّهييام البدويية العر ييية فييي عصيير  يين عصييورها         

 الغعيارية نا ع  ن تقليد الغر يين في تقويغهم للتيراث اليونياني  إذ عليى اليروم  ين 

ر وخ  ينهت التقعييد فيي عهيد السيكاكي، لكين ظيّل هيذا الرجيل يفيتح  جيال اب يداو 

( ما (Heinrich Blettلويوّ ييع لائييرة االحتغييال. علييى حييين يقييرر هنييريش  لييي

البدوة الغر ية القديغة قد  درت عن تصيّور  عييار ، فتنسي  للغقا يد البدويية 

الثدثييية: مالغقصيييدية الفكريييية، الغقصيييدية العاطفيييية الغعتدلييية،  قصيييدية التهيييييتم 

( 5وتفريعاتها  عل مجزا  الخطا  و عل األجنا  و عل  ستويات األ يلو .)

قيد نتحيدث عين التقلييد والوقيوو فيي الغعياريية  يع شيروح م ا فيي  دوتنيا العر يية ف

وقيد الحيظ  عيل الدار يين ما العدييد  التلخيص و ن تقفى مثرهم تقنينا وا تشيهالا.

 يين لرا ييات البدويييين العيير  الغحييدثين والغعا ييرين أل يييات شييعرية تغييس علييم 

ي نغاذجها و ا  نته قرا اتهم لها لم تخرج ف، البياا عا ة و باحث علم البديع ها ة

النهائية و حصلتها التأويلية عن ا تنساخ  ا ثبتّته ومقرتيه مجهيزة قيرا   يا قين هيي 

فييي م يييل تكوينهيييا، فحاوليييل تحييييين الغعييياني  غيييية اال يييتيعا  األكبييير لغعطييييات 

 (6الحا ر في م ئلة الغا ي. )

 يين هييذه الزاوييية اتّهغييل البدويية  الغعيارييية، والحقيقيية منييه اتهييام للبدويية  

ليديييية ولييييس للبدوييية العر يييية األ ييييلة، فغيييا ذنييي   دوتنيييا  ييين لار  عيييا  التق

العصييرنة  كييل  عانيهييا، وتوا ييل  ييأجهزة االتصييال الحديثيية وتناوحتييه الخطا ييات 

الكثيفة  ن كل جهة، ما ير ي  كيل ذليك جانبيا ويقبيع يجتير  يتيا للشينفرى ليو عيا  

ليرّ ا فيي   ين الديغقراطيية  وقتنا لغنه ا تنفَر، مو يكرر هطبة للحجاّج  كتفيا  ها

  طوة القوة على كّل حوار مو حرية.

 :النص المهيمنالمهيمن البالغي و -2

ا ييتعرنا  صييطلح الهيغنيية  يين  صييطلح الغهيييغن البدوييي الييذ  اقترحييه 

 حغييد العغيير ، وهييو  صييطلح ارتجييالي لّغييا ي كتيي  لييه الشيييوو، وقَصييد  ييه السييغة 

البار ة مو القيغة الغعتبرة في  رحلية  ين  راحيل تطيور األل ، مو عنيد اتجياه  ين 

تراتبية مو  ين اتجاهاته. وهيي تتجّسيد  ين هيدل حييور  يور  عينية  تكافئية مو  



هدل تأليفات ها ة للصور. و عيار الهيغنية فيي نهيره التغيّيز قبيل الكيم والكثافية، 

 وقد فّسم عصور األل  يحس  الغهيغنات على النحو اآلتي:

  ن التشبيه والكناية والتسجيع/الشعر القديم ) ين البدايية  

 إلى نهاية القرا األول الهجر (.

 )الشييييعر الغحييييدث مو /  يييين اال ييييتعارة والتقا ل)الطباق

 الغولّد )العصر العبا ي(. 

  يين التورييية والتجنيييس/ شييعر الغتييأهرين ) عييد القييرا  

 السال  الهجر (.

  )يين الر ييز والتنيياص والتطريييز )ابيقيياعي والفيييائي  

 (7)الشعر الحديث(.)

ففي الوقل الذ  اتّجه الباحيث الكبيير  حغيد العغير  نحيو السيغة البدويية 

الهيغنية  رتبطية  يالنص  ألا البدوية العر يية تعاقبيل عليهيا فيلنا ما تكيوا  يغة 

مجنييا   تباينيية ومنغيياط  تعييدلة، حتييى ال يغكيين ما نجييزم  ييأا اليينص الشييعر  مو 

النثير  مو القرينييي مو اليينص الغبتيذل العييا ي هييو الغيييداا اليذ  تكتفييي  ييه البدويية، 

ه عين هّويتيه وتبحث في انسجا ه الداهلي والخيارجي. إنهيا ترافي  الينص فيي رحلتي

ونّصيته، النّصية التي قد يحقّقها تنا   شكلي فيي  يطح الشياهد، مو انسيجام لالليي 

 ين قيياياه، وقيد تتحقّي   نيا  عليى فعيل توا يلي يسيهم فيي نصييته طرفياه، ور ّغيا 

ا ييطبغل النّصيييية  ييينغه اليينص وهويتيييه الجنو يييية واألجنا ييية حتيييى يتحقييي  ليييه 

 االنسجام.

التوحييييد  مقيييواال تثبيييل إلراَ   عيييل العلغيييا  فقيييد مورل لنيييا م يييو حيييياا  

 قال م و  ليغاا: ، الهتدف البدوات  ين األجنا  األل ية و حس  النص الغهينن

مفأ ييا  دويية الشييعر، فييأا يكييوا نحييوه  قبييوال، والغعنييى  يين كييل ناحييية 

 كشوفا، واللفظ  ن الغري   ريئا، والكناية لطيفة، والتصريح احتجاجا، والغؤاهياة 

 ة، والغوا  ة ظاهرةم. وجول

موم ا  دوة الخطا ة فأا يكوا اللفظ قريبا، وابشارة فييه عاليية، والسيجع 

عليها  ستوليا، والوهم في م عافها  يا حا، وتكيوا فقرهيا قصيارا، ويكيوا ركا هيا 

 شوارل إ لم.

موم ييا  دويية النثيير فييأا يكييوا اللفييظ  تنيياوال والغعنييى  شييهورا والتهييذي  

 هد والغرال  ليغا، والرون  عاليا والحواشي رقيقية والصيفائح  ستعغد والتأليف 

  صقولة واأل ثلة هفيفة الغأهذ والهوال   تصلة واألعجا   فّصلةم.

 دوة العقل: مما يكيوا نصيي  الغفهيوم  ين الكيدم م يب  إليى الينفس  ين 

  سغوعه إلى األذا، وتكوا الفائدة عن طري  الغعنى م ل   ن تر يع اللفظ وتقفيية

 الحروف، وتكوا البساطة فيه مول   ن التركي م.



 دوة البديهة: وفيها ميقع التعج  للسا ع، ألنه يهجم  فهغه عليى  يا يهين 

منه يهفر  هكغن يعثير  غأ وليه عليى وفلية  ين تأ يليه، والبديهية قيدرة روحانيية فيي 

 جبلة  شرية، كغا ما الروية جبلّة  شرية في قدرة روحانيةم.

ج لغغو يها إليى التيد ر   دوة التأويل: موم ا  دوة التأويل فهي التي تحيو 

 (8والتصنّع، وهذاا يفيداا  ن الغسغوو وجوها  ختلفة كثيرة نافعةم.)

لقد كانل الغدونات التي اشتغل عليها البدويوا العر  ترقى في عغو هيا 

ن وشييعر عيين  سييتوى اال تييذال، وتسييغو عيين لغيية العا يية والييدهغا ، فييالقريا الغبييي

العر  وهطا هم الغستبين مثْرت الغقوالت اللغوية البدوية  غفاهيم جغالية. حيث لم 

يكن وريبا عن الجرجاني ما يصدّر كتا ه لالئل ابعجا   حديث  فّصل عن مهغية 

الشعر و كانته و دوته، ليستشرف القارئ وظيفة الينص الشيعر  فيي تحدييد مطير 

 فْل علغاَ نا ابشارة إلى تنوو الغستويات البدوية.الغنهت البدوي.لكن  ع ذلك لم ي

 البالغة ومجاز القرآن وإعجازه: -3

كاا البحث في  جا  القريا الكريم وإعجا ه لافعا قويا لبليورة الكثيير  ين 

اتسيع  فهيوم الغجيا  فيي  الفنوا والغصطلحات البدوية و ياوتها وتجغيعهيا. وقيد

هذه الغرحلية  ين تياريا التفكيير البدويي، ليشيغل  هياهر عدييدة وطرائي   تنوعية 

 للتعبير  غا فيها  ن تجاو  تركيبي ولاللي هصو ا التي  ثلها القريا الكريم.

وقد ع دّت كت   جا  القريا أل يي عبييدة، و عياني القيريا للفيرا ، وتأوييل 

تحرير التحبير و ديع القريا ال ن م ي اال بع الغصر   شكل القريا ال ن قتيبة، و

 يين الغصيين فات األولييى التييي جّسييدت هييذا الغنحييى  يين التييأليف. وتشييبّع مولبهييا  علييم 

الكدم الذ   ثّل األ  الغتين الذ  ملزم البدويين الخو  في هذه الغسيائل، فر غيا 

تخصصوا فيي العقييدة يفهم القارئ العر ي البسيه اآلية على ظاهرها، لكن م ى الغ

هيا و يفاتها ومفعالهيا، عليى  يو  قييانوا  هصو يا فيي  سيائل اليذات ابلهيية كد  

هم م ر الحقيقة والغجا .  اب دم إال ما يكشفوا الغعنى القريني فهغ 

و عد ما حفر  حغد العغر  في م يول البدوية رمى ما  صيطلح الغجيا  

عقلنيية اليدين، حيييث ظهير ما هنييا  ارتيبه فييي  دايتيه  عغلييية  عييرة اللغيية و حاولية 

قطبييين: قطيي  النسيي  وابطييدق وقطيي  الشييذوذ والنسييبية، هنييا  هللا وابنسيياا  يين 

جهيية، وهنييا  ابنسيياا والكييدم  يين جهيية مهييرى  فحيييث يفلييل الكييدم  يين  عييايير 

اللسيياامالنحو  غعنيياه اليييي م، وحيييث يلتييبس الفعييل  ييين هللا وابنسيياام ن الفاعييل 

 (9 .)حقا؟م ينبث  الغجا

ويرى البخيتاو  ما  ا قدّ ه م و عبيدة والفيرا  والجياحظ وا ين قتيبية و ين 

الشريف الر ي في إطار الغجا  ال يتعدى الغعنى اللغو  للكلغية، لكين  يع   عدهم

 ذليييك يعتيييرف  يييأا تليييك النهيييرات مّ سيييل للغفهيييوم الغتيييأهر للغجيييا ، حتيييى جيييا 

 ا الغجا  فكّل كلغة مريد  هيا ويير م»الجرجاني فا تنبه  فهو ا لقيقا للغجا  قائد: 



 ا وقعل له في و يع وا يعها لغدحهية  يين الثياني واألول)...( وإا شيئل قليل: 

كل كلغة ج زت  ها  ا وقعل له في و ع الوا ع إلى  ا لم تو ع له،  ن وير ما 

يعل ليه  و   ها إليه، و يين م يلها اليذ  و    تستأنف فيها و عا لغدحهة  ين  ا ت ج 

(.وهذا الفيارق اليدقي   يين م يل الو يع وعيدم 10«)ا عها فهو  جا في و ع و

م ليته كاا إيذانا  اتياح نسبي لغفهوم الغجا ، قال إلى  وا نة م لو ية مكثر  نهيا 

 عقدية أل الي  القريا والشعر العر ي.

و هييذا اتجهييل البدويية نحييو الخصو ييية التعبيرييية التييي جّسييدها القييريا 

الرفيعيية،  عييد ما م ييال الحييديث عيين الخدفييات العقدييية الكييريم والنصييوص األل ييية 

 الكد ية انطدقا  ن الغجا  الحبَر الكثير.

فعغو ا كانل الغقارنة  ين الحقيقة والغجا  تنتهي إلى نتيجة واحدة هي ما 

 (11الغجا  م ل   ن الحقيقة.)

 :هيمنة النص القديم )التقليد( -4

عر  عن طبيعة هيذا الينص، لقد تسا ل العر   نذ  داية نهرهم للعغل الش

وعن الغزية التي تؤّهل الشاعر حتيى يسيغو كد يه إليى  صياف الشيعرية، وانبيروا 

يفّسرونه في البداية تفسيرا  يتافيزيقيا  أا ر طوه  شياطين توحي إلى الشيعرا  فيي 

وال  عبقير، ثيم ر  يه  السيحر. لكين هيذه التفسييرات ليم ي كتَي  لهيا اليذيوو   يع رقييي 

العر يييي وتلعيييثم الشيييعرا  م يييام  دوييية القيييريا الكيييريم، فأفَلَيييل تليييك  العقيييل النقيييد 

ع إعجا  القيريا إليى  يرف  التفسيرات الغيبية ومفل  عها  بدم الصرفة  الذ  ي رج 

هللا عز وجل عقول العر  وملسنتهم عن ابتياا  غثله، لتنبث   عد ذلك م يول مكثير 

  نطقية في و ف العغلية اب داعية وتفسيرها. 

بارة  وجزة تفّرو البحث عين األل يية إليى  حيورين كبييرين، ليم يْسيلَغا و ع

  ن التداهل هغا:

 عغول الشعر الذ  تجّغعل فيه ثوا ل القصيدة القديغة الغطبوعة 

  اب ييداو مو البييديع الييذ  تبنييى الغتغيييرات الفنييية التييي تطبّييع  هييا

 الغجدلين.جغلة  ن الشعرا  

الشيعر  اليدين شيّكل اليدافع األكبير فيي يرى  حغد  نيدور ما اتصيال        

ييذَت  نييه اللغيية  االنتصييار للقييديم، هصو ييا ما الشييعر القييديم  ثّييل الغعييين الييذ  ا ه 

هيم  العر ية  عد ما تسللل العجغة  عد الفتوحات، فعلى  د ة تليك اللغية يتوقيف فَْهغ 

لذين  ا لغصالر لينهم وهو معز  ا يغلكوا، وا تد هذا األ ر إلى الشعرا  منفسهم، ا

وجييدوا  ييبيد لرواييية شييعرهم  يين العلغييا  وييير ما يحيياكوا القييد ا  م ييلو ا و نييا  

 (12فنيا.)



لقد  ثّيل الصيراو  يين القيديم والجدييد ركنيا ركينيا فيي توجييه البدوية       

التطبيقية  ورمى عغوم البدويين ما الشعر القديم هو النغوذج األرقى والغثال الذ  

الجغاليات التي ت عبّ ير عين عصير مولئيك الشيعرا ، ثيم حياولوا  ه ي حتذى، فا تنبطوا 

غييوا نفعهاوانسييجا ها  ييع العصييور الغتييأهرة، وا ييتجا  لتلييك النهييرة عديييد  ما يعّغ 

الشعرا  فياقتفوا يثيار السيلف فبلغيوا  يبلغهم فيي الجيولة والجزالية. وكياا  ين نتيائت 

لجدييد، و خا ية  يين الو ف الشا ل للشعر العر ي واحتدام الصراو  ين القديم وا

منصييار البحتيير  ومنصييار م ييي تغاممانبثيياق عغييول الشييعرم، الييذ  يعييد  صييطلحا 

 شكد و يغونا ووظيفةي. ا تراتيجيا، تلتقي عنده ثوا ل القصيدة

كغييا ما قيييية إنتيياج اليينص والحكييم عليييه مهدقيييا  السييرقة واال تحسيياا 

، يقيييول القا يييي نصففيييي  يييا  إنتييياج اليييوالقيييبح يؤكيييد هيغنييية االنغيييوذج القيييديم  

 ا تتسع له م ة وتيي  عنه مهرى، ويسب  إليه قوم لوا قوم لعالة مو » الجرجاني:

عهييييد مو  شيييياهدة مو  ييييرا   كتشييييبيه العيييير  الفتيييياة الحسيييينا   تريكيييية   غعنييييى 

 يية[النعا ة ولعل في األ م  ن لم يرها، وحغرة الخدول  الورل والتفاح وكثير  ن 

أو اف الفدة و ن النا   ن لم يصحر، و ير اب يل األعرا   ن لم يعرفهغا، وك

 (.13«)وكثير  نهم لم يرك 

الجانيي  تتييوارل الصييور وتتييداهل العبيير حتييى ترتسييم فييي الييذهن  فغنهييذا

الجغعي عند م ة  ن األ م، ور غا اتسعل لغيرهيا  ين األ يم فتكيوا شيعورا إنسيانيا 

كلغا  اعدت على ذليك مجهيزة االتصيال، ور غيا  ياقل حتيى انحصيرت فيي نهير 

ئ  عل الغبدعين حتى ت كتي   ا يغه عليى نحيو  يا  يّجل النقيال عل إ يداعات ا ير

القيس فيي التشيبيه. ولهيذانرجح ما قيول نقالنيا  غصيطلح السيرقة  بنيي م ا يا عليى 

ا تشيييرا  النحيييل واالنتحيييال فيييي  يئييية اليييرواة والشيييعرا   ييين جهييية، وتيييأثّر  ييينهت 

البدويين والنقال  غنهت علغا  الحديث واللغة في الجرح والتعيديل واأل انية العلغيية 

  ن جهة مهرى

و ية التعبيريية التيي تصيدّى لهيا عغيول الشيعر  ن هذه الزاوية تبدم الخص

قييديغا وا ييطلح عليهييا الغعا ييروا،  ييع  عييل االهييتدف وكثييير  يين التجييّو ، 

نة فييي البدوييات النوعييية. فبالنسييبة للشييعرا  العيير  فييي   البدويية األل ييية الغتيييغ 

العصر الجاهلي قد منتجوا نصو ا، تعبّر عن حالهم )مطدل، ذكرى الدار والتغزل 

غحبو ييية/كثر الترحيييال، و يييف الناقييية والرحلة/الصيييراو  يييين القبائيييل، اليييذات  ال

واآلهر، الخير والشر...(. فتحق  لهم  ن شروط النصية  يد ة  الغعنيى ولقتيه، ثيم 

اهتييياروا لتليييك الغعييياني قواليييَ   و ييييقيةي  يييوتية،  بنيييية عليييى التشييياكل والتبييياين 

 والتوا  .

ابنشيال  ثّيل قنياة االتصيال فيي الشيعرية العر يية، فقيد  يبه النقييال  ولكيوا

ابيقيياو الشييعر  علييى م ييا  التكييرارات الوا ييحة الغتوالييية، هصو ييا الييو ا 



والييرو  والقافييية. علييى حييين لييم يقيغييوا و نييا للتجانسييات الصييوتية الغتوّ عيية علييى 

  م اكن  تنوعة في ثنايا القصيدة العر ية.

لشعرا ، ولم ا النقال  قطات الو ا في هذا البا  وتقبّلهامجل ذلك تتبّع   ن

يقيييول اآل يييد   عيييد ما مورل شيييواهد كثييييرة لد يييتدالل عليييى  ييييروا  يييدّا  ييين تقبّليييه.

و ثل هذه األ يات فيي شيعره »ا طرا  الو ا وكثرة الزحاف في شعر م ي تغام: 

عليى الشيعر  كثير إذا منل تتبّعته، وال تكال تيرى فيي مشيعار الفصيحا  والغطبيوعين

(.فبهيذه الغقولية يتييح ما  يرجعهم الوحييد ههنيا الينص 14«) ن هيذا الجينس شييئا

القديم الفصيح الذ  عليه ت قَا  النصوص و ه ي عَرف الغلحوا   ن الغو وا، وليس 

  ا مثبته العرو يوا.

كيّل م ية ترتجيل منغاطيا  عينية ف لكن هذا األ ر لم يَْسر  على جغيع البيئيات،

حا يسييها وتطلعاتهييا، فيييغكن ما تغيييل إلييى الشييعر الغنييائي، مو اليينص للتعبييير عيين م

الخطييا ي ابقنيياعي، مو الشييعر التصييوير  اب ييداعي. لييذلك تراهييا تنييزو ر غييا إلييى 

األلفيياظ الغنا ييبة للغعيياني التييي تريييد، والغعيياني الغنا ييبة لألنغيياط التييي تييؤم  ييع 

 اب ا ة في الو ف.

جييال روبيية  يييغرة فييي إ ييرا  إذ نتحّسييس  يين شييعر الغوّشييحات واأل  

هصو ية الغغار ة واألندلسييين، اليذين  ير وا فيي هيذين النغطيين ابيقياعيين كغيا 

 يير وا فييي الشييعر العغييول . وال يغكيين ما نحكييم عليييهم إال  غنا ييبة اللفييظ للغعنييى 

والغعنى للفظ  ألا اهتدف الغغار ية عين الغشيارقة فيي  عيل الغعياني: )االهتغيام 

ة، التفاعل  ع مورو ا، الغيل إلى الطر ...( كاا  ن نتائجه انبثياق  الطبيعة، الفلسف

يية لييس فقيه مو اا تتنا    ع ذلك. عليى حيين ظيّل الغشيرقي وفييا ليألو اا الخليل

في العصر األ يو ، ولكين كيذلك لوظيفية الشيعر الخطييرة فيي  لغلبة الطا ع العر ي

 فهم القريا وفهم الحياة والثقافة.

لييو ا والقافييية، حيييث  ييبه الخليييل ريا يييا مو اا وإذا كيياا هييذا حييال ا

الشعر العر ي، فاأل ر  دا  ختلفا في  سيألة االهتييارات اللغويية واأل يلو ية  إذ إا 

حصر الغبدو في ملفاظ  عينها مو  ور  كرورة تجعله يقبع فيي التقلييد وت قبَير عنيده 

 األ الة وروح التجديد.

فيي العصير العبا يي للقيد ا   ين فغع إ رار النقال على  حاكاة الغحدثين 

فلقين ظّل  ا ا  هل الفتح، وحاجز ليس  ع  التجاو   فد يحيه  لغة  االشعرا  الغ 

العر  إال نبي، وال يغتلك إيقاف تطّور اللغية وتعبيرهيا عين الغسيتجدات إال  اتفياق 

 يلفي للغجتغييع العر يي. وهييي فر يية وييير قا لية للتحقيي   عيد  ييا حيدث فييي القييرا 

 لهجرة  ن تفاعل حيار  وتدفّ .الثاني ل

ألجييل ذلييك طفيي  التجيياو  يشيييع نسييبيا فييي الغعيياني والبنييا   ييع شييعرا  

تغاثييل فييي األلا  وتشيياكل فييي الصييور  النقييائل، حييين نهيييوا  فيين الهجييا ،  شييعر



تقيياذفوا فيهالغفيياهر والنقائص.كغيييا تييزّعم م يييو نييّوا  لعييوة علنيييية إلييى ما يعييييش 

ل النيا   يه، الشعرا  عصرهم، فكانيل ثورتيه ع ليى األطدل.ثيم جيا  الغتنبيي وش يغ 

ومثار  ين النقيال جيدال لياّغا ينتيه  عين عغليية إنتاجيية الينص ال يقيل عغقيا عغيا مثارتيه 

 (15الخصو ة  ين الطائيين في  سألة الطبع والصنعة.)

وهذه الغسائل  بثوثة  تفا يلها في كت  البدوة التطبيقية  ثل كتا  عييار 

َطباَطبييا وكتييا  الغوا نيية  ييين الطييائيين ل  ييد  وكتييا  الو يياطة  ييين الشييعر ال يين 

 الغتنبي وهصو ه للقا ي الجرجاني.

 اح  الو اطة،  ثد، عن  وايا  هغة في النهر البدويي لعغليية  يطلعنا

إنتاج النص  ن هدل  قار ة ابشكاليات اآلتية:  تى يبيدم اب يداو؟ ميين نحكيم عليى 

 حدول الغعاني الغشتركة الغتداولة؟الشاعر  السرقة؟  ا هي

حيييث إذا َعل يي  »وهييذه فييي نهيير  يياح  الو يياطة  يييزة الشيياعر الحيياذق

الغعنييى الغخييتلس َعييدَل  ييه عيين نوعييه و يينفه، وعيين نهغييه وو نييه، وعيين رويّييه 

ن  اليذكي  وقافيته، فإذا  ر  الغبي الغفل وجدهغا مجنبيين  تباعدين، وإذا تأّ لهغا الفط 

 (.16«)هغا، والو لة التي تجغعهغاعرف قرا ةَ  ا  ين

فإفا ة القا ي الجرجياني فيي الحيديث عين السيرقات الشيعرية والغعياني 

الغتداولة، وتفاعل النصوص  قصد و غير قصد يشي  غيدى  قار ية  دويينيا للينص 

 ن جهة عغلية إ داعه، كوا ذلك يغثّل جز ا  ن  فهوم النصية  فكم  ن قصييدة مو 

وييير  نسييجغة، حتييى إذا علييم القييارئ تغاث لَهييا  ييع اليينغه هطبيية  ييدت وييير  كتغليية و

السييائد  يين القصييائد مو الخطيي  السييا قة لهييا، وتدقييح  نيييات تلييك  ييع هييذه وتنيياوم 

 . ورهغا حكم عليها  النصية

 )النص الحديث( اإلبــداع/ البديــع -5

فيييي الغقا يييل م يييى جغلييية  ييين الشيييعرا  إال ما يكونيييوا  يييرية  يييالقة      

م ر  ا و لل إليه الحيارة العبا ية  ن رقيي واحتكيا   ياآلهر  لعصرهم  فهّغهم

وتغيّييير لغيييو  ا يييطدحي، فخرجيييوا عييين البنيييا  الفنيييي للشيييعر القيييديم. فحيييدثل 

اال تثنا ات التي راقل محيانا وتيا لل وا غحلل محيانا مهيرى. وقيد قيالت هيذه 

ا ولاللييا، وكياا اال تثنا ات  الدار ين إلى ما يعدّوا البدوة هي فن التجاو  تركيبيي

 .نزياحات صطلح البديع السلّة التي ر يل فيها تلك اال

في تراثنا البدوي العر ي نلحظ ما  صيطلح البيديع كياا شيا د فيي فتيرة ف

 يين فتراتييه لعلييوم البدويية،  يين هييدل تغطيتييه لكييل الخصو يييات التييي تجعييل  يين 

اليينص شييعريا،  ييد ا  يين االهتيييارات النحوييية التييي تحييدث فييي اليينص ألوييرا  

نتهيا   غيا  حدلة،  رورا  غسالك الغعنى  ين الو يع إليى اال يتعغال الغجيا  ، وا



ا تقر عليه  صطلح البديع  ن  سيائل الزهرفية اللفهيية والصينعة، فقيد كياا  عنياه 

  تناوغا  ع لاللته اللغوية.

التسغيات الثدث: عليم البيياا وعليم البدوية وعليم »ويرى  حغد  فتاح ما 

الغواقييع  حسيي  الهييروف  البييديع كانييل شييائعة فييي الغشييرق والغغيير ، وتباللييل

فيية واالجتغاعيية. ولكين هيذا التبيالل ليم يكين إال فيي عنياوين الكتي ، التعليغية والثقا

 (.17«)وم ا لاهلها فكانل تتعايش وتتداهل

وفييي  ييياق  تّصييل علينييا ما نييؤ ن ا تييدا  ما  صييطلح اب ييداو ال يعنييي 

االنطدق  ن العيدم،  قيدر  يا يعنيي إعيالة ترتيي ، وحسين تقيديم، ولقية فيي إيجيا ، 

غعنيى وتقويتييه  غقار ية  يين  يورتين، و هرفية فييي لل وإفيالة فيي إطنيا ، وتقريي   

 األ لو ،  ن هدل تناوم  وتي مو لاللي.

ولعل  اح  مالعيارم قد فصيل الخطيا  حيين مجغيل فقيال وا يفا عغليية 

على الشاعر ما يديم النهر في األشعار )...( لتلص   عانيهيا »إنتاج النص األل ي: 

 والّ لطبعه، ويذو  لسيانه  ألفاظهيا. فيإذا  فهغه، وترّ ا م ولها في قلبه، وتصير 

مجا  فكره  الشعر ملّى إليه نتائت  ا ا تفاله  غا نهر فيه  ن تلك األشعار، فكانل 

وكغيا قيد  تلك النتيجة كسبيكة  فروية  ين جغييع األو ياف التيي تخرجهيا الغعيالا.

 (.18«)اوترف  ن وال قد  دّته  يول جارية  ن شعا   ختلفة

لك النصوص جد ،  عد ما تفاعلل في ذهنه وتناوغيل فيي فد يبقى ألثر ت

ييقلل حسيي  و ييعه وا ييتعغاله، فلييم يعييد القييارئ  لييه الناقييد يسييتطيع ما  روعييه و  

يجزم ما الشاعر قيد مهيذ  ين هيذا مو تيأثر  هيذا إال عليى  يبيل الغقار ية واالجتهيال. 

  إعيالة إنتاجيية  بنيية عليى م يا -(J.Kristeva)كريستيفا كغا نالت  ذلك -فالنص

 التو يع والتفاعل  ع  قام اب داو.

وقد كاا  ن م ر   هياهر الصيراو  يين القيديم والجدييد البيديع، حييث يهيذ 

النقال على الشعرا  كثرة توظيف البديع  ع عدم وجول لاو   دوي لذلك، ولعله  ين 

 الغجحف ما نتهم البدويين  إنكارهم الصنعةَ والزهرفة اللفهية لغجرل منهيا طارئية

يحصل االنسجام  ع البديع، الذ  متل  يه القريحية »على الشعر العر ي، فيغكن ما 

 عفوا  ن وير ا تدعا  وال كلفة، كقول م ي تغام:  البسيه[

فيييانهر عليييى مّ   حيييال م يييبح   إا شئل مال ترى  بر الغصطبر

 الطلل

فأنل ترى انسجام هذا الكدم  ع كوا البيل قد وقيع فييه الغبالغية والتعليي  

 (.19«)ابشارةو

إا البدويييين ملركييوا ما البييديع  وجييول فييي الشييعر  نييذ القييدم، وال         

على  عيل الغحيدثين هيو عيدم انسيجام توظييف البيديع  يغكن إنكاره، لهذا  ا معا وه

وفيي هيذا الصيدل   ع الغعنى الغرال مو التكلف في توظيفه.  غيا يفقيد الينّص نصييته.



ييف اال يتطرال: اعليم ما اال يتطرال نبيه علييه م يو نذكر  ا مورله ا ن  نقيذ فيي تعر

تغام والبحتير ، وهيو ما تغيدحّن شييئا مو تذّ يه ثيم تيأتي فيي يهير الكيدم  شيي  هيو 

 ور ك في موله، وهو في مشعار الغتأهرين  القصد وفي مشعار الغتقد ين  الطبع.

وال نييدر  كيييف حكييم ا يين  نقييذ علييى القييدا ى  ييالطبع، وعلييى الغحييدثين 

، علييى الييروم  يين كونييه لييم يقييم  تحليييل الشييواهد التييي  ييرلها، ولييم نشييعر  القصييد

  تخاذل الغعنى في  جاراة اللفظ. وي خيّل إلينا منه حكم  سب  عن الغحدثين فقه.

التخلص  ن الغقد ة التقليدية م ر   هاهر اب داو التي شغلْل النقيال  وكاا

والبدويين، وم الل الحبر الكثير، ور غا مفيل قرا ة لهذا التغيّير فيي البنيا  الفنيي 

هي القرا ة النصية. فهيل حقيقيةي  يا مثيار البدوييين عليى ا يتبدال الغقد ية الخغريية 

 لروبة في  حاكاة الغحدثين للقدا ى؟وويرها  الغقد ة الطدلية، إنغا هو ا

إا العولة إلى نصوص الشعر األ و  والعبا ي التي ظلّيل  حافهية عليى 

البنية الفنية للقصيدة الجاهلية، ال نتحسس فيها ويا  الينص كغيا ال نشيعر  يذلك فيي 

النصييوص التييي هالفييل البنييا  الفنيييي للقصيييدة القديغيية. ألا للشييعرا  الغحيييافهين 

ي عصير ليم يعيد لألطيدل  قا دَ ووايات  مفيل  هم إلى ا تحيار الطليل  يثد في

وجييول  يقييول القرطيياجني فييي  ييياق الغفا ييلة  ييين القصيييدة ذات الغيير  الواحييد 

والقصييائد  نهييا  سيييطة األوييرا  و نهييا  ركبيية، »والقصيييدة الغتعييدلة األوييرا :

والبسيطة  ثل القصائد التي تكوا  ديحا  رفا مو رثا   رفا، والغرّكبة هي التيي 

ن  ثيل ما تكيوا  شيتغلة عليى نسيي  و يديح. وهيذا يشتغل الكدم فيها عليى ور يي

مشييدّ  وافقييةي للنفييو  الصييحيحة األذواق لغييا ذكرنيياه  يين ولييع النفييو   االفتتيياا فييي 

 (.20« )منحا  الكدم ومنواو القصائد

فانهر كيف انتبيه  ياح  الغنهياج إليى نيزوو الينفس البشيرية إليى التنيوو 

والنسيي  والغيدح وو يف  هصو ا عند العر ، حيث تهوى التيراوح  يين الطليل

الرحلة والفخر  ع الحفاظ على نس  النص وانسجا ه، ولوال ا تكناه نقالنا لغقا د 

كييم علييى القصيييدة الجاهلييية  لييه  الغبييدعين وقييدرة  دويينييا علييى عغيي  التفسييير، لَح 

 د  األ ير فيي جغييع ذليك ما »التقليدية  عدم االنسجام مو التلفي  وير الغؤ س  و

فتتَ  ح  نا با لغقصد الغتكلم  ن جغيع جهاتيه، فيإذا كياا  قصيده الفخير كياا يكوا الغ 

الوجيييه ما يعتغيييد  ييين األلفييياظ والييينهم والغعييياني واأل يييلو   يييا يكيييوا فييييه  هيييا  

وتفخيييم.وإذا كيياا الغقصييد النسييي  كيياا الوجييه ما يعتغييد  نهييا  ييا يكييوا فيييه رقيية 

 (.21«)وعذو ة  ن جغيع ذلك. وكذلك  ائر الغقا د

قد ة الطدلية والغزلية  ثد في الشعر ال يخلو  ين  قصيد إثيارة فتوارل الغ

لواهل نفيس القيارئ العر يي اليدائم البحيث عين عغقيه التياريخي، و يياعه النفسيي 

الذ   يزلال هطرا  يع اتها يات الشيعو يين للعير   انعيدام الخصو يية، وهيو  يا 

 يتيحه الشعر الجاهلي.



لل وويره  ين لعيائم البنيا  الفنيي و نا  عليه، يغكن ما ي قرم ا تحيار  الط

للشييعر الجيياهلي علييى منييه ر ييز نفسييي تيياريخي عقييد ، يتجاذ ييه الشييعرا  لتكييوا 

قصائدهم مكثير  قروئيية وإ داعيية وإنتاجيية  ولعيل الشيعر الغعا ير قيد  ير  لنيا 

مروو األ ثلة في تكثييف النصيوص  توظييف م ياطير ور يو  كأوليي  وجلجيا ش 

  العيير   هييا، لكنييه  ييراو الغقروئييية والبحييث عيين وعشييتار،  غييا ال عهييد للشييعرا

 .الذات في   ن  راو الخطا ات

 خالصة

إا الحديث عن مّ  و ع علغي للبدوة تعتر ه  شكدت، كوا البدوة 

 اثلة في طبيعة األشيا  وفي الحياة وفي جغيع مشكال التعبير والتوا ل البشر ، 

واعدها ما ت لتزم في علم  غل .  س  شكد  حدلا كغا ال يغكن لقفد يغكن ما تكتَ 

فالبدوة تستغد حدولها و فاهيغها  ن طبيعة اب داو اللفهي ووير اللفهي لإلنساا 

  الرهي  للصور والوجوه األ لو ية التي في  جرى التاريا، لذا ال ن فاجأ  ن التدفّ 

ف منتجتها البدوة ابنسانية في  عيها لتصنيف مشكال التعبير البدوي في  ختل

فهذا العلم ا تطاو منيستيقظ ويكتسح  قوةاألقاليم (22. )والنصوص الخطا ات

 الغختلفة للنص، وكاا  ن نتائت هذا التطور:

مْا  ارت البدوة علغا  ستقبليا ينزو إلى ما يصبح علغا وا عا للغجتغع، -

فهي لم تعد علغا ها ا  الخطا  الخاص، وإنغا  ارت علغا عا ا للخطا ات 

 كافة. 

مْا انتقلل  ن الروبة في إنتاج الخطا  إلى لرا ة هصو ياته  م  إنها -

 (23تخلّل عن نزعتها الغعيارية لتهتم  ر د الوقائع. )

قد كاا الجا ع الغشتر   ين كل تلك الغقار ات هو النص، كونه يغثّل وحدة 

م، نحوية لاللية تداولية  دوية، تتفاعل فيها الدالئل والغدلوالت على  و  الغقا

إا  .ويتسم  التجدل الدائم  تأثرا  التطورات التي تعرفها  ختلف  ناحي الحياة

البدوة تسير  ع النص جنبا إلى جن  تسائله في  نيته ولاللته ونغطه، في عغلية 

 إنتاجه وا تقباله، في تأثره  الغقام ومثره فيه.  

 
                                                             

ه، 1320، 1الكتا ة والشعر،  طبعة  حغول  ك، األ تانة العليا، ط-م و هدل العسكر ، كتا  الصناعتين(1)

 .2ص



                                                                                                                                                                                              
 حغد العغر ، البدوة الجديدة  ين التخييل والتداول. الغوقع:   (2)

https://www.minculture.gov.ma/?p=3578#.YlbFmXjMLIU    :04-13تاريا التصفح-

 .13:48، الساعة 2022
ينهر: حسن الغولا،  دوة الخطا  ابقناعي، نحو تصور نسقي لبدوة الخطا ، لار كنو  الغعرفة، (3)

 .146م، ص 2014، 1عغاا، األرلا، ط
ند العر  في  و  البروغاتية، عالم الكت  الحديث، إر د ينهر:  نال  حغد هشام، نهرية الغقام ع(4)

 .84م، ص 2011 -ها1432،  1األرلا، ط
ينهر: هنريش  ليل، البدوة واأل لو ية، نحو نغوذج  يغيائي لتحليل النص، ترجغة وتقديم وتعلي  (5)

 .28م، ص 1999 حغد العغر ، مفريقيا الشرق، الدار البييا ، الغغر ،  يروت، لبناا، 
، 1ينهر: محغد طايعي، التوا ل البدوي  ن الغصّرح  ه إلى الغسكوت عنه،  نشورات  اوية، ط(6)

 . 81، 80، ص 2008-ها 1429
ينهر:  حغد العغر ، مالغهيغنات البدوية في الشعرية العر يةم،  جلة البدوة وتحليل الخطا ، (7)

 .77، 63، 59صم،  طبعة النجاح الجديدة، الدار البييا ، 2013، 3العدل:
م و حياا التوحيد ، اب تاو والغؤانسة، تحقي  محغد الزين ومحغد م ين،  طبعة لجنة التأليف والترجغة (8)

 .142، 2/141والنشر، 
، 2012، 1ينهر:  حغد العغر ، البدوة الجديدة  ين التخييل والتداول، لار مفريقيا الشرق، الغغر ، ط(9)

 .7ص
البدوة، قرمه وعلّ  عليه  حغول  حغد شاكر، لار الغدني، القاهرة، جدة، الجرجاني، كتا  م رار (10)

 )لط(،

 .352، 351)لت(، ص 
 و ا  عدها. 180حسن طبل، الصورة البيانية في التراث البدوي العر ي، ص(11)
ينهر:  حغد  ندور، النقد الغنهجي عند العر  و نهت البحث في األل  واللغة لأل تاذين (12)

 . 81، 75م، ص 2004ه، لار نهية  صر، القاهرة، )ل ط(، النسونو ايي
ينهر: القا ي علي  ن عبد العزيز الجرجاني، الو اطة  ين الغتنبي وهصو ه، تحقي   حغد م ي (13)

م، ص 2006-ها1427، 1 يروت، ط-الفيل إ راهيم وعلي  حغد البجاو ، الغكتبة العصرية،  يدا

163. 
شعر م ي تغام والبحتر ، تحقي  السيد محغد  قر، لار الغعارف، ينهر: اآل د ، الغوا نة  ين (14)

 .1/309م، 1960 -ها1379، 4الكويل، ط
لرا ة في األ س الفكرية،  -ينهر: عغال  حغد  حغول البخيتاو ،  ناهت البحث البدوي عند العر (15)

 . 205ص
شرح ليواا م ي نوا ،  . إيليا الحاو ،176.ليواا كثير عزة، ص 178ينهر: الغصدر السا  ، ص (16)

 . 469 /2، 1983: 1 كتبة الغدر ة،  يروت، ط- نشورات لار الكتا  اللبناني

 
الدار البييا ، - قار ة نسقية، الغركز الثقافي العر ي،  يروت-ينهر:  حغد  فتاح، التلقي والتأويل(17)

 .15م، ص1994، 1ط
 .14ينهر: ا ن َطباطبا، عيار الشعر، ص (18)
، 1 ي اب بع، تحرير التحبير، تحقي  عبد يعلي  هنا، لار الكت  العلغية،  يروت، طينهر: ا ن م(19)

 .417. إيليا الحاو ، شرح ليواا م ي تغام، 432م، ص1987

https://www.minculture.gov.ma/?p=3578#.YlbFmXjMLIU


                                                                                                                                                                                              
ينهر: حا م القرطاجني،  نهاج البلغا  و راج األل ا ، تحقي   حغد الحبي   ن الخوجة، لار الغر  (20)

 .304اب د ي،  يروت، )ل ط(، )ل ت(، ص
 .310ينهر: الغصدر نفسه، ص(21)
 .  151، 150ينهر:  حغد  شبال، البدوة واألل ، ص (22)
ينهر: تقديم عغر موكاا لكتا : روالا  ارث، قرا ة جديدة للدوة القديغة، ترجغة عغر موكاا، مفريقيا (23)

 الشرق،

 . 8م، ص 1994)ل ط(، 
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 -بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 الملتقى الوطني

 البالغة الجديدة )المفهوم والمصطلح( بين التراث العربي والفكر النحوي

 الحديث

 2022ماي  10-09بتقنية التحاضر عن بعد والحضور: يومي 

 

 المداخلة:عنوان 

 .الكلمة في التراث النحوي والبالغي بين التوصيف والتوظيف

 محور المداخلة:

 : البالغة الجديدة في التراث2المحور 

 Ahmed Taoulilit الدكتور: أحمد تاوليليت

 -ب –الرتبة: أستاذ محاضر 

 -بسكرة–المؤسسة: جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 العربيةقسم اآلداب واللغة 

 ahmed.taoulilit@univ-biskra.dzاإليميل: 

 

 

 

 تمهيد:

في العربية لها منزلة رفيعة بفضل النص القرآني، وهو حقلها الواسع الذي  الكلمة

تتجلى فيه معالمها ووظائفها ودالالتها، وهي أبرز معالم اللغة ونواتها المركزية، والكلمة 

والوجود، والفناء والحياة في الكون والطبيعة، حد فاصل بين العدم  -من هذا المنظور–

–، يختارها اإلنسان مدلول( على الكائنات والمسميات، والمحسوسات-وهي عالمة )دال

ويفسرها المتلقون  -أو داخل النص–ويؤلفها في أنساق تعبيرية في الكالم  -المتكلم والمبدع

الجمل قصد التواصل المعرفي والقراء إلى دالالتها الجزئية، والكلية داخل التراكيب و

 والفني والتفاهم.
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 ولقد نظر علماء العربية من نحاة وبالغيين إلى الكلمة من حيث كونها المركب

الوصفي والمكون األساسي للغة، وساقوا تعريفاتها ومفهومها وحدودها، ومظاهرها 

ظل  ها فيفية، واقترنت آراؤهم بتقسيماترالشكلية المتمثلة في مكوناتها وبنيتها الص

ات بها من الوجهة البالغية في موضوع مقوالت الكلم العربي، في حين انصب االهتمام

ظل ب، وفي ب والمخاط  شتى في ضوء نظرية النظم، والسياق، ومقتضى حال المخاط  

 قضية الحقيقة والمجاز، وما توجيه من جماليات فنية داخل التركيب.

نساق فصاحتها وبالغتها في األ ؛ة من حيثولم يتوان علماء البالغة في إيضاح الكلم

ن حيث التركيبية المختلفة؛ فبينوا معايير ومقاييس الكلمة في درسهم البالغي، سواء م

 حث نحويةكونها لفظا ومعنى حينما عالجوا قضية اللفظ والمعنى، أو ما يتعلق بهما من مبا

 وآثار بين االتجاهين؛ النحوي منه والبالغي.

 جعل للكلمة أهمية بالغة في الفكر النحوي والبالغي، ومنزلةإن األساس الذي 

 رفيعة؛ كونها تتميز بخصائص ومميزات أثناء االستعمال في اللغة، وخاصة في النص

ة كان بفضل سمات الكلمات الموصوف -ربما–القرآني الذي يتصف باإلعجاز، واإلعجاز 

لشعرية الل ورودها في النصوص ابالمجاز والثراء في المعنى، وإيحاءاتها الداللية من خ

 والنثرية.

ية وإذا كان األمر كذلك؛ فإن الكلمة في العربية تظل مشحونة بدالالت ال متناه

بتغير االستعمال، واألغراض والمقاصد مفردة كانت أم مركبة مع  -دوما–ومتغيرة 

دبية األغيرها. وقد تنوعت حقول ورودها وأحكامها من العقيدة والشريعة، إلى األجناس 

من قصائد شعرية وخطب وقصص وروايات، ولها معان ودالالت مرتبطة بالوقائع 

 مية، وفيالتاريخية في ظل علم التاريخ. مما يجعل لها موقعا هاما في مختلف الفروع العل

 النظريات اللغوية واألدبية، وفي كل مظاهر الوعي الفكري لإلنسان.

و تتنوع فيه داللتها ظهورا أو خفية أ والنص األدبي هو المجال الخصب للكلمة،

 -كلمةأي ال–إيحاءا؛ وذلك من خالل طبيعتها اللفظية، وماهيتها ونسقها التركيبي؛ فهي 

ية البؤرة التي يتمركز حولها العنوان والمتن، لها ظالل في العربية مركزية وهامش

هي أو عما هو بديوانحرافات داللية في ضوء ظاهرة االنزياح التي تخرج الكلمة ومعناها 

 مسلم به.

 للكلمة المسكونة -كذلك–وال ريب؛ أن تشريف القرآن للعربية، هو تشريف 

 لنص.اوالمشحونة بالبيان وسحر المعاني أثناء التعبير، وبروعة األسلوب في بناء لغة 

 -في المعاجم–أوال: مفهوم الكلمة في اللغة 

ما ينطق به اإلنسان مفردا كان أو كل »الكلمة في نظر علماء المعاجم العربية هي: 

مركبا والجمع كلمات وكلم. ويقال: كلمة يكلمه )من بابي نصر وضرب... فهو مكلوم 

. وفي مصطلح (1)«يلفظ به المتكلم وكليم، وكلمه تكليما وكالما إذا حدثه...، ويطلق على ما
                                                             

بيروت،  ،2014، 1موسوعة المصطلح في التراث الديني والعلمي واألدبي، محمد الكتاني، دار الكتب العلمية، ط (1)

2/2103. 
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الكاف وحكى الفراء فيها  ربكس–تقول: هي كلمة »"الكلمة" عدة لغات وتسميات؛ فتميم 

ثالث لغات: كلمة وكلمة وكلمة... والكلمة تميمية، والكلمة: اللفظة حجازية وجمعها كلم 

 (2).«تذكر وتؤنث؛ يقال: هو الكلم وهي الكلم. التهذيب

على الحرف الواحد من »أما تسميتها؛ فإنها تقع من حيث ما تحويه من مكوناتها 

ؤلفة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على قصيدة حروف الهجاء، وتقع على لفظة م

بكمالها وخطبة بأسرها. يقال: قال الشاعر في كلمته؛ أي: في قصيدته. قال الجوهري: 

 (3).«الكلمة القصيدة بطولها

ما جاء مقترنا بالكالم والكلم، فقال صاحب المصباح المنير  ؛ومن تعريفات الكلمة

كالم( والكلمة بالتثقيل لغة الحجاز وجمعها )كلم( كلمته: تكليما واالسم )ال»في ذلك: 

 (4).« و)كلمات(... والكالم في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم...

بتعدد التعريفات والحدود من جهة الشكل  :وتوصف الكلمة في عرف اللغويين

للفظة ابير، على أثناء التع -أو أصوات–والداللة؛ فقد تدل على كل ما ينطق به من حروف 

نصا  أو مجموعة األلفاظ، كما تطلق على النص كامال إطالقا مجازيا سواء أكانالواحدة

حفل أو بة أو الشعريا أو نثريا؛ فيقال: الكلمة االستهاللية: وهي ما يبتدئ به الكتاب أو الخط

 نحوه.

 (5)أم حفال...كما يقال: كلمة الختام لما يختم به من كالم، سواء أكان كتابا أم خطبة 

وثمة اعتبار عالماتي للكلمة؛ فهي عالمة والكلمات عالمات أي: أنها جزء من 

فضاء عالماتي هو النظام اللغوي للغة العربية لغة التراث الديني والثقافي والحضاري. 

ومن هذا المنظور؛ تصبح الكلمة أداة لإلدراك والوعي عند المتكلمين والسامعين، تحويها 

والتواصل بطرق وأساليب؛ تختلف باختالف االستعمال للجمل والعبارات من  لغة التعبير

ذلك ما قد يرد، إنشائيا أو خبريا، أو بالنفي واالستفهام، والتوكيد والشرط والتعجب... 

وغيرها. وكل ذلك؛ يسوقنا نحو القول: إننا ال نستطيع أن نغفل الكلمة وما تؤديه من دور 

محددة ن كل متكلم لديه فكرة ، ألLinguisticsفي علم اللغة  في اللغة أثناء التواصل أو

. مما يكشف مركزية الكلمة في (6)وبديهية حول الكلمة؛ قد يستوي في ذلك القارئ والكاتب

اللغة، إذ ال تخلو منها كل اللغات العالمية، غير أن معاييرها وخصائصها مفردة كانت أو 

 مركبة في العربية تختلف عن اللغات.

والخاصية األساسية والشائعة للكلمة في العربية؛ هي اإلعراب وكذا االشتقاق 

تظل مرتبطة  -في العربية-والترادف، والتضاد، وثراء المعنى بحسب السياق، كما أنها 

                                                             
 مادة: ...... 105، ص 13، بيروت، لبنان، م 2008، 6صادر، ط لسان العرب، ابن منظور، دار (2)
 ، ص نفسها.13المصدر نفسه، م (3)
 (ك ل م)مادة  278، ص: 2014المصباح المنبير، الفيومي، المكتبة العصرية، )د ط(، بيروت، (4)
وبسام بركة، ومي شيحاني، ينظر: قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية )عربي/انجليزي/فرنسي( إميل بديع يعقوب، (5)

 .328، بيروت، لبنان، ص 1987، شباط )فبراير(، 1دار العلم للماليين، ط 
، اإلسكندرية، مصر العربية، 2011ينظر: الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، )د ط(، (6)

 .20ص 
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بالظواهر الصرفية؛ كالسبق واإللحاق، واإلعالل، واإلبدال... وللكلمة عالقة بالعالم 

ت فهي: رمز على الذوات والموجودات في الطبيعة الخارجي بين األسماء والمسميا

 (7).والكون، مما ينزلها منزلة السمة حينما توسم بها األشياء في الكون

ويمكن أن نستخلص من خالل ما ذكرناه؛ أن علماء اللغة وأصحاب المعاجم لم 

من  يسهبوا كثيرا في تعريف الكلمة وانساقوا وراء تعريفها حينما تكون مقترنة مع غيرها

جنس للكالم، تطلق  -مفردة–الكلمات، وتآلفها في التراكيب المختلفة. والكلمة في نظرهم 

على اللفظة الواحدة، وتقع على حرف واحد أو مجموعة حروف، وال اعتبار للكتابة في 

الكلمة؛ ألنها من اللغة، وحد اللغة بالدرجة األولى يرتبط باألصوات والتلفظ أثناء النطق. 

في باب القول على اللغة وما هي؛ أما حدها فإنها أصوات »ه(:  392ي )ت: قال ابن جن

. وتستمد الكلمة كيانها وجوهرها من الطبيعة الصوتية (8) «يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

تارة، والطبيعة الفيزيائية تارة أخرى، وكل ذلك لتحقيق غرض التواصل، والتفاهم بين 

 البيولوجية، والنفسية، والفكرية... أفراد المجتمع، ولتلبية المقاصد

 ادة ترمزوالكلمة في داللتها على المعنى في ذاتها، أو بائتالفها مع غيرها؛ تعتبر م

 .إلى المعنى أثناء التلفظ، وذلك المعنى كامن في النفس اإلنسانية، وفي األذهان

 ثانيا: الكلمة في نظر النحاة والبالغيين:

وا لها في قيت الكلمة اهتماما بالغا من لدن النحويين؛ فخصصلقد ل الكلمة عند النحاة: -أ

في ظل مناقشتهم ألقسام الكلم في  درسهم النحوي مجاال واسعا، وعرضوا لماهيتها

ية، إذ العربية، وعالجوا ما يعتور شكلها ووظائفها في سياق حديثهم عن المقوالت النحو

ة نوعها بين االسمية والفعلي بمعايير وخصائص بينوا من خاللها -الكلمة–ألزموها 

 والحرفية.

زوا فيه غير أن المنهج الذي اتخذه النحاة، واختاروه لدرسهم النحوي للكمة؛ إنما رك

يلهم في على السمات والعالمات التي توسم بها األسماء منها، واألفعال والحروف، وكان م

ب من حيث: اإلعراهذا الشأن؛ نحو الكلمة المفردة خارج التركيب فناقشوا قضاياها 

انصبت ووالبناء، والتأنيث والتذكير، واإلفراد والتثنية والجمع، والتعريف والتنكير، 

ر من على العالمة كمعيا -أساسا –هم على الكلمة في ضوء مقتضيات الكالم، وانبنتتنظر

من  المعايير التي صنفوا بها الكلمة ووصفوها دون أن يركزوا على المفهوم باعتباره

 البديهيات والمسلمات.

 إن نظرة النحاة إلى الكلمة؛ كانت مستمدة من قناعات واتجاهات أملتها عليهم

ن فكرة متوجهاتهم الفكرية والمعرفية التي تأسست من خلفيات مذهبية وعقائدية وانطالقا 

ما ماولوا اهتالعالمة والسمة التي توسم بها األشياء في الوجود، وفي العالم الخارجي، كما أ

 بالصفات الصوتية للكلمة التي كانت في مقدمة التحليل والوصف.

                                                             
 يزي/فرنسي( ص نفسها.ينظر: قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية )عربي/انجل(7)
 .1/33، القاهرة، 1952، 2الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط (8)
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ومما ورد من آراء حول الكلمة عند النحاة، وفقا لما ذكرناه في ضوء منهجهم في 

باب علم ما الكلم من العربية؛ فالكلم اسم »ه( في  180الدرس النحوي؛ قول سيبويه )ت: 

 (9).«وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل

فالكلم اسم وفعل وحرف جاء »ه(؛ الذي قال:  285والشأن نفسه بالنسبة للمبرد )ت: 

، وقال ابن السراج )ت: (10) «لمعنى ال يخلو الكالم عربيا كان أو أعجميا من هذه الثالثة

 (11).«أشياء: "اسم" و"فعل" و"حرفالكالم: يأتلف من ثالثة »ه( كذلك:  316

وتلك الرؤى المفهومية التي ساقها النحويون حول الكلمة، والواردة في متون 

مؤلفاتهم؛ إن هي سوى لفتة متناثرة بين موضوعات درسهم النحوي وتجسيد للجانب 

جنبا إلى »الصوتي، والصرفي. قال أحد الدارسين في هذا الشأن: إن الدرس الصوتي بدأ 

 (12).«جنب مع نظيره الصرفي والنحوي والمعجمي

كان من  دون مفهوم، إال ما الهجري 4وبذلك؛ فقد بقيت الكلمة عند النحاة قبل القرن 

 قبيل التقسيم والتصنيف من الوجهة الصرفية.

أما الكلمة في عرف النحاة بعد القرن الرابع الهجري، فقد بدأت معالمها تتضح بعض 

الشيء، من حيث ماهيتها وحقيقتها، ولعل الذي صرح بمفهومها تصريحا جليا هو 

ه( في مفصله في فصل سماه: )في معنى الكلمة والكالم(؛ فقال:  538الزمخشري )ت: 

رد بالوضع، وهي جنس تحته ثالثة أنواع: االسم "الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مف

كتابه: في ه(  610، وحذا حذوه أبو المكارم المطرزي )ت: (13)والحرف" والفعل

 (14)المصباح في علم النحو.

ه( إلى اللفظة باعتبارها جنس للكلمة، إذ تتنوع 643في حين؛ أشار ابن يعيش )ت: 

فاللفظة جنس للكمة، وذلك أنها تشمل المهمل »إلى المهمل منها والمستعمل فقال: 

، نحو: معنى ءبإزاوالمستعمل؛ فالمهمل ما يمكن ائتالفه من الحروف ولم يضعه الواضح 

، وهذا التعريف ارتبط بنوعين من الكلمات، ما ائتلف منها من (15)«وكق ونحوهما صص

 الحروف وانعدم معناه، والمستعمل الذي يحمل معنى.

ه( حينما فرق  567يفين المذكورين، ما أورده ابن الخشاب )ت ويقترب من التعر

الكلمة هي اللفظة المفردة، وإن شئت قلت: الجزء المفرد. هذا »بين الكلمة والكالم؛ فقال: 

األصل... وما يتخاطب به الناس من الجمل المفيدة التي سماها جمهور النحويين كالما 
                                                             

م، القاهرة،  1988، 3الكتاب، سيبويه، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع، ط (9)

1/12. 
 .1/3، القاهرة، 1994اث اإلسالمي، )د ط(، عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء الترالمقتضب، المبرد، تحقيق: محمد (10)
، 4األصول في النحو، ابن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط (11)

 .1/36م، بيروت، لبنان،  1999
 .135م، القاهرة، ص  1989 ،1في الفكر اللغوي، محمد فتيح، دار الفكر العربي، ط (12)
 .23المفصل في علم العربية، الزمخشري، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل، )د ط(، )د ت(، بيروت، ص (13)
ينظر: المصباح في علم النحو، أبو المكارم المطرزي، تحقيق: ياسين محمود خطيب، مراجعة: مازن المبارك، دار (14)

 .41لبنان، ص ، بيروت، 1997، 1النفائس، ط 
 .19، 1/18شرح المفصل، ابن يعيش، مكتبة المتنبي، )د ط(، )د ت(، القاهرة، (15)
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ألف، فالكالم مؤلف، مفرداته هذه الكلم الثالث  )ألفاظ مؤلفة، وكل مؤلف فله مفردات منها

ه( تعريفا للكلمة؛ فقال:  646،وساق ابن الحاجب )ت (16)«فهو ينتظمها ومنها ينتظم

، وشرح رضي الدين األسترباذي قول بن الحاجب؛ (17)«الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد»

 (18).«اعلم أن الكلم جنس الكلمة»فقال: 

ة، لخص موقف النحاة القدامى والمتأخرين من الكلم (؛ فقد672أما ابن مالك )ت: 

 في ألفيته فقال:

اسم وفعل ثم حرف الكلم واحدة كلمة، والقول عم، وكلمة  ."كالمنا لفظ مفيد كاستقم

 (19)بها كالم قد يؤم"

بأقسام  فهو يرى أن الكالم شرطه اإلفادة التي تتأتى من تعلق الكلمات والجمل، ونوه

 وهي مفرد للكالم. -جنس الكلم–الكلمة 

جوانب  وحي إليه بجالء أنهم أغفلواوالمتأمل في نظرة النحاة العرب إلى الكلمة؛ ي  

هذا  الملفوظ، والسبب في رالكتابة التي تختصكثيرة تخص مصطلح "الكلمة"، منها جانب 

ئل ، والقباواضح؛ ألن استقراءهم اعتمدوا فيه كثيرا على المشافهة والسماع للغة من الرواة

لمة، ولم تعريفات الكلمة في أذهانهم بين اللفظ والك -ربما–الفصيحة في نظرهم؛ فاختلطت 

ين يولوا اهتماما بالتفريق بين الصوت والحرف، في أحيان كثيرة، واعتبروا المصطلح

ت كما بد (.phonetic( والصوتية )phonologieكالشيء الواحد من الناحية الوظيفية )

يم؛ مفهومها بديهية ومن المسلمات فراحوا يصفونها من حيث التقسلهم الكلمة من جهة 

فقالوا: الكلمة اسم وفعل وحرف، ووضعوا لكل قسم مجموعة عالمات أخضعوا لها 

 الكلمات في العربية.

تخاطب والحقيقة أن الخاصية الصوتية للكلمة؛ هي اإلنجاز الفعلي أثناء التكلم وال

جهة اد حين التواصل والتعبير عن الحاجيات من الووالتصويت سمة اجتماعية بين األفر

 (. Biologieالبيولوجية )

وهكذا انصب اهتمام النحاة »وخلص أحد الدارسين في هذا الشأن إلى قول مفاده: 

 أوعلى الجانب التركيبي من خالل تحديد أصناف المكونات التي تتآلف في سبيل الجملة 

 (20).«الكالم

دارة الجملة في موضوعات الدرس النحوي عند القدامى بقوله هذا؛ وجوب ص امؤكد  

ثم قال أيضا: "وكان من المفروض أن ننتظر القرن الرابع ليغدو تعريف الكلمة من 

 (21)المقدمات األساسية في الكتابات النحوية".

                                                             
سوريا،  م، دمشق، 1972المرتجل، ابن الخشاب، تحقيق ودراسة: علي حيدر، مكتبة مجمع اللغة العربية، )د ط(، (16)

 .5، 4ص: 
 .1/21م، بيروت، لبنان،  1995رضي الدين األسترباذي، دار الكتب العلمية، )د ط(،  ابن الحاجبشرح كافية،(17)
 .1/21المصدر نفسه، (18)
 .12ه، الرياض، ص  1414، 1األندلسي، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، ط  ألفية ابن مالك ، ابن مالك(19)
اربد، األردن، ص  ،2011، 1الكتب الحديث، ط األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي فؤاد أبو علي، عالم (20)

390. 
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ج لم يصرحوا بذلك المنه،وإذا كان النحاة فيما سلكوا من منهج لدراسة الكلمة 

 م؛ فإنهمت القيود الفكرية والمذهبية والثقافية مهيمنة على تفكيرهالمسطر والمتبع، وظل

 الطبيعيةوراء قناعة مستمدة من أسس ومرجعيات ثقافية، ومن بيئتهم االجتماعية و انقادوا

، فأدخلوا ما هو غير لغوي إلى اللغة، ووصفوا الكلمة وصاغوا -الواقع الخارجي–

خاصية معنى بالوضع واعتمدوا في ذلك على ال تعريفاتها، واعتبروها اللفظة الدالة على

 الصوتية وسمة التلفظ.

حلقة  وإذا كان األمر كذلك؛ فإن الكلمة عند النحاة من حيث مفهومها؛ هي: لفظة أو

من سلسلة األصوات المتتابعة في اإلنجاز الكالمي، وهي جنس للكالم وعنصر نحوي 

 تمع.أثناء التواصل بين أفراد المجمتعدد الجوانب من حيث الجوهر والوظيفة والمعنى 

 الكلمة عند البالغيين: -ب

راكيب لما ارتبطت نظرة البالغيين للغة بالقيم الفنية، والجماليات األسلوبية للت

فظية، النحوية من الوجهة البالغية، وكان اهتمامهم منصبا حول مسألة نظم الوحدات الل

مة" نحو معالجة المركب الوصفي "الكلالتي تتضمنها الجمل والعبارات؛ قادهم منهجهم 

المفردة، وما توافرت عليه من خصائص ومعايير وشروط ووقفوا وقفة إمعان وتمحيص 

 ومن حيث: إيحاءاتها الداللية، -معزولة عن التركيب –على ماهية الكلمة مفردة" 

وتأليفات  -أو أصوات–وفصاحتها، وبالغتها في الكالم، وما تتركب منه من حروف 

 ية.صوت

وقد أدرك البالغيون بنظرتهم إلى الكلمة؛ أن "كلمة أفصح من كلمة"، وفصاحتها 
مرهونة بما تظهره من معنى، فتكون سهلة أثناء النطق إذا لم تكن وحشية أو غريبة. كما 

 (22)أن الكلمة الفصيحة في عرفهم خلوصها من تنافر الحروف، وعدم مخالفتها للقياس.

اللغوي العربي؛ هو مطابقتها للسمات الصرفية؛ من إدغام، أو وموافقة الكلمة للقياس 
 إبدال... وغيرها، مع سهولة النطق بها من جهة األصوات غير مستكرهة في السمع.

 :عدم كراهة السمع للكلمة؛ فقال الىولقد أشار ابن األثير في "المثل السائر"

فإن كل عارف بأسرار الكالم من أي لغة كانت من اللغات يعلم أن إخراج المعاني »

في ألفاظ حسنة رائقة يلذها السمع وال ينبو عنه الطبع، خير من إخراجها في ألفاظ قبيحة 

. ونظرة (23)ذلك لما قلدناه" خالفمستكرهة ينبو عنها السمع، ولو أراد واضع اللغة 

ا الخصائص هل الفصاحة وبالغة الجملة، ينبغي أن تتوافر فيالبالغيين إلى الكلمة في ظ

                                                                                                                                                                                         
 ، ص نفسها.السابقالمرجع (21)
، 3دار الجيل، طينظر: اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي،  (22)

يم الدكتور: في المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، تقد وما بعدها.وينظر تلخيص المفتاح21)د.س(،بيروت ،ص

 .39، 38م، صيدا، بيروت، ص  2014/ـه 1435ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، )د ط(، 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي (23)

 .1/71م، القاهرة،  1939ه/ 1358، الحلبي، )د ط(
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من خالل مكوناتها ونظمها في التركيب، إضافة  -المتلقي–الجمالية، ومؤثرة في السامع 

 (24).«إلى تخلصها من االبتذال والتوعر

وكما ال ينبغي أن يكون اللفظ »قال: ف تهاولقد أشار الجاحظ إلى الكلمة من حيث جمالي

قيا، فكذلك ال ينبغي أن يكون غريبا وحشيا إال أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا... عاميا سو

 (25).«إال أني أزعم أن سخيف األلفاظ مشاكل لسخيف المعاني

والفصاحة يعني بها في عرف البالغيين، الظهور والبيان والشيوع، وهي صفة 

إال وصفا لهما، ألنها ترتبط  مقصورة على األلفاظ دون التركيب، أما البالغة فإنها ال تكون

 (26)بالمعاني".

وفي كالم العرب سمات الكلمة في العربية؛ من فصاحة وبيان، وجماليات 

األصوات، غير أن المعاني مختلفة باختالف المواقف والصفات، والحاالت النفسة 

تكتسب مخزونا مؤثرا في  -أو النص–للمتكلمين والمبدعين، ألن الكلمة في التركيب 

المتلقي من خالل المعاني الثانوية التي هي من قبيل المجاز، وتتفاوت المعاني بحسب 

 (27)المواضع والمواقع والنظم.

 الكلمة: فصاحة -1

 همها:أإن الكلمة الفصيحة في نظر البالغيين ينبغي أن تتوافر فيها ثلة من الشروط 

را حينما والتنافر يثقل النطق على اللسان ويصبح عسي عدم تنافر أصواتها: -

 تقترب مخارج األصوات، وقد يكون التنافر منسوبا إلى بعد مكوناتها من حيث

 صفات األصوات النطقية، من ذلك مثال:

(، ومنها: الهعخع)قال أعرابي حينما سئل عن ناقته: تركتها ترعى  الهعخع

 (28)مشتشزرات

ألن ال تكون الكلمة وحشية غامضة المعنى، أو يكون معناها عدم غرابتها: -

مستورا؛ فيحتاج إلى الغوص في متون المعاجم اللغوية، مما يثقل كاهل السامع 

أو القارئ، من ذلك؛ ما روي أن عيسى بن عمر النحوي؛ قال حينما سقط عن 

                                                             
 1419جماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف، إشراف الدكتور: نور الدين عشر، دار المكتبي، الطبعة الثانية، (24)

د ط(، ). وينظر: في جمالية الكلمة، حسين جمعة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 46م، سوريا، دمشق، ص:  1999ه/

 .18، دمشق، ص: 2002
، 1/80، بيروت، لبنان، 2002البيان والتبيين، الجاحظ، شرح الدكتور: علي أبو ملحم، دار مكتبة الهالل، )د ط(، (25)

81. 
ينظر: سر الفصاحة، محمد بن سنان الخفاجي، تعليق وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي صبيح (26)

الشاعر، . وينظر: المثل السائر في أدب ال.... و60هرة، ص: ، ميدان األزهر بالقا1952ه/ 1372وأوالده، )د ط(، 

 . 1/67المصدر نفسه، 
م، بيروت، لبنان،  1968ينظر: المدخل إلى دراسة البالغة العربية، السيد أحمد خليل، دار النهضة العربية، )د ط(، (27)

 .78ص 
 .22ينظر: اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، ص (28)
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 افرنقعواة على ذي جن كتكأكؤكم م تكأتكأتم علي  عليه الناس: ما لك عه فاجتمرحما

 (29): اجتمعتم، تفرقوا....عني؛ أي

 كثرة االستعمال: -

كلمين إن فصاحة الكلمة عند البالغيين؛ مرهونة باالستعمال وكثرة الورود عند المت

 ة األكثروهم الذين ينتسبون إلى القبائل التي عرفت بالفصاحة والكلم ،الموثوق بعربيتهم

 المشتركةاستعماال في عرف هذه الفئة من المتكلمين تكون من بين الكلمات المرادفة لها و

 في المعنى، وهذا فيما إذا كانت تتضمن مرادفات.

كلمات التي الكلمة التي ليس لها مرادف؛ فعالمة فصاحتها أن تكون استعماال من ال

. وهذه المعايير والمميزات أشار إليها البالغيون في متون مؤلفاتهم، (30)ترادفها في المعنى

المفردة. والفصاحة في نظرهم عالمة  -أو اللفظة–وفي سياق معالجتهم لموضوع الكلمة 

 للكلمة، كما أن البالغة سمة من سمات الكالم.

 فكرة اللفظ والمعنى في التراث البالغي: -2

هذه الفكرة التي تخص اللفظ والمعنى؛ ترتكز على تصورات أسهمت في تأصيلها  إن

أن تلك المعاني »ومناقشتها من لدن فئة البالغيين والنقاد العرب، ومؤدى تلك التصورات

إنما هي صور مجردة ترتسم ارتساما أوليا في الذهن، وتظل كامنة على تجردها حتى 

ومعنى ذلك؛ أن الكلمة هي الجسد، والمعنى هو  (31).«ا...تستثار وتتجسد بالكلم الدالة عليه

 هكامن في األذهان حتى تثيره الكلمة، كما أن -المعنى–الصورة الناتجة عنه، وهذا األخير 

 بالخواطر والنفوس عند اإلنسان. -دوما–قائم في الصدور متصال 

أول واللغوي، ولقد أشار إلى المعنى وطبيعته كل من النقاد والبالغيين في تراثنا 

لمعنى إلى ذلك نوه بها الجاحظ، الذي حاول تحديد ا -فيما أورده بعض الدارسين–إشارة 

 من حيث الكيفية والوجود؛ فقال:

المعاني القائمة في صدور العباد، المتصورة في أذهانهم والمتخلجة في نفوسهم، »

وحشية، ومحجوبة والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم، مستورة خفية، وبعيدة 

 (32).«مكنونة، وموجودة في معنى معدومة...

ة األلفاظ بمعانيها من حيث: القلة والكثرة وسماتها؛ سخيفها قوأشار أيضا إلى عال

وإنما األلفاظ على أقدار المعاني، فكثيرها لكثيرها، وقليلها لقليلها، » وشرفها، فقال:

وجهاتها تحتاج  مصغرة البائنة بصورهاوشريفها لشريفها، وسخيفهالسخيفها، والمعاني ال

. ويرى أن (33)من األلفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه المعاني المشتركة والجهات الملتبسة"

المتكلم ينبغي أن يخاطب السامع بقدر ما يفهمه، ويجعل المقام مناسبا للمعاني واأللفاظ، 
                                                             

 .24-23المصدر نفسه، ص ينظر: (29)
 .28، 27ينظر: اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، هامش/ص: (30)
 .10م، القاهرة، ص  1998ه،  1418، 1المعنى في البالغة العربية، حسن الطبل، دار الفكر العربي، ط (31)
م، بيروت، لبنان،  2002الهالل، )د ط(، البيان والتبيين، الجاحظ، شرح وتقديم الدكتور، علي بوملحم، دار مكتبة (32)

1/81. 
 (.6/8الحيوان، الجاحظ، )نقال عن  1/18المصدر نفسه، (33)
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وازن بين المعاني وأقدار ويحب على المتكلم أن ي» وموافقه الكالم لمقتضى الحال؛ فيقول:

 «المسمعين وأقدار الحاالت؛ فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما

، وتلك المعاني تظل في كل مكان وفي األذهان والنفوس والخواطر في أشكال وصور (34)

 معدومة ما لم تظهر باألصوات والحروف التي تحويها األلفاظ أو الكلمات...

 -أو المسمى–والكلمة إن كانت اسما؛ فإن ذلك االسم ينزل منزلة الظل للمعنى 

فاالسم إذن ليس إال صورة للمعنى الذي يسميه... مما يجعل االسم كالظل للمعنى ال »

 (35).«يغادره حيثما ينتقل...

؛ وقضاياها اهتموا كثيرا بالكلمة على شيء؛ فإنما يدل على أن البالغيين ل  د  وهذا إن 

ن م تورهاعكالفصاحة، وعالقتها بالمعنى؛ سواء أكانت اسما أم فعال أو حرفا؛ ونوهوا بما ي

ما  معايير في ضوء البناء الفني للنص، والكالم، وبينوا أوضاعها في التراكيب، وكل

غية درسوه في شأن الكلمة كانوا متأثرين فيه بآراء النحاة وبأصحاب النظريات البال

، ... أمثال ابن قتيبة، والفراء والزمخشري وعبد القاهر والجاحظالسابقين واألوائل، 

علماء وغيرهم. وكانوا متأثرين بمناهج وجهود المتكلمين، كاألشاعرة، والمعتزلة، وبال

 الذين ألفوا في اإلعجاز القرآن.

لى ونخلص القول؛ إلى أن الكلمة في العربية تعد نواة مركزية، وتختلف من لغة إ

في اسع أخرى، غير أن اختالفها يرتبط كثيرا بالنص الديني )المقدس(، مما يجعل البون ش

آن لغة القر بين اللغات العالمية، وقداسة العربية تنزاح نحو كلماتها، وهي فيشأن اللكلمة 

ليل من ها الداللية والصوتية والنحوية والصرفية. والكلمة بذلك؛ دوسمات هالها معايير

لكلمة دالئل اإلعجاز القرآني، كما أنها توصف بأوصاف ومعان مختلفة، كالطيبة مثال "ا

التعبير هي الوجود، والكون واإلنسان؛ ... بل إنها الحياة ب؛فالطيبة كالشجرة الطيبة" 

 المجازي.

 

 

 

 

 :المصادر و المراجع

يث، األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي فؤاد أبو علي، عالم الكتب الحد .1

 ، اربد، األردن.2011، 1ط 

 األصول في النحو، ابن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة .2

 م، بيروت، لبنان. 1999، 4للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

                                                             
 المصدر السابق، ص نفسها.(34)
النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبيين، محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات (35)

 .146الجزائر، ص  ،1994الجامعية، )د ط(، 
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 1414 ،1ابن خزيمة للنشر والتوزيع، ط األندلسي، دار ألفية بن مالك، ابن مالك  .3

 هـ، الرياض.

م اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، شرح وتعليق: محمد عبد المنع .4

 ، )د.س(، بيروت.3خفاجي، دارالجيل ، ط

، )د البيان والتبيين، الجاحظ، شرح الدكتور: علي أبو ملحم، دار مكتبة الهالل .5

 ، بيروت، لبنان.2002ط(، 

لدكتور المفتاح، في المعاني و البيان البديع، الخطيب القزويني ، تقديم ا تلخيص .6

 م، صيدا ، بيروت.2014هـ/1435ياسين األيوبي، المكتبة العصرية ،)د.ط(، 

ار ر، دتجماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف، إشراف الدكتور: نور الدين ع .7

 دمشق. م، سوريا، 1999هـ/ 1419المكتبي، الطبعة الثانية، 

، 2الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط  .8

 ، القاهرة.1952

 سر الفصاحة، محمد بن سنان الخفاجي، تعليق وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي، .9

، ميدان األزهر 1952ه/ 1372مطبعة محمد علي صبيح وأوالده، )د ط(، 

 بالقاهرة.

، الدين األسترباذي، دار الكتب العلمية،)د ط(شرح كافية بن الحاجب ، رضي  .10

 م، بيروت، لبنان. 1995

 شرح المفصل، ابن يعيش، مكتبة المتنبي، )د ط(، )د ت(، القاهرة. .11

في جمالية الكلمة، حسين جمعة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، )د ط(،  .12

 ، دمشق.2002

 م، القاهرة. 1989، 1في الفكر اللغوي، محمد فتيح، دار الفكر العربي، ط  .13

قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية )عربي/انجليزي/فرنسي( إميل بديع  .14

(، ، شباط )فبراير1يعقوب، وبسام بركة، ومي شيحاني، دار العلم للماليين، ط 

 ، بيروت، لبنان.1987

نشر الكتاب، سيبويه، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي لل .15

 م، القاهرة. 1988، 3والتوزيع، ط 

الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، )د ط(،  .16

 ، اإلسكندرية، مصر العربية.2011

 ، بيروت، لبنان.2008، 6لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط  .17

ين المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، تحقيق: محمد محي الد .18

 .م، القاهرة 1939ه/ 1358عة مصطفى البابي الحلبي، )د ط(، عبد الحميد، مطب

ية، )د المدخل إلى دراسة البالغة العربية، السيد أحمد خليل، دار النهضة العرب .19

 م، بيروت، لبنان. 1968ط(، 
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ية، المرتجل، ابن الخشاب، تحقيق ودراسة: علي حيدر، مكتبة مجمع اللغة العرب .20

 م، دمشق، سوريا. 1972)د ط(، 

 مصباح في علم النحو، أبو المكارم المطرزي، تحقيق: ياسين محمود خطيب،ال .21

 ، بيروت، لبنان.1997، 1مراجعة: مازن المبارك، دار النفائس، ط 

: ، بيروت، )مادة2014المصباح المنير، الفيومي، المكتبة العصرية، )د ط(،  .22

 ك.ل.م(.

، ه 1418، 1ي، ط المعنى في البالغة العربية، حسن الطبل، دار الفكر العرب .23

 م، القاهرة. 1998

د )المفصل في علم العربية، الزمخشري، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل،  .24

 ط(، )د ت(، بيروت.

المقتضب، المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث  .25

 ، القاهرة.1994اإلسالمي، )د ط(، 

ي واألدبي، محمد الكتاني، دار موسوعة المصطلح في التراث الديني والعلم .26

 ، بيروت.2014، 1الكتب العلمية، ط 

بيين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والت .27

 ، الجزائر.1994محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجامعية، )د ط(، 
  

 



 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 :بالملتقى الوطنيخاص  ملخص

 بالغة الجديدة )المصطلح والمفهوم( بين التراث العربي والفكر اللغوي الحديث. ال

 2022ماي   10و 09       تاريخها:              
 

 استمارة المشاركة
 

 لعربي. اعلوم اللسان * درجة العلمية: دكتوراه في        .  اليزيد بلعمش :االسم *        

  بي. علوم اللسان العرتخصص: * الرتبة: أستاذ محاضر قسم أ.                 *         

 ,قسنطينة -ميةللعلوم اإلسال جامعة األمير عبد القادربقسم اللغة العربية مكان العمل:  *        

 . الجزائر

 el-yazid@hotmail.comالبريد االلكتروني:      *       

     00213697823563رقم الهاتف:  *        

 :ولمحور المشاركة األ
 البالغة الجديدةبين البالغة القديمة و                

 :   عنوان المداخلة 

  

  

       :ملخص 

ى نها كان يعنمفصل البالغيين المباحث البالغية فكانت على ثالثة أقسام, قسم    :فكرة البحث    

نها قسم موئص التركيبية بسياقها وتنوعات المختلفة لهما؛ وهذا عرف بعلم المعاني, بربط الخصا
بديع؛ لم الأعتنى بصور الترتيب المعاني أو صور ترتيب األلفاظ في التركيب؛ وعرف هذا النوع بع

ا يورد به ة التيسمي بعلم البيان: وهذا اعتنى فيه البالغيون العرب بجمع الصور المختلفوقسم منها: 

سياق ذا الهالمعنى الواحد مع تفاوت بين هذه الصور في الدرجة الخطابية, وقد نص البالغيون في 
  :بأنها كما يقول عبد القاهر الجرجاني –على أربعة صور؛كان منها الكناية: وقد عرفت عندهم 

باللّفِظ الموضوعِ له في اللُّغة،  والمراد بالكناية ههنا أن يُريد المتكلمُ إثباَت معنًى من الَمعاني، فال يذكُُره"  

ولكْن يَجيُء إلى معنى هو تاليِه وِردْفُه في الوجود، فيومئ به إليِه، ويجعلهُ دليالً عليه، مثال ذلك قولُهم: 

"هو َطويُل النَّجاد"، يريدوَن طويَل القامة "وكثيُر رماِد الِقدْر" يَْعنون كثيَر الِقرى وفي المرأة: "نَؤوُم 

والمرادُ أنها ُمتْرفةٌ مَخدْومة، لها َمْن يَكفيها أْمَرها، فقد أرادوا في هذا كُله، كما تَرى، معنًى، ثمَّ  الضُّحى"،

لوا إِليه بِِذْكر معنًى آخر ِمْن شأنِه أن يَْردُفَه في الوجود، وأْن يكوَن  لم يَذْكُروه بلفِظه الخاّصِ به، ولكنُّهم تَوصَّ

امةَ إذا طالْت طاَل النجادُ؟ وإِذا كثَُر الِقرى كثَُر َرمادُ الِقدْر؟ وإِذا كانِت المرأةُ ُمتْرفةً إذا كاَن. أَفال تَرى أنَّ الق

 .1"لها َمْن يَكفيها أَْمَرها، َرِدف ذلك أَْن تناَم إلى الضُّحى

لبالغة اق بمفهوم هذا التعريف نقلناه على طوله لنبين فيه أن له مسائل أخرى مرتبطة به, مما تعل    
 ف لنا عنذا يكشوه", قيل فيها: "الداللة على األمر  بدليله, أال وهي مسألة الحجاج, ولهذا الجديدة

               لهذه الصورة البالغية أو لهذا الطريق من طرق الكالم . مكون حجاجي 

جانب  ن يلفت إلىتأتي من كونه يحاول أتأتي أذن: أهمية هذا البحث . أهمية البحث وإشكاليّته:   

 إشارتهموأتت  ,آخر من جوانب األداء في الكناية مع جانب الجمالي الذي ركز عليه البالغيون كثيرا 

هذا ما تعمال, واالس إلى هذا الجانب إشارة ثانوية, والحقيقة أن هذا جانب بالغ األهمية في التبليغ وفي
 نود القيام به في هذه األوراق مجيبين على األسئلة اآلتية : 

                                                             
 (66القاهرة )ص-دالئل اإلعجاز, تح: محمود شاكر, دار الخانجي 1

 المكون الحجاجي للكناية في البالغة العربية 



 تكمن أهمية المكون الحجاجي في الكناية؟ فيما -
 ما طبيعة االحتجاج المقدم في الكناية؟  -
      ما الصور التي يكون بها االحتجاج في الكناية؟  -

 : عناصر الموضوع 

مقدمة: التمهيد للموضوع وبيان أهميته وإشكاليته وعناصره ومنهجه وأثره في الدراسات  .1

 المصطلحية  

  .عربية الكناية في البالغة ال .2
 . طبيعة الحجاج في الكناية .3

 . صور الحجاج في الكناية .4

 )أهم النتائج المتوصل إليها(  خاتمة:  .5
 

 وهذه العناصر قابلة للتغيير وفق المتغيرات الجديدة التي يفرضها البحث في الموضوع. : مالحظة

  الموفق.وهللا                                                                    

بقسم اللغة العربية, جامعة  .د.اليزيد بلعمش                                                                

         األمير عبد القادر  للعلوم 

-اإلسالمية                                                                                               

 قسنطينة/الجزائر  

-elالبريد االلكتروني:                                                                                         

yazid@hotmail.com     

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

   المداخلة:

, بل هي واسطة العقد فيها, ألن باقي العربية لعربية من أبرز العلوم اللغويةتعد البالغة ا: مقدمة -1
العلوم اللغوية األخرى إنما هي في أصل خادمة للعلم البالغة, فعلم اللغة يوفر للبليغ االختيارات 

, اإلفرادية المختلفة, وعلم الصرف يمده بأنواع الصيغ, وعلم النحو يتيح له أنواع التراكيب المتنوعة

ليأتي البالغي بعدها فينتقي من هذا كله ما يخدم غرضه وقصده, فكانت البالغة العربية بهذا هي 
ا ا زالت عطاءات هذا العلم تبرز كلماألخرى, وم اللغوية الروح الذي يسري ماء حياته في باقي العلوم

 حركت قواعده ومعارفه.

ين العلوم اللغوية لم يجعلها مقتصرة على هذا إن هذه المركزية التي تمتعت بها البالغة العربية ب    
بارزة بين العلوم األخرى المحايثة للعلوم اللغوية العربية, وهي العلوم  فقط, بل جعلها تحتل مكانة 

الشرعية وباقي العلوم العربية األخرى, مما جعلها تحظى بصالت بتلك العلوم سواء منها النقلية أو 

مكون من مكونات الرسالة اللغوية؛ إنه المعنى,وكما هو معلوم أن هذا  العقلية, كونها تتعامل مع أهم
المكون هو الجزء المقصود من الكالم في العلوم اللغوية والعلوم الشرعية, لكن شاع في األذهان أن 
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البالغة العربية إنما تعنى بالجانب الجمالي واإلمتاعي, ولهذا شاع البحث عن وجوه الحسن ووجوه 
اعد البالغية العربية, وبل وامتد األمر إلى أن جعل بعضهم الفكر العربي كله فكرا قائما القبح بالقو

   ؟!!.   (1)على البيانية والجمالية, بعيدا نوعا ما عن الحجة العقلية والبرهان الحجاجي

ديمة ية القحاولت أن تعيد صياغة العلوم اللغووفي العصر الحديث ظهرت علوما لسانية كثيرة     

ر عند ظهف, ؛ لسانية وحجاجية وتداولية وسيميائيةبعض األغراض البحثية األخرى ياغة تتالءم معص
ثر , فظهر إوالبرهان القائمة على الحجة  القديمةاليونانية الغرب اتجاه بالغي يدعو إلى أحياء البالغة 

لى عاب, ي الخطإلى دراسة األنساق الحجاجية ف ذلك اتجاه بالغي يتجاوز دراسة اإلطار اللساني

ن مع ن العشريالقر قنع غيره بالكالم. وقد بدأ هذا االتجاه من منتصفياعتبار أن المتكلم إنما يتكلم ل
بين ميا ي(, على اعتبار أن مهمة البالغة "وصف الخطاب وصفا عل)شايم بيرلمان( و)لوسي تيتيكا

بالغي ام الالنوع من االهتم , فصار هذامضمراته ويستخلص بنياته ووظائفه التداولية والحجاجية"

 يشكل رافدا من الروافد "البالغة الجديدة" 
جمالية ة بالوإذا كان األمر على هذه الصورة فإننا نتساءل عن مدى صدق عناية البالغة العربي   

ابع ن الطموخلوها من المنطق الحجاجي؟! هل خلت الصور البالغية التي حددتها البالغة العربية 

ركزت  ة إنماي, أم أن األمر على العكس من ذلك تماما, فنجد أن البالغة العربيقناعاإلوالحجاجي 
 يها؟ الحجة القوية موطن الجمال فعلى ما هو جمالي في األساليب اإلقناعية, لتستخرج مما 

حضور  ن لهالمعالجة هذه القضية فإننا حولها التركيز على صورة من الصور البالغية, التي كا   

الغي رس البوتفاصيلها في الدلدرس البالغي؛ أال وهي الكناية, ثم عرضنا لشرح مباحثها قوي في ا
ف عن , للكشنظرية الحجاج في البالغة الجديدةالعربي, ثم النظر إليها مرة ثانية لكن من منظور 

ربية الغة العة البيانية, ومنه فتح الباب نحو إمكانية قراءالمكون الحجاجي الكامن في هذه الصورة الب
ها فتح آفاقية, واالهتمام في البالغة العرب قراءة جديدة في ضوء البالغة الجديدة, لتوسيع من دائرة

            وأبوابها الستيعاب أكبر لمكونات النصوص, دون إهمال أي جانب فيها.  

 
ينبغي أن نعلم أوال: أن الكناية في التراث اللغوي العربي لم تستقر على  :الكناية في البالغة العربية -2

, أما قبل ذلك فقد (2) هـ(471مفهوم اصطالحي قار متميز خاص بها إال عند عبد القاهر الجرجاني )

 كانت تتراوح بين:

ف والنون الكا" وهي في العموم يدور حول ما أشار إليه ابن فارس بقوله:: الداللة اللغوية -أ    
والحرف المعتل يدل على تورية عن اسم بغيره. يقال: كنيت عن كذا. إذا تكلمت بغيره مما يستدل به 

وشرح الكناية هنا بالتورية أيضا ال يقصد منها المعنى االصطالحي للتورية,  .(3)"عليه. وكنوت أيضا

يقال: كنيت عن كذا. إذا تكلمت " , وهو ما أشار إليه بعده بقوله:(4)إنما يريد بها المعنى اللغوي أيضا

. إال (5)وقد تكررت هذه العبارة عند غير واحد من أصحاب المعاجم . "بغيره مما يستدل به عليه

الكناية: أن تتكلم بشئ وتريد به صاحب الصحاح فإنه قال عبارة أوضح من هذا المعنى حيث يقول: "

 .(6)"غيره. وقد َكنَْيُت بكذا عن كذا وَكنَْوتُ 

                                                             
 هذه الفكرة جاء بها محمد عابد الجابري في كتابيه اللذين بدأ بهما نقد العقل العربي, وهما: تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي, (1)

 هما, ألن األول بمثابة مقدمة للكتاب الثاني الذي جاءت فيه شرح بيانية العقل العربي. خاصة الثاني من

 

تطور مفهوم الكناية . عدة قادة, م1993مصر, -دار الكتبمفهومها وقيمتها البالغية, الكناية ينظر في هذا: محمود شاكر القطان,  (2)

, إشراف: حبار مختار, كلية اآلداب واللغات والفنون )رسالة ماجستير(في التراث البالغي العربي دراسة تاريخية تحليلية فنية 

 . 2009-2008)جامعة وهران( السنة الجامعية: 

 (.   139, ص5, )جم1979 -هـ 1399 :ط, دار الفكر ,عبد السالم محمد هارون , تح:معجم مقاييس اللغةابن فارس,  (3)

 . (9)صفهومها وقيمتها البالغية, مالكناية ينظر في هذا: محمود شاكر القطان,  (4)

 . ( , الفيومي, المصباح المنير )(411, ص5ينظر في هذا: الخليل بن أحمد الفراهيدي, معجم العين )ج (5)

, 6)ج م 1987 ,4ط ,بيروت –دار العلم للماليين , أحمد عبد الغفور عطار, تح:  تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري,  (6)

 (. 2477ص



الكناية هي عدول عن التعبير بلفظ إلى لفظ آخر  :ما يمكن أن يستفاد من هذه المفاهيم اللغوية أنم   

  ويبقى سبب هذا العدول مجهوال على مستوى التعريف اللغوي., (1)دال عليه

: من أمثال (2)كبار اللغويين ردحا من الزمن وي هو الذي ساد على ألسنة بعضمعنى اللغهذا ال    
 ر,ائ: الضمعندهم على فكانت الكناية تطلق  ...وابن قتيبة, والمبرد  ,أبي عبيدة, والجاحظسيبويه, و

خيوط فائدة هذا  بذلك فبدأ وعلى ما ال يمكن التصريح فيه كالرسائل المراد ستر مرادها, ....

االستعمال اللغوي يبرز وتظهر, وهي هنا وصف الحال على ما هي عليه أو الهروب من التصريح 
 يات متعددة يرومها المتكلم.  لغا

: وفي هذه المرحلة التي يمكن أن نقول عنها بأنها بمفاهيم بالغية أخرى الكنايةامتزاج مفهوم   -ب  

ا نجد ذلك يتم لكننه, وبدأت معها معالم المصطلح تسير نحو المنحى التخصصي, 3تبدأ من القرن 
اإلرداف عند قدامة وض عند ابن المعتز , ؛ كالتعري(3)تحت امتزاج هذا المصطلح بمصطلحات أخرى

والتورية والتتبيع  والتلويح والتعمية والمماثلة عند أبي هالل أيضا, ,وأبي هالل العسكري ابن جعفر

 بيع. عند ابن رشيق, وكذا عند ابن سنان فقد جعلها قسما مستقال مرة وجعلها تحت اإلرداف والتت
تبع وم على تحلة تقأنها كانت مر -تتبعي لعرضها عند الباحثين من خالل-إّن ما يميز هذه المرحلة      

ة, ع الكنايمغية للكشف عن بنية الكناية, مما جعلهم يمزجون بين بعض األنواع البالالشواهد وتحليلها,

عن  د الحديثنا نجأي أن بنية وهيكل الصورة الكنائية ما زال في مرحلة البحث والتنظير له, ولهذا فإن
ها اللفظ تأتي في كنايةاية غائبا غير مشار إليه في الغالب, اللهم إال بعض اإلشارات إلى أن الوظيفة الكن

 معوضا عّما يستقبح ذكره. 

قد كشفوا  بومن جانب آخر فإن هذا العرض للصورة الكنائية نستشف منه أن الدارسين العر        
حفها بالغية تسة اللصورة البالغية في الدرالنا عن السياق المعرفي الذي تكون فيه الكناية, وأن هذه ا

 ية أو منناح رقها منمجموعة من الصور البيانية التي قد تتقاطع معها في التشكل العام لكن قد تفا

ز والتجاو والرمز والتلويح : وهو اإلشارةبالمفهوم العاموها ولهذا وجدناهم ربط بعض نواحيها,
 يساويها ها بماالعام الذي يندرج ضمنه الكناية, كما ربطو واللحن ... وهو اإلطار المفهومي اللغزو

وكذا  تبيع,معنى وإن خالفها في شرط من الشروط, وذلك عندما ساووها بـ: التعريض واإلرداف والت

ة إنما لمرحلاهذه وهو التصريح. فعندئذ تكون  ميزوا مفهومها عندما ذكروها مع ما يضادها ويخالفها
هذه ناقضة, وو المومي الذي تدخل تحته الكناية بأبعاده العامة أو المماثلة أهي بحث في المجال المفه

 ظهور المرحلة الثالثة, وهي بروز وتبلور المفهوم االصطالحي. المرحلة هي التي هيأت

      :   المفهوم االصطالحي للكناية -ج
 

     اعذرا لم أكمل تبييض البحث بعد , هل من الممكن وقتا إضافي             

  
 . : طبيعة الحجاج في الكناية -3

 . : صور الحجاج في الكناية -4

 :  )أهم النتائج المتوصل إليها( خاتمة -5
إن مما يتوصل إليه من دراسة الصورة الكنائية في هذا البحث أن أبرز بأن البالغة العربية,  -1      

لتشكيل الخطابي الجانب الحجاجي اإلقناع , وإلى جانب التصوير وا اإلمتاعقد حوت إلى جانب 

                                                             
 (. 10)ص 1989, 1جدة, السعودية, ط -, دار المنارةالكناية ويليه نظم النثر أثر الحديث النبوي فيهمحمد جابر فياض, ينظر:  (1)

تطور مفهوم الكناية في ( . عدة قادة, 50إلى ص: 19)من ص: مفهومها وقيمتها البالغية,الكناية محمود شاكر القطان,  ينظر: (2)

, إشراف: حبار مختار, كلية اآلداب واللغات والفنون )جامعة خية تحليلية فنية )رسالة ماجستير(التراث البالغي العربي دراسة تاري

 (. 39...ص 35( ومن )ص9...ص3)من ص 2009-2008وهران( السنة الجامعية: 

مفهوم الكناية تطور . عدة قادة,  ( )ص102إلى ص: 53)من ص: مفهومها وقيمتها البالغية,الكناية محمود شاكر القطان,  ينظر: (3)

, إشراف: حبار مختار, كلية اآلداب واللغات والفنون في التراث البالغي العربي دراسة تاريخية تحليلية فنية )رسالة ماجستير(

 (. 50إلى ص: 40) من ص: 2009-2008)جامعة وهران( السنة الجامعية: 



, بما يؤكد عدم نفي الجانب الحجاجي للجانب اإلمتاعي, والجانب العقلي للجانب الجمالي. واإلقناعي
 والبالغةوال غرابة في هذا ألن التواصل ذو طابع أدائي تداولي سياقي تجتمع فيه كل هذه اآلليات. 

البالغة كل آلياته المستعملة فيه. فعال: فهي مرتبطة ب إنما هي مقاربة سياقية تداولية للكالم العربية

اللغوية والشرعية, وهي اليوم بنفس المكانة النفتاحها ملكة العلوم  -كما أوضحنا-العربية كانت قديما 
على مجموع العلوم والمعارف, وهذا كله راجع إلى أن التقنيات التي تستعملها البالغة العربية لها 

 ن تنفتح على كل هذه االتجاهات والفهوم. األهلية الكافية أل

      2-      
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 تلقي البالغة العربية الجديدة في الدراسات العربية الحديثة

 د : نجوى جدي  .ط

                                              د.بالل محي الدين                                                             

 التخصص:النقد العربي الحديث والمعاصر

 تبسة -التبسيجامعة الشيخ العربي 

 ملخص:

راسات اللّغوية العربية الحديثة تطوًرا كبيًرا من خالل انفتاحها عل    ن لفلسفي ماى الفكر عرفت الدِّّ

راسات دور ناحية ، وإحياء التراث البالغي العربي من ناحية أخرى ، وكان في  أساسي لهذه الدِّّ

 : لجديدةا غةبالال الذين تلقوا العرب دبالغة الجديدة وفق أسس حديثة ، ونجد من الرواالتّنظير لل

 ...وغيرهم .احمد يوسف,و محمد العمري, حمادي صمود, و 

ا تلقو ولذا نسعى من خالل هذه الدراسة إلى استعراض بعض أراء بعض الكتاب  العرب الذين   

 البالغة الجديدة في كتبهم.

 الكلمات المفتاحية:

 الدراسات ،لغوية،بالغة،جديدة ،فلسفة.

Abstract : 

   Modern Arabic linguistic studies have witnessed a great development 

through their openness to philosophical thought on the one hand, and the 

revival of the Arab rhetorical heritage on the other hand. Muhammad Al-

Omari, and Ahmed Youssef,... and others. 

   Therefore, we seek through this study to review some of the opinions of 

some Arab writers who received the new rhetoric in their books. 

Key words: 

Studies, linguistic, rhetoric, new, philosophy. 

 ، والفنون واآلداب والعلوم والميادين المجاالت مختلف في ملحوظا تطورا الحديث العصر شهد     

 علوم استثمار خالل من لكوذ ، وتجديدها القديمة البالغة تطوير إلى العرب الباحثين بعض سعى لذا

 يتيح وصفيا علما وتصبح   الحديقة الخطابات مختلف في الجذرية التغيير حركات لتواكب أخرى

 تلقى فكيف ، اإلبداعي طموحها جمدت التي ريةالمعيا الروح عن ةالمتخلي الخطابات لجميع
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 عن يالتخل بالضرورة يستلزم الجديدة البالغة تلقي وهل , الجديدة؟ البالغة  العرب الباحثون

 عليها؟ والحفاظ القديمة البالغة لتجديد جاءت أنها أم القديمة البالغة

 تلقي البالغة الجديدة عند حمادي صمود: (1

ه منذ فترة ثلبحو اموضوع ةحديثالوة قديمالربية غربية والعالبالغة المن  صمودحمادي  جعل     

ره إلى ه وتطوالتفكير البالغي عند العرب أسسالمعنونة بـ: )السبعينيات, أي منذ ظهور أطروحته 

 ثة, ولمقة حديمشروعا لقراءة البالغة العربية القديمة بطري األطروحةتعد هذه , و(القرن السادس

حكام عمل الباحث على العرض التاريخي لمضامين البالغة القديمة بل حاول إصدار أيقتصر 

 .الواسعة ألدبيةالناتج عن خلفيته الفكرية واللغوية وا  تقريرية وتقييمية, بتوظيفه لحسه النقدي

هتماما امتكلم في أطروحته بنظرية الحجاج والجدل المنطقي, و أولى ال حمادي صمودكما اهتم        

ديما لعرب قبالحدث الكالمي, وقام بتصنيف معطيات التفكير البالغي عند ا أيضابالغا, وقد اهتم 

 وحديثا إلى ثالثة أصناف وهي: المفاهيم والمنهج واإلجراء.

 عن والمتمخض النظري االستخالص مةق تمثل التي المصطلحات جملة" أنها بالمفاهيم ويقصد

 وأدق اختصارها، على تختزن عمل اتوأد إيجاد إلى عليه القائمين وسعي وماهيته العلم تحسس

 .(1981)صمود، التفكير البالغي عند العرب اسسه وتطوره الى القرن السادس،  1"األصولية إبعادها

 ، البالغية الوجهة من الكالم تحليل في المعتمدة الطرائق و  األسس"  به يعني المنهج أما

 )صمود، التفكير البالغي( 2"وأسرارها البالغة تلك أسباب على والوقوف

 جهة من هوجودت النص بالغة بها حددت التي التطبيقية المقاييس فيه تناول فقد اإلجراء ماأ   

 . والمضمون الشكل

 ما أواالهتمام بالبالغة الجديدة  إلىوقد تحول اهتمام حمادي صمود منذ منتصف التسعينيات     

نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  أهمبعنوان )  أعماله أولقام بنشر  إذ يعرف بنظرية الحجاج,

 وأكثرها اليوم يغالبال الدرس مواضيع أدق من الحجاج بالغة يعتبر فهو (اليوم إلى أرسطومن 

ن البالغة الجديدة تتداخل فيها , ألإليهبالنسبة  أهمية(1999)صمود، من تجليات الخطاب البالغي،  3إليه بالنسبة أهمية

وهي: المتكلم, والمتلقي, يتم توظيف فيها كل السياقات المحيطة بالقول  إذحقول معرفية متعددة, 

 االجتماعي , والسياق اللغوي.والسياق التاريخي,من اجل فهمها وتأويلها.والسياق 

تخدم لى اسعنستخلص أن تلقي حمادي صمود للبالغة الجديدة بأنه تلقي فعال وايجابي, إذ عمل     

شأنها  تي منمضامين الحجاج كوسيلة الستنطاق البالغة العربية القديمة, ثم استخالص مقوالتها ال

,  و  ن جهةماسات اللغوية والنقدية العربية المعاصرة على صعيد التنظير والتطبيق أن تثري الدر

 أن يستشرف واقع الخطاب األدبي وآفاقه من جهة أخرى.

ز بل تجاو ط,فقنظرية الحجاج في نظر حمادي صمود على دراسة آليات التأثير والتأثر ولم يقف      

 ث على مستوى المعنى والخطاب األدبي.ذلك إلى دراسة التغييرات الجديدة التي تحد
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 تلقي البالغة الجديدة عند محمد العمري: (2

القته عمن أكثر النقاد العرب اهتماما بالدرس البالغي العربي في محمد العمري  يعد   

ف من بمستجدات النقد الحديث والمعاصر, ولذا عمل الناقد على تبني مشروع علمي يستهد

قضت  ى أنهاالعربية من الدراسات المعيارية التي يرى أنها , التي يرخالله تحرير البالغة 

 فيها أزمنة طويلة جدا.

ين بتعميق االتصال  إلىفي مشروعه العلمي من خالل سعيه محمد العمري  وقد انطلق   

 ربي, البالغة العربية والنحو والعروض, عن طريق مساءلة المنجز في التراث النقد الع

 ية, وذلكالبالغة العربعلى تحديث منهجية, يقوم  إستراتيجيةالنقدي وضع  ولتجسيد مشروعه

 العناية بالبالغة العربية القديمة. إطارضمن 

تراث نة في العمل محمد العمري على القراءة الستعاب المرجعية اللسانية والفلسفية الكام    

, لمتاحةخصصها للبحث في التراث بالوسائل ا األولىالنقدي, وذلك عن طري جبهتين,الجبهة 

 الجبهة الثانية فخصصها لالطالع على المناهج الحديثة. أما

راك مع باالشتلجون كوهن  (بنية اللغة الشعرية) بترجمة كتابمحمد العمري  وقد قام     

 حاوالتهذا الكتاب  هو عبارة عن كتاب شامل يضم كل الم أنمعتقدا محمد الوالي,  زميله

 ية.العرب الثقافة الغربية قبلالتجديدية في قراءة الشعر من وجهة نظر بنيوية لسانية في 

في إعادة قراءة التراث البالغي العربي في ضوء المعطيات محمد العمري  و شرع     

المنهجية الحديثة, مستعينا باألبحاث الغربية في هذا المجال والتي كانت قد القت ترحيبا في 

"لبناء بالغة جديدة تستوعب انجازات البالغة القديمة, وتستفيد  العربية, سعيا منهالثقافة 

من اجتهادات األسلوبية الحديثة, محاولة تجاوز جوانب النقص فيهما , باقتراح نموذج 

 .(1990)هنريتش،  "4سيميائي يقوم على نظرية االنزياح في التركيب والداللة والتداول

الذي كان الهدف , () في بالغة الخطاب اإلقناعي بتأليف كتاب بعنوانمحمد العمري  قامو      

محمد العمري:" اعتاد  أهمية البعد اإلقناعي في البالغة العربية, لذا يقول إلى منه التنبيه

معاملة  الدارسون العرب المحدثون ,وتبعهم في ذلك المدرسون في الثانويات والجامعات

 نفس معاملتهم للنص الشعري... وهذا يجافي في الروح المنهجية اإلقناعيالنص الخطابي 

 .)العمري( 5التي تقتضي اخذ طبيعة الموضوع بعين االعتبار عند تحديد منهج تناوله"

 ئي, يراعيصياغة البالغة العربية انطالقا من تصور لساني بنا إعادةمحمد العمري  حاول   

خطاب )تحليل ال كتاب بعنوان ألففيه البعد التاريخي منطلقا من المستوى الصوتي, حيث 

وفير على ت تناول فيه مدى ثراء التراث البالغي العربي , وقدرتهالشعري البنية الصوتية ( 

 .المادة اللسانية الواصفة للنص الشعري

 يهدف محمد العمري من خالل أبحاثه إلى تحقيق هدفين وهما :    

 ,لعربي ايسعى إلى التأكيد على وجود بالغتين متمايزتين في تاريخ النقد الهدف األول:  

 .األولى بالغة نثرية خطابية , و الثانية  بالغة شعرية
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 وتداخل الناتج عن تفاعلالعمل على إبراز الثراء النقدي التأويلي وأما الهدف الثاني: 

 .خصائص ومفاهيم البالغتين النثرية والشعرية

معتمدا في ذلك على أراء البالغة والحجاج,  العالقة القائمة بينمحمد العمري  وقد تناول    

التي قد تحدثت عن موقفين من هذه العالقة مثل )روث امويسي(  بعض اللسانيين التداوليين

 إذ تقولبين البالغة والحجاج, أما الموقف الثاني فيدمج بينهما  : الموقف األول يفصل وهما

روث اموسي :"وعموما فان المواقف فيما يخص العالقة بين البالغة والحجاج تمتد من 

المطالبة بقطيعة جذرية, إلى القول بوجود توازن بين ما اعتبر مبحثين متمايزين ومتكاملين 

 .6(2012)العمري ر.،  في نشاط لغوي واحد"إلى حد ما, وصوال إلى اقتراح دمجهما 

على رؤية اللسانيين درجات الحجاجية,  إشكاليةفي حديثه عن محمد العمري  يرتكز     

 إشكاليةتقول روث اموسي:" في مقابل إذ )روث اموسي( و )كرستيان بالتيان(,  التداوليين

كما طورها ) كرستيان  النص الحجاجي وغير الحجاجي نطرح مفهوم درجات الحجاجية

بالتيان( , فهنا يحسن التفريق بين الخطابات التي تستهدف الحجاج واإلقناع والخطابات التي 

 7ناتج عن السياقات الموجهة للخطاب"ال تستهدف ذلك, ولكنها ال تخلو من بعد حجاجي 

  .(العمري ن.)

     

 

 تلقي البالغة الجديدة عند أحمد يوسف: (3

 خاصة بصفة الحديثة والسيميائيات عامة بصفة الفلسفة دراسة على يوسف أحمد عمل قد   

 عوالم على مفتوحا حيويا إنسانيا فكريا إنتاجا بوصفها البالغية بالمعرفة ثراءهما واكتشف

 من حررها مما ، التطبيقي الطرح صعيد على أو ، النظري الطرح الصعيد على سواء اللغة

 تقوم أساسي قوام بمثابة  الخطاب نظرية وأصبحت للشعر، وميلها والجدل المنطق ثنائية قيود

 التي التأويليات وكذلك التداولية السيميائيات تستثمر لن حاولت التي الجديدة البالغة عليه

 من الخاصة بالغتها فلسفة لكل أن" يوسف حمدأ ويقول. الفينومينولوجية الفلسفة على ترتكز

)يوسف، السيميائيات والبالغة  8"المعرفية والتراكمات االجتماعية الوضعيات بشرط مرتبط خطاب هي حيث

 (2008الجديدة، 

 لدى الحديث العصر في  مرة أول  ضالته وجد الجديد البالغي التيار أن" يوسف أحمد ويرى

  البالغة أصبحت وهكذا ،)يوسف ا.( 9"المنطق عنه عجز ما يحقق أن أراد إذ القانون، فالسفة

 و النفسي التحليل: مثل اإلنسانية العلوم فروع سائر مع وتتداخل جديدة تخصصات تقتحم

 .واللسانيات والفلسفة األنثروبولوجيا

 تمجد بالغة قيم ضمن للحوار قويا سندا" يكون حجاج إلى الوصل إلى يوسف أحمد يسعى    

 اإلنساني الكائن وقدرة بالعمل راسخ إيمان ولها ، المفتوح اإلبداع أفاق إلى وتتطلع ، الحرية

 الجديدة()يوسف ا.، السيميائيات والبالغة  10"الروحية القيم عالم في الخير خامات استكشاف على

 لكذ في ومستعينة متعددة لخطابات واصفة لغة تكون أن إلى تتطلع البالغة أصبحت لذا

 المعاصرة. اللسانية الثورة بانجازات
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 جهازها وتحديث العربية، البالغة المفاهيم شبكة تجديد" إلى يوسف أحمد كما يسعى

 والسياسية التربوية الخطابات مثل للخطاب المختلفة األشكال  تستوعب حتى االصطالحي

 بأشكال اإلحاطة إلى تمتد أنها كما ، القضائية والمرافعات و االشهارية والتجارية والصحفية

 االجتماعية تحوالتها على والوقوف الصورة عالم إلى الكتابة من اءبد األيقوني التعبير

)يوسف ا.، السيميائيات والبالغة  11"الحوار في جديدة بياتدأ فرضت التي الصورة حضارة ضمن والجمالية

 الجديدة(

      

 ، حججه بسط في التقليدية بالوسائل يكتفي يعد لم الحجاج" أن يوسف حمدأ ويرى   

 في بصريا انخراطا العين ثقافة انخرطت إذ الصورة، عوالم توفرها التي سننباأل فاستعان

 )يوسف ا.، السيميائيات والبالغة الجديدة( 12."الحداثة بعد ما مجتمع بسطها جديدة شفوية ظل وفي ، اإلقناع آداب

 االجتماعية العلوم خطاب في عميقة تحوالت أحدثت التي السيميائيات بالغة ظهرت هنا ومن

 . الحداثية الرقمية التقنيات مجاالت في الحاصل التطور ظل في خاصة واإلنسانية،

 

  

م ا , ألنهال وايجابيونصل في األخير إلى أن تلقي الباحثين العرب للبالغة الجديدة, كان تلقيا فعا     

ت الخطابا ا لكلانطلقوا من البالغة الجديدة التي تقوم على الثقافة المتجددة التي تتسم باستيعابه

 المتنوعة , في انتشار وسائل االتصال الحديثة.
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 المصادر والمراجع:قائمة 

 
, 1تونس,ط ،الجامعة التونسية السادس،منشورات القرن إلى وتطوره أسسه العرب عند البالغي التفكير: صمود حمادي (1

 .392،ص1981

 433 ص البالغي، التفكير: صمود حمادي (2

 .8،ص1999 ،1تونس،ط للنشر، قرطاج رالبالغي،دا الخطاب تجليات من: صمود حمادي (3

 11ص, 1999 ،1،ط البيضاء الشرق،الدار إفريقيا ، العمري محمد تر,يةواألسلوب البالغة: بليث هنريش (4

 9،ص اإلقناعي الخطاب بالغة في: العمري محمد (5

, 4ع, 40 ،مج للثقافة الوطني الفكر،المجلس عالم الحجاج،مجلة بالغة أو والحجاج البالغة ، العمري محمد عن نقال اموسي روث (6

 272ص,2012

 273 الحجاج،ص بالغة أو والحجاج البالغة: العمري محمد عن نقال اموسي روث (7

 110ص, 17 مج, 67ج عالمات، ،مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (8

 .110 ص عالمات، مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (9

 111ص ، عالمات مجلة ، الحديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (10

 112 ،ص عالمات ،مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (11

 112 ،ص عالمات ،مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (12
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 إلى المنظور التداولي في البالغة الجديدة الخطابيالحجاج من المنظور 

 

 د/ حمدي منصور جودي

 جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 

 الملّخص: 

يعدّ الحجاج من أهم المجاالت البحثية التي شغلت الدارسين قديما وحديثا، سعيا إلى اإلحاطة 

لنظرياته اللغوية واللسانية والتداولية. وقد ارتبط مفهوم بمنظومته المفاهيمية التي تشّكل األطر التأسيسية 

الحجاج منذ القديم بالخطابة ارتباطا وثيقا، إاّل أّن التطور الحاصل في مختلف العلوم اللغوية واللسانية 

والبالغية جعله ينحا منحا جديدا، يعيد فيه تشكيل منظومته المفاهيمية الكالسيكية بعيدا عن المنطق 

 اآلرسطي.

واعتبارا لهذا تسعى هذه الورقة البحثية إلى اإلحاطة بمفهوم الحجاج وتتبّع تطورات أهم نظرياته 

 بين الحجاج الخطابي والحجاج التداولي. الحاصل بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة، وذلك التحول

 :وطئةت -1

في وقت وجيز، بحال الرجل  شبه حازم القرطاجني من يظن إمكان تحصيل البالغة واالستفادة منها 

الذي قضى ليلته في تصفح كتب الطب، ثم أصبح وهو يحرر وصفة طبية إلسعاف صديقه المريض، فعّجل 

أن يحصل باالجتهاد في علم من العلوم، خالل شهر أو عام، شيئا  -كما قال–بنهايته. إن بوسع إنسان ذكي 

غة؛ إذ أكثر ما يستحسن ويستقبح في علم البالغة له يعتدّ به في ذلك العلم، وليس ذلك ممكنا في علم البال

علم كلي، يقتضي ضبطه اإلحاطة بعلوم اللسان  -كما قال–اعتبارات شتى بحسب المواضع، فالبالغة 

 .1وعلوم اإلنسان المختلفة المتدخلة في تكوين الذات المنتجة للخطاب

علم الخطاب االجتماعي بنوعييه وال تطرح كلمة البالغة في السياق العربي إشكاال في كونها  

التخييلي والتداولي، وذلك نتيجة الدمج الذي مارسه في المرحلة الثانية من تاريخ البالغة العربية كل من 

عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي، ثم السكاكي وحازم القرطاجني، وذلك بعد المحاولة التلفيقية 
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اعتين". فبالرغم مما أدت إليه هذه العملية من إقصاء واختزال التي قام بها العسكري في كتاب "الصن

أحيانا، ومن تحويل المركز أحيانا أخرى )من التخييل إلى التداول خاصة(، فقد ظل شعار الوحدة البالغية 

 مرفوعا.

أما في الثقافة الغربية فإن الكلمة المطابقة لكلمة )بالغة( العربية حاليا، هي "ريطوريك  

Rhétorique:التي تتردد بين ثالثة مفاهيم كبرى " 

الذي يخصصها لمجال اإلقناع وآلياته في المقامات الخطابية المعروفة )المشاورة،  :المفهوم األرسطي-1

" التي تُعنى وتهتم بالخطاب Poétiqueوالمشاجرة، والمفاضلة(، وهي بهذا المفهوم تقابل "بُوييتيك 

هو المفهوم الذي أعاد "بيرلمان" وآخرون صياغته في اتجاه بناء  المحاكي المخيل أي الشعر حصرا. وهذا

 نموذج منطقي لإلقناع.

الذي يجعلها بحثا في صور األسلوب، وهذا المفهوم الذي استقر لها عبر تاريخ من  :المفهوم األدبي-2

قديمة، تاريخ البالغة ال في" خطوطه العامة في محاضراته المشهورة ترسم "روالن بارإذ االنكماش، 

 وقد أعيدت صياغة هذا االتجاه حديثا باعتباره بالغة عامة أحيانا.

يستوعب  :الذي يسعى لجعل البالغة علما أعلى يشمل التخييل والحجاج معا، أي :المفهوم النسقي-3

المفهومين األولين من خالل المنطقة التي يتقاطعان فيها، موسعا هذه المنطقة أقصى ما يمكن التوسيع، فقد 

دث خالل التاريخ أن تقلص البعد الفلسفي التداولي للبالغة، وتوسع البعد األسلوبي حيث صار الموضوع ح

الوحيد لها، فكانت نهضة البالغة حديثا منصبّة على استرجاع البعد المفقود في تجاذب بين المجال األدبي 

 لتداول(.)حيث يهيمن التخييل(، والمجال الفلسفي المنطقي واللساني )حيث يهيمن ا

 مفهوم الحجاج وعالقته باإلقناع: -2

اللغة "نشاط كالمي  كون ،المصاحبة للخطاب األحوالدها من ابعأالحجاج استراتيجية لغوية تكتسب 

العملية التخاطبية ينقل تصوراته  أثناءفالمتكلم ، 2يتحقق في الواقع وفق معطيات معينة من السياق"

. ستمعفي هذا الم التأثير أو اإلخبار أوقاصدا بذلك التبليغ  ،المستمع إلىومدركاته الموجودة في واقعه 

وبخاصة ما يظهر  ،وأفكارهالتغيير في بعض معارفه  أو ،اآلخرالطرف  إقناع إلى متكلموبالتالي يعمد ال

ينحصر في استعماالت خطابا حجاجيا لتلك الغاية "فالحجاج ال  المتكلم فيستعمل، بينهما فيها اختالف

ه األساس و الموجّ ، هذا التالزم ه3عد مالزم لكل خطاب على وجه اإلطالق"بوإنما هو  خطابية ظرفية،
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ه إلى الطرف اآلخر "ويهدف إلى مما يترتب عن ذلك أن كل خطاب موجّ  التواصل، لكل هدف من أهداف

 ،الخطابنس خاص من جن الحجاج "فإ وعلى هذا األساس. 4يكون له بالضرورة بعد حجاجي" ،اإلقناع

عبر سلسلة من  ،يعرض فيها المتكلم دعواه مدعومة بالتبريرات ،يبنى على قضية أو فرضية خالفية

قاصدا إقناع اآلخر بصدق دعواه والتأثير في موقفه أو سلوكه تجاه تلك ، األقوال المترابطة ترابطا منطقيا

 .5القضية"

لذي تدور هي المحور الرئيس ا ،ابإن القضية أو الفرضية الخالفية التي تكون بين طرفي الخط

في قبول أو  المستمع المتلقيور الحجاج داخل الخطاب راجع إلى دور حوله العملية التخاطبية، فحض

ن تدرج أق األمر بنقل المدركات والمعلومات الحقيقية التي يمكن وإذا ما تعلّ  المتكلم،ه هرفض ما يوجّ 

ولكن قد يجعل من تلك البديهيات  ، يميل إلى التبرير أو التدعيمال تكلمن الم، فإماتضمن البديهيات أو المسلّ 

و  تكلمفالحجاج ينطلق مما هو بديهي ومعروف وال خالف فيه بين الم ؛مات قاعدة لتبرير دعواهأو المسلّ 

ه للتأثير على أراء ن "الخطاب الحجاجي موجّ إوبهذا ف ،تكلمعلى منواله دعامات مقاصد الم ستمع، لتبنىالم

 ،6بمختلف الوسائل"، م صالحا أو مقبوال كنتيجةقول مدعّ  جعل أيّ بوذلك  المستمع، ب أووسلوكات المخاط  

أثناء  تكلموالتدعيمات التي يستعملها الم ،مات والبديهيات بالتبريراتوبخاصة المنطقية في ربط المسلّ 

مجموع األدلة التي يقدمها  وهذه التبريرات والتدعيمات تمثل ستمع،بهدف استمالة وإقناع الم ،حجاجه

 دعواه، لتبنى على منوالها مقاصد الحجاج.  لطرح رأيه أو تكلمالم

نها أن تكون حاسمة فاصلة فيما تثبت أو حجاجه "ليس من شأ أثناء تكلممها الماألدلة التي يقدّ  إن

 ستمعن الم، ألدّ فالنتائج المتوصل إليها من كل خطاب حجاجي ليست يقينية ال تقبل الشك أو الر ،7تنفي"

وهذا واحد من الفروق بين الحجاج   عليه )الحجاج العكسي(.وحتى الردّ  ،بإمكانه رفض هذا الحجاج

ستخالص النتائج وربط األمور بعضها ال" ستمعك المجال للمتر  ففي الحجاج يُ  االستنتاج؛والبرهان و

وكذا المنزلة التي يملكها ، 8كلم"يعابه للحجج المستعملة من قبل المتمدى استعلى حسب مستواه و ،ببعض

، مة إليهوردود أفعاله الممكنة تجاه األدلة والحجج المقدّ  ،ق موضوع الحجاج بهومدى تعلّ  ،هذا المتكلم عنده

أما البرهان  .9حام واإلقناع"هي اإلف وإنما ،ن غاية الحجاج "ليست الصدق الدقيق وال البرهنة القاطعةأل

قرب إلى المنطق ، فهي أالغالب تأخذ صبغة الموضوعية التي توجب اإللزام ا فيمن نتائجهاالستنتاج فإو

أما  ،وعلى هذا األساس فغاية الحجاج اإلقناع واالستمالة .الرياضي الذي يسعى إلى اليقينية العلمية القطعية

منطقي  باستدالل" علما أن االستمالة في الحجاج تتحقق ،ا اإللزام والوجوبمالبرهان واالستنتاج فغايته
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هدفه إنساني يتمثل في "تحقيق  ،10ليأتي اختياره اختيارا واعيا وعاقال " ،قابل لالختيار من قبل المتلقي

 .للمتلقيبالنسبة 11الحرية اإلنسانية من حيث هي اختيار عاقل"

"إنما يريد في كل األحوال أن يقول شيئا ما  تكلمن الممعتمدة في كل خطاب، أل إن اإلقناع آلية

األمر على  نه متى تمّ يعلم علم اليقين أ ألنه ،م منه ما ال يريد قولهفه  أو يُ  ،لم يقلما لى أال يقول ويحرص ع

لية آمما يعني أن اإلقناع عملية كالمية و ،12خطابه قدرته على الفعل والتأثير" د  ق  ف   ،النحو الذي ال يريد

ويتحقق هذا باعتماد البراهين  ،لفعل معين الستمالته تلقي،منهجية تستهدف التأثير العقلي والعاطفي في الم

هذا المتلقي، فيتحقق بالتالي اقتناعه بمقاصد واألدلة والحجج التي تتالءم مع سياق الخطاب ومع طبيعة 

المتكلم. ألن االقتناع فعل األثر الناجم عن عملية اإلقناع، وبين اإلقناع واالقتناع ينشأ انسجام بين الرغبة 

غاية الوظيفة الحجاجية هي "حمل  ألن ،وبين اإلمكانات المتاحة والمتوفرة لتحقيق المقاصد الذاتية للمتكلم

جهدا  هذا ما يجعل اإلقناعو .13ناع"تناع بما نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا االقتالمتلقي على االق

والتأثير فيه تبعا  يتلقتعتمد مخططا يهدف استمالة الم ،رة مسبقالسانيا اتصاليا مؤسسا على مقاصد محضّ 

 للسياق المحيط بالخطاب الحجاجي.

 ؛امإال أن الفاصل بينهما يكمن في طبيعة نتائجه ،إن الحجاج واإلقناع متالزمان ومحصول الكالم:

لينقله إلى  ،إقناع نفسه بما يعتقد تكلمأما اإلقناع فهو محاولة الم تلقي.إقناع الم تكلمالحجاج هو محاولة المف

ن "اللغة ، ألويتأتى ذلك من خالل اللغة التخاطبية المدرجة .ته في ذهنه أو معتقده أو سلوكهبّ ويث المتلقي

فالمفردات والتراكيب التي  ؛في الخطاب الحجاجي تقوم بدور جوهري وفاعل في تحقيق التأثير واالستمالة

رمي إلى إثارة فلغة الحجاج ال ت ،14تعكس موقفه تجاه ذلك الحدث" ،يختارها المتكلم لوصف حدث ما

يستميل ذلك ، وفق منهج منطقي إنما تسهم في تقديم الحجج واألدلةالمتلقي، والمشاعر واالنفعاالت لدى 

"عملية اتصالية تعتمد الحجة المنطقية  بوصفه ها في بناء استراتيجية الحجاجويجعله فاعال موّج   المتلقي

 لف المواقف التواصلية.في مخت 15باألساس وسيلة إلقناع اآلخرين والتأثير فيهم"

 التوجه البالغي اللساني: -3

سست البالغة الجديدة ذات الطابع اللساني ما بين سنوات الخمسين والستين من القرن العشرين، تأ 

، وقد مثّل هذا التوجه مجموعة من الباحثين مثل: روالن 16وتعنى بنظرية األدب، ودراسة الصور البالغية

ويسعى هذا االتجاه إلى تصنيف الصور البالغية ضمن إطار  ورومان جاكبسون.بارت، وجيرار جينيت، 

منهجي محدد، إذ صنّف بعضها "في ضوء المعيار الصوتي أو الخطي، وصنّف صورا أخرى في ضوء 
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أو التركيب  Syntagme، أو حسب طبيعة الكلمة أو المركب المورفيم )الزوائد واللواحق والمقاطع(

Syntaxeوهذا التصنيف أدى إلى ظهور 17ى حسب طبيعة الداللة أو السياق التداولي"، وصنّف أخر ،

صورة السخرية المرتبطة بالمحور االستبدالي، وصورة مفاهيم جديدة ضمن تحوالت البالغة، منها: 

 االستعارة المرتبطة بالمحور التأليفي.

جماعة لييج )جان دوبوا وقد دعم هذا التوجه اللساني الجديد مجموعة من علماء الغرب، منهم  

وآخرون(، إذ يرون وجود صور منطقية تساهم في الدراسات البالغية الحديثة؛ منها: صور الوصل 

، وصور االستبدال. كما رأت هذه الجماعة أن "االستعارة في والربط، وصور الحذف، وصور التعويض

يمكن تصنيفها أيضا إلى صور ، وأن تلك الصور السابقة الذكر 18الحقيقة ليست سوى مجاز مرسل ثان"

الفكر، وصور الداللة، وصور النطق والتعبير...، وتجتمع هذه الصور بشكل من األشكال في النصوص 

 .19الشعرية والسردية والحجاجية

وقد أسهمت نظرة رومان جاكبسون في توسيع هذا االتجاه البالغي اللساني، من خالل تحديد  

ل، اللغة أثناء التواصل؛ فعناصر العملية التواصلية عنده هي: المرس   عناصر العملية التواصلية، ووظائف

 :20ل إليه، والرسالة، والقناة، والمرجع، واللغة. أما وظائف اللغة فتتمثل فيوالمرس  

 م فيه عملية التواصل.توتتعلق بالسياق الذي ت: الوظيفة المرجعية )السياقية( -1

 المرسل وتعبيره المباشر أثناء التواصل. تحدد أثر: الوظيفة التعبيرية )االنفعالية( -2

  .انتباه المرسل إليه أثناء التخاطب تمثل اآلليات المعتمدة لشدّ  :الوظيفة االنتباهية -3

 .وتتعلق بالمرسل إليه وقدرته على تحديد فحوى رسالة التخاطب :الوظيفة اإلفهامية -4

  .قانون الخطابتبرز وعي المرسل إليه في استعمال  :الوظيفة ما وراء لغوية -5

وقد اعتبرها  ،تمثل الملفوظ في بنيته المادية وهي أهم وظيفة في التواصل :()اإلنشائيةالوظيفة الشعرية  -6

 .جاكبسون نص الخطاب

يولي أهمية كبيرة للوظيفتين التعبيرية واإلفهامية، ألنهما محورا التخاطب في نظره؛ فالعملية وهو هنا 

 تلقي، والهدف من التواصل هو إقناع المتلقي والتأثير فيه.التواصلية محورها المتكلم والم

يقوم هنا على سند لساني لغوي، هدفه التأثير في المتلقي، وهو توجه جديد من وعليه فإن الحجاج  

 شأنه جعل المتكلم يركز في بناء حجاجه على اللغة وعلى أدواتها إلنشاء الحجج المدعمة.
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 التوجه البالغي الحجاجي: -4

كتاب "بيرلمان" و "تيتيكا" )مصنف في الحجاج، البالغة الجديدة( من أهم الكتب التي سعت  يعد 

 إلى ضبط العالقة بين الحجاج والبالغة، هذه العالقة تأخذ مسارين اثنين هما:

 أ/ الحجاج هو البالغة الجديدة.

 ب/ الحجاج جزء من البالغة الجديدة.

عرفي العام، جاز ترجيح المسار األول: الحجاج هو البالغة وإذا ما ُوضع ذلك الكتاب في السياق الم

الجديدة، إذ ما ليس حجاجا بالمعنى الذي يرتضيه مؤلفا الكتاب السابق سينتمي إلى أحد القطبين: السفسطة 

 أو البرهان.

وقد حاول بيرلمان إثبات عجز المنطق الصوري والفلسفة الوضعية في المجال القيمي بقدر ما  

بعاد األحكام االنفعالية واالعتباطية عن البالغة، فهي صالحة عنده ألن تكون منطقا ألحكام حرص على إ

القيمة، أي للفلسفة، على شرط التخلي عن التعارض التبسيطي بين منطق مختزل في البرهنة الشكلية 

وهي تؤسس  وبالغة مختزلة في إجراءات إقناعية غير عقلية. وباختصار الفلسفة يمكن أن تظل عقلية حتى

 أحكامها القيمية على البالغة.

إلى  -حين النظر إلى موضوعها–يقول بيرلمان: "إن نظرية للحجاج من هذا القبيل توجه الذهن  

البالغة القديمة، ولكنني إذ أعالجها من زاوية هموم عالم المنطق سأضطر لتقليص مباحثي من جانب 

ضمن توسيعا وتضييقا إهمال خصوصيات الخطاب . ومن الجوانب التي تت21وتوسيعها من جانب آخر"

. ويكمن قناعالشفوي، واستيعاب الخطاب المكتوب اقتصارا على الحجج المقنعة فيهما معا الموصلة إلى اإل

وراء هذا اإلجراء عدم إيالء أهمية كبيرة للمحافل الخطابية في مقابل االمتداد إلى المحاججة الخاصة، مع 

دّ( الختبار مدى قيمة أطروحة شخص واحد أو حتى مع  ( و )الض  ع  ـ )م  الذات، يتداول المرء مع نفسه حول ال

 .22وصالبة حجة

وبهذا التوجه تقترب نظرية الحجاج الحديثة من مبحث الجدل أكثر من قربها من مبحث البالغة  

ول بيرلمان: "من ببعديها الشعري والتداولي، وذلك بالرغم من اختيار االنتماء لما سمي بالغة جديدة. يق

)باعتبارها صياغة للجدل السوقراطي القائم على السؤال والجواب والنقد  ،هنا احتلت الطوبيقات األرسطية

حيزا من النظرية الفلسفية للحجاج. فمن المالحظ أن فن الحجاج )كما نما وتطور مع  ،والدحض(
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، 23روحات توجد في حالة تعارض"جورجياس، وبروطاغوراس، وزينون( يهتم دائما بإحداث التسليم بأط

الشخص في ُكليته ليدفعه  فيفيقوى هذا التسليم أو ينقص من قوته بواسطة حجج متنوعة، إذ يعتمد التأثير 

 نحو الفعل، ففي الحجاج ال يفرق بين اإلرادة والفعل، وال بين النظرية والتطبيق.

 التوجه البالغي التداولي: -5

ي العصر الحديث "فالنص األدبي ليس مجرد خطاب لتبادل األخبار لقد تغيرت النظرة إلى النص ف 

واألقوال واألحاديث، بل يهدف إلى تغيير وضع المتلقي عبر مجموعة من األقوال واألفعال اإلنجازية، 

، وهذا عين اإلقناع في 24وتغيير نظام معتقداته، أو تغيير موقفه السلوكي من خالل ثنائية: افعل وال تفعل"

إذ الغاية من الخطاب الحجاجي هي التأثير في المتلقي، ودفعه إلى فعل شيء ما، وهذه الغاية من ؛ الحجاج

 أهم مرتكزات نظرية أفعال الكالم في الدرس التداولي الحديث.

فالتداولية هي دراسة اللغة في االستعمال، وما ينجز من أفعال من خالل هذه اللغة، وهذا ما يعرف  

أوستين ثم سيريل. ونظرية أفعال الكالم في مجمل فلسفتها التداولية مية، التي أسس لها بنظرية األفعال الكال

"تنبني على ثالثة عناصر رئيسة، وهي: أوال: فعل القول، ويراد به إطالق ألفاظ في جمل مفيدة سليمة 

د الغرض التركيب، وذات داللة...، وثانيا: الفعل المتضمن في القول، وهو الفعل اإلنجازي الذي يحد

لدى المخاط ب إثر فعل المقصود بالقول...، وثالثا: الفعل الناتج عن القول، وهو ما ينتج عن القول من آثار 

 .25القول"

وبالنظر إلى مكونات الحجاج، فهو يبنى على جملة من الحجج واألدلة تهدف إلى نتائج معينة  

يعد الحجاج نصا أو خطابا تتراص فيه الحجج مقصودة، غايتها إقناع المتلقي والتأثير فيه، وبالتالي لم 

، ويستنتجها المتلقي بمعية سياق التواصل. ففعل القول والنتائج، وإنما له مقاصد ضمنية يسعى المتكلم إليها

في الحجاج هو الملفوظ أو التلفظ، والفعل المتضمن في القول هو مقصد المتكلم ومراده من الحجاج، أما 

فهو ظهور مقاصد الحجاج في سلوك المتلقي، من خالل استخالصه لألفعال الكالمية الفعل الناتج عن القول 

إلى جانب أفعال  .26ها سيريلأو الجمل اإلنشائية أو الخبرية، ثم تصنيفها إلى جملة أفعال الكالم التي أقرّ 

الكالم فإن الحجاج قد استقى مفهوما جديدا أثبته الدرس التداولي الحديث، وهو مفهوم االستلزام الحواري 

الذي يتعلق بالدالالت البالغية الضمنية التي يستلزمها السياق الكالمي؛ إذ "ينتقل الكالم من نطاق حرفي 

 .27ويتحكم فيه المقام أو السياق التداولي" معنى حواري استلزامي غير مباشر،وقضوي مباشر إلى 
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لقد أضحى الخطاب الحجاجي وفق هذا الطرح خطابا تداوليا، يسعى من خالله المتكلم إلى استعمال  

بما يقدمه المتكلم  اللغة ألجل دفع المتلقي إلى إنجاز فعل معين في واقعه أو في سلوكه، عن طريق إقناعه

ي إلى استنتاج نتائج معينة ومقصودة في ذاتها، تظهر في حياة وواقع من حجج وأدلة في شكل أقوال، تؤد

المتلقي. وعليه أصبح الخطاب الحجاجي وسيلة تغيير وتأثير أكثر منه وسيلة تعبير، وهذا هو المنحى 

التّطوري للحجاج من مجال الخطابة والتعبير إلى مجال التداول والتغيير، وهو ما يعرف بالدرس البالغي 

 أو البالغة الجديدة.الجديد 
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 )المتلم (لخبيتتب ا  اح  تتشتترجط الخبتتاب النتتاع  قكتتر الجتتاحظ  فلتتذ حاللمميّتتث التوا تتميّث

ال ه  فمتتا وظي تينلتتجللّذ جفيئتتته الخارعيتتث فنتتذاما جإشتتارا ح حج تتالمته متتن الليتتوب النبليتتث

 ...جاإلفهام

حتتين ي جّهتتز المتتتلم  جيجلمتته فتتي حتتخ عتتن فشتتخ إبتتال  خبابتته  الجتتاحظ لمتذاجليّتتثح ةّ تتي  

ظلباب اللمميث التوا ميث ح جفذق الخبابح في افتمامه ب الجاحظ ف وافاح فتذاجليث جملا ذ  

 .قافذت لي  األج طرائ  

ا ت  » البيان  لول"ح جفو عنذنا يواف  ملبم  الخباب حإقيالبيان"حين ي لّرق الجاحظ 

ب حجن الضمير حتّى ي  ْضيَّ ال تامع إلتى عامع للخ شي  كشف لك لناع الملنىح  جفتك ل جا

حليلتهح جيهج  عمى م لوله كائنا ما كتان قلتك البيتان جمتن أس عتنح كتان التذليخح ألّن متذار 

األمتتر جالغايّتتث التّتتي إليهتتا يجتترس اللائتتخ جال تتامعح إنّمتتا فتتو ال هتت  جاإلفهتتامح فبتتظّس شتتي  بمغتت  

(«المواتتتتتتتع.اإلفهتتتتتتتام جأجاتتتتتتت   عتتتتتتتن الملنتتتتتتتىح فتتتتتتتللك فتتتتتتتو البيتتتتتتتان فتتتتتتتي قلتتتتتتتك 

1( 

اللشف عن الملنى جإزالث المىام جظي ث المتلم ح جفلا ي تتذعي المتملتي التلس ن تلى إلتى 

تبميغه ببيان الخباب جالملا ذح جعميه تترتتب عمتى لببتي اللمميتث التوا تميث اإلفهتام جال هت ح 

عاللتتتث قج » البيتتتان ت إق  ثعاللتتتث تلامميّتتتفتتتي ج "البيتتتان"  بتتتين التتتتذاجلجمنتتته تتجمتتتى اللاللتتتث 

 )2(«بالخبابح حي  ي لنى باإلبانث جاإلر ال جاإلبال  المبين اللّس يت  عبر المّغث ج يرفا.

الجتتاحظ ج تتائخ تذاجليّتتث لمبيتتان ح جفتتي ج تتائخ الخبتتاب جعمالياتتته  جأفذافتته ت إْق  ي تتذحج

ي تاج إلى تمييز ج يا ث جإلى ترتيب جريااث جإلى تمتام اللتثح جإحلتام اللتنلث  » الخباب 

ى  هولث المخرجح  جعهارة المنب  جتلميخ ال رجق جإلامتث التوزنح  جأّن حاعتث المنبت  جإل

إلى ال الجة ك اعته إلى الجزالث جال خامثح جأّن قلك من أكبر متا ت  تتمال إليته اللمتوبح جت ىنتي 

تذاجليتتث الخبتتاب فتتي مللتتذيته  توافتت  رجط البيتتانحشتت)3 («ن بتته الملتتانيبتته األعنتتا ح جت تتزيّ 

ا جعماليا  جأفذاق...جيذخخ كخ فتلا اتمن تجهيتز المتتلم ح فجلخ لمخباب شرجطبال يته إج

 جت هيخ طرائ  تظحيّث الخباب ن و متم  مللوح.

أّما األجلى فهي عهاز المتلم  من ج ائخ خبابيتث تذاجليتث عبتر ئنائيتا  )تمييتز ج يا تث( 

حجفي تواف  ال بنث ج رعث البذيهثح فالمتلم  عميه تلنيف متمليه جعمهور م تمليهح فتنن بتذا 

متتنه  متتا ي تتول بينتته جبتتين مللتتذ  ي تتو  حتتاله  جينتتتهف مجتترع خبتتابي  يتتر  فتتي )ترتيتتب 

متلم  خبابه جلته أن ي غيّتر فتلا الترتيتب بتظن ج ت ه ريااتيات ألّن حالتث جريااث( تإق يرتب ال

المتملي ت مزم  انع الخباب بهتل  الو تائخ ...جال ينتال ت ليت  قلتك إال بت ليخ)اللتث جاللتنلث( 

 جم احفا تبويع الو ائخ المغويّث لإلبال  جاإليلال.  



مت  بمختارج األ توا  جاعتمتاح أّما الىانيث فهتي عهتاز المتتلم   توتيا فونولوعيتا حإق تتل

الوحذا  المغويث في تم ظ  هخ النب  فتال يلتمتذ  ريتب الم تظ جال أ تلبه حجأن يلتون منبلته 

م موعا عهورياح جحرفه تام جكامخ فتي خبتاب نَهمته  يلتع عمتى األقن موللتا ح تنا موزجنتاح 

الي يلتت ه فيمتتتذ قلتتك التتتظئير لملمتتب جالللتتخ ملتتاح في لتتخ المتتتلم  عمتتى متتراح  فتتي لالتتب عمتت

الجتتاحظ بتتال الجة ...كمتتا يلتتزز فتتلا الجمتتال الخبتتابّي )الجزالتتث جال خامتتث( فتتال ي بنتتب فَيََمتتّخ 

كك في أ موبه في خرجن.   ال املون جال ير 

المتلم  بهل  التجهيزا  الخبابيث جاللوتيث جالجماليث تخوله لت لي  أفذافه جللتوح  إْن 

 ا تمالث أجتظئير أج إلناعا .  

فتي االتّلتال »  ا أخرىيجهز فيها المتلم  جيجلمه م ةفال إن التزم بهاب وئالبيان  نلكر للاحب

يتتوفرلممتلممتجهيزا   يتتر ح ئتتّ   )4(«الخبتتابي خا تتث ح جالخبتتاب الجتتذلي عمتتى ن تتو أختتص

 حنلت  اللتون فتي لته» اإلشارة ح جعاللتها بالم ظ حفهمتا عنتذ  شتريلانح إق يلتول   لغويث منها  

ث ل  تذاجليّتحفت)5(«جما تغنتي عتن الخته. حعنهح جما أكىر ما تنوب عن المّ ظجنل  الت رعمان في 

 في تبمي  الملنى جالللذ.  جإ ناحفا ج يمثالمّغث إلى اإلشارة  فيها الجاحظ تجاجز

جيلتتنع متلممتتا ناع تتا  ح هتتر الجتتاحظ لتذاجليتتث الخبتتابوعمى ن تتو أختتص اإللنتتاعيّ نّ ي  

أبتواب تمىّتخ متتن كتتاب "البيتان جالتبيتين"ح حيت  يترع  جفتيح  بتجهيزا  لغويث ج ير لغويث 

اللمميتث ح  جظي تث البيتان جليمتته"م مذ اللمرس" أّن متاحة "البيتان جالتبيتين" لهتا ئتالث م اجر 

تههر جظي تين لمبيان  جفي جظتائف تذاجليتث تتجتاجز حجعميه )6 (البيان اللربيحث جأحجاتهاالبيانيّ 

ث الخبابيّتتث جمتتا يتلتتخ بهتتا متتن إللتتا  جإلنتتاع جاحتجتتاج جظي تتث التوا تتخ لمّغتتث جفمتتا  الوظي تت

 نتتته فالبيتتتان لتتته جظي تتتتان تتتتذاجليتانجمنازعتتتث جمنتتتاظرةح جالىانيتتتث فتتتي ال هتتت  جاإلفهتتتام ح جم

 )7(جفما جظي ث إفهاميّثح ججظي ث إلناعيّث. 

تظ يح لتذاجليّث عربيّثح ئ  لوظائف تذاجليّثح جتههر فتل  الوظتائف التذاجليّتث فتي  كّخ فلا

بهتتلا ي لتتذّ الجتتاحظ مة تتح التذاجليّتتث ح)8(«البال تتث إظهتتار متتا  متتق متتن ال تت » لبال تتثت إق ا

الخبابيّثح جنهريّث متلاممث اعتن  باالتلتال الخبتابيح جبلوامتخ أخترع  يتر لغويّتث كال تيا  

جفتتي فتتي -جت تتتخ الوظي تتث » الختتارعي جالملتتامح جج تتائخ  يتتر لغويّتتث كاإلشتتارة ج يرفتتا... 

حجر الزاجيّث في فلا البنتا  ألنّهتا مولتذ المّ متثح جالهتذق التلس  -جمذار األمرملبم ه الغايّث 

 )9(«ت لى فل  األطراق إلى ت ليله.

التذاجليّتث فتي ملتبم  الجتاحظ "البيتان" ح ججظائ هتا تلمتن فتي  تجهيز المتلم  امن إنّ 

الوظي ث اإلفهاميّث جالوظي ث اإللناعيّثح جفل  م اجلث بنا  نهريّتث تذاجليّتث بال يّتث إلناعيّتثح تهتت  

تتفل اللمميّتتث التوا تتميّث متتن ألبتتاب مشتتاركث فتتي التوا تتخ )متتتلم ح متمتت ( جملتتام  بلتتّخ متتا يَ  

غويتتثي اجل فتتالمتلم   اتتمن مجموعتتته المّ ح ذق متتن الخبتتابث جللتتذ جفتتجظتترجق خارعيّتت



بتالتلبير عتن  راته جإر تال أفلتار  جبت  أحا ي تهح جمنته جعتب أن يختتار  إيلتال مللتذ 

الليّتتث فتتي تراكيبتتهت إْق المتتتلم  يلتتوم   تت ث الذّي بتتنه  كالمتته » التركيتتب المنا تتب جأن ي تتترز الّلي

مما  بلاللث ن ويّث ملينتث ت كتي يت تنى لته أن بلي يث خا ث ح جعمى منوال ملين ترتبه فيه الل

اعتماحا عمى اللرائن التّتي ت لينته عمتى اإلفلتا  عتن  ر عن  راه جي ملّن  امله من فهمهيلبّ 

 )10(«مللوح .

جمرحّ قلك المّغثح أنواع التّركيب جعاللاته الذالليّث جالنّ ويّث ججظائ ه التذاجليّث كامنتث فتي 

كيب المّغوّس في شتلّيه  الخبتابّي جالجممتّيح ججظائ ته المللتوحة التتي المغث ح جمنه تذاجليّث التّر

 تةحع بلرائن جمنها ت لي  الغرض جبمو  المللذ.

الخبتاب جم هتوم الغترض أج ال ائتذةح فتي تذاجليّتث  التوا تخجيملن أن نبيّن اللاللتث بتين 

جال  حإليته له جظي ث تذاجليث يتوخافا جمللذ يرمي إليه ج رض ي تلى خبابح فلخ اإليلالي

 يت ل  فلا إال بائتالق اللالم جا  بلضه إلى بلق عمى جعه من الوعتو  الن ويتث المظلوفتث.

)11( 

من خاللها ي  ه  جي بمّ  جي  ل  فائتذة حجفتلا ال  خبابا المتلم  من لغته ما يشا  من  ينشئ

يتظتّى إالّ بالّل ث الذالليّث جالّلت ث النّ ويّتثح  فت نتال الوظي تث التذاجليّتث جت لتخ فائتذتها حجفتي 

  تضتع كالمتتك الواتع التتلس يلتضتيه عمتت جاعمت  أن لتتيح التنّه  إالّ أن» فتلا يلتول الجرعتتاني 

جتلترق منافجتته التّتي نهجت  فتتال تزيت  عنهتاح جت  تتظ النّ توح جتلمتخ عمتى لوانينتته جأ تولهح 

 )12(«الر وم التّي ر  م  لك فال تخّخ بشي  منها.

أن يميخ به عن تظحيّتث الوظي تث  الخبابمن شظن الّزي  النّ وس في الن و عهاز المتلم  حج

النّ و جالذاللتثت ألنّهمتا األ تخ فتي ال ائتذة  هافرن المللوحح جفي فلا يجب أن يتجين رق عح

اللنلتتر النّ تتوس التتذاللي بتتالملنى األ تتا  فتتي الجممتتث التتلس ي تتاعذ عمتتى تمييتتز  » فيلتتذّم 

جت ذيتتذ ح يمتتذ اللنلتتر التتذاللي اللنلتتر النّ تتوس كتتللك بتتبلق الجوانتتب التّتتي ت تتاعذ عمتتى 

 )13(«ت ذيذ .

 ويّث جفتي ال تالمث التركيبيّتثح متن في عمومه يتظئر بىالث عنا ر  الّل ث النّ  الخباب

توختاة حجاألفتذاق اللت ث الذالليّتث جفتي الملتاني المح جشظنها أن تلتي  الملنتى جمتا يهتذق إليته

الّلتت ث »المرعتتوة متتن التّركيتتب جالذاللتتث التركيبيتتث ت تتتمزم اللواعتتذ النّ ويتتث التركيبيّتتث تألّن 

ح ج منته تتظتي التذالال  فتي لالتب )14(«لاللواعذيّث في جاحذة من عوامتخ عتذّة للتي تتّختلّ اللبتو

لتتيح » ن تتوس  تت ي  فتلبتتخ متتن المتملتتي جت تتير ن تتو المللتتذ ح جفتتي فتتلا يلتتول الجرعتتاني  

الغرض بنه  اللم  أن توال  أل اظها في النب ح بخ أن تنا ل  حالالتها جتاللت  ملانيهتا عمتى 

 تواال تتتلمال التّتتذاجليجملنتتى الوعتته التتلّس يلتضتتيه الللتتخ فح)15(«الوعتته التتلّس التضتتا  الللتتخ

إالّ إقا ا تتلممه اتمن عماعتته المّغويّتثت إق التذاجليّتث تلمتن  خبابتهفالمتلم  ال ي  ل  مبتغا  من 



فتتي ا تتتخالع اللمميّتتا  التّتتي ت ّملتتن اللتتالم متتن التّجتتلر فتتي إطتتار  التتلّس  ي شتتلخ » جظي تهتتا 

ّن أّس ت ميتتتتخ تتتتتذاجلّي ي تتتتتمزم الىالئيّتتتتث التيتتتتث  المر تتتتخح جالمتملتتتتي جالواتتتتليّث التبميغيّتتتتث حإ

ل  فيته الجممتث ح جالجممتث جالّ تيا  يخضتلان )16(«بالضرجرة الت ذيذ الضمني لمّ يا  اللس ت تَةجَّ

 لمّل ث الذالليّث جالنّ ويّث.

الم ل  لوظائ ه التذاجليّث ح ي شترط فيه أن يشمخ في تركيبه   ث ن ويّتث ج ت ث  الخباب

ت لتت  المّغتتث  المتتتلم  جعهتتاز ح فهتتي أحاةأنهتتا  جظي تتث المّغتتثجحالليّتتث جتذاجليّتتث فتتي اال تتتلمالح 

أ رااتا متلتذحة كتتالتّلبير عتن ال لتر جاألحا تتيح جالملتلتذا ح جالتتظئير فتتي الغيتر بنلناعتته أج 

غتتث لمّ حإاتتافث لتتللك )17 (فتتي جظي تتث التوا تتخ تر يبتته أج ترفيبتته...كخ فتتل  األ تتراض تت تتذّ 

ح حتتاال  كىيتترة لواعتتذ النّ تت  المّغتتوس الملجميّتتث كتتون ن تت  اال تتتلمال ي  تتذّ » فتتي    تتلماالا

المّغويتا  »جالذالليّث جاللرفيّثح التركيبيّث اللوتيّثح جفو ما يلني بته فترع المّ تانيا  الم تمى 

ن ح النّمه من اللبتارا  فتي مخاطبتث أشتخاع قجس » تإق ال ي تلمخ المتلم  )18(«االعتماعيّث

 )19(«أجااع مجتمليث مختم ث.

الّ تتيا   الخبابالمنتختتبأن ي بتتاب  الّ تتيا  بنوعيّتته الملتتّون التتذاخمي جالختتارعيح أجيتترابه 

  ت راتها لمّغتث ا تتلماالح ج)20(يالان  ّ تيا  ملتالي جّ تيا  ملتاميالم تلمخ له ح جفتو  ت

التتوظي ي لتته عنا تتر أ ا تتيث تشتتلمه جتج تتذ   الخبتتابأّن  فتتام احالهتترجق االعتماعيتتث 

"ح "جمولتتف المتتتلم  متتن فتتلا الخبتتابذ متتن إنتتتاج حجفتتي "ال  تتوع اللضتتوس"ح "جالللتت

ي راعتتي فيتته الوظي تتث  لخبتتاب ملتتينت جفتتلا يلنتتي أّن المتتتلم  حتتين ا تتتلماله اإليلتتال" 

 )21(جف وا  ح ئّ  الللذ منهح ئّ  مول ه من فلا اال تلمال.

تتّ تت  فتتل  إق  تفتتي عمتتذة النّهريتتا جح الن لتتيّ  متّوا تتخلنهريّتتث البيتتان جالتبيتتين فتتي عمومتته 

في الّ نذ اللّس يذع  نهريّتث  ذّ بلم  النّ حح جاالعتماع... جتلح جتللذ عاللا  النّهريّث بالشمول 

ث جالملتّون األجل للمميّتث التّوا تخح جاللتورة الوظي يّتث المتلممح فتالوظي ث التّذاجليتث هو الم تذّي

التلّس متن أعمتهح أ حتذئ  المتملتي جح ي للتذ  جفتي كي يّتث إنتاعته لمخبتابفنا تتجمى في نيتث جف

ألّن  تالتلّس فتو فيته ملتامفي حالتهح جم توا ح جال يلالفل  اللمميّث التّخاطبيّثتتجمى عاللته باإل

 في لخ ال ه  جاإلفهام.ح ت لي  الللذ  -تشخيص حالته -من شظن فلا 

بين المتلم  جالمتمليح  جاإليلال وفو الو يمث التّوا ميّثح به ي ذث التوا خالخبابأّما 

ج ورته الوظي يث تلمتن فتي أنّته تتوال متن التّراكيتب جالجمتخ جتترابه بنيتا  بببيلتث جظي يتث 

التّي تربه الخباب كونه حذث توا مّي ح جفلا التّوا خ يلوم بـــتـللذ تضتافر جظتائف تجلمته 

 .م تمرا 

االتّلتال جالوظي تث  نهريّث التّوا تخ جظي يّتث فتي عوفرفتا ت ألنّهتا علمت  التّوا تخ أج 

جنجتذ المّغتث  البتا متا  –متن عهتث أخترع  –متالزمينح بخ علم  التوا خ جظي تث كبترع لمّغتث 

 ت ةحس التّوا خ باعتبار  جظي ث ال ه  جاإلفهام.



يجتتتب أن يلتتتون التّوا تتتخ أ تتتا  الوظي تتتث التذاجليّتتتثح جأن تلتتتون الوظتتتائف المّغويتتتث    

لخ التوا خ أ ا ا لموظي يتث التذاجليث التوا ميث في  ايّث التّوا   –جفتو األ تخ  –خح جإقا ع 

 ي ا تتلمالها لمّغتث ح جفتي ليمتهاح بظن تت ل  ن ليّث الخبتابفنّن نهريّث التوا خ تت ل  جتزحان 

جظي تتث المّغتتث االعتماعيّتتث ال تلتلتتر عمتتى إيلتتال األفلتتار جالتّلبيتتر عنهتتا ف  تتب بتتخ تتلتتذا  

 ألشلال ج موكا  كالميّث. 

عمتتى أنّهتتا » بنهريّتتث التوا تتخ فتتي نهرتهتتا إلتتى المّغتتث  أفميتتث المتتتلم  جعهتتاز بتترز ت         

"جظي تتث اعتماعيتتث"ح جعمتتى أنّهتتا "طريلتتث متتن اللمتتخ"... ممتتا ي ليننتتا عمتتى فهتت  طبيلتتث المّغتتث 

جعوفرفا ح  ال ه ح أن ننهتر إلتى التذّجر التلّس تلتوم بته فتي حيتاة ال ترحح جفتي حيتاة الجماعتث 

 (22) «أفراحفا ال ذي  بمغث مشتركثح جفي حياة النّوع اإلن اني بلامث. التّي ي َةلّف بين

ال تجذ ج تيمث لالتلتال أنجتع فتي فتل »  حألنّكبن ليّث المّغث  اإليلال جاإلتلالجيرتبه  

ج تيمث   تختذم ئالئتث أ تراضح جالمّغتث متن منهتور توا تمّي جظي تّي تلتوم (23)«الباب من المّغث

 لالتّلالح جم اعذ ميلانيلي لم لرة ح جج يمث لمت جيخ جالرعوع إليها.

يت ل  في ت لي  جظي ث التّوا خ الملامح فننّه إقا ف لذ فتلا اللنلتر ال لّتال فتي الت ميتخح  

 احتمتاال  جكتلا طبلتا  متن الملتاني ف وق نلع في  و  ال ه  ح جت تمتخ الر تالث حينئتل عتذة

لناة توا تخ »  ح جالمتلم  جالمتملي جالر الثح ترببه  جظائف جتربه بينه  فالمّغث جالّ ياح(24)

 (25)«ت م  بربه فيزيائي جن  ي لمتّوا خ جاإلبلا  عميه أج لبله.

فنتتذاما جحركتتا  - ايتتث الجتتاحظ متتن تجهيتتز المتتتلم  بلتتوع لغويتتث جأختترع اعتماعيتتث 

اختالفتا  »تلممون يختم تونفو نجا  الخباب في بمو  ملا ذ  جت لي  أفذافته فتالم -جإشارا 

جا لا في ملذرته  الخبابيث...إن للخ ملذرتته جك ايتته الخا تثح جللتن كىيترا متا تجتذ شخلتا 

لميتتخ الميتتزا  اللالميتتث يتتةئر فتتي  تتامليه جي يتتذف  أكىتتر ممتتن فتتو أكىتتر ملتتذرة جأفلتت  ل تتانا 

...»(26) 

 تميث جاتلتاليث متن البيان جالتبيين مذر ث في إعذاح جتجهيز المتلم  بو ائخ جآليتا  توا

اعتماعيتث  )خارعهتا( من عبتا ة المّغتثت  توحى حجتلنيا  جفنذ ث إيلاليث  )حاخمها( رح  المغث

 جتذاجليث.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الهوامش -

                                                           
فارجن عبذ ال المح الببلث ال ابلثح الجز  األجل ح ملتبث الخانجي لمبباعث البيان جالتبيينح ت لي  م مذ حالجاحظ)1 (

 .76ع   ح1998جالنشرح اللافرةح 

 .144ح143ح ع   2008البال ث جاالتلالح حار  ريب لمبباعث جالنشرح اللافرةح  حعميخ عبذ المجيذ)2 (

 .14البيان جالتبيينح الجز  األجل ح ع   حالجاحظ)3 (

 .144ح ع  1996البال ث اللربيث أ ولها جامتذاحاتهاح حار إفريليا الشر ح المغربح  حاللمرسم مذ )4 (

 .78البيان جالتبيين ح الجز  األجلح ع   حالجاحظ)5 (

 .193البال ث اللربيث أ ولها جامتذاحاتهاح ع   حم مذ اللمرسينهر )6 (

 ث الملا رةح ب   في بال ث النلذ الملا رح حار اللتاب ينهر  م مذ  ال  م مذ األمين البمبث  ال جاج في البال)7 (

 .213ح 212ح 211ح ع  2008الجذيذة المت ذةح بيرج ح لبنانح الببلث األجلىح 

 .150البال ث جاالتلالح ع   حعميخ عبذ المجيذ)8 (

ح 1981لث التون يثح حماحس  موح  الت لير البال ي عنذ اللربح أّ  ه جتبور  إلى اللرن ال اح ح منشورا  الجام)9 (

 .185ع  

حار المذار اإل الميح بيرج ح الببلث الىانيثح  -أنهمث الذاللث اللربيث - م مذ م مذ يونح عمي  الملنى جظالل الملنى)10 (

 .318ح 317ح ع  2007

 .315ع   -أنهمث الذاللث اللربيث -م مذ م مذ يونح عمي  الملنى جظالل الملنى )11 (

حالئخ اإلعجازح تلمي  م موح م مذ شاكرح الناشر ملتبث الخانجيح اللافرة ح الببلث الخام ث  حالجرعانيعبذ اللافر )12 (

 .64حع  

حار الشرج ح اللافرةح الببلث  -مذخخ لذرا ث الملنى الن وس الذاللي -الن و جالذاللث حم مذ حما ث عبذ المبيف)13 (

 . 113ح ع   2000األجلىح



                                                                                                                                                                                     
 .34ح ع  1985ن نهريث النّ و ح ترعمث  مرتضى عواح بالرح مبابع عاملث المو خح عوانبم حوم لينلوم تش)14 (

 .41ح40حالئخ اإلعجازح ع   حالجرعاني)15 (

ح حار 2001ترعمث   ليذ ب يرسح الببلث األجلىح ملرح  -مذخخ متذاخخ االختلا ا  -عم  النص  حفان حايك)16 (

 .114اللافرة لملتابح ع  

المتوكخ  المن ى الوظي ي في ال لر المغوس اللربيح األ ول جاالمتذاحح حار األمانح الرباطح الببلث ينهر  أحمذ )17 (

 .19ح ع  2006األجلىح 

 .21ع  ح المن ى الوظي ي في ال لر المغوس اللربي حأحمذ المتوكخ)18 (

 .21ع   حن  ه)19 (

 .22ع   حن  ه)20 (

 .25ح 24المن ى الوظي ي ح ع   حأحمذ المتوكخ)21 (

 .24ح 23ح الببلث الىانيثح ع  1963المغث جالمجتمع رأس جمنهفح اإل لنذريثح  حم موح ال لران(22)
 .01ح ع  1990منافف الب   في المغثح ملتبث األنجمو ملريث ح حتمام ح ان (23)
 .260ح ع  2007نهريث التوا خ جالم انيا  ال ذيىثح مببلث  ايحح فا ح الببلث األجلىح حرايص نور الذين(24)
 .19ح18ح ع  2001المغث جالخبابح حار أفريليا الشر ح الذار البيضا حالببلث األجلىح حعمر أجكان (25)
 28حع   1981حعبذ الجميخ عبذ  شمبيح الخبابث جإعذاح الخبيبح حار الشرج ح اللافرةح الببلث األجلى (26)
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 بوسكين مجاهد -

 قسم اللغة العربية وآدابها-

 معسكرمصطفى اسطمبولي/جامعة -

 أستاذ محاضر)أ(-

 boucekinemojahed@yahoo.frالبريد االلكتروني:-
  0698 16 51 50رقم الهاتف: -

 عنوان المداخلة:-

 

 "التلقي وشعرية الخطاببالغة السرد بين جمالية " 
 (قراءة في المفاهيم النظرية للبالغة القديمة والجديدة)

 
 :مقدمة

تمدد يبعضها فضفاض وبعضها اآلخر زئبقي  ،لئن كان للبالغة الجديدة مفاهيم عدة

مين فهوم رادغم تل البالغة العربية القديمة ويتقلص بين خطاب وخطاب وموضع وآخر، فإن  

يجليها وميه أولهما: الوصف الذي يطلق على الكالم/الخطاب الذي يبلغ مقاصده أو مرا ؛اثنين

 ةفيؤثر في المتلقي ويؤدي المقصدية المتوخا ،ه شائبةباضح وصريح ال تشووبشكل 

بالحكم على  يضطلع، وثانيهما: العلم الذي ..(، خالد بن صفوانالفراهيديمنه)

مة ة القديعربيمالية وفق المعايير القاعدية للبالغة الويحدد قيمته الج ،بالغةالخطاب/القول

فكرة مهاالقواة العربية ين القاعدة البالغأمعلوم من ال،و..(الجرجاني، الجاحظ ،سكاكيال)

ن أعني يا م  ،مالسياق والتلقي ،التي تحيل على"مطابقة الكالم لمقتضى الحال"،محوريةال

ة في جمل االهاختزالمفهوم األول يلتقي مع الثاني في مسألة احترام قواعد التلقي التي يمكن 

 رارد باستمتتردوى بها البالغة الجديدة، غن، وهي عينها القاعدة التي تت"قناع المتلقي"كيفيةإ

 "يغلب انن فالإ:"لبالغة، ومنذلك قولناالنرصوحولتعلى ألسنتنا ألنها منطبعة في أذهاننا 

 سبقمراك نردد العبارة معإدإلى مستقبل الخطاب، و المعنى لإلشارة إلى قدرته على إيصال

، لجديدة(اغة إذا استوفى شروط اإلقناع )الحجاج في البال أن المعنى اليصل إلى المستمع إال  

ف ى تهديص من هذا أن مرمخلون(، في البالغة الجديدة بالجمالية األدبية)الشعريةوتحلى 

يا أو ن شفورسال وتلقي الخطاب سواءكاإحاطة بطرائق ديدة كما القديمة هو: اإللجغة االبال

 له، لسياقيةامية اقالموصلية الحجاجية والبيانية والشعرية اأي الوقوف على القيمة التو ا؛مكتوب

 ،وظالملف/الخطاب، الباث/وهو مايعني الوقوفعلى أطراف عملية التواصل ككل: المتكلم

 . والمتلقي/المستمع

 وتمظهراتهاالتي تطالعنا بأنصع صورها ومختلف تجلياتها البالغية وهي الوضعية 

ل واحترام مقامات يالعتمادها على عناصر االستهواءواالستقطاب والتخي ،الخطابات السردية

 ، حتى تكون هناك فعالية لالتصالإقناعهبعن السبل الكفيلة الدؤوب له، والبحث  المسرود

نصوص على شاكلة ال ..من ناحية ثانية  ، وأخرى شعرية الستدراجهبمعيته من ناحية

mailto:boucekinemojahed@yahoo.fr
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للتوحيدي، الذي زاوجت بالغته بين  "متاع والمؤانسةاإل"ل يمن قبالتاريخية الخالدة سردية ال

"حي بن يقضان" البن طفيل و"كليلة ودمنة"  السرد والحوار والحجاج والتصور، ونص

 راءى الوظيفة البالغية بشكل واضح وصريح.البن المقفع .. أين تت

الم ين عووما يجعل األعمال السردية تنهض بالوظيفة البالغية ممثلة في المزاوجة ب

من  ارهنماز عن غيالتخييل وأدوات الحجاج والجدل أن طبيعتها األدبية تقتضي ذلك، فهيت

ساس األ نهض فياتكونهالنصوص األدبية، ال من حيث البناء فقط، بل من حيث التيمة كذلك، 

 -لهد مسروالسارد والمسرود وال-على خاصية التراسل التي يدير أطوارها الثالوث المتكامل

يتضمن جملة من  هو خطاب موجه من مرسل إلى متلق   وبتفسير أدق العمل الروائي

الرسائل، كما يتفرد بمجموعة من الخصائص تيسر عملية التواصل، حيث تقوم هذه 

 الخصائص بتحديد وظائف الرسالة/الخطاب.      

غة النص بشكل عام وبالبالغة مفهوم ه الورقة الوقوف على وبشكل عام تروم هذ

ى غنين تتين اللذار البعدالغة الجديدة في مضمبين البالغة القديمة والببشكل خاص السرد 

 :ال وهمابهما البالغة الجديدة أ

 البعد الحجاجي اإلقناعي التداولي 

 البعد التعبيري الشعري األسلوبي 

 :بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة. 1

 :البالغة العربية، المفهوم والماهية1.1

 "االنتهاءفي مجمل ما تعنيه  يل أن مفردة بالغة تعنصجاء في المعجم المف

إليه، وأورد لسان العرب أن 1"أي وصل وانتهى ؛ءالفعل( بلغ الشيوالوصول،)وهي من 

وسميت  ،2"يبلغ بعبارة لسانه كنه مافي قلبه ،رجل بليغ، وبلغ حسن الكالم فصيحه"قولنا 

 هذا أن مؤدىوهي البالغ كذلك و ،بالغة ألنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه البالغة

 البالغة هي الحرص على إيصال داللة الملفوظ/الخطاب كاملة غير منقوصة إلى ذهن

 .المتلقي

والمعنى اللغوي للبالغة يكاد ال يبتعد كثيرا عن المعنى االصطالحي، فهي علم من 

عض الب هايسمي لهذاعلوم اللغة العربية يتدارس جمالية الخطاب ويستعرض مكوناته الفنية، و

إذ  ،ي والتداولي معانها علم الخطاب االحتمالي التخيلبأ بـ"فن الخطاب الجيد"، ويرى آخرون

"ابن سينا مع ألحق علماء اللغة العربية الجانبين تحت مضلة البالغة مثلما هو الشأن 

البالغة عنمفهوم "جني"، ولم يشذ ا"و"الخفاجي"و"الجرجاني"و"السكاكي"و"القرط

ولكن مع ذلك ال نعثر على ، )التخيل، التداول( إال العسكري في مفهوم الصناعتين "الجامعة

مفهوم واحد موحد للبالغة والسبب الرئيس في هذا أن المفهوم تجاذبه الفالسفة والمفكرون 

وانفتاح البالغة نفسها على جملة من ، عرفية متنوعةمقول حواللغويون، وتعاطت معه 

وعلى هذا األساس النحصي مفهوما واحدا للبالغة وإنما مجموعة  ،والتخصصاتالمعارف 

 االضطالع بالخطاب وفعاليته.ولكنها تتقاطع في حيثية ،مفاهيم
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 :نظرية البالغة العربية القديمة2.1

اء اها علمتي تبنمجتمعة أن الرؤية البالغية ال بالغة العربية القديمةفاهيم المتطالعنا 

علم  ة هياللغة العربية على اختالف مشاربهم وتنوع ثقافتهم وعصورهم، مؤداها أن البالغ

ؤية من رأي أنها تضطلع بالجانبين معا ض ؛تمالي بشقيه التداولي والتخييليحالخطاب اال

لبديع م ا، أحدهما عليناثن ينموحدة ال تفصل هذا عن ذاك، مما جعل للبالغة العربية مسار

ان علمل الظومرجعيته القاعدية هي الشعر، واآلخر علم البيان ومرجعيته هي الخطابة، و

لنقاط ة واالعالقة الوطيد يسيران جنبا إلى جنب ويتقاطعان في الكثير من التفاصيل، بسبب

عربية ة الالمشتركة الكثيرة الموجودة بين الشعر والخطابة، ولكون البالغة ارتبطت باللغ

، بحضورها في الكالم العربي ،تستميتبشكل فطري وعفوي كملكة كامنة وقدرة مالزمة

لعرب ا نمالمتكلم " األجيال بوتيرة فطرية وعفوية كذلك، أو بتقدير ابن خلدون: توارثتها

 اطباتهمي مخحين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم، يسمع كالم أهل جيله، وأساليبهم ف

، ها أواليلقنوكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها، ف

ن كذلك إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكوفيلقنها  ثم يسمع التراكيب بعدها

 . 3"همحدكأ

 لبالغةاوهي أن جوهر  ،ح إلى مسألة غاية في األهميةووضبولقد أشار "ابن خلدون" 

 م إالمااليت اطب وإبالغه فحوى الرسالة، وهوتمثل في إفادة المتحدث للمخيالعرب  دعن

 بقواعد تلم فاء شروط التواصل اللساني المتمثلة في الكفاية اللغوية في األساس التييباست

في  تاللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكا" :"ابن خلدون" يقول ،التأليف

لك ذليس واللسان، للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها، 

 ي تركيبمة فبالنظر إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب، فإذا حصلت الملكة التا

لى لكالم عابق اعن المعاني المقصودة، ومراعاة التأليف الذي يط لفاظ المفردة للتعبير بهااأل

 ،4"بالغةنى الللسامع، وهذا هو مع هالغاية من إفادة مقصود حينئذى الحال، بلغ المتكلم تضمق

كن من تي تمأن أساس البالغة العربية هو الكفاية اللغوية ال "ابن خلدون"ويستفادمن كالم 

 امتالك د علىالخطاب إلى مبتغاه ومبلغه، وهذه الكفاية ال تعتمالتعبير عن المعاني، وتوصل 

د الكلمات فقط، بل تستوجب إدراك حسن الصياغةوالتركيب الذي يعي تمام الوعيقواع

عناصر ، الالتأليف، ويعلم تمام العلم أبجديات المقامات ومقتضيات األحوال وكذا المقاصد

 . المعبر عنها في الحاضر بالسياق التداولي

في صميم ما تعنيه امتالك القدرة  يومن هنا فإن البالغة العربية لغة واصطالحا تعن

أي تحقيق عنصرين  ؛ة التعبير لبلوغ النهاية والتواصل التام في الخطاب/الملفوظيوناص

بالغ والقدرة على التعبير لتحقيق اإلبالغ، مما يفيد أن الكالم هما: اإل/بأساسيين في الخطا

مالزمان  ،وصيل الخطابي بمعية الكفاية التعبيرية هما وجهان لعملة واحدةبالغ أو التاإل

أصل في ( لبعضهما البعض في البالغة العربية، وأكثر من ذلك هما كوحدة )ثنائية
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أوجزئية بسيطة يمكن إلحاقها بنص الكالم، وبعبارة أوضح  االملفوظ، وليس فرع/بالخطا

 .وليس جمالية فقط كما يتوهم البعض ،قصديةهما الوحدة التي تبين الخطاب تأليفا وم

هتم تنها إ ذا جاز تحديد البالغة العربية القديمة بشكل موجز،فبوسعنا القولإوعليه 

شعر ان الالحتض االشتغالوهو التعدد الذي وفر لها فسحة ، متاع"قناع واإل"بالتواصل واإل

علم "علم البيان"،"ةوالنثر معا،أو باألحرى الشعروالخطابة من خالل العلوم الثالث

بمثل ما تطالعنا به مؤلفات"جواهر البالغة"،"علم ، 5البديع"،و"علم المعاني"

ركيب الت علم البيان بوظيفة االحتراز عن الخطأ في عطلضوي"،البالغة"،"البالغة الواضحة

بينما ينهض علم ، 6"خفائهاإتمام المراد من وضوح الداللة أو ر وافية بمما داللته غي

 اد منفادة لتمام المراالحتراز عن الخطأ في كيفية التراكيب في اإل"المعانيبوظيفة 

توابع البالغة " ،أما علم البديع فيقوم باقتفاء7"المعنى،وفي داللة المركب على قيد من قيودها

عد بهو علم يعرف به وجوه تحسين الكالم ": "القزويني"أو بتعبير ،"الفصاحة قمن طر

 .8"رعاية تطبيقه على مقتضى الحال،ووضوح الداللة

رص ل الحا البالغة العربية، أنها تحرص كعبهطلضالتي ت ةوواضح من األقسام الثالث

 ،بالغ بالدرجة األولىاإل؛أي هي تتوخى مقتضى الحال باألحرىعلى حال السامع أو 

الغة عرب البم الولهذا يربط معظ ،المعنى التام بالدرجة الثانية، والجمالية بالدرجة الثالثةو

ز، ر عجيجاز من غيالبالغة اإل"بجملة من المقوالت المأثورة، يتأتى في صدارتها مقولة 

تقول البالغة أن تجيب فال تبطئ، و" :"ار العبديحص"ومقولة  ،"طناب من غير خطلواإل

، "ةهمته العامة ورضته الخاصفالبالغة ما "ومقولة عبد الحميد الكاتب: "،فال تخطئ

حال  عاة؛ أي مرا"مطابقة الكالم لمقتضى الحال" طالق هي عبارة البالغةوأشهرها على اإل

لف عن عينها، كل منها يختبالمقامات في مواضع  "السكاكي"السامع أو مقامه. وقد حدد 

باين ترغيب يام الالشكاية، ومقام المدح يباين مقام الذم، ومقفمقام التشكر يباين مقام "،اآلخر

 "الجاحظ"أورده عينه ، والكالم 9"مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل

ب من ذي يجعطيت كل مقام حقه، وقمت بالأذا إ" بأسلوب آخر في البيان والتبيين لدى قوله:

اسد ف حقوق الكالمفال تهتم لما فاتك من رضا الحسياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعر

حبر علماء اللغة العربية الكثير من سال أوالمقام الذي ،10"..ءنه ال يرضيها شيإوالعدو، ف

حدثون يه المما يصطلح عل نفسهوهو  ،البالغة الجديدة ودرس التداولية اهتماميأتي في صميم 

و ألمكان من ظروف تتصل با باللفظبما يحيط ""سياق الحال"أو"سياق المقام"، ويربطونه بـ

ذا إ ، فهوداللته وتوجهه باتجاه معينالمتكلم أو المخاطب في أثناء النطق، فتعطي اللفظ 

، 11"همجموعة العوامل والعناصر المحيطة بالنص من خارجه التي تعين على فهمه وتفسير

 .. لخطاب في وسطهانسمي مقام الخطاب مجموع الظروف التي نشأا: "وبتحديد"ديكرو"أ

 .12"عرف التداولية بوصفها دراسة لهيمنة المقام على معنى العبارةنا لننإو
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ي فنه أل ،لى جانب المقام تشترط البالغة العربية شرط سالمة التبليغ والتوصيلإو

ه سالترا في أداء فقأو مو ،ليس كل كالم صحيح صحة لغوية مطلقة صالحا لمقامة"تقديرها 

يصال وحاله، ففي هذه الحالة ينقص ضرب آخر من الصحة، وهي صحة اإلفي ظروفه 

ن البالغة أويشي هذا ب ،13"بمقاصده ىوالتوصيل على وجه معينيقابل أغراض الكالم، ويعن

متكلم شروط التواصل بين ال ءاستيفاكل األحوال تركز على والعربية في جميع الحاالت 

 ر علىويكون ذلك بشكل متوات ،رضغوتحديد الوفي مقدمتها المقام والسالمة  ،والمخاطب

 :تاليالنحو ال

 المتكلم الغرض المقام 

 .ويتحرى سالمتهاوصحتها ،ذهناليحدد الداللة والمقصدية في :المتكلم-1

 .قيم معه الكالمتسييحدد الغرض الذي الغرض:-2

 . يحدد المقام الذي يستوعب الكالمالمقام:-3

 حة وكمالما تكون عليه المعاني من ص"أن إلى طار ه "القرطاجني"في هذا اإلوقد نب  

 ليه فيعلى ما للمعنى إوحسن موقع في النفس يكون بالنظر ، للغرض المقصود بها ةومطابق

 ذي يكونرض الوبالنظر إلى الغوبالنظر إلى ما يقترن به الكالم، وتكون له به عالقة،  نفسه،

 ،14"الذي تعلق به القول الشيءوبالنظر إلى حال  ،الكالم منقوال فيه

يؤسس  ،حاطة بمالبسات الخطاب وصيرورتهلى اإلإوهكذا اتجه الدرس البالغي 

ي خطابوتحتضن الشعري بمعية ال ،لبالغة عامة كلية تستوعب مجموع علوم اللغة العربية

ر في لها حضو ،قناعاإتاعا وإما ملكة تواصل باعتبارهعليه تقريبا،  تعلى نحو ما نشأ

 ليها فيعثر عنكاد نة ال المقامات الخاصة كما العامة،الشأن الذي جعلها تتمتع بإمكانات جم  

 .قناعية الحجاجية فقطالبالغة الغربية القائمة على المفاهيم اإل

 :  البالغة الجديدة المفهوم والماهية. 2

 ستعينةم-ات يوالستينات ياتجهت الدراسات الغربية اللغوية واألدبية منذ الخمسين

يتها طة بماهحاها بغية اإليعادة تلقإلى التأريخ للبالغة الغربية وإ -باإلرث البالغي األرسطي

خصصا ه تجاعلة من ،لتخلص إلى مفهوم "البالغة الجديدة" ،هانينوتمفصالتها وفروعها وقوا

روع لمشيكية اوانب الحجاجية في الخطابات وتبنت الجامعة البلججمستقال ينهض بدراسة ال

ن ثم اتسعت رقعته الحقا مع نخبة م، (Tyteca)ا"و"تيتك(Perlman) ن" برلما"مع كل من 

ة البالغالتي اقترحت مسمى آخر بعنوان " ،نفسها "جماعة ليج" البلجيكيةتكني الباحثين 

 رائيةجية واإلتقوم في نطاقه البالغة مقام نظرية الخطاب مستعينة باألدوات المنهج، "العامة

 .لألسلوبية واللسانيات والسيميائيات في دراسة الخطابات والظاهرة األدبية

ق القرائي، عمومية لوبهذا الشكل أمست البالغة الجديدة حجاجية المفهوم والمنط

ن من حيث الشكل والمنهج ن، منفصالان أساسياالدراسة والتصورات المنهجية، قوامها مبحث
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وهي اإلحاطة بكل  ،حيث التوجه العام والغاية األسمىن من والقوانين واألهداف، متكامال

 .جوانب الخطاب

 (ي داللة الخطاب الشعري )دراسة أسلوبيةفالمبحث األول: يقت

 (ناعية)دراسة تداوليةقي أثر الداللة الحجاجية اإلفالمبحث الثاني: يقت

 دبيألاثنين، البعد جديدة تتدارس الخطاب في بعديه االويعني هذا أن البالغة ال

من  اصلي، وبعده الحجاجي التو"بالغة الصورة" الجمالي الذي تسميه جماعة"مو"البلجيكية

بالغة "حداهما إكون بذلك أمام بالغتين، نل ،يةملقناعية العاإل تهخالل فعالي

 أي ما يجعله ؛المشترك في الخطاب تتقصىولى ، األ"بالغة شعرية"واألخرى"،حجاجية

في  ثنائيالشاذ واالست تتقصىيستوفي القواعد المتعارف عليها وال يحيد عنها، والثانية 

عن  لخروجاالنزياحات وا من قبيلأي ما يجعله يشذ عن القواعد الشعرية السابقة  ؛الخطاب

 .15ةعراف التخيلياأل

 ،ليةتوصييته الوخالصة القول أن البالغة الجديدة تنهض بدراسة آليات الخطاب وفعال

ناء ثأ تلقيالبالغة الجديدة موضوعها تأثير الخطاب/الكالم في الم قوبمفهوم آخر أوضح وأد

 ع بماقناالوقوف على الوسائل التي تحقق اإلتتوخى في مضماره علميا  اتأثير ،التواصل

 "للعمري":أو بالتعبير المختزل  ،16واإلمتاعتتضمنه من عناصر الحجاج والتأثير واإلفادة 

وهذا األخير يتمفصل إلى قسمين ، 17"حتمالالبالغة علم الخطاب المؤثر القائم على اال"

 :اثنين

 األول: الخطاب التداولي الحجاجي 

 الشعري التخيلي: الخطابالثاني

مفهوم البالغة الغربية الجديدة الذي يطابق  -حسب العمري-وهو المفهوم العربي 

(rhétorique)  بالغة عامة"الموروث للبالغة يحددها على أساسربي عالتصور الألن 

 .18الفرعية الخاصة اتوكذا البالغ ،تستوعب جميع الخطابات"

والتداولي، األول  التخيليومن هنا فالبالغة الجديدة، هي العلم الذي يتدارس الخطابين 

الغربي الذي حافظ على المفهوم  باالصطالحهو الذي يسمى الشعرية، والثاني الخطابية 

ن األولى بالغة تهتم بالبيان إة القديمة والجديدة، يمكن القول لتمييز بين البالغ،ولاألرسطي

أي هي بالغة  ؛ومجمل المعايير التي تحدد سالمة الخطاب وصحة تركيبه ،وآلياته وقواعده

يان، أما الثانية فهي بالغة تعليمية تهندس أبجديات وأدوات امتالك ناصية الفصاحة وملكة الب

قراءاتية تضطلع بتوصيف الخطابات بمختلف أشكالها والظاهرة األدبية بشكل خاص، وتقوم 

الصور البيانية واستقراء األسلوب وعناصر الخطاب، والوقوف على بإحصاء في خضم ذلك 

ية النقد والنظرياتويكون هذا غالبا تحت مضلة االتجاهات  ،قواعد الحجاج والتداول

المعاصرة، من قبيل اللسانيات والبنيوية والسميائية والتداولية، ولهذا تجدنا في الدراسات 

التي  لبالغة الحجاجية:ا:لـ لما هو الشأنثاللغوية أمام بالغات جديدة وليست بالغة واحدة م
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لوسي و" (C.Perelman)"بيرلمان"تعنى بالخطابات السياسية والفلسفية والقانونية مع كل من 

سيميائية مع كل من ة بالغ، و(L, olbrechts. tyteca)"أولبريخت تيتكا

تعنى بدراسة العالمات واألنساق السيميائية  ،"بارتو"روالن (GroupU)جماعة"مو"البلجيكية

وبهذا الشكل امتدت  ،اتواصلي اللخطاب/الكالم، ومجمل اإلشارات البصرية التي تؤدي غرض

كما انفتحت على المجاالت ، ات األخرىصخصتارف والمساحة البالغة إلى جملة من المع

العلمية والثقافية والفنية، واعتمدت مدخال رسميا للكثير من الحقول المعرفية بتعبير الفيلسوف 

، كما أنها "لقد أصبحت البالغة ملكة العلوم اإلنسانية قديما وحديثا" األلماني "والترجينز":

الفصاحة وملكة  اكتسابكيفية  قنبالغة تعليمية معيارية تلأحدثت نقلة نوعية بانتقالها من 

وتهتم بمختلف  ،تراكيبها ئتوصيفية تتدارس الخطابات وتستقر البيان، إلى بالغة علمية

ه التخصصات والمجاالت، وبالغة حجاجية تعنى بعناصر التأثير واإلقناع في الخطاب الموج  

 :هي شروطثالثة يتحقق بموجب  ذيإلى المتلقي ال

 اللوجوس: آليات اإلقناع )الحجج والبراهين( -

 يتوس: القيم التي يثيرها المتكلماإل-

دة ة الجديبالغأي أن ال؛ االنفعال/الباتوس: األثر الذي يتركه الخطاب في المتلقي، أو الصدى-

 ".بالغة إقناع وإمتاع"هي 

 بالغة السرد: . 3

لح صطمعلى درجة كبيرة من األهمية يتعلق ب ءأول األمر ينبغي االشارة إلى شي

عالقة وعام، ها الفضاء الحيزذ البالغة إيره على مستواه، ث"بالغة السرد" في حد ذاته وما ي

 ،وفةالخطاب بالمقامات واألسيقة المتعارف عليها، والفكر المشترك، والنماذج المعر

 رشهو يؤما ويزه التخييل والدراوالخطاب الفاعل، وأدبية األسلوب وجماليته، بينما السرد ح

هذا  لمثل،لنكار وتفجير وتدمير إهو انزياح وانقطاع ووإلى كل ما"على الذاتية والخصوصية 

 شأ في، ناالختالفلى التطابق، واآلخر إلى إالتعارض الصارخ بين مجالين يحيل أحدهما 

ية نظر بالغة إلىووجد صداه في تقلص ال االجتماعية،سياق تجاهل األدب الحديث للوظيفة 

عن  الصور، واالبتعاد عن البعد الحجاجي، على هذا النحو حدث فصل البالغة األدبية

 . 19"البالغة اإلقناعية ابتداء من القرن الثامن عشر

هم ذا كان دعاة الفصل يملكون كل المبررات التي تسند توجههم وتدعم آراءهم، فإن  إو

االختالف  على ة، كما أن األدب بقدر ما يحيلمغبالمقابل ال يحوزون على أدلة قطعية ودا

في األساس من الواقع والعناصر  يمتحده هو تالف، فالفضاء التخييلي الذي يشي  ئيحيل على اال

بمسائل  إقناعهأو  تهارثبغاية است ويتوجه إلى متلق   ،ها ويشترك فيها معظم الناسفالتي يعر

ارئ بواسطة التخييل دون الرهان على قال وقضايا عامة ومشتركة، إذ ال يمكن التواصل مع

 منسيظل النص األدبي مستغلقا  .والمسلمات والمعايير االتفاقأي على  ؛ماهو غير تخييلي

وتحديده إال على أساس التطابق الذي استند  االختالفدون خلفية مشتركة، واليمكن إدراك 
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البالغة ال يمنع مفهوم الوجود في ، مما يعني أن إشكال التباين أوباألحرى االلتباس الم20"اليه

"البالغة العامة" التي تعنى بالتخييلي واإلقناعي من اإلحاطة بالخطاب السردي في ضوء 

معا، بالرغم من المشاكل التي تطرح على مستوى النص السردي المعاصر وفي مقدمتها 

واحتفاله بالنص المتعدد  ،انفتاحه على عوالم ال حصر لها، وخلخلته لألساليب الكالسيكية

زج يمو، اية الشعبيةحكلقصة والمسرحية والشعر والاه ؤالخواص الذي يتضمن فضا

ض فيها البالغة، ومن ثم تخاألسطورة باالستشراف بالواقع.. وغيرها من األمور التي لم 

فالبالغة مطالبة بتوسيع دائرة اشتغالها لتهتم ببنى ووقائع ومواصفات سردية جمالية.. 

هرات والتراكيب األسلوبية الكالسيكية المعتادة، بالغة تضطلع بكل ظاوز التمجعاصرة تتم

ها )أسطورة، حكاية شعبية، مسرح، سي جاألنواع السردية، وتنفتح على جميع الخطابات التي ت

ينها هذه الخطابات )زخارف لسانية، أسلوبية، سردية، نوكذا التراكيب التي تب ،شعر(

والبرامج التطبيقية من  باألدواتا االستعانة هتستوعب كل هذا بوسعى تحجاجية..(، وح

وبهذه . اللسانيات التداولية..وسواهاورية، وتحليل الخطاب، شعوال ،المناهج النقدية المعاصرة

األسلوبية بمفردها أو العناصر  التجلياتالمتمثل في  ،الوتيرة تخرج البالغة من الحيز المغلق

 ،الرحب المنفتح الذي يستوعب كل األجناس الخطابية واألدبيةالحجاجية إلى الفضاء 

 .يل والجمالية دفعة واحدةيويستثمر في السياق النصي، والحجاج والتأثير والتخ

 : بالغة السرد في النظرية العربية1.3

والخطابات والمواقف  باألساليبيطالعنا الموروث العربي القديم بنماذج سردية تطفح 

من تفاصيل البالغة العربية في تمفصالتها الشعرية والتخيلية،  حوالظروف المقامية، التي تمت

الذي يعتبر جنسا سرديا في  "نص الخبر" -على سبيل المثال ال الحصر-ومن هذه النماذج 

ألجناس األدبية النقد الحديث والمعاصر يصنفه تارة في قائمة ا ،وإن كاناألدب العربي القديم

نصوصه في  تتراءى، فهذا الشكل األدبي 22"فنون القول"، وتارة أخرى في قائمة 21النثرية

ينهض من زاوية على اإلفادة واإلمتاع، ومن زاوية أخرى  ،العينات التي أوردها الجاحظ

أو  سواء الخبر كجنس قائم بذاته 23"مزج الواقع بالخيال" على تخييل الواقع أو باألحرى

النادرة" "، ونعني بذلك نص النوع الذي خرج من رحمه وتحول إلى شكل أدبي قائم بذاته

منها )السرد، النثر، اللغة األدبية  ،الذي يتقاطع مع الخبر في حيثيات جملة من العناصر

ة يويختلف عنه في سمة الهزل التي تعد خاص ،العادية، االتصال بالواقع، الحجاج، القصر(

تقدم لنا مصنفات النثر ، و"تعرف وبها تأخذ الخصوصية الذاتية بهاالتبارحها، في النادرة 

هناك أخبار العشاق والشعراء، والمجانين والحمقى،  نادرة؛لخبر واللالعربي أصنافا متعددة، 

والزهاد واألذكياء وهناك نوادر البخالء والظرفاء والفساق واللصوص وغيرها من 

ما اتفق، ولكنبالرغم كيف 24"يتحلى بها كل من الخبر والنادرة األصناف، أو التوزيعات التي

ين تنجدها مجتمعة تشترك في جزئي ،تناولهاتمن تنوع المواضيع واختالف األغراض التي 

مما يعني أن  ،ارته بعنصر العجائبيةثين، هما استفزاز المتلقي بالتهكم المضحك، واستتاثن
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حداهما إعبيريا يقوم بوظيفتين بالغيتين أساسيتين، ت اوصفه شكال أدبيا سرديا أو نمطبالخبر 

ثارته في نفس الوقت، إفادته وإإبالغ الحدث الطريف أو العجيب إلى المستمع أو القارئ بغية 

عبر مزج الواقع بالخيال بأسلوب الوصف المشوق  ،حداث المتعة األدبية لديهإوأخراهما 

تعليمية  ايحمل في طياته أبعاد تهوالخبر على بساط ،والحوار الجذاب المحيل على الشخصية

 كذا القيمو، إلى السلوكات اإليجابية والسلبية الموجودة في الواقع لفت نظر المتلقي تغي ات

والمرفوضة بغية جعله يميز بين هذا وذاك في شكل دعوة ضمنية  المجتمعية المحمودة

خلى عن األخرى، ذلك أن القدرة على لكييتبنى هذه القيمة ويتهدف توجيه سلوكه ستمبطنةت

ال في عالم نستطيع فيه دائما إال تتهيأ ،"والسلبي وتحديد قيمة األشياءالتمييز بين اإليجابي 

 .25"التمييز بين الصواب والخطأ، وبين الخير والشر

ار و  سعبد هللا " في متن "الحيوان"، من قبيل الجاحظومجمل النصوص التي أوردها 

ر على وظائف شؤت، 26"كلبالوفاء "و "حيلة فوقع في أسرها "علمهو "وإلحاح الذباب

 :جمالها في اآلتيإيمكن  ،بالغية ال غبار عليها

 ( ميفادته على ما ذكرنا )التأثير في المتلقي والتعلإثارة المتلقي وإأوال:

لى عذ فضال عن المتعة التي تدخلها ،إبالغ والتواصلالنصوص تنهض بوظيفة اإل:ثانيا

البهجة والسرور، هي بالمقابل تؤدي غرض ضحاكه وموضعته في عوالم إ القارئ عبر

، عينهاكونها تقدم له أخبارا ومعطيات ومعلومات عن حوادث وشخصيات بالتواصل بمعيته، 

كذا ولومة فادته بالمعإبغاية  ،نسانية ومجتمعيةإوحقائق عن مواضع وسلوكات قيمية وعلمية 

ة إلى محدد من ثمهي تعمل على إبالغ رسائلو توجيه أفعاله وسلوكاته،التأثير فيه من خالل 

 يءبشه قناعإ، وتارة هالمتلقي، تنطوي على وظيفة تداولية ومقصدية متوخاة، تارة تعليم

 ها كتابر بم التي يزخوما إلى ذلك من القي   .. معين، وتارة دفعه إلى تغيير رأيه أوسلوكه

ج ، عبر نماذسالتي يسوقها الجاحظ بأسلوب سردي سل، "البيان والتبيين"و"البخالء"

م يقكر، ووإعمال العقل والفالمتلقي بشكل ضمني إلى أفعال التكافل شخوصية وأحداث تدعو 

بيرة دية الكقتصاالكرم والتشبث بالثقافة العربية األصلية ضمن التحوالت الثقافية واالالجود و

راض ة أغحو وظف الجاحظ السرد بالغيا لخدمالتي يعرفها المجتمع العباسي، وعلى هذا الن

زلة لمعتمحددة وتمرير رسائل معينة، على شاكلة المسائل الكالمية التي كانت تتبناها ا

 طالعاالويرفضها قطاع عريض من المجتمع العباسي، كدور المعرفة العقلية المجردة في 

غية إبال ه النصوص أداةعلى الحقائق ومعرفة كنه األشياء، وتفسير الشرع.. الخ، وألن هذ

ئف وظا عن طريق الوقوف على ،، ينبغي تلقيها في أسيقتها ومقاماتهااتواصلي اتؤدي غرض

 ،امعانيه ليةجما نيفليبها وتصاالنص واألثر الذي تركه في المتلقي، بدل االكتفاء بدراسة أس

كشف قيها، ومتل فسيةثارها في نآناء تحديد ثحدد قيمتها إال أا نصوص تواصلية بامتياز ال ت  هإن

تمدة ية المعلحجاجوالتعليمية والتهكمية، وأدواتها ا واإليديولوجيةمقاصدها الخلفية والفلسفية 

 .في عملية اإلبالغ
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تقال و انوظيفة التشخيص والتصوير: أو مايسمى في البالغة العربية بالتمثيل، وه ثالثا:

ل ر تفعيبعيل ار التخيمالصورة األدبية من الحالة المجردة إلى الحالة الحسية، ويتأتى في مض

 ،ةفادمتاع واإلتنطوي بالغته على اإلو التشخيص الحسي والمشابهة والوصف والمبالغة..

ة مجردالمفاهيم بين الصورة ال روتيسير المعنى وتجسي ،قناعيل واإلوتزاوج بين التخي

ثيل لتماويتفرد  ،ا يوظفه من تشبيهات واستعارات وانزياحات أسلوبيةموالصورة الحسية في

وسات، لمحسفي كونه يحقق الغاية الجمالية عندما ينقل الفكرة من العقل المجرد إلى عقل ا

في  هولةمالي يكون له وقععلى النفس وينطبع بسجثر اليؤثر في النفس ألن األ وبالمقابل

ي هجاء في أعقاب المعاني أو برزت  اإذ"الذاكرة، وهكذا يؤدي الوظيفة الحجاجية، 

 عفكساها أبهة.. وضا تهباختصار في معرضه، ونقلت عن صورها األصلية إلى صور

بل أداة ، أداة جمالية فقط ن التمثيل ليسكالم الجرجانيأويفيد ، 27"قواها في تحريك النفوس لها

ة طليعدفي صف والسراويأتي الكالم الو ،في النفس احجاجية تواصلية، فهو يترك أثر

إلى  مجرداألشكال التعبيرية والصيغ األدبية التي تنزاح بالصورة من المضمون العقلي ال

 األحداث فياألفعال واألحداث والشخصيات الفاعلة  ثثهفالسرد تؤ ،المضمون الحسي

صال وبالتالي إي ،مكانات التشخيص والتصويرإواألمكنة.. وهي العناصر التي توفر له 

ذه فق هوالتمثيل و ،مؤشرات حسية باعتبارهاالمعنى المبدئي إلى المتلقي والتأثير فيه 

ييل الطريقة هو عينه الذي تطلعنا به نصوص الجاحظ في اعتمادها المزاوجة بين التخ

أن  هي نتيجةوال ،الجمالي حسيوالتشخيص ال بالحجاجدعومة مة نالمبط وتمرير الرسائل

ص مما يعني أن النصو ،التمثيل صيغة بالغية عربية قديمة تتضمن التصوير والحجاج

 ص الفنيلتشخيماع الوظيفة التخييلية مع الوظيفة الحجاجية، ألن اتمكانية اجإالسردية تتيح 

 ال دونيصعب على المرء استيعابها عقالتي مجردة وسيلة معرفية تقرب المعاني ال" يعد:

ام، الفهوهذا التصوير الحسي مرتبط بطبيعة الحال بغايات أبعد من مجرد ا .معاونة الحس

 .28"بما تكون أخالقية، أو تربوية تهذيبية أو للتأثير فقطر

 :النص السردي القديمتجليات البالغة الجديدة في .2.3

ذا كانت خالصة البالغة الجديدة ال تخرج عن المعنيين األساسيين المتمثلين في: إ

الذي  التخييليوالمعنى الشعري  ر،، التداولي في المفهوم المعاصاإلقناعيالمعنى الحجاجي 

 ،ي العربي القديم يزاوج بين المعنييندن النص السرإالجمالي، فتعبير يصب في التصوير وال

كاستثارة عواطفه أو  ،أخرىببطريقة أو  ية المتلقيى إلى التأثير في نفسفهو من ناحية يسع

مستخدما وسائل اإلقناع  ،سائل معينةمتوجيه سلوكاته أو تغيير مواقفه حيال قضايا و

ويحفز  ،أخرى نجده يبث سمات المتعة وعناصر الجمالية ناحيةالمختلفة، ومن  والحجاج

النصوص  تتفردمخياله من خالل التصوير الحسي ومشاهد الغرابة والتمثيل االستعاري.. و

أساسيتين،كالهما تتغي ا التأثير في المتلقي القديمة بميزتين بالغيتين العربية السردية 

في التأثير المباشر في القارئ بتوظيف األسلوب الذي يقدم المعنى  :تتمثل األولى واستقطابه،
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يره ثوتست فزهتست :إعمال الفكر والخيال بغية التأويل، والثانيةحاجة إلى دونما  لهاهزا ج

خاصة وعالمات لسانية على التفاعل المنتج مع النص، وتعمل على تفعيل مخياله  بأدوات

 .ب مع األثر األدبيوللتجا

 "انيدالهم"ومن األمثلة التي تنسحب على الميزة األولى، نصوص مقامات 

اها مفصحة عن فحواها ومحددة مبتغ ،فهي تتوجه إلى القارئ بشكل مباشر"، ريريالح"و

القية قائع أختنطوي على و اخبارأأو  ايتلقاها تداوليا، باعتبارها قصصكي فيه  التأثيربغية 

مات ن المقانا عوما يقال ه ،في المتلقي بمعيتها بدور االستجابة والتقبليكتوتعليمية وتوعوية 

ها بأن ذ تبادرناإمعتبر من قصص ألف ليلة وليلة، وأخبار ونوادر الجاحظ،  يقال عن جزء

 وقائعتستعرض الوقناع والشواهد، مسندة باألدلة وأدوات اإلبواسطة السرد اتقدم أفكار

 ة.محصورالمتداولة وال سئلةتتجاوز بالغتها المعاني البسيطة واألال ذ إبطريقة واضحة 

 ي تشغلنسوقها عن الميزة الثانية، بخصوص النصوص التأما الشواهد التي يمكن أن 

ها على بين ، فعديدة ومننذهن القارئ وتستفزه، وتدعوه إلى المشاركة في تأويلها بشكل مبط

ر، إلطااسبيل المثال ال الحصر الكثير من قصص "ألف ليلة وليلة" المضمنة بداخل القصة 

لب ن يتغألظاهر على أن الصغير بإمكانه التي تحيل في المعنى ا "الصياد والعفريت"كقصة 

لباطني اها بينما معنا .. ه وعقله، وأن الخير يتغلب على الشرءعلى الكبير إذا استخدم ذكا

ي أن ثل فالمضمر خلف جملة من العالمات االستعاريةيهجس بداللة أخرى مغايرة تماما، تتم

ألف "لعنا عديد القصص في ،وفضال عن ذلك تطا29"المخلوقات المدجنة ال يرتجى منها شر"

ة ، وقص"يلبحرالسندباد ا"باحتفالها بالفضاء الغرائبي والعجائبي، من قبيل قصة  "ليلة وليلة

 "دمنةوكليلة "في كتاب  فأكثرثر ك.. وغيرها، ولعل الغرابة تتضاعف أ" البساط السحري"

تقوم ، ناتاالمترجم إلى اللغة العربية عن الفارسية، الذي يطالعنا بقصصه على لسان الحيو

 كائنات ية إلىواقعونسانية إذ أسند كاتبها سمات إفي أفعالها وتصرفاتها بما يقوم به البشر، 

يات قصصيا كله غرابة وعجائبية، تمارس فيه الشخص فضاء   ليؤثثحيوانية غير بشرية، 

 ر رسائلتمريبعينها و صابة مرام  إائف اإلنسان والحيوان معا، متقصدا ظلحيوانية والسردية ا

 مشفرة حول مسائل سياسية واجتماعية وثقافية سادت عصر ظهور القصص، حيث استخدم

، بواقعه أو تتعلق به المؤلف األسلوب العجائبي للتعبير عن الواقع وأحداث المجتمع، لدواع  

يح دل التصربر محدق، أو توظيف التلميح خطاءلة، أو درءا لكأن ينتشل نفسه من المس

 .للتأشير على متلقي ضمني مقصود.. وأشياء من هذا القبيل

وما يقال هذه النصوص يقال عن الكثير من أخبار ونوادر الجاحظ كقصة "المرأة 

 "رةاألعرابية الفقي"المذنبة" التي تواجهها حية وهي في طريقها ألداة فريضة الحج وقصة 

وغيرها من القصص التي تنطوي على معنى  "ليلى الناعطية"،وقصة "غنية"سمى تالتي 

ظاهر، وآخر ضمني يحتاج إلى مشاركة القارئ.. الذي يعمل على ربط األخبار القصصية 
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السارد لحاجة  أضمرهبأسيقتها وبنصوص أخرى في عهدها، ليصل إلى معناها الخفي الذي 

 . متلقيه ةارثفي نفسه، أو بغية است

وات ونخلص من هذا إلى أن السرد العربي القديم وظف آليات الحجاج كما وظف أد

ير لتصواقطابه، ودلل بشكل واضح ال تشوبه شائبة بأن تارة المتلقي واسثالتخييل في است

نهض تية، مما يعني أنه خاصية أدبية بالغية عرب ،موجود في الفنون النثرية كما الشعرية

سية المسافة بين المعنى المجرد والمعنى الواقعي، من خالل تقديمه بصيغة ح ربتجسي

 .متجسيعلى طريقة الرسم وال ،بصرية، تجعل ما التراه وال تدركه الحواس مرئيا ومدركا

ء ة" بإضفانويأخذ التصوير في السرد العربي القديم طابع"التشخيص"أو "األنس

ر مط تصويهو نونات، مثلما أشرنا مع"كليلة ودمنة "، الطباع اإلنسانية على الجماد أو الحيوا

ت غير ائناكيقوم على خلع ماهو في الواقع إنساني، أو إضفاءالخصال البشرية على أشياءأو "

ارئ قبطريقة تستدرج ال، 30"نسانية، سواء كانت حية أو جامدة، معنوية أو غير معنويةإ

 .لمسرود يدهشه ويؤثر فيهه، ألن اتءبشكل وبآخر إلى قراءة النص وإعادة قرا

 بالغة الرواية/السرد في النظرية الغربية: . 4

ي إلشكالمن السؤال المحوري وا انطالقاتأسست بالغة الرواية في النظرية الغربية 

غة ول بالحلماذا اليتم صياغة بالغة خاصة بكل األجناس األدبية، طالما هناك إجماع التالي: 

 ةعموضبولإلجابة على االشكالية قام مجموعة من النقاد والمفكرين  ؟عامة لكل الخطابات

مناهج ت الالتي بإمكانها أن تستعين بأليا ،العوالم الروائية تحت ضوء البالغة المنفتحة

ية، لكالسيكاغة والمباحث القراءاتية األخرى في مقاربتها للرواية، بدل االكتفاء ببرامج البال

 ميخائيل"اية ين لفتوا االنتباه إلى ضرورة االهتمام ببالغة الروومن الباحثين األوائل الذ

ن تى القرح هررفأنه "لم يظبالعبارة والح عندما أقر   "،الكلمة في الرواية"باختين"في كتابه 

ة ة للكلملوبيالعشرين طرح واحد بقضايا أسلوبية الرواية، ينطلق من االعتراف باألصالة األس

ة دراس الفنية، إذ ظلت الرواية ردحا طويال من الزمن موضع لكلمة النثريةاالروائية، 

يتها سلوبأيديولوجية مجردة، وتقويم اجتماعي دعائي فقط، في حين أن المسائل التي تشخص إ

وكالم باختين في هذا المقام ال تشوبه ، 31"مهملة إهماال تاما، أو تدرس عرضا وبدون مبدئية

ناهج الم غرب تعاملوا مع النصوص الروائية في كنفشائبة، إذ ال يختلف اثنان أن نقاد ال

قد أن الن دليلبيديولوجية، أو في كنف المقاربة البالغية الكالسيكية، السياقية الخارجية اإل

ن اجزا عولهذا كان ع ،أسير البالغة الكالسيكيةعشر إلى حدود القرن الثامن "الغربي ظل 

ة بالغفهم الخصوصية األسلوبية للرواية، مما جعل أحد النقاد المعاصرين يالحظ أن ال

ا عندم البتذباالالكالسيكية، بقدر ما كانت تتميز بالحذق في تناول لغة الشعر، فإنها تتميز 

 .32"يتعلق األمر بمشاكل السرد

لحقيقة في مقال له انتقد فيه هيمنة الشعرية على هذه ا(GérardGenette)ولقد وقف جيرار جينيت

إلى  الجملة، داعيا في ثناياه إلى نقل االهتمام من بالغة السبعينياتعلى البالغة في مطلع 
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بين "عرفت الفترة الممتدة  :أو بتعبيره33عبيرومن البالغة العامة إلى صورة الت ،بالغة النص

، مع اختالف احجامها فإن (ظهور ثالثة نصوص تكاد تكون متزامنة1970_1969)

لمجموعة (Rhétorique Générale)عناوينها تشي بأمر ذي اعتبار، نقصد بذلك البالغة العامة

 Rhétorique)لذي نعلم أن عنوانه األصلي هو: البالغة المعممةا (Liége Groupe)"لييج"

Généralisée)ونقصد ثانيا، مقال ميشيل دوكي(Deguy Michel)  مةعممنحو بالغة لصورة(peur 

Un Rhéterique De la Figurée Généralisée)رونقصد ثالثا، مقال"جاك سوش"(jaque soycher) 

هكذا يتقلص الموضوع، من البالغة إلى صورة (LaMétaphor Généralisée)الستعارة المعممةا

الصورة "لم يتدارس )Figures)" رمتنه "صوفي  كما أنه ، 34"التعبير، ثم إلى االستعارة

 .35"في كيفية تشكل الحكي فيها أيضا (كان يبحث) الشعرية فقط ولكن

 (Jean-yvesTadieتادي"يف إجون "د الفرنسي قيعد النا "جيرار جينات"لى جانب إو

 Le)ي"المحكي الشعر"جديد للنصوص األدبية في كتابه  بتلق   االباحثين الذين طالبومن (

Récitpoétique) في األصل،  امحكي اال تعبيرإذهب فيه إلى أن النص الشعري بدوره ليس الذي

 االهتمامومتقطعة، وشيئا فشيئا بدأت الدراسات الغربيةتنقل  36سوى أنه يأتي بوتيرة متدرجة

ضمن محور أوسع هو  ،من بالغة العبارة أو الجملة إلى االضطالع بالبناء الكلي للنص

قراره إالبالغة لدى  ثفي دعوته إلى تحديز" ريتشارد"به ، من قبيل ما قام "بالغة الخطاب"

أي  ؛الحجر األساس الذي يقوم عليه سوء الفهم، هو مايسميه بخرافة المعنى الخاص"بأن 

االعتقاد بأن للكلمة أو المفردة معنى ثابتا مستقرا، بصرف النظر عن السياق أو االستعمال 

اعتبر  "زدريتشار"وفضال عن ، 37"الخاص المالزم له اسمهنسان إن لكل أعامة، كما 

هرات الخيالية ظالدرس ينبغي أن يتوجه صوب التمأن  ((GeorgeLakoff"ورج اليكوف"ج

التفكير وهي  ةمركز أبني هيوالتخييل بشكل عام، ألن هذه األخيرة  واالستعارةكناية كالللعقل 

 .سي الذي هو في األصل تخييليدراكنا الحوإاربنا الشخصية، جالتي تستوعب معاني ت

ومن الدراسات الهامة التي أولت العناية بالدرس البالغي عامة وبالغة الرواية بشكل 

لمخائيل باختين  "ستفسكييشعرية دو"تاب كخاص مقدمة مقاربات أدبية، نجد 

(MikhailBakhtine)"دافيد لودجـ"ل "لغة الرواية، و"(David lodge)"األسلوب في الرواية، و 

 (StephenUllman)و""لستيفن أولمان "الصورة في الرواية الفرنسية الحديثة"وكذا  "الفرنسية

وعلى هذا النحو أمسى اهتمام الدراسات .. (WayneBooth) ث"واين بوـ"ل "بالغة التخييل"و"

يديولوجية والتقويم االجتماعي، وصورة الكلمة، وإنما السردية الغربية ليس الجوانب اإل

البالغة الغربية  فلتعر.. لحكي االروائية الكلية، والمجاز السردي وعالقة الشعرية بالصورة 

كإجراء  "الصورة الروائية"نقلة نوعية من شكل األسلوب إلى"األسلوبية المعاصرة"، إلى 

 تنقدي ينهض بتحليل األعمال الروائية في نطاق رصد فنيات التصوير اللغوي في تمفصال

 .العام الكلي إطارهاصور الحكائية في السرد، ثم يتدارس ال

 :وإجراء الصورة الروائيةبالغة الرواية مفهوم . 5
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ية، ظل لقرائاعلى الرغم من أن النص الروائي تجاذبتهعديد المناهج النقديةوالمقاربات 

 على يعلن عن نفسه كمادة خام بوسعها أن تستقطب تجارب أخرى وقراءات جديدة، لينفتح

 ع النصمتتعاطى بالغيا ، الجديدة وقد تبلورت في شكل "أسلوبية معاصرة"عوالم البالغة 

ها جيالسردي كما الشعري، مسلطة الضوء على بالغة الرواية وأسلوبيتها في مضمار نس

غية المعقد وتمفصالت أسيقته الخارجية والداخلية، بغية رصد الصور الروائية البال

مثخنة  "برىكعارة ستالرواية ا" الواقع، تحت عنوانوانزياحاتها األدبية وعالقة ذلك ببالغة 

لى عتمد بالتشخيص المجازي والتصوير االستعاري، واألساليب الحوارية الحجاجية التي تع

 نسانيةعر اإلنها تجليات صريحة للعالقة الصورية بين المشاإقناع والتأثير في المتلقي، اإل

ما حاطة بة اإلألساس تستوجب الضرورة القرائيوالفضاء التمثيلي التخييلي البليغ، وعلى هذا ا

والصورة  ،شاكلة المجاز السردي لىع ،ينطوي عليه هذا الفضاء من مكونات بالغية

ن يث عتجاذبات بين السردي والشعري.. ذلك أن الحدالالسردية، والتراكيب الحجاجية، و

بية سلواأل أوسع، وهو متصلة بميدان"يعني جعلها  -"لحميدانيحميد "بتعبير -بالغة الرواية 

مثيلية تارة الرواية ككل يمكن النظر إليها، هي نفسها باعتبارها استع .. بمعناها الوظيفي

باشرة مأثر  إن الطابع األسلوبي للرواية يتحدد بزاوية نظر الروائي، مما يكون له..  كبرى

الخيال، وهذا األخير ، كما أن الرواية هي من زاوية تمتح من 38"على تحديد هوية الرواية

ليات لتج شكل من الصورة األدبية بمختلف أشكالها وألوانها، ومن زاوية ثانية هي مسارتي

لنا وتجع ،ةتدفقالواقع،والطابوهات والمحظورات، تطالعنا تارة باألشياء الجميلة والمشاعر الم

أخذ ي التالحا تارة أخرى وجها لوجه أمام حقائق الواقع على بشاعتها ومرارتها، وفي جميع

يكبح  عدرا التعبيرية وال حريتهيوقف  شيء التشخيص مجراه محلقا في أبعاد ال متناهية، ال

 .جماحه التخييلي

ا اللتهبحمولتها الرمزية ود وفي غمرة ذلك تتجلى الصورة البالغية في لغة السرد

وف جة أساليب متنوعة، وفضاءات جماليةوعوالم شخوصية بمواقف وظر،مسييحائيةاإل

على  ، فاتحة بذلك أبواب التأويلاالستعاريةداللة الوأشكال خطابية تطفح ب ،مختلفة

داللية وال عيها، ومعلنة أن الرواية صورة بالغية كبرى، ال ترتبط بالمكونات الشكليةامصر

ة ام بمعيالت واالنخراطتتطلب التفاعل  ،فقط، بل ترتبط باألبعاد الحسية والذهنية اإلدراكية

 .ظور الحس التأويليحلية ويت التخيالفضاءا

ث في الصورة السردية الموسعة، التي يؤثثها التشخيص حإن البالغة الروائية تب

الفنية اإلنسانية، وأسيقته المتنوعة،  هاللغوي التخييلي والبناء السردي الجمالي، بخصائص

الفني  للتعبيروسيلة ألنها"كل ذلك  ،وهيالنصية والذهنية والتعبيرية والبالغية واألجناسية

ة، والسعادة والشقاء، هنسانية خالدة، مثل الحياة والموت، والحب والكراإوالجمالي عن قضايا 

لتشكيل والتصوير والوصف، وغايتها الوظيفة الفنية ةلوالسلم والحرب.. فهي طريق

 الصورة الروائية هي مركز التفاوض ومعترك االختيارات الفكريةفالجمالية.. ومن ثم و
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جراء لغوي ووسيلة فنية إوالفنية التي صدر عنها الروائي، على اعتبار أن الصورة 

 .39"وغاية

وانب ن بالغة الصورة الروائية الموسعة تتفرع إلى ثالثة جإنقول  وبشكل مختزل

 غيةأساسية هي: المكونات والسيمات، والصور الفرعية، ولذلك تستدعي المقاربة البال

للقبض على الصورة السردية الموسعة وفق خطوات منهجية دارس جملة من األسيقة ت

 : يجازها في النقاط األساسية التالية،يمكن إمرحلية ومستويات تحليلية متتابعة

 ويتم فيه بحث المكونات الثابتة التالية:  :السياق النصي أوال:

 (ديةالسراألحداث، الشخصيات، الفضاء، الوصف، اللغة، الرؤية المكونات السردية: )-أ

 .السيمات الثانوية: سمة الواقعية، سمة العجائبية، سمة الخرافة، سمة التوتر-ب

ة لصوراوفيه ينبغي الوقوف على مكونات الجنس األدبي داخل  :المستوى األجناسي ثانيا:

ألن  ،نوعيةتها التحسينية والالحاق الصورة بسياقها النوعي الستخالص ميزإالروائية، عبر 

فضاء تتعالق بشكل أو بآخر مع عناصر الشأنها شأن الصورة الشعرية الصورة الروائية 

 عناصرثم يأتي الدور على السياق الذهني )التفاعل بين المتلقي والصورة( و. الروائي

 السياق ة عندلتتوقف العملي، فالسياق اللغوي )تدارس األساليب والتراكيب اللغوية( ،الحجاج

عن  معزلماتها الجمالية بين ينبغي رصد الصورة الروائية الكبرى، وتحديد سالبالغي، أي

ي عن الصورة الروائية، من حيث هي مظهر أسلوبي، تعبير نسق"أي دراسة  ؛بالغة الشعر

بالغية ة الالتماثل البالغي المتجذر في السياق الكلي للمتن. ومن هنا افتراقها عن الصور

ين ت التكوى سماطار السرد إال أنها تظل فيه في وضعية افتقار إلإالتي قد تندرج في  التزينية

إلى ، وبمعنى من المعاني يتطلع البرنامج اإلجرائي للصورة البالغية الكبرى 40"الروائي

 مج التيلبرااإلحاطة بالصورة السردية فنيا وجماليا وبالغيا، بعيدا عن بالغة الشعر وعن ا

 قدية المعاصرة. يوظفها علم السرد في تطبيقاته الن

ذاالشكل يتسنى لملمة بالغة الرواية في مضمار مكوناتها الفنية والجمالية هوب

والداللة، والوظيفة، باعتبارها  ،نسانية، وذلك باستيفاءالشروط البالغية المتصلة بالبنيةواإل

 ونخلص من ،العناصر المؤطرة للسرد الروائيإلى جانب الصورة األدبية ذات الطابع السردي

مجموع الطرائق والوسائل "نها إهذا أن البالغة الروائية هي بالغة سردية في المقام األول، 

أي الحجاجية التي تجعل القارئ يقتنع بأنه بصدد حكاية وليس  ؛الفنية واألسلوبية والفكرية

ه ثثمن فضاءزمني ومكاني متخيل، تؤض، يحاور ساردا ويتفاعل مع المسرود 41"بصدد فكرة

ين أفقا نصيا يتطلع إلى أفق نمتاع تبباإليحاء واإل هجوتيمة تتو ،شعرية خاصة لغة سردية

ين والتأويل البالغي الروائي، ذلك أن بالغة يوينهض بفعل التح ،قارئ مميز يتفاعل معه

ل بها فبالغة نوعية، من خالل بحثها الدائم عن الصورة الكلية والجزئية التي يح"الرواية هي 

ماز نوت ،42"محكيات لها طابع خاص على المستويين البنائي والدالليالنص،باعتبارها 

ها البالغة اللغوية والزخارف اللسانية فقط، بل بالغة وشعرية يجبشعرية خاصة أيضا، التس
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هامه بحقيقة إيالتفاصيل السردية كذلك التي تنهض باستدراج المتلقي واستقطابه وشد انتباهه و

 .الخيال.. وما إلى ذلك

 البحث: هوامش

                                 
، 2أنعام فوال عكاوي، المفصل في علوم البالغة العربية )المعاني، البيان، البديع(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-

 1996، ص: 151

 -ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مادة بلغ، الجزءاألول، القاهرة، مصر، ص: 3462

 -عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، ط1، 2012،ص: 6223

 -عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، ص: 6224

لقد ظل احتضان البالغة لهذه العلوم الثالث في مجمل الدراسات العربية وبالرغم من خروج السليماني وابن البناء  -
 عنه،وبالرغم كذلك من أن الجاحظ وحد البالغة تحت مظلة البيان،وابن المعتز تحت مظلة البديع.5

 -ابن الناظم ، المصباح في المعاني، والبيان والبديع، تح: حسني عبد الجليل، مكتبة األداب، القاهرة، 1989، ص: 56
 -نفس المرجع السابق، ص: 3  7

، 1الخطيب جالل الدين القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، تح: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-

 2002م، ص: 2558

 -السكاكي أبو يعقوب، مفتاح العلوم، تح نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط1، 1983،ص: 1629

 -الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، تح وشرح عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ط2، 11610/1

 -حسين حامد الصالح، التأويل اللغوي في القرآن الكريم، دار ابن حزم، لبنان، 2005،ط 1، ص: 12811

الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر: منذر عياشي، المركز  الخطاب، القاموسري سشايفر، مقام جان ما ،أوزوالد ديكرو-

 12.الثقافي العربي، المغرب، 2007، ص: 677
 -كمال بشر، فن الكالم، دار غريب،)د. ط(، 2003، ص: 13.80
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ال يزال الدرس البالغي غير مستقر ، وفي حركية وتجديد دائم سواء من حيث مسائله 
ويروم هذا البحث إبراز مركزية الجاحظ في النظريِة البالغيِة العربيِة ،  ومناهج دراسته .

والبالغيين نظرية وتقديم قراءة جديدة للبالغة العربية القديمة ، في ظل تبني عدد من النقاد 

  الحجاج بديال لها .

عرف الدرس اللغوي العربي تطورا كبيرا ونضجا واضحا خالل القرن الثاني للهجرة 
ويرجع ذلك أساسا إلى ما توصلت إليه العلوم المعرفية من حقائق ونظريات استفاد منها النقد 

األدبي الحديث ، إذ إن العلماء والمفكرين والبالغيين العرب أبدعوا وأسهموا بشكل وافر في 

، فأسسوا حركة فكرية مسايرة للمشهد الثقافي عملت على تجاوز هنات بعض  إنتاج المعرفة
النظريات طارحة في الوقت ذاته البديل ، بفضل لغويين وبالغيين ومفكرين متمرسين 

يضعون كل شيء موضع المساءلة والحوار. وفي غمرة اللغويين والمفكرين العرب آنذاك 

العربي التراثي فلسفيا ، لغويا ، أدبيا وبالغيا امة واضحة في خارطة الفكر قيبرز الجاحظ 
من خالل ما خلفه من مؤلفات تجلي بوضوح خصوصية فكره ، العقالني واللساني انطالقا 

 –العصر العباسي –في العصر الذهبي من قاعدة معرفية زاخرة بمستجدات المشهد الثقافي 

 . الغية واللغوية العربية القديمةفأحدثت إنجازاته نقلة نوعية في مسار الحركة النقدية والب

هذا شكلت رؤيته للنظريات اللغوية أسئلة القضايا اللسانية وامتدادات ن وانطالقا م
النظريات اللغوية الحديثة المنسوبة إلى روادها مكونا رئيسا من مكونات الدرس اللساني عند 

 بالغيةالنظرية ال ل أثره في تطويرالجاحظ . كما تثير بعض التساؤالت جدال معرفيا حو
 ت الثقافية التي تشبع بها الجاحظالمرجعيا -الحديثة ، وتتمحور إشكالية هذه التساؤالت في : 

عالقة ماضي  - تعامله مع مختلف القضايا البالغيةالحديث عن منهجيته المتبعة وكيفية  -

 . بحاضرها البالغيةالدراسات 
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بل على  على الجانب التاريخي التطوري ، و لرسم معالم هذه القراءة النقدية ، لن أركز

تسبات مدى تقاطعه مع المكالحدث الجاحظي وما بعده باعتباره محورا للبحث محاوال إبراز 
ديع و المعاصرة ، وهل الدرس البالغي القديم محصور في البيان والب البالغية والخطابية

ي تفكير البالغي العربوما مدى صمود الوما هي خصائص البالغة الجديدة ؟ المعاني ؟ 

 ضمن حركة التفاعل بين التراث والحداثة ؟

الغة بيدور الحديث اليوم عن بالغتين : كالسيكية وجديدة ، فالبالغة الكالسيكية هي 
أي  ،الخطابة بيانية معيارية وتعليمية تساعد الكاتب أو الخطيب على كيفية الكتابة واإلنشاء و

 اة ناجعةنن في الكتابة بغية الوصول إلى تأليف راق ، وأدأنّها أداة لإلبداع ووسيلة للتف

 الكتساب ملكة الفصاحة والبيان .

صف القرن العشرين ، أصبحت البالغة في ثوب جديد ، ألنها كانت تعنى تومع من 

ة بوصف قواعد الخطابات واألجناس األدبية وتصنيف الصور الباغية والمحسنات البديعي

ر مناهج معاصرة لسانية وبنوية وسيميائية وشعرية . ولم تقتصوبيان وظائفها في ضوء 
هتم تالبالغة الجديدة على ما هو لساني في دراسة الصور والخطابات األدبية ، بل كانت 

) شايم  بالحجاج في الخطابات الفلسفية واألخالقية واالجتماعية والقانونية والسياسية مع

 ( L.Olbrechts-Tydeca ت تيديكا( و ) لوسي أولبريخ C.Perelman بيرلمان

لي تجلت في كتابات الجاحظ مفاهيم كثيرة تشكل أساسيات الدرس اللساني التداووقد 
لوم أخرى عوكان للمفاهيم التداولية تأثير واضح في المعاصر الذي يدّرس في جامعاتنا اليوم 

  .وتتقاطع معها ، ومن بينها البالغة  تقترب منها

فقد أفاد الجاحظ من ينابيع سوق البصرة التي كانت ملتقى العلماء واألدباء ، وأسهم في 

كثرة قراءته لكل ما وقع تحت يده من كتب، حتى إنه كان ) تكوين شخصيته العلمية واألدبية 
األمة  يستأجر دكاكين الوراقين فيبيت فيها للنظر، وكذا العصر العلمي المزدهي بأشهر علماء

رع من فروع المعرفة، وهكذا أخذ الجاحظ اللغة عن أشياخها الكبار: األصمعي ، في كل ف

وأبي عبيدة، وأبى زيد األنصار ، وأخذ النحو عن األخفش األوسط ، وأخذ الحكمة عن صالح 
االعتزال على شيخ المعتزلة في ذلك العصر: أبى إسحاق  بن جناح اللخمي ، وتفقه في

في عصر عاش فيه كبار الشعراء  قيّض للجاحظ أن يعيش إبراهيم بن سيار النظام، فقد

 (1)والكتاب (

أثرت هذه المعلومات في حياة الجاحظ وفى مؤلفاته المختلفة التي لم يترك فيها بابا من 
واألدب إال طرقه، وصار بذلك أعجوبة الزمان وينبوع االفتنان ، إذ ذكر  أبواب العلم

 سبعين كتابا ومن أشهر كتبه الكبيرة: "كتاب البيانالباحثون أنه ترك ما يزيد على مائة و

من الكتب الكثيرة التي أّلفها الجاحظ، بث فيها الجاحظ آراءه  االذي يعدّ واحد والتبيين"
الخطابة، الكالم الجيد ، خطبة أو جدال أو  البالغية والنقدية في مسائل شتى كالبيان ، البالغة،

ويمكن تصنيفه  .صول األدبية واللغوية عموما من األحتى عدّت آراؤه حوارا أو قصصا 
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مؤلفا في البالغة ، لتضمنه عديد المقاييس البالغية من بيان وبديع غير أن منهج الجاحظ فيه 

إن أنواع  )جعل هذه المقاييس ال تدرك إال بحسن التأمل ، حتى قال أبو هالل العسكري عنه 
، كما أنه يمزج بين 1(ال توجد إال بالتأمل البيان والبالغة مبثوثة في تضاعيفه و منتشٌرة،

 .القضايا واألفكار

 :وتضمّن كتاب البيان والتبيين بابين كبيرين هما

ن وضّمنه الجاحظ مجموعة من الفصول تتعلق باللسان و ما يتصل به مباب الكالم: -
ل ) الذي يحم .وعيوب الكالم ، و اختالف طرق اآلداء، واللحن والفصاحة مخارج الحروف

 كثيرا المفاهيم المتداولة في الدرس اللساني الحديث ( 

و تعّرض للحديث عن البيان ، و البالغة ، و الخطابة آدابها و شروطها  باب البالغة:-

تحدث الجاحظ عن مطابقة الكالم لمقتض ى الحال و العناية بأقدار السامعين في نقله  ، كما
والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني ) ه، في قوله  لحديث بشر بن المعتمر في صحيفت

مدار الشرف على الصواب  الخاصة ، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة ، وإنما

أن  المتكلم ينبغي) ، و  (2)(وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال
أقدار المستمعين و بين أقدار الحاالت ، فيجعل لكل يعرف أقدار المعاني و يوازن بينها و بين 

 . (3)( كالما ولكل حالة من ذلك مقاما طبقة من ذلك

إذا أعطيت  ) و من أقوال الجاحظ في وجوب مطابقة الكالم لمقتضى الحال قوله     

بالذي يجب من سياسة ذلك المقام ، و أرضيت من يعرف حقوق الكالم  لكل مقام حقه وقمت

 . (4)( العدو فإنه ال يرضيهما شيء م لما فاتك من رضا الحاسد وفال تهت

ال يكلم سيد األمة بكالم ) وعدّ العناية بأقدار السامعين من شروط البالغة فقال     

الملك بكالم السوقة، وال يكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة، وال يدقق كل  األمة، وال

يح وال يصفيها كل التصفية، وال يهذبها كل التهذيب، وال كل التنق التدقيق وال ينقح األلفاظ
، فالمطابقة لدى الجاحظ أن يكون الكالم  (5)( عليما يقبل ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا

واألسرار من بسط أو إيجاز أو  وفقا ألحوال السامعين بمراعاة الخصوصيات واللطائف

بر المعاني مطروحة في الطريق يستوي فعلى الرغم من أن الجاحظ اعت . حذف أو تكرار
فيها الخاصة والعامة إاّل أنه لم يهمل جانب المعنى و داللة اللفظ ، فقد تعّرض إلى دالالت 

 األلفاظ ومعانيها . 

رج عن دائرة العلوم األخرى ، فكّل العلوم اإلنسانية بالغة ال تخويمكن القول أّن ال

منطلقات الّسابقين ، إذ يعمل الاّلحق على تطوير الفكرة والتّجريبيّة تعمل بمبدأ األخذ من 
الّسابقة ويشير إلى ما فيها من خطأ أو خلل أو نقص مع إظهار مكامن حسنها فترقى إلى 
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الطبيعي أن يستفيد الالحق من الّسابق ، ولوال أخذ العلوم بهذا  فمن صورة ونتيجة أحسن ،

 ة من الّرقي واالبتكار الذي نشهده اليوم .المبدأ لما تطّورت وما وصلت إلى هذه الدّرج

خضع لهذا المبدأ أيضا ) ومن حّق كّل طبقة أن تستغّل نشاط وكان البدّ للبالغة أن ت
سابقتها وتضيف إليه ما يمثّل شخصيّتها وتاريخها الخاّص تمثيال موضوعيّا أو شكليّا ، وبذلك 

ض الممتازون باالبتكار واإلبداع غير تتحقّق هذه المشاركة العاّمة في عناصر الحياة إذ ينه

مستأثرين بما عملوا ، ولكنّهم يفيضون منه على النّاس جميعا . هذا قانون يسري على الحياة 

  (1)األدبيّة باعتبارها ظاهرة إنسانيّة (

خليص توباستقراء آراء الدعاة إلى تجديد البالغة ، نجدهم يتجهون في شبه إجماع إلى 

ى بعض رأومباحث األصوليين وما إليها ، فمن مسائل المنطق والفلسفة ، البالغة مما شابها 
 أن يكون منهم االعتماد على تراثنا في البالغة ، وجعله أساسا للتجديد ، وأن التجديد يجب

ديمة نابعا من روحنا ومجتمعنا ، وتكويننا وفطرتنا وذوقنا وبعض آخر يرى أن الكتب الق

أخرى مؤلفه على منهج حديث مستقل ، مبني على أساس يجب أن تلغى ويحل محلها كتب 
سات من الدراسات الغربية الحديثة وبعض ثالث يرون المزج بين البالغة العربية بالدرا

 ،ن تراثنا ممن الخير الجمع بين ما يصلح ه البالغية الحديثة في شتى اللغات األوروبية ، وأن

ثرا ، لقديم والحديث أفضل نتاجا وأقوى أوما يصلح من بالغة الغرب ، وأن التعايش بين ا
لكثير  عتبر أصالتالعربّي القديم حافل بالنّظريات واإلجراءات التّطبيقيّة الّتي  الفكر البالغيف

قة في حقيا الغربيّة الّتي تثير إعجابنا لما اكتسته من ثوب حداثي ترجع أصوله ظرياتالنّ  من

يمكن و ، وقد ال يكمن االختالف سوى في المصطلح أو المناهج . األمر إلى تراثنا القديم

 اتخاذ مسألة السرقات األدبية نموذجا حيا لذلك .

قاد مام النّ قد برزت مسألة الّسرقات األدبيّة واعتبرت من أهّم القضايا الّتي أثارت اهتو

فهل  .لى ذلك إلشارة إالعرب القدامى فأدلوا بآرائهم المختلفة وتقسيماتهم المتعدّدة كما سبق ا

ه عتبارها معادال لما يصطلح علي؟ وهل يمكن ابالغية  ةنظريّ أساسا ليمكن اعتبارها 
 لها الكن معادرقات إن لم تالسّ ناص والمحدثون بـ "التّناص" ، وما العالقة بين التّ  البالغيون

 . بمصطلح ومفهوم حديث

إلى هاتين الفكرتين هناك من رأى أن وبالنّظر إلى كيفيّة نظر النقّاد العرب المعاصرين 

التّناص كان موجودا في أغلب الدّراسات النّقديّة لدى القدامى غير أنّه لم يكن تحت هذا 
المصطلح ، بل ورد تحت عدّة مسميّات أخرى . أّما بعضهم اآلخر فرآى أّن ) مفهوم التّناص 

األخيرة بالّرغم من وعي النقّاد العرب لم يُعرف في الدّراسات النّقديّة العربيّة إاّل في العقود 

وأّن تلك الدّراسات لم تستخدم ( 2)القدامى بعالقات النّصوص بعضها مع البعض اآلخر (
" بل استخدمت Intertextualité"مصطلح التّناص وحده الّذي هو ترجمة لمصطلح 

تداخل و"( 1)و"التعالق النّّصي" (3)مصطلحات مرادفة مثل "التّناصية والنّصوصيّة"
                                                             

 . 261م ، ص1994مصر ،  -مكتبة النهضة المصرية القاهرةأحمد شايب ، أصول النقد األدبي ،  –(1)

 . 27، ص 1994،  12-11-10األعداد بغداد ،  –انظر: عبد الواحد لؤلؤة ، التناص مع الشعر الغربي ، األقالم  -(2)

 60م ، ص1998انظر: آفاق التناصية المفهوم والمنظور، تر: محمد خير البقااعي ، الهيئاة المصارية العاماة للكتااب ،  -(2)

وماا  118م ، ص2001بياروت ،  -وانـظـر: أحمد محمد قدور، اللسانيـات وآفـاق الاـدرس اللغاـوي ، دار الفكار المعاصار



ومع اختالف هذه المصطلحات إاّل أن هناك  بوالنّص الغائ (2)النّصوص" و"الحواريّة"

ً يجمعها ويربطها وهو الكشف عن حالة من العالقات القائمة بين نّص ونصوص  جامعا

 أخرى .

) ورغم أّن الّسرقة ليست مرادفا للتناص ، إاّل أّن أشكالها الموظفة تعدّ ضمن الحاالت 

و يمكن مالحظة هذا  (3)ها هذا المصطلح الحديث ، فهو أعّم وهي أخّص (التي يتضمن

فيقودنا هذا التعدد في المفهوم التّداخل بإلقاء نظرة قرائية على التراث النقدي العربي القديم .  
وكثرة المصطلحات إلى طرح عديد من التساؤالت حول تقارب المصطلحات الغربية 

ا ، فهل من الصائب أّن التّناص هو السرقة بأشكالها المختلفة والعربية المتداولة وتطّوراته
والمصطلحات المنضوية تحتها والتي تتقارب في دالالتها من نسخ وسلخ وإغارة و ... في 

 حلّة جديدة ؟ أم أنه "االقتباس والتضمين" ؟  

رب القدامى تمام العمسألة الّسرقات األدبيّة من أهّم القضايا النّقديّة الّتي أثارت اه إذ تعدّ 

 عليه رنا الحديث ما اصطلحفاختلفت آراؤهم وتعدّدت تقسيماتهم ، إاّل أنّنا نشهد في عص
ابلة قيمكن م الغربيون المحدثون بـ" التّناص" ، فما هي العالقة بين التّناص والّسرقات ؟ وهل

هما باعتبار أحد رون مع هذين المصلّحينالعرب المعاص لمصطلح بذاك ؟ وكيف تعاملا هذا

 ة؟ة الجديدما يصّب في خدمة البالغالمعاصر ب يّا واآلخر يمثّل جزًءا من الدرس البالغيتراث

قد تحدّث الجاحظ عن صميم مفهوم التّناص وذلك في قوله ) ال نعلم في األرض و
ّم ، وفي معنى عجيب غريب ، أو في معنى شريف ... ، وإاّل وكّل ما شاعرا تقدّم في تشبيه تا

جاء من الّشعراء من بعده أو معه ، إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدّعيه بأسره ، 

فإنّه ال يدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكا فيه ، كالمعنى الّذي يتنازعه الّشعراء 
أشعارهم ، وال يكون أحد منهم أحّق بذلك المعنى من صاحبه فتختلف ألفاظهم ، وأعاريض 

).(4) 

يرجع عبد المالك مرتاض من خالل قول الجاحظ األصل في الّسرقات األدبيّة أو 

،  األوائل الّشعريّة إلى إعجاب المتأّخرين بالمتقدّمين ، فيقع استحواذ األواخر على أفكار

 ه لمصطلح ) الّسرقات األدبيّة ( . وعندما استعمل لفظة ) التّنازع ( رفضا من

الّسرقات دون تفصيل فيها ولكنّه ترك بصماته عليها حسب موضوع لقد تناول الجاحظ 

رأي عبد الملك مرتاض ، ولذلك نجد في كتاباته بعض اإلشارات تدور حول الّسرقة ، ومن 

أحمد بن عبد  ذلك تلك اإلشارة الّتي وردت في " رسالة التّربيع والتّدوير " وهو يخاطب
الوّهاب على سبيل االستهزاء به عن معنى كان يتحدّث عنه الّشيخ فيقول : )... فإّن ذلك معنى 
                                                                                                                                                                                              

م ، 1988، السانة 201دمشاق، العادد -بعدها وانظر: عبد الملك مرتاض، في نظرية الانص األدباي، مجلاة الموقاف األدباي
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. كما نجده تناول الّسرقة في ( 1)مسروق منّي في وصفك ، ومأخوذ من كتبي في مدحك (

 كثيرة بعض المواضيع ) مثل موضوع العصا وكيف وردت فيها أبيات من الّشعر متفّرقة

).(2) 

ثباتها لألمم األجنبية لقد تناول الجاحظ مسألة التّناص من خالل أفكار ثبوتها للعرب وإ

الروم ، فهو يثبت التأثّر والمحاكاة والمثاقفة لألمم األعجميّة ويرفض ذلك و الهندو مثل الفرس

ب كلّه للعرب ظنّا منه أنّه منقصة من بالغة العرب وألنّه من جهة أخرى يرى أّن كالم العر
إلهامهم وألفاظهم تأتي دفقا وإرساال ، وذلك ألنّه يؤمن بفكرته ) المعاني مطروحة في 

، ونجده يرفض فكرة التّناص لدى العرب في غير ما موقع ( 3)الّطريق وإنّما العبرة باللّفظ (

  في مؤلّفاته .

تّناّصية مرتاض أّن الجاحظ وقع دون أن يشعر فيما فّر منه أّول األمر فقد أثبت ال ويرى

في كالم العرب مع من سبقوهم وذلك من خالل قوله ) لم يحفظوا إاّل ما علق بقلوبهم والتحم 

وهذا هو  (4)بصدورهم واتّصل بعقولهم ، من غير تكلّف وال قصد ، وال تحفّظ وال طلب .(
التّناص بعينه ، أي أّن الّشاعر يدخل في تناص مع غيره ممن عاصروه أو سبقوه دون أّي 

أّي أنّه يستبدل النصوص بعضها ببعض على حدّ تعبير جوليا كريستيفا ، وفي ذلك  قصد

 إشارة واضحة إلى مفهوم التّناص الحديث .

ومن خالل ما قاله الجاحظ بأّن الّشعراء ) لم يحفظوا إالّ ما علق بقلوبهم والتحم 
نجد أنّه فرق بين مفهوم الّسرقة الّذي كان سائدا آنذاك ومفهوم  (5)قصد ( دونبصدورهم  

التّناص الّذي يقوم على عدم التكلّف في حين أّن الّسرقة تعتمد إلى القصد كأن تسرق قصيدة 

 بأكملها أو معنى بلفظه وتنسبها لنفسك .

سية ، فأهمية البالغة البنوية تكمن في الخروج عن التقسيم الذي سنته البالغة المدر
ب ، وكذلك في عدم حصر البديع والمحسنات ، بل الرجوع به إلى داللته األولى عند العر

لى عحيث البديع هو البالغة عموما . ومن هنا فالبديع يرجع إلى صناعة القول وداللته 

ن المعنى المقصود ولذلك ارتبطت بالمقاصد وأساليب الخطاب ، واهتمت بإعطاء القواني

 المندرجة تحتها .تي تنضبط بها الكلية للشعر ال

لمماثـل اإجرائيـة قائمة على الشـبيه أو  آراء بالغيةأثمرت هذه المحاوالت إنجاز وقد 

ب اصطالحيا لتلك الرؤى النقدية من مصادرها المختلفة ، وهي مصادر لم تكن كتب األد

ـراث ذلك ما يتجلى بوضوح لدى سبر أغوار الت  .العربي القديم سوى الجانب اليسير منها
 العـربي ، إذ يتكشف مدى اشتمال هذا الموروث على مالمح تظهر أن العرب كانوا على

  في الدرس القديم . بها وعي بجزئيات هذه الظاهرة التي عنوا

                                                             
 . 58، ص 3الجاحظ ، رسالة التربيع والتّحرير، ج –(1)
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وهما مصطلحان  فقد قسم البالغيون المعاصرون التناص إلى تضمين واقتباس

 معروفان في الدرس البالغي العربي منذ القديم، إال أنهما عرفا تطورا كغيرهما من

 المصطلحات النقدية . 

 الناثر نصا من القرآن الكريم أو فاالقتباس يعني بصورة مختصرة أخذ الشاعر أو

 لجع الحديث الشريف ليوضع في شعر الشاعر أو نثر الناثر، ومن البالغيين والنقاد من

االقتباس يشمل األخذ من بعض العلوم والمعارف األخرى ، كالنحو والصرف والفقه 
من  أخذ الشاعر بيتًا أو جزًءا من بيت شعري والعروض ، وغير ذلك. أما التضمين فيعني

ألمر شاعر آخر فيودعه في شعره، على أن يكون ذلك علنا من دون أن يخفي ذلك ، وٕاال فا

 يعد سرقة أدبية .

 : االقتباس -1

) فنجد عبد الهادي الفكيكي في كتابه " االقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي " 

 (1)يربط الحديث عن االقتباس بالحديث عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وآدابها .(

ج في وقد تطرق من خالل كتابه إلى األغراض الشعرية التي مسها االقتباس مقدما نماذ
ل ء ، الغززهد والوعظ  ، المدائح النبوية ، المدح والهجاء ، الفخر ، االستعطاف ، الرثاال

 والعتاب . 

ابن عباس رضي هللا عنه ما  :وقد ورد االقتباس بمعنى االستعارة واالستفادة في حديث 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ) من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين سورة الحديد ﴿ تعالى في  ، ومنه قوله(2)زاد ما زاد (

 (3)﴾ءامنو انظرونا نقتبس من نوركم 

َن الكالم شيئا من القرآن أو  :ند البالغيين االقتباس عومنه جاء اصطالح  ) أن يَُضمَّ

ومنهم من قصر االقتباس ( 4)الحديث ، ال على أنه منه ، والكالم هنا يشمل المنظوم والمنثور (
ن المتكلم كالمه كلمة من آية أو آية من كتاب  على القرآن ال غير، فقيل : ) االقتباس أن يَضّمِ

مختلف الكتب القرآن والحديث االقتباس من  على ِف بذلك ، فزادومنهم من لم يكت( 5)هللا (

 . المقدسة

                                                             
 . 7م ، ص1996يا ، رسو –الفكيكي عبد الهادي ، االقتباس من القرآن الكريم في الشعر ، دار معد دمشق  –(1)
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بيروت ،  -الهالل ومكتبة دار شعيتو ، عصام :تح ، األدب خزانة الحموي ، هللا عبد بن علي بكر أبو الدين تقي –(5)

 .455 ، ص2 ج م ،1987



لم يقصر ناجي علوش في تعليقه على االقتباس على األخذ من القرآن الكريم فقط بل ) ف

 20جعلها متعلقة بالكتب المقدسة السابقة ، فأشار إلى اقتباس بعض الشعراء في بداية القرن 
مستحضرا مؤلفا لعيسى اسكندر المعلوف تحت عنوان " من كتاب النصارى المقدس ، 

دراسات تبين تأثر الشعراء العرب بكتاب  5اقتباس الشعراء من الكتاب المقدس" الذي يضم 

 (1)النصارى المقدس (

) ومن البالغيين من وضع  االقتباس في مكانة مرموقة في الصناعة البالغية ، ليس  
نه ، ألنه ممزوج بالقرآن ال على وجه التضمين بل على فوقه من الكالم ما هو أعلى درجة م

 (2)وجه االنتظام به (

 : التضمين -2

هو أن يَُضّمن الشعر شيئا من شعر الغير،مع التنبيه البالغي  في االصطالحالتضمين ) 

ولم يقصر بعض البالغيين التضمين على الشعر، ( 3)عليه ، إن لم يكن مشهورا عند البلغاء (

تضمين الشاعر شعره والناثر نثره كالًما آخر )  النثر أيًضا ، فقيل عن التضمين بأنهبل شمل 
وقد ذكرت سابقًا أن بعض البالغيين  (4)لغيره قصدًا لالستعانة على تأكيد المعنى المقصود (

لم يفّرق بين االقتباس والتضمين ، وذلك عائد إلى التشابه الحاصل في المعنى ، وعلى هذا 

ل ) إن الشاعر ال يقتبس بل يعقد ويضّمن ، أما الناثر فهو الذي يقتبس كالمنِشئ نجد من قا
وكأن التفريق بين االقتباس والتضمين قائم على أساس تقسيم الكالم إلى شعر  (5)والخطيب(

ذكرناه  على أساس النص المقتبس ، ولكن الذي عليه أغلب البالغيين أن االقتباس ما ونثر، ال

الكالم نصوصا من القرآن أو الحديث ، أّما التضمين فما كان من غيرهما  سابقا من تضمين

 من سائر قول البشر .

 ال إذ ، واالستعانة كاإليداع ، أخرى مصطلحات مصطلح التضمين انضوت تحت وقد

 شعر من بيتًا شعره الناظم يودع أن بأنه اإليداع ) فعُّرفَ  ، المصطلحات هذه بين كبير فارق

 يظن بحيث متالئمة بروابط تناسبه توطئة له يوطئ أن بعد بيت بيت أو ربع نصف أو غيره
 وتعريف التضمين المذكور التعريف هذا بين واضح فرق فال -له  بأجمعه البيت أن السامع

 ومعهما البالغيين بعض عند تطابقا وربما ، واإليداع التضمين كذلك بين ، واألمر -آنفًا 

استعانة ، وتضمين ، المصارع  داز فما لبيت تضمينا سّمي وربّما :قيل  حتى االستعانة أيًضا
اإليداع في كتب  من أمثلة ، وحتّى هذا المعنى ال يتوافق مع ما ورد (6)فما دونه إيداًعا (

البالغة ، إذ ضّمن بعضهم شعره بيتًا أو أكثر وسّماه البالغيون إيداًعا ، ) ومن ذلك قول 

  :جمال الدين بن نباتة 
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 لطـــــــوّ من شعر ثقيــــــــــــل م كــــــــعلي البانياسّي منشًدا     فيا ل أتاني

 صخر حّطه السيل من عل   معــــــــــًا     كجلمود مدبر مقبل مفرّ  مكرّ 

وعلى هذا األساس يكون مصطلح التضمين أعّم  (1)إذ سّماه صاحب الخازنة إيداًعا (
إيراده عن بقية المصطلحات ، ٕواالطالع على وأشمل من المصطلحات األخرى ، ويغني 

يدل على أن التضمين ال يختلف  اإليداع النماذج الشعرية التي أطلق عليها البالغيون مصطلح

عن اإليداع إال في أمر رئيسي واحد ، وهو أن التضمين شمل الشعر والنثر ، أما اإليداع فقد 
ف في أن مادة هذا البحث هي نصوص اقتصر على الشعر فحسب ، وتكمن أهمية هذا االختال

وتأسيًسا على ذلك كلّه فإن األمثلة الواردة في كتب البالغة على أنها إيداع أو استعانة  شعرية
دامت نافعة للغرض الرئيسي من هذا البحث ،  يمكن النظر إليها على أنها أمثلة للتضمين ما

وال سيّما إذا تذكرنا أن علماء البالغة قد أفاضوا في التدقيق وإعطاء كل معنى مصطلًحا 

خاًصا به حتى وإن تقاربت معاني تلك المصطلحات بصورة كبيرة ، هذا فضال عن أن 
ومن هنا نجد التباين  المصطلحات البالغية مرت بمارحل لم تكن قد استقرت بصورة نهائية ،

 .بين المعاني التي أعطاها البالغيون لتلك المصطلحات  -وإن كان يسيًرا  -

 

 وختاما :

مع  يمكن اعتبار هذا البحث مشروعا يدعو إلى النظرة الشمولية في قراءته التراث ،

ن م بيوالتنبيه إلى ضرورة تجاوز الجدل القائ .التحذير من مشكلة التبعية للنقد الغربي
نا ة إال أناالتجاهين التقليدي والحداثي . وال ندعي بذلك أو نسلم بكمال المكتسبات التراثي

    نرفض استبدالها بشكل كامل وضرب وجودها وأسبقيتها .

فعلي فمما سبق في هذه القراءة الموجزة يتأكد لدينا أّن الجاحظ كان بحق المؤسس ال

الل ما ورد ذكر بعض منهم ( ، وذلك من خ –للبالغة العربية ) رفقة مجموعة من البالغيين 
 تأصيال ها أفكاره ، محاوال اإللمام بمفاهيمهانتضمّ تجمع من آراء ومالحظات وشواهد 

ل عالج ا للبيان والبديع ولم يحصر علوم البالغة في هذين الشقّين بوتقعيدا ، فوضع حدود

بالغة كثيرا المسائل في علم المعاني واللفظ والكالم والخطاب مما يعدّ مضمارا خصبا لل

 الجديدة القائمة على الحجاج ومراعاة المقال للمقام .

مبدأ ة تقع تحت طائلودائرة العلوم األخرى ،  يمكن القول أّن البالغة ال تخرج عنكما 

 ابقة ويشيرعمل على تطوير الفكرة السّ أن يالاّلحق من حّق األخذ من منطلقات الّسابقين ، إذ 

 إلى ما فيها من خطأ أو خلل أو نقص مع إظهار مكامن حسنها فترقى إلى صورة ونتيجة
خذ العلوم أ حق من الّسابق ، ولوالأن يستفيد الاّل بل من الواجب أحيانا من الطبيعي و أحسن ،

 .الّرقي واالبتكار الذي نشهده اليوم رجة إلى دلما تطّورت وما وصلت  بهذا المبدأ
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 الملخص:

 د/آسيا جريوي

 محور المداخلة : ...تلقي البالغة الجديدة في الدراسات العرية 

 .نظرية  البالغة في الدراسات العربية بين التراث والمعاصرة..........عنوان المداخلة : .

 الملّخص : 

إن الحديث عن البالغة العربية يقودنا إلى الغوص في التراث العربي القديم  وتتبع المسار التاريخي   

عوامل ظهور هذا العلم هو  لبداية االهتمام بهذا العلم من طرف العلماء العرب والدارسين القدامى  ، وما

والكشف عن االعجاز القرآني  ، فكان اهتمام العرب بالقرآن الكريم محاولين تفسيره والبحث عن معانيه 

للبالغة دورا كبيرا في ابراز قوة البيان وجزالة اللفظ، هذا ألن القرآن الكريم أبهر العرب وأعجزهم 

بفصاحته وبالغته ، ولعل التأثير البالغي القرآني كان جليا  لدى العرب حيث كان للخطاب القرآني التأثير 

 إلى التغييرمن الظلمات إلى النور ومن عبادة األصنام إلى التوحيد.القوي على العرب والبشرية فأدى 

 وعلى هذا األساس نطرح االشكالية اآلتية :

 مامفهوم البالغة العربية بين القدامى والمحدثين؟-

 ماهي عوامل تأسيس نظرية البالغة ؟-

 ؟كيف يتجلى التأثير البالغي في  تلقي الخطاب القرآني-

 

 

 

 

 

 المداخلة :

 ية  البالغة في الدراسات العربية بين التراث والمعاصرةنظر

 د/آسيا جريوي

 تمهيد:

تعد البالغة العربيةمن العلوم المعرفية في التراث العربي، مثل علم األصوات وعلم النحو 

والفقه... وغيره ، ارتبط بالجانب الديني ..فالبالغة تهتم بنظم الكلم وبراعة ابداعه تستلم 



وجود ثالثة أركان في العملية التواصلية )  المتكلم )المخاِطب(، والخطاب،  و  المتلقي 

اطب له(  (ويبرز التأثير البالغي لدى المتلقي من خالل االستماع أو القراءة للنص ، )المخ

ويحدث  بعد ذلك  االنفعال من طرف المتلقي ويكون رد فعل باالعجاب أو النفور  وهذا 

األمر يعود إلى مدى جودة  الخطاب أو ردائته  ، وهنا يأتي دور البالغة لدى المتكلم أو 

أكثر جمالية وتأثير لدى المتلقي وعلى هذا األساس نقف على النص المنتج للنص لجعل 

 مفهوم البالغة العربية في الدراسات القديمة والحديثة كاآلتي:

 مفهوم البالغة  العربية بين القدامى والمحدثين: -1

 البالغة العربية بحث في الجذور: -1-1

لقد نظر المفكرين إلى البالغة العربية من زوايا مختلفة ، فكل منظر وله تصور معين في   

 تحديد مفهوم البالغة العربية وعليه نقف على أهم المفكرين كاآلتي : 

(نحو قوله: )) وقد علمنا  أن االنسان  إذا أغفل  أبو هالل العسكرييرد مفهوم البالغة عند )

عرفة الفصاحة  لم يقع علمه بإعجاز القرآن  من جهة  ما خّصه  هللا علم البالغة ، وأخل  بم

 (.1به من ُحسن التأليف وبراعة  التركيب(( )

البالغة بأنها: ))إحاطة  القول  بالمعنى .واختيار  الكالم .وُحسن النظم  (المبّرد)وقد عّرف 

د . ويُحذف منها حتى تكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلها .وأن يقّرب بها البعي

 (.2الفضول(( )

، وهو حديث (  اللفظة والجملةمن خالل عنصري : ) إلى ( للبالغة  الجاحظو ينظر ) 

المعنى، والشكل، والصورة فيعني به أن المعنى واحد، ولكن طريقة عرضه تتعدد وتختلف، 

في الطريق  أّما عن وصفه نفسه لتوجهه قال في كتابه البيان والتبيين: "والمعاني مطروحة

يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي. وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، 

وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك". فالمعاني عنده فسيحة 

وواسعة إنما األلفاظ عكس كذلك، فيقول:" ومن الدليل على أن مدار البالغة على تحسين 

الخطب الرائعة، واألشعار الرائقة، ما عملت إلفهام المعاني فقط ألن الرديء، من اللفظ، أن 

 (.3) اللفظ، يقوم مقام الجيد منها في األفهام'

كتابا في البالغة العربية لما يحتويه من عناصر   للجاحظ ويعتبر كتاب البيان والتبيين

إن أنواع البيان والبالغة مبثوثة   جوهرية  في البيان والبديع  وغيره ، يقول عنه العسكري : )

 (.4في تضاعيفه ومنتشرة، ال توجد إال بالتأمل ( )

فيكتابهلمفاهيمالبالغةعندالفرسوالروموالهنديينوالعلماءالعرب،وارتبطمفهومهالدالجاحظتطّرق

ىالحالمعفصاحتهوحسنسبكهوجودةرصفه،معإعطاضيهبالفصاحةوالمطابقة،أيمطابقةالكالملمقت



ءكلمقامحقهومراعاةأحوااللسامعينبمراعاةالخصوصياتواللطائفواألسرارمن 

اليكونالكالميستحقاسمالبالغةحتى ل :))  عنذلكحينقالجاحظوعبّرا.بسطوإيجازأوحذفأوتكرار

 (. 5(( )يسابقمعناهلفظه،ولفظهمعناه،فاليكونلفظهإلىسمعكأسبقمنمعناهإلىقلبك

 الخطاب البليغ له أثر على نفوس السامعين مثل خطب الحرب والسياسة والدين وغيرها.ف

التي تحرك المستمع وتهز فيه كيانه ، ولكل خطاب أسلوبه وموضوعه ومقامه كما للمتكلم أو 

خطبة )الوداع( للرسول صلى هللا عيه وسلم ،  : الخطيب طريقته في األداء وفي التأثير. مثال

وأهداف من جهة  دينية وأخالقية بما امتازت به من بالغة راقية في السبك من جهة وقيم

 أخرى.

 البالغة عند المحدثين :  -2

أن العناية فيه مركزة على الجملة الخبرية والجمل البالغي  يرى المعاصرون في تراثنا 

بالنص األدبي كامال، أي دون أن يعنوا بالشمول واإلحاطة في دراسة االنشائية دون العناية 

النص األدبي، ويعللون ذلك  بأن الشعراء والنقاد القدامى لم يعرفوا الوحدة العضوية والفنية ، 

إذ كان البيُت وحدة القصيدة ، كما عللوه بأن  البالغة نشأت في أحضان الدراسات التي تدور 

 ريم، وكانت تلك الدراسات تتناول الجمل القرآنية  وهذا الذي نبه إليهحول إعجاز القرآن الك

  )ينبغي أن يُنظر إلى النص  ُكله كأنه فكرةٌ واحدةٌ وصورةٌ فنيةٌ  كاملة ٌ:  فقالابن طباطبا  ، 

(  )6). 

وهذا افتئات على البالغة  التي أدّت دورها كامال غير منقوص في خدمة القرآن الكريم     

ه، على أن البالغة لم تهمل الفهم الكلي للنصوص ، فُكتب التفسير حافلةٌ بالربط بين وحراست

اآليات ، بل بين السور تستعين بنص على فهم نص حتى أنها تنظر إلى الكلمة في جملتها ، 

والجملة في آيتها، واآلية في ضوء سابقها والحقها وسياقها، وسبب نزولها ومعناها 

 (  .7قرآن كله سورة واحدة  )وموضوعها، حتى كأن ال

وهذا الجانب الديني كان هدفا من أهداف البالغة العربية  لدى العلماء القدامى ، غير أن 

إلى قضية الحجاج ودور المتكلم والمتلقي  من خالل االقناع الدراسات الحديثة نظرت 

 واالقتناع.



( في ذلك  أن البالغة العربية  انحسرت في قسم واحد من أقسام بناء  حمادي صمودويرى )

المرافعة وهو قسم العبارة ، حيث اهتم البالغيون بالمجاز وصور البيان والشكل الظاهري 

الممتع في الظاهرة البالغية وعلى هذا األساس أجرت بعض الدراسات مصطلح الخطابة 

فع الديني )البحث في سر إعجاز القرآن الكريم(  على ماهو قسم من أقسامها.من خالل الدا

الذي يعد الدافع األساس لقيام البالغة العربية وسائر العلوم اللغوية، فالخطابة ترسم معالم 

( ذلك إلى أن بالغة )حمادي صمود اإلقناع بينما البالغة تنشداإلمتاع واإلطراب ويعزز 

 (. 8)  هم وتفاضلهمالعرب تجلّت في شعرهم فهو ديوانهم وموطن تنافس

 

 تأسيس نظرية البالغة العربية: -3

عرفت علم  البالغة في تأسيسه  تطورا حيث ) مر بمراحل أثناء عبر األزمان ، فكانت أولّها  

مرحلة النشأة بمصاحبة  العلوم األخرى بجانبه ، ثم ّ مرحلة تكامله مع هذه العلوم ، وحتّى 

الوصول إلى المرحلة األخيرة التي تفّرد فيها علم البالغة مع استقراره عن العلوم األخرى ، 

وعند العودة إلى نشأة هذا العلم يجب التّركيز على أّن  علم البالغة لم يملك ُوجودا واضحا 

بين العلوم األخرى ،إنّما كان على هيئة أفكار،وُمالحظات  ضمن الُمؤلّفات التي وجدت حينها 

 بحسب ماذُكر-ومن الجدير بالذّكر أّن نشأة البالغة في المشرق تفّوق على نشأته في المغرب،

أّن من توافر في بالدهم العُمران، ''  كما أورد ُمعلِّال ذلك  –البن خلدون  في كتاب) الِعبر(

كانوا للعلوم اللّسانية والّصانع الكماليّة أْقَوم  وأكثر قُدرة ، وكان أهل المشرق حينها أكثر 

 .(9''  (  ) عمرانا من المغرب

ولقد ارتبط علم البالغة في بداياته بالشعر حيث كان النقاد العرب القدامى يهتمون    

 (10بالفصاحة وبجودة الشعر في العصر الجاهلي ، ولعل من أسس علم البالغة : )

 وهو المرجع األول في الحكم على الفنون األدبية .  )الذوق الفطري(:-1 

لموازنة والمفاضلة لبناء أحكام يطمئن العقل إلى وهي القدرة على ا)البصيرة النفاذة(:-2 

 جدارتها .



 (11ولعل من أهداف البالغة ، نذكر: )

 : ويركز على تفسير وتذوق  بالغة القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة.هدف ديني-

 :ويتمثل ذلك في تأليف الشعر والنثر والقدرة على بناء األدب .هدف أدبي-

:  ويعرف  بالهدف البالغي وهو عبارة عن القدرة على معرفة كالم العرب  هدف نقدي-

 سواء كان صالحا أو طالحا.بمعنى جيدا أو سيئا .

الخليل تلميذ  ألبي عبيدة)مجاز القرآن(ّون في علوم البالغة ، كان كتاب ألف ودُ  عد أول ماويُ 

، وقد ُعني هذا الكتاب بدراسة ِعلم البيان وتفصيله، أما علم المعاني فكان  بن أحمد  الفراهدي

(؛ وتطرق للمعاني في معظم كتبه األخرى )إعجاز القرآنالذي ألف كتاب للجاحظفيه شهرة 

) صاحب هذا العلم وال يُنازعه فيه أحد من خالل كتابه   ابن المعتز،أما ِعلم البديع فكان 

، بعد  عبد القاهرالجرجانيوتم تتويج هذه المجهودات مع عالم البالغة  ،البديع  في البديع( 

ليكتمل العقد  )أسرار البالغة (،في المعاني ، وألف كتابه  ئل االعجاز(الكتاب )دتأليفه  

 (.21) السكاكي بالجوهرة  الوسطى  )مفتاح العلوم( للعالمة

بأقسامها: )علم المعاني ، علم البيان ، سنظرية البالغة يتـأستم  وبفضل جهود العلماء القدامى 

علم البديع( ولكل علم يحتوي على عناصر في الحليل والدراسة ولقد كان هذا التأسيس 

ثة يواالرث القديم بداية لميالد البالغة الجديدة أو ماتعرف اآلن باألسلوبية في الدراسات الحد

 .والمعاصرة  

 تلقي الخطاب القرآني والتأثير البالغي :

صلى هللا ) سيدنا و نبيّنا محمديتميز الخطاب القرآني بأنه أفصح وأبلغ كالم نزل على 

،   عليهوسلم(

)فهومنأعظمالخطاباتعلىوجهاألرض،يتميزباتساقألفاظهاتساقامحكماينزههعنأيلغوأوخطأ،ويتفر

 -عزوجل- دبقدسيةخاصةفقداستخدماهلل

(، عجزت قريش أمام 13) (الِخطابفيآياتالقرآنالكريم،والمتأملفيهيجدبالغةالخالقعزوجل

 فصاحته وقوة بيانه.



وفي الحديث عن التأثير البالغي في الخطاب القرآني ومدى َوقع ذلك على نفسية المتلقي 

كذا  قراءته وأو السور واآليات الكريمة من القرآن الكريم  واقتناعه من خالل االستماع إلى 

أمام  فصاحة وقوة البيان قوة الحجج في الخطاب  القرآني التي أعجزت العرب وأبهرتهم . 

وبما أن اللغوي  يكفي في عمله  تّصور المفهوم، وحتى ال تتالشى  .)القرآن الكريم  لغة في

 من ربط كينونة النص في حدود التركيبة  النّحوية والنّفسية للغتها ) كينونة النص(، فال بدّ 

التأويل  باإلمكانات  التي يُوفرها المجال االستقبالي للساٍن ما،  وهذا الّربط  هو ما يُؤدّي إلى 

التأويل  والّطريق التي بها التي بها يمكن القبض على المعنى  وتحصيله باللّفظ المعبّر )...( 

 ن ألفاظهُ في الّسياق،وهذا ما يُهيء استقبالية هذا المعنى الذي يتأسس وجودا عندما تتعاي

 (14اللساني لخطاب ما ( )

ولقد اهتم البالغيون  والعلماء في تفسير القرآن الكريم كما قاموا بدراسات حوله مثل 

من في كتابة )إعجاز القرآن( وغيرهم  الجاحظاف( والكشّ تفسير  في كتابه ) الزمخشري

 .بالقرآن الكريم  من زوايا مختلفة في بحوثهم  ومؤلفاتهم  الذين اهتموا

المرسل إليه /  و،و الخطاب / النصب ، المخاطِ /الخطاب القرآني له ثالث زوايا )المرسل و

نجد المفسرين واألصوليين  تناولوا أوجه الخطاب ) وفي التوجيه القرآني  ، ب له(المخاطَ 

وجوه مخاطبات الخطاب القرآني على  السيوطي : يقسمالقرآني بكّل دقّة، فعلى سبيل المثال 

ثالثة أقسام: قسم ال يصلح إال للنبي )صلى(، وقسم ال يصلح إال لغيره ، وقسم يصلح لهما ، 

في كتابه )النفيس( وجعل الخطاب في القرآن بن الجوزي ع في الموضوع كاوهناك من وسّ 

على خمسة عشر وجها ، وذهب آخرون  إلى جعله أكثر من ثالثين وجها ،ومن المحدثين ، 

في كتابه )النص القرآني من الجملة إلى العالم( يميّز نوعين رئيسين   طه جابر العلوانينجد  

من المتلقين ؛ األول هو المتلقي األول وهو الرسول )صلى( والثاني هو المتلقي الثاني أو 

 .له  هو المتلقي الثاني ، بمعى  أي انسان يستمع أو يقرأ القرآن الكريم ( 15(  )ن المخاَطبي

إن هذا التوّسع  في التعامل مع المتلقي ، وجعل الخطاب يشمل الكّل )كل متلقي يتلقى    

القرآن( له أهميته الداللية  ، والجمالية ، والفكرية العميقة للبناء  النص القرآني ، ألنه  كلما 

ن مقام المتلقي شفافا ، وكلما كان ذكره في  الحكاية صامتا ، كان تماهي كل قارئ حقيقي  كا



مع ذلك  المقام الضمني أو حلوله محلّه  أكثر سهولة على األرجح ، وهذا السبب من األسباب  

التي جعلت  الخطاب القرآني  قادرا على أن يخاطب كّل واحد، وأن يحسب كل ّواحد نفسه  

 (. 16ب له والمقصود بالخطاب  )الُمخاطَ 

قِيِمَكانُواِمْنآَياتَِناَعَجبًا﴿ ومن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴾ ] أَْمَحِسْبتَأَنَّأَْصَحابَاْلَكْهِفَوالرَّ

 [9 اآلية :سورةالكهف

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف ] والرقيم [ على يقول:  نجده الكثير ابنوفي تفسير 

سبيل اإلجمال واالختصار ، ثم بسطها بعد ذلك فقال : ) أم حسبت ( يعني : يا محمد ) أن 

أي : ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا ؛أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ( 

ار ، وتسخير الشمس والقمر والكواكب ، فإن خلق السموات واألرض ، واختالف الليل والنه

، وغير ذلك من اآليات العظيمة الدالة على قدرة هللا تعالى ، وأنه على ما يشاء قادر وال 

 (17)  [يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف ] والرقيم

وإن في قوله تعالى: )أم حسبت(وهي صيغة التوّجه هللا تعالى بخطابه إلى المتلقي وهو 

 لسيد المخاطبين )الرسول محمد صلى( والمقصود غيره كما ذهب إليه غير واحد.خطاب 

 .سرد قصة أهل الكهف منعجائبية  أن هناك ماهو أكثر و

إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن ﴿وقوله تعالى:

 (10)الكهف: اآلية ﴾دًاأَْمِرنَا َرشَ 

 -أيهاالرسول- اذكر؛ بمعنى :  الميّسر يرد توضيح اآلية الكريمة في تفسير و

: حينلجأالشبَّانالمؤمنونإلىالكهف؛خشيةمنفتنةقومهملهم،وإرغامهمعلىعبادةاألصنام،فقالوا

رلناالطريقالصوابالذييوصلناإلىالعماللذيت ربناأعطناِمنعندكرحمة،تثبتنابها،وتحفظنامنالشر،ويّسِ

 (.18) حب،فنكونراشدينغيرضالين

نجد أن  جمالية السبك في اللغة والتركيب تشد انتباه المتلقي لوجود التأثير البالغي وأما في   

وقوة البيان والفصاحة. وبفواصله التي .مع االيجاز واالختصار له خبر لواقعة وقصة ستسرد

وآياته .حافل   هكل سورباعجاز  هو ايقاعا داخليا معجزا ، والقرآن الكريم للنص تجعل



.كما يحمل كثير من القيم والمعاني عبر وحجج القناع السامع واعجازه القصص والب

 والدالالت  المتضمنة  فهو منهج البشرية في الحياة.

الغي من خالل استخدام الصيغ التركيبية المختلفة في القرآن الكريم ويتجلى التأثير الب

واألساليب التعبيرية)علم المعاني والبيان والبديع( ، مثل استخدام : األمر والنهي والنداء 

 واالستفهام  والجمل االنشائية والتصاد والمفارقة والكناية والمجاز ...إلخ.

 

 خاتمة:

في مراحلها وكان للقرآن الكريم دورا بارزا في تجلي علوم عرفت البالغة العربية تطورا 

، وكما كان للدراسات الحديثة نصيبا في االهتمام معرفية مختلفة في التراث العربي القديم 

بعلم البالغة  متاثيرن بالدراسات الغربية حول نظرية الحجاج و كذا مفاهيم األسلوبية ، ولقد 

 ا قويا لما يحمله من أساليب لغوية تعبيرية وبالغية جمالية . كان  لتلقي الخطاب القرآني تأثير
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 المحور األول بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة  محور المداخلة:

 والبالغة الجديدةبين البالغة  العربية القديمة االستعارة  المداخلة:عنوان 

 -دراسة في المفهوم وآليات التحليل  -

 الملخص

ترتبط االستعارة في البالغة العربية بالخيال الشعري والزخرف      

البالغي وباالستعماالت اللغوية غير العادية، وهذا ما أكدّته بحوث العلماء 

العرب القدامى وهي تحلل األقاويل الشعرية العربية عبر مختلف العصور، 

قيق كما كشفت بحوثهم حجية وقوة هذه االستعارة لبلوغ المعنى وتح

األغراض. ويكاد الناظر في المباحث البالغية القديمة التي عنت بتحليل  

األساليب البيانية يالحظ التقارب في تناول موضوع االستعارة  وآليات 

تحليلها من حيث المبنى والمعنى، ومن حيث حجيتها وقوتها في تحقيق 

  األغراض الشعرية والخطابية.

صا لالستعارة مع ظهور تيار غربي جديد إال أننا نجد تحليال مختلفا وخا

 اطلق على نفسه صفة البالغة الجديدة فصار لالستعارة مفهوما جديدا

ومجاال آخر الشتغالها وهو كما ذهب "جورج اليكوف و"مارك 

جونسن"أنها حاضرة في كل مجاالت حياتنا اليومية وتوجد في التفكير وفي 

ما قدمه علماء النفس التربوي  األعمال التي نقوم بها، ونموذجهما في هذا

خاصة منهم "جان بياجيه"حيث انتهى إلى أن اكتساب الطفل للغة ينطلق من 

سلسلة من عمليات استعارية تفرضه عليه معرفته المحدودة؛ وإدراكه 

ألسماء الحاصلة في للموجودات هو الذي يدفعه إلى بناء عالقات بين ا

 رصيده اللغوي.

 

 

 

 

 تمهيد:

 بحث فيها التي تجمع األلفاظ والمعاني والموجودات التي من العالقات 

علماؤنا البالغيون القدامى العالقة االستعارية فحاجة اللغة الدائمة إلى 



التوسع والتجديد فرضت على مستعملي اللغة هذا النمط من التركيب بين 

اللفظ والعقل واألشياء؛ فنتج عن ذلك انساق خطابية متنوعة من بينها 

تحيد األلفاظ عن معناها األصلي إلى معان استعارية  »عارة"؛ حيث"االست

، واشتغال 1«جديدة  تصبح ملتصقة بها، بل تصبح في الغالب معا، حقيقية 

علمائنا على هذا النسق الخطابي كان مزدوجا؛ حيث عمل هؤالء على 

تناوله من جانبين ال أقول متضادين وأنما متقابلين هما التخييل 

جمالية إمتاعية تهّز  واإلقناع،فكالهما جعل من "االستعارة" تقنية إما

 تستميل جمهور المتلقين النفوس وتطرب لها، وإما خطابية حجاجية إقناعية

 .فتؤثر فيها لتحقيق أغراض شتى

ولقد أخذ مفهوم االستعارة في البالغة العربية القديمة توجها عقليا خاصة 

؛ حيث أظهر تحليلهم "حازم القرطاجني"و "السكاكي"و "الجرجاني"مع 

لنماذج القول التي تنتمي إلى هذا النسق االستعاري البنية المنطقية 

"عبد واالستداللية التي  تخضع لها االستعارة وهذا ما نراه جليا في مفهوم 

 . لها "الجرجانيالقاهر 

 في البالغة العربية القديمة) المفهوم وآليات التحليل(االستعارة  .1

 االستعارة عند الجرجاني : 1.1

ضرب من التشبيه، ونمط  »في معرض حديثه عن االستعارة يرى  بأنها 

من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه 

، ولقد جعل 2«فهام واألذهان، ال األسماع واألذانالعقول، وتستفتى فيه األ

من أجل التشبيه،  وضعتالجرجاني االستعارة ضربا من التشبيه ؛ألنها 

؛ بمعنى أّن الهدف منها هو 3وهو كالغرض فيها، أو كالعلة والسبب في فعلها

الوصول إلى درجة من درجات المبالغة في التشبيه قصد التأثير، ويعني 

ن هما المشبه والمشبه ذلك أن البنية االستداللية لالستعارة مركبة من طرفي

والفرق بينهما يكمن في درجات االهتمام   به، أو المقيس  والمقيس عليه،

إضمار عناصر هذه البنية، وقوله ضرب من التشبيه ونمط من  بإظهار أو

، فقد خّصها بالتشبيه من حيث البناء اللفظي، أما التمثيل فمن حيث التمثيل

ت التصوير التي تتم على مستوى بناؤها العقلي إذ التمثيل يهتم بدرجا

 اإلدراك والذهن.

البنية التركيبية لالستعارة بنية قياسية وجعل من قد قابل التشبيه بالقياس و

استداللية تتكون من مقيس ومقيس عليه تجمعهما علّة مشتركة وهي وجه 

 » حديثا لما اعتبر القياسهذا الطرح وقد تبنى "طه عبد الرحمن"الشبه، 

، فإما أنه استعاري زااو مجأحقيقة كان   االستداللية لكل قول طبيعيلبنية ا

أو غير استعاري، فإن كان استعاريا فال منازعة في صفة المشابهة القياسية 



التي تتقوم بها االستعارة، وإن كان الثاني فمرده إلى )داللة المفهوم( المعتبر 

تتفاوت حجيتها  ولالستعارة عند الجرجاني ضروب ومراتب 4،«في القياس

  درجات القرب والبعد بين طرفي التشبيه :ومدى إقناعها حسب 

االستعارة القريبة من الحقيقة  )المرتبة األدنى  ول:األضرب ال -

استعارة الطيران لغير ذي الجناح، إذا أردت » كــ لالستعارة(

 ، السرعة، وانقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته من علّوِّ

إذا عدا عدّوا كان حاله فيه شبيها بحال السابح في الماء.  والسباحة له

ومعلوم أن الطيران واالنقضاض والسباحة كلها من جنس واحد من 

 5«حيث الحركة على اإلطالق

 : يثانالضرب ال -

العالقة بين طرفي التشبيه من  هذا الضرب من االستعارة تتحدد في       

يشبه  أن هذا الضرب يي"الجرجانعبد القاهر "يري و خالل القرب والبعد

أن يكون الشبه مأخوذا من صفة »الذي مضى، وإن لم يكن يطابقه؛ وذلك 

هي موجودة في كل واحد من المستعار له والمستعار منه على الحقيقة. 

  6«، تريد إنسانا يتهلل وجهه كالشمسرأيت شمساوذلك قولك 

 : ثالثالضرب ال -

أن يكون الشبه مأخوذا من  »وحدهوهو الصميم الخالص من االستعارة 

 7.«الصور العقلية، وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق

 :السكاكيعند االستعارة  2.1

   ثار السكاكي مسألة مهمة علم البيان وما يندرج تحته من مباحث أ في قسم 

افتتحنا  منذ ن نثني عنان القلم إلى تحقيق ما عساك تنتظرأوهذا أوان  »

الكالم في هذه التكلمة أن نحققه، أو عّل صبرك قد عيل له، وهو: أن 

متوخاه مسلك  و االستعارة، كيف يسلك في شأنصاحب التشبيه، أو الكناية أ

نت أربعة بل إلى اثنين محصولهما إذا أضروب  إلىصاحب االستدالل،...

توصل بذاك إلى لزام شيء يستلزم شيئا، فيإيت النظر إلى المطلوب حقه، وفّ 

 8.«اإلثبات، أو يعاند شيئا فيتوصل بذلك إلى النفي

يكشف لنا نص "السكاكي" توجهه العقلي والحجاجي في طرح مسائل 

والكناية دليال  االستعارة والتشبيهمن البالغة العربية ومعالجتها، وهو يجعل 

وقد كشف كذلك عن بعض ، حجاجيا يتوصل به إلى تحقيق المطلوب

التي تربط  بين علم البالغة بالمنطق واالستدالل وهي النظر،  المصطلحات

وهي مصطلحات  نجدها تدخل في والمطلوب، واللزوم، اإلثبات ،والنفي 

، معنى القول، والطلب، واالنتقال لتضمنهما  والمنطقاالستدالل مفهوم 

 واللزوم. 



إنما هو اقتضاء صفة  كان حاصل االستداللويرى "السكاكي" أنه إذا 

 ما الخدّ فهو يلزم ، (خدها وردة): الزمة في شيء لشيء آخر كقول القائل 

أو ، عرفه يستلزم الحمرة الصافية، فيتوصل بذلك  إلى وصف الخد  بهاي

ن تبرز من هو في الحمام أ: في الحمام أسد، تريد كاالستعارة في قول القائل

 يئة،هجراءة المقدم مع كمال الفي معرض من سداه ولحمته شدة البطش، و

طريق التصريح ويكشف في النهاية عن طرق االستدالل فأحدها يتم عن 

 9.خرى طريق الكنايةأفيتمم الداللة، و

عند الجرجاني االستعارة وتحليل  مفهومماجاء في وبهذا يمكننا ان نلخص 

 فيما يأتي: والسكاكي

 االستعارة ذات بنية لغوية وعقلية قياسية. -

 ارتباط االستعارة بالقياس واالستدالل جعلها دليال لغويا حجياجيا . -

اعتبارها دليال حجاجيا جعلها خطابا موجها للفهم واإلدراك وليس  -

 لألسماع واألذان.

وبالتالي فإن تحليل مثل هذا النسق الخطابي يستدعي استحضار مجموعة 

 عناصر لغوية وغير لغوية يلخصلها الشكل اآلتي :

 

ب                                            المتكلم/المخاطِّ

 

 

 

 

 

 

 السامع/المتلقي                                          

 االستعارة في البالغة الجديدة) المفهوم وآليات التحليل( .2

يعني بعث لبالغة  أرسطو من  مصطلح البالغة الجديدة في العصر الحديث

؛ لتكون 10جديد في مصنفات المحدثين من الغربيين أمثال: بيرلمان وتيتكاه

البالغة قائمة على العقل والعاطفة معا؛ وتتفق البالغة الغربية والبالغة 

العربية القديمة على مدى فترة تطورهما الزمني أن كليهما وضعتا لتحقيق 

قناع واإلمت وقد أخذت البالغة الغربية في المرحلة  11،اعوظائف منها اإلإ

الحديثة تسير في توجهين يختلفان عما سبق، األول هو المنحى الجدلي 

مقنعة للمتلقي، والمنحى  المستند إلى مبادئ التحليل الرياضي وتكون نتائجه

االستعا

 رة

إخفاء وإظهار : دليل/حجة -
 يه عناصر التشب

المستعار)المشبه(/المستعار 

بحسب نوع  له)المشبه به(
.االستعارة  

تتحدد حجيتها بحسب -

القرب والبعد بين طرفي 
 التشبيه

  

   

  

  إدراك / تحليل الحجة  فهم -

ل/ رفع اللبس عن استدال -

 المعنى



بالبحث عن جماليات الصورة و  الثاني ربط البالغة باألسلوب فزاد االهتمام

 األساليب المجازية .

هذه المنطلقات المختلفة وسمت البالغة الغربية بسمات مختلفة، فكان عقلية 

ذاتية، وقولية واستداللية منطقية، في مراحل  في مرحلة، وجمالية احتمالية

 .12وهذا التعددلم يعط توجها حقيقيا للبالغة الغربية الجديدة أخرى

ترجمة المصطلح فدارسون في هذا االختالف إلى عدم االتفاق  كما أدى 

ذهبوا إلى تر جمة المصطلح بالبالغة، ومنهم ترجمه بالخطابة ، ومنهم من 

 13.، ومنهم من أضاف كلمة جديدة للبالغةدمج بينهما ) البالغة والخطابة(

 ومن النظريات التي تعنى بها البالغة الجديدة نظرية الحجاج اللغوي.

  نظرية الحجاج اللغوي: 1.2
حول المعنى،  من ضمن النظريات الداللية الحديثة تقدم تصورات جديدة

تقترح مقترحات جادة حول كثير من القضايا  والظواهر اللغوية، و و

تركز على الوظيفة ،كما  تتجاوز مجموعة من المشاكل المنطقية الكالسيكية

هذه النظرية من تصورات  األساسية للغة وهي الوظيفة الحجاجية، وتنطلق

م، 1973أزولد ديكرو، كما بينها بشكل واضح في نظريته الحجاجية سنة 

تعنى بالوسائل اللغوية الحجاجية التي تتضمنها اللغات  وهي نظرية لسانية

 .14الطبيعية، وتسعى لرصد تأثيرها التداولي على المتلقي

 االستعارة الحجاجية:  2.2 
 يصال فكرة ما إلى المستمعإتتميز االستعارة الحجاجية برغبة المتكلم في 

، وهي من أهم الوسائل اللغوية التي تعتمد عليها النظريات ثيرا أو إقناعاأت

الحجاجية الحديثة في تحليلها للخطاب ، وباعتبارها آلية لغوية فقد ينطبق 

صبح حجة في الخطاب عليها تحليل القدامى لالستعارة بمفهومها القديم فت

واستعمالها من قبل المحاجج المتكلم يكون لغاية مقصودة ألجل  ،وليالتدا

ويفترض "طه عبد الرحمن" عدة فرضيات لبناء النظرية  التأثير في المتلقي

 :15التعارضية لالستعارة في الحجاج

 أن القول االستعاري قول حواري، وحواريته صفة ذاتية له -

 قول حجاجي، وحجاجيته من الصنف التفاعلي.أن القول االستعاري  -

القول االستعاري قول عملي، يالزم كال من الظاهره البياني  -

 والتخييلي.

كثيرا ما يعمد المحاجج العتماد االستعارة بدل االلفاظ الحقيقية، إلدراكه 

تمتلكها االستعارة، فالقوة الحجاجية تكون في المفردات القوة الحجاجية التي 

في االستعماالت االستعارية أقوى مما هو في المفردة في معناها  التي تبدو

وهذا ما جعل القوة الحجاجية لالستعارة ترتبط بالسلم الحجاجي 16الحقيقي،



أُولئَِّك ﴿الذي يعد احد اهمد عامت النظرية الحجاجية، فمثال في قوله تعالى: 

َرة   17﴾الذّيَن اْشتَُروا الَحياةَ الدُّْنيَا باِّآلخِّ

قوله تعالى :)اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة  ( قوة حجاجية في كلمة ففي 

اشتروا إذ استعار هذه الصفة ليبين أن الذين كفروا كمن باع إيمانه ثمنا 

لخلوده في هذه الدنيا وملذاتها وابتعادا من هللا وتعاليم دينه، فهي تقابل في 

ا لبقائهم وخلودهم في المعنى )أولئك الذين تخلوا إيمانهم وعبادتهم هلل ثمن

 م الحجاجي سيكون كاآلتي:الدنيا(، فإذا مثلنا لهذا القول االستعاري بالسلّ 

 

 

 

أُولئَِّك الذّيَن اْشتَُروا الَحياةَ الدُّْنيَا  -                       القول االستعاري -

َرة  باِّآلخِّ

 

وزهدوا فيها  تخلوا عن عبادة هللا -                          القول الحقيقي -

 مقابل                     

 ملذات الدنيا وما فيها                                               

 

أن هناك مجاال حجاجيا آخر تشتغل وفقه االستعارة يكسبها بعدا حجاجيا  كما

 آخر أال وهو البعد اللساني العرفاني.

 

 االستعارة التصورية: 3.2

 

 التصوريةاالستعارة 

 

 االستعارة المجازية

 

 

                                  

 احتواء االستعارة التصورية االستعارة المجازية                             

 

عبر محور االستبدال،   »لم تعد االستعارة تعني تلك العبارات التي تتم 

ناك نقل ،ولم يعد ه«18وهو اختيار شيء لوضعه في موضع شيء آخر

لمعاني الكلمات، وال استعارة صفات واللوازم مجازية تربط بين المشبه 



ولم تعد مرتبطة بالتخييل ومادة الشعر، بل اتسع مفهومها ليشمل  والمشبه به

جميع مستويات الخطاب الطبيعي، الخطاب اليومي واالجتماعي والسياسي 

تعرفه"ماريا  بل أصبح هناك  تصور استعاري للعالم ووالفلسفي ..الخ.

بناء ذهني يكّون الفرد أو »على أنه  Maria Tirizahتيريزاه كابريه"

المجموعة عن شيء من األشياء دون أن يكون ذلك موجودا على 

 «19الحقيقة

إننا نوظف في خطاباتنا العادية استعارات ننقل بها تجاربنا الحياتية 

لتجاربنا  وواقعنا  وتصوراتنا وإدراكاتنا لعالمنا الخارجي، و عملية نقلنا

يشوبها الغموض  وفق هذه المستويات من الخطاب هي عملية نقل غير أمين

فكل » وااللتباس ، ودعما لكالمنا ما أشار إليه "طه عبد الرحمن" في  قوله:

استدالل ينشئه اللسان الطبيعي واقع لمحالة في االلتباس إن قليال أو كثيرا، 

نتخلى عن انتقاص شأنه، وأن نرى فيه قوة وان أن هذا االلتباس الذي آن األ

ومزية تكسب اللغة الطبيعية الطواعية أو المرونة الكفيلة بجعلها تستجيب 

بالنسبة »وفي نص آخر يقول . «20ي ال تحصىتال ألغراض التبليغ اإلنساني

لعملية اللبس الخطابي) أو اإلنشاء(، يقوم المتكلم بنقل األعيان إلى مدلوالت 

المتكلم يجوز من عالم إلى آخر هذا الجواز الذي ال يمكن أن يكون أي إن 

نقال أمينا بحيث يهتدي المستمع إلى نفس األعيان التي انطلق منها المتكلم 

في إنشاء خطابه، وإنما هو بناء مدلوالت تبقى أعيانها غير محددة أي 

 ؛«21))ملتبسة(( يتصرف المستمع في تعيينها بحسب وضعه التداولي

تتكون وفق هذا النمط من االستعمال اللغوي، وليست فقط  ستعارات إذنفاال

 تلك المرتبطة باستعمال اللفظ في غير موضعه

من هذا المنطلق جاء ما يعرف باالستعارة التصورية؛ ألنه منذ ما      

يقارب الثالثين عاما برزت وجهة نظر مهمة حول الوظائف الطبيعية للغة، 

فانية خاصة اللسانيات مثل هذا لتطور، ويذهب هذا وقد شهدت العلوم العر

النهج للقول إن بعض الخطابات مبنية على أساس إطارات أو أنساق 

، وقد دافع عن هذا تصورية،  وهذه اإلطارات هي إنتاج  االستعارات

الطرح "اليكوف" وفريقه وبين كيف يرى الناس ويفكرون في العالم من 

بعض النماذج ومن أمثلة االستعارت التصورية  22خالل اللغة الطبيعية،

 كقول القائل: 

 ) الأعتقد أن هذه العالقة ستتجه إلى مكان ما( -

 ) انظر إلى أي مدى وصلنا(  -

تدل هذه العبارات على أن عالقة شخصية كالحب، تفهم على أنها        

ويؤكد الشرح من زاوية )رحلة( فهذا التصور  هو الذي يصدر معناها، 



مجال المصدر  ؛لسانية عرفانية أن اإلدراك البشري يتكون من التقابالت

وهو )رحلة أ( ومجال العالقة الشخصية أو )الحب ب( ويكون تناسب بين 

 23،التناسب باإلسقاطهذا  المجالين ويطلق على

إن االستعارة جزء ال يتجزأ من خطاباتنا اليومية وهي موجودة في       

تجاربنا وتترجمها أقوالنا، والبحث فيها يستوجب البحث في مستويين 

 مستوى األقوال المجازية واألقوال غير المجازية ألن مجالها واسع كما

      سبق أن ذكرنا.
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 قراءة في كتاب " التشبيه واالستعارة " منظور مستأنف ، ليوسف أبو العدوس

 د/ سامية بـــــوعجاجة                          

 كلية اآلداب واللغات                          

 قسم اللغة العربية واآلداب                      

  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر                       

 الملخص :

تتناول الدراسة كتابا بالغيا لكاتب معاصر؛ وهو كتاب) التشبيه واالستعارة( منظور مستأنف 

ليوسف أبو العدوس ، حاولت الباحثة تقديم قراءة لمحتويات الكتاب ، وأهم ما ورد فيه من 

 عارة منثاني االستآراء وأفكار. الباب األول ذكر فيه التشبيه دالالته ومباحثه ، أما الباب ال

 منظور الفكر العربي والفكر الغربي ، ثم خالصة ألهم األفكار.

 مقدمة : 

من األلوان البالغية البديعة ، التي تزين النص األدبي وتجلّيه وتزيده بيانا وبهاء ، التشبيه    

الفن البليغ واالستعارة . فقلما نجد نصا أدبيا أو قصيدة شعرية ، أو مقالة نثرية ، تخلو من هذا 

؛ ولذلك أعطى البالغيون أهمية وأولوية بالغة لهذين الفنين ، وأبرزوا مكانتهما السامية في 

 . ميدان التصوير الشعري والفني

كتاب هللا وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم ، فهذا صاحب الطراز  وهما كثيرا الورود في

يبرز دور التشبيه في الكالم ، فيقول : " والمختار عندنا : كونه معدودا في علوم البالغة ، 

لما فيه من الدقة واللطافة ، ولما يكتسب به اللفظ من الرونق والرشاقة ، والشتماله على 

 1، وإدنائه البعيد من القريب " إخراج الخفّي إلى الجلّي 

صورة  ويزيد البليغ أو الشاعر المعنى جماال وخالبة ، إذا جاء بتشبيه جميل ، أما إذا شبّه

بصورة أقبح منها ، فهو يزيد المعنى قبحا ، تنفر منه النفس والعقل " وأما فائدة التشبيه من 

ة بات الخيال في النفس بصورالكالم فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إث

 وكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه .المشبه به ، أو بمعناه ، وذلك أ

ذلك مثبتا في النفس خياال حسنا  شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كانأال ترى أنك إذا 

نفس يدعو إلى الترغيب فيها ، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في ال

 2خياال قبيحا يدعو إلى التنفير عنها " 



أما االستعارة فهي أبلغ من التشبيه ، كما أنها تجمع بين المجاز والتشبيه ، ولها دورها في 

؛ وقد أبدى عبد  التشكيل ، وتوليد المعنى ، وإضفاء مسحة جمالية وتخييلية على األسلوب

القاهر الجرجاني إعجابه بها ، فقال في هذا السياق : " وهي أمدّ ميدانا ، وأشدّ افتنانا وأكثر 

جريانا ، وأعجب حسنا وإحسانا ، وأوسع سعة ، وأبعد غورا ، وأذهب نجدا في الصناعة 

جم فصيحا، وغورا ، من أن تجمع شعبها وشعوبها.. فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا ، واألع

 3واألجسام الخرس مبينة والمعاني الخفية ، بادية جلية ." 

أيدينا كتاب ) التشبيه واالستعارة( ليوسف أبو العدوس ، الذي حاول أن يقدم قراءة  وبين

 جديدة لهذين الفنين ، مزاوجا بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة ، ولذلك نسأل :

 هل استطاع الباحث تقديم رؤية مغايرة للبالغيين القدامى ؟ – 1

 أين تكمن مالمح الجدة في بحثه ؟ – 2

 قراءة في كتاب ) التشبيه واالستعارة ( ليوسف أبو العدوس: /1

من الباحثين المعاصرين ، المتخصصين في البالغة العربية والنقد ، الكاتب األردني       

) نقد بكلية اآلداب ، جامعة اليرموك   ، أستاذ البالغة وال( 1956)مواليد يوسف أبو العدوس 

 األردن(

، طارقا موضوعا  ه1427الموافق ل: 2007ألف الكاتب مَؤلَفه " التشبيه واالستعارة " سنة 

 بالغيا قديما وحديثا ، ولذلك قّسم كتابه إلى بابين.

 فصول : الباب األول وعنونه : التشبيه ، قّسمه إلى ثالثة

 الفصل األول : مفهوم التشبيه في بحوث النقاد والبالغيين العرب القدامى -

 الفصل الثاني : األشكال البنيوية للتشبيه -

 الفصل الثالث : جماليات التشبييه -

 الباب الثاني : عنونه : أربعة مداخل لالستعارة

 النحوي الفصل األول : المدخل -

 الفصل الثاني : المدخل الفلسفي -

 الثالث : المدخل االنثربولوجي الفصل -

 1الفصل الرابع : المدخل الجشتالتي  -

صفحة ، وكما هو موضح في الفهرس وفي المتن ، فقد طرق الباحث  318يقع الكتاب في 

البالغي موضوعا قديما قدم الدرس البالغي في العربية ، ومزج التناول من خالل الدراسة 

 ، والغربية المعاصرة لهذين اللونين البالغيين. الحداثية



 قسم البالغيون علم البالغة إلى ثالثة علوم وهي :    

 علم المعاني /1

 علم البيان /2

 علم البديع /3

وفيما يخص ) التشبيه واالستعارة  فهما من مباحث علم البيان ( وال يكاد كتاب نقدي بالغي 

ا يخلو من دراستهما وذكر أنواعهما وأغراضهما ، وبيان منذ أقدم العصور إلى يوم الناس هذ

 .فضلهما في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واألدب والشعر

جاء في مقدمة الكاتب ، بيان لفضلهما وسبب التأليف فيهما ، فقال : " حظي التشبيه    

واالستعارة بعناية البالغيين والنقاد والفالسفة على اختالف مشاربهم ، واللسانيين ، علماء 

داللة وسيميائية ، وبرغماتية وتركيب ، لهذا فقد ظهرت تصنيفات وتقسيمات متعددة للتشبيه 

، تعكس في جلّها التوجهات المعرفية التي يستند إليها هؤالء العلماء في بحثهم  واالستعارة

هذين الموضوعين. وكان شأنهما عظيما عند الشعراء كذلك،  ومن هذا المنطلق اتّخذ 

          2" البالغيون والنقاد العرب القدامى من التشبيه واالستعارة مقياسا للمفاضلة بين الشعراء.

نه في الستعارة ضروريان للشاعر ، وجودة الشعر وتفّرده ، وبراعة الشاعر وتفنّ فالتشبيه وا

 تتجلى في طريقة تصويره وقّوة تخييله. ، البوح عن مكنون أحاسيسه ودقّة مشاعره

إّن الكاتب ملّم بأهمية هذا الموضوع ، الذي شغل على مّر القرون والحقب فكر أرباب     

، ولذلك حرص على تقديم إضافة من خالل المزج  متخصصينالبالغة والبيان والعلماء ال

بين الدرس البالغي القديم والبالغة الغربية المعاصرة ، يقول : " وتعنى هذه الدراسة بتبين  

اهتمام البالغيين والنقاد بالتشبيه واالستعارة وفق رؤية مستأنفة مبنية على دراسات البالغيين 

رب المحدثين الذين أفادوا من دراسات أرسطو وكونتليان العرب القدامى ، والبالغيين الغ

 3وغيرهما.. " 

 مباحث الكتاب :  /2

 فصول كما سبق القول . 3الباب األول : خصصه الباحث للتشبيه ، وقسمه إلى    

 الفصل األول : عنونه بمفهوم التشبيه في بحوث النقاد والبالغيين العرب القدامى. 

في هذا الفصل قدّم الكاتب تعريفا للتشبيه ، من حيث المعنى اللغوي ، والمعنى 

 االصطالحي ، وأركان التشبيه .

قرآنية ورد فيها التشبيه ،  بيه ، وتعليق علماء اللغة على آياتاستعرض بعد ذلك مفهوم التش

ه( 210ه( وأبو عبيدة )207ه( والفّراء) 180بدأها بسيبويه )م  أو أبيات شعرية ،



ه( في كتابه : عيون األخبار ، والشعر والشعراء ، وتأويل 276ه( وابن قتيبة )255والجاحظ)

ه( عّرف التشبيه في كتابه " الكامل" وذكر تقسيماته للتشبيه ، 286مشكل القرآن ، والمبرد ) 

تز وبين دوره في التعبير الفني ، من خالل نماذج من آيات قرآنية وأبيات شعرية ، وابن المع

ه( في كتابه "عيار الشعر" ، وابن أبي 322ه( في كتابه البديع ، وابن طباطبا العلوي) 296)

( ، والقاضي عبد العزيز 337ه( في كتابه " كتاب التشبيهات" وقدامة بن جعفر)322عون )

 الجرجاني 

في الوساطة ، وابن وهب الكاتب في مؤلفه  ه( إذ وقف عند تشبيهات عدد من الشعراء366) 

ه( في " النكت في إعجاز القرآن" وابن جنّي 386" البرهان في وجوه البيان " والّرماني )

ه( والشريف 403ه( والباقالني )395( في الخصائص ، وأبو هالل العسكري)392)

القيرواني ) ه( وابن رشيق 423ه( والثعالب )415ه( وعبد الجبار المعتزلي )406الرضي)

ه(.. وصوال إلى ابن 471ه( وعبد القاهر الجرجاني )466ه( وابن سنان الخفاجي )456

 4ه( 1120معصوم المدني )

علم من أعالم البالغة والنقد  واللغة ، وفيها ذكر التشبيه  52فالقائمة طويلة لما يربو عن     

بنماذج منتقاة ، من القرآن الكريم األدبي مع التمثيل في النص له ، وأهميته  وتحديدات العلماء

 ومن شعر العرب وخاصة الشعر الجاهلي .

 الفصل الثاني : عنونه : األشكال البنيوية للتشبيه   

قدم الكاتب في هذا الفصل ستة مباحث وهي : أدوات التشبيه ، أقسام التشبيه باعتبار وجه     

ية ، تقسيم الطرفين من حيث إفرادهما الشبه واألداة ، تقسيم الطرفين من حيث الحسية والعقل

 المركب والمتعدد . وتركيبهما ، تقسيم الطرفين من حيث تعددهما أو تعدد أحدهما ، التشبيه

المالحظ هنا جاء الشرح وافيا ضافيا ألنواع التشبيهات ، كما تنوعت الشواهد من آيات    

قرآنية وأحاديث نبوية ، وأشعار جاهلية وإسالمية ومعاصرة كأبيات لبدر شاكر السياب 

 وتوفيق زياد.

 الفصل الثالث عنونه : جماليات التشبيه  

فته بالبالغة وفنونها ، وإلمامه الواسع أظهر الكاتب براعته في هذا الفصل ، فتجلت معر    

 . بالبالغة القديمة واطالعه على البالغة المعاصرة

بداية على أهمية وجه الشبه في دراسة التشبيه " من حيث هو مدخل تحدث الكاتب في ال   

ويالحظ أن  ، تكسير الفاصل القائم بين المقوالت المختلفة في الموجودات العينية أو الذهنية

كل واحد من الحيوان والنبات والجماد تمثل قسما مطلق التجريد من الموجودات ينضوي 

 8تحته عدد آخر من الفصول أو الفصائل " 



وفي مبحث آخر تعرض ألغراض التشبيه من منظور القدامى ، مبينا فوائده وهي : بيان   

المشبه ، تزيين المشبه وتقبيحه ، بيان مقدار حال  حال المشبه ، بيان إمكان حال المشبه ،

كما يذكر التشبيه التمثيلي ودوره في الكشف عن النفس اإلنسانية بكل  . وتقرير صفة المشبه

 ما تعج به من انفعاالت وتخوضه من تجارب شعورية.

إّن جمالية التشبيه ؛ تكمن في إيضاح المعاني ، ونقل النفس من الخفّي إلى الجلّي ، ومن   

المعقول إلى المحسوس ، أو كما ذكر الكاتب : " إن المعرفة الجديدة التي يكتسبها المتلقي من 

د نقله الصور التشبيهية النادرة البعيدة القائمة على الخلق واإلبداع واالبتكار تزيد المعنى المرا

وضوحا... والوضوح في وجه الشبه ال يعني أن يكون المعنى مبتذال ، وإنما يعني ذلك 

عن طريق العالقة  اإليضاح الذي تفيده المعرفة الجديدة المكتسبة ، التي يصل إليها المتلقي

المبتكرة والوجه المكتشف ، الذي أدركه المبدع بيقظته الفعلية وتأمله الدقيق لعناصر الصورة 

 9، حتى تمكن من تنسيقها تنسيقا جديدا يتوافق مع ذاته ومشاعرها " 

يقف الكاتب في هذا الفصل على عديد الفضائل والمزايا التي يختص بها التشبيه ، فمن    

خالل األمثلة التي ساقها : من آيات قرآنية وأشعار عربية ، يطرق موضوع التفاعل بين 

حال الخطاب ، يقول الكاتب : " لكي يكون التشبيه طرفي الصورة التشبيهية ومالءمتها ل

صادقا في التعبير عن المشاعر الوجدانية ، متفاعال معها ، وجب أن يتفاعل طرفاه ، بأن 

عن المعنى المراد  صادقا في التعبير –حسيا كان أم مجردا  –يكون المعنى المراد التشبيه به 

مشاعره الوجدانية ، وآفاقه النفسية ، حتى تشبيهه ، ومرآة تعكس بصدق أبعاده النفسية ، و

     10يتمكن من التأثير في نفس المتلقي " 

يتطلب من  المشبه به ، فيتحقق الغموض ،مما يلح أيضا على أهمية المغايرة بين المشبه و   

 المتلقي جهدا ومثابرة ، كي يتلمس نقاط االلتقاء بين طرفي التشبيه. 

" ومن هنا يقوم المتلقي بتأويل تلك الصور..  وهذا األمر ينجم عنه صورة فنية موحية    

وأبرع تلك الصور هي التي تستطيع أن توحي بأكبر قدر ممكن من الدالالت اإليحائية 

 11المتلقي وفق  تركيب بنائه النفسي وخبرته المكتسبة "  واإلثارات التخييلية عند 

وم على االبتكار والجدّة والغرابة والطرافة ، وللتشخيص دوره في إّن جمالية التشبيه تق  

تشكيل مالمح الصورة ، وهو عملية نفسية محضة ، وظيفته التأثير في المتلقّي ، عن طريق 

 12تشخيص المعاني إلى صور حسية 

إضافة إلى توكيد المعنى في نفس المتلقي ، وتحقيق المعادل الموضوعي بواسطة الصورة    

 التشبيهية الناجحة.

 ومباحثها ستعارةالباب الثاني : يختص باال  



فبالنسبة للفصل األول ، وهو عبارة عن مدخل نحوي ، استهل الكاتب بالحديث عن   

االستعارة وأهميتها لدى البالغيين وغيرهم ، يقول : " حظيت االستعارة باهتمام الفالسفة 

وسيميائية ختالف مشاربهم ، واللسانيين : علماء داللة والمناطقة ، والبالغيين ، والنقاد على ا

، وبرغماتية وتركيب . لهذا فقد ظهرت تصنيفات وتقسيمات متعددة لالستعارة ، تعكس في 

 13جلّها التوّجهات المعرفية التي يستند إليها هؤالء العلماء في بحثهم االستعارة ." 

من خالل ثالثة مباحث : االستعارة في  وهنا بيان لالستعارة بمنظور التركيب النحوي ؛  

 األسماء ، واالستعارة في األفعال ، واالستعارة في الحروف.

 .أما الفصل الثاني ، المدخل الفلسفي   

استعرض الكاتب آراء فالسفة غربيين حول مفهوم االستعارة وأهميتها ، من فترة الحضارة   

من أوائل الفالسفة الذين خاضوا في هذا المجال اإلغريقية إلى وقتنا المعاصر . فهذا أرسطو 

، يقول أبو العدوس : " وأدرك أنها تعد وسيلة قوية في التعبير عن المكنونات ، وذات قيمة 

عالية إذا استخدمت بشكل مناسب . ومن هنا يجب أال تكون االستعارات بعيدة أو سخيفة ، أو 

نظار جديد ، يمكننا من رؤيتها بشكل لم فضفاضة.. واالستعارات الجيدة تضع األشياء تحت م

 14نرها به من قبل."

كما درس االستعارة عند الفالسفة المسلمين مركزا على الفالسفة : الفارابي وابن سينا وابن   

، واالستعارة من منظور االتجاه البرغماتي ،  رشد ، كما خاض في كيفية عمل االستعارة

واالستعارة مبدأ  وزيادة االستقصاء حول وظيفة اللغة ،وقيمة االستعارة ومنزلتها المعرفية 

 أساسي للتفكير والعمل .

 الفصل الثالث : المدخل االنثروبولوجي

      يناقش الكاتب مفهوم االستعارة من منظور انثربولوجي ، فاللغة وليدة بيئة ما ،       

عن كل ما يحيط به "  للغة والتعبيرالفرد في استخدام  وللمجتمع بثقافته وعاداته أثره

لغته الخاصة ، وذلك العالم  قيا مثال يرى العالم من خالل عدسةفالمتحدث من لغة ما في إفري

يختلف جوهريا ، عن ذلك الذي يراه متكلم لغة أخرى ، في بقعة ثانية من الكرة األرضية ، 

ا تعبر عنه هو وهكذا فإن اللغة ونظام المفاهيم الذي تنقله هو نتاج التعاون الجمعي ، وم

  15الطريقة التي يقدمها المجتمع ككل " 

،  ستعارة عند ليفي شتراوس وصلتها بقوانين النباتات والحيواناتاال الكاتب استعرضكما 

، وتحدث عن استعارة األسماء بين الناس  واالستعارة الخارجية وتفاعلها  باالستعارة الداخلية

 ، والحيوانات والنباتات ، وحديث عن التمثيل المكاني لالستعارة .

 الفصل الرابع : المدخل الجشتالتي

يناقش قضايا العلم المعرفي عند الكوف ، هذا األخير يرى التفكير خاصية جشتالتية ذات بنية 

" فعن طريق تفاعل الجسم مع محيطه  ع محيطهإيكولوجية ، وجسم اإلنسان مصدر التفاعل م



يرى اإلنسان الصور المختلفة ، ويسبر أغوارها ، ويتعرف على مواقع أجزائها ، وعن 

طريق القوى اإلبداعية والخيالية يصوغ مخططات ، ويبدع المجازات ، واالستعارات 

  16والكنايات " 

 ، واالستعارة الشائعةوتحدث الكوف في موضوع القدرة المفاهيمية ، والتخطيط 

 ووظيفتها. ةأما بالمر فقد شرح معنى االستعار

 الخالصة : 

فالتشبيه  من مباحث علم البيان ،اهتم الكاتب بالبحث في فني التشبيه واالستعارة وهما     

حلٌي وبيان ، ينقل النفس من الخفي إلى الجلي ، ومن المعقول إلى المحسوس ، فيه إيضاح 

  ة فيها جدّة وابتكار.المتمرس من يأتي بصور دقيقة طريف للمعنى وجالء للمبنى ، والشاعر

 أما االستعارة فهي ميدان اإلجادة وموضع الشاعرية والمهارة ، وهي في الفكر الغربي تنمّ  

 .في التعبير عن جوانب الواقع الفيزيائي واالجتماعيومقدرة لغوية وثقافية ،، عن اقتدار فني

 

 

 

 

االستعارة بالثقافة والحياة االجتماعية ،  ، تتضح صلةومن خالل الفكر االنثربولوجي  

 .والمنظومة الفكرية والعلمية ككل

 الهوامش : 

 المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، تعيق: الشربيني شريدة ، ، الطراز يحي بن حمزة العلوي /1

 208ص ،2010ه، 1431دار الحديث ، القاهرة ،  ، 1ج

،  2أحمد الحوفي ، بدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة ، ط تحق: ثير ، المثل السائر ،ابن األ /2
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 ال:ـــــــــــقــــوان المــــنــــع

 البالغة الجديدة في التراث األصولي  

 حجاجية القياس أنموذجا.

 

  الملخص:

ة اللغوي راساتتعد نظرية الحجاج أو البالغة الجديدة من أهم المواضيع التي أنتجتها الد

ي بثوثا فاه مالحديثة في الحقل اللساني التداولي، إال أننا لو نظرنا إلى ذلك الطرح لوجدن
األصول، فقد اعتنى علماء األصول بتعريف الحجاج وبيان موضوعه مصنفات علماء 

 وأهميته، وفصلوا القول في أركانه وشروطه، وأساليبه وتقنياته.

م بها ي اهتويعد القياس من تقنيات الحجاج وآلية أساس من آليات التداول الحجاجي الت

ستفيضة الم دوا بالدراسةالمحدثون واألصوليون على حد سواء، إال أن علماء األصول قد انفر

وهذا  لمفهوم القياس وخصائصه وأنواعه، كما وصفوا البنية القياسية وحددوا عناصرها،
في  ن مؤلفات علماء األصول في الحجاج والجدل وإن كانت موضوعةإ يقودنا إلى القول

لنظري نب ااألصل لخدمة أصول الفقه، إال أن واقعها ومحتواها يشهد بأنها أهم مصادر الجا
 اس. والتطبيقي لنظرية الحجاج، وهذا ما سيحاول المقال إثباته من خالل تقنية القي

 تقديم:

التي استقطبت اهتمام الدارسين؛ ألن الخطاب  التداولية المباحثيعد الحجاج أحد 

لغرض  الحجاجي يختلف عن غيره من الخطابات، كونه يعتمد على تقنيات حجاجية توظف

mailto:الإلكترونيsamiasho10@gmail.com
mailto:الإلكترونيsamiasho10@gmail.com
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 ومن بين هذه التقنياتفي أفكار المتلقي، وحثه على قبول شيئ معين أو القيام به،  التأثير

توظيفها في خطابه، لقوته ، وهو من أهم التقنيات الحجاجية التي يعمد المتكلم لالقياس

 .اإلقناعية  والتأثيرية في المتلقي

حكام األ باطعلم األصول يبحث في القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنولما كان  

انب جإلى  -دتعتمالشرعية هذه القواعد ، فقد ثبت أن  الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

ذا هحه في وهذا ما سنحاول توضي، القياس االستدالليعلى  -القرآن الكريم والسنة الشريفة

 المقال.

 : )البالغة الجديدة(الحجاج  -أوال 

 دالالتتشير مادة " َحَجَج " في المعااجم اللغوياة إلاى عادد مان الا مفهوم الحجاج: – 1

 ، يمكن إجمالها في: اللغوية

ة : ، َحاَجْجته : أي غلبته بالحجج التي أدليت بها خصم دوفع به ال البرهان ، أو ماوالُحجَّ

ه َمحَ  ة وِحَجاجا : أي نازعاه الحجا، وجمعها ُحَجج وِحَجاج . ويقال : َحاجَّ َحااج : هاو . والتَّ ةاجَّ

 التخاصم . ويقال : رجل ِمْحَجاج : أي َجِدل. 

اجااة واالحتجااج : ماان احااتج بالشاايء؛ أي اتخااذه حجااة . ويقااال : أنااا حاججتااه ، فأنااا مح

 .(1)مغالبه بإظهار الحجة التي تعني الدليل والبرهانوحجيجه ؛ أي 

نالحاام ماان خااالل هااذه التحدياادات المعجميااة أن لفاام الحجاااج ياادور حااول: التناااز ، 

  والتخاصم، والجدل، والغلبة، والوسيلة المتمثلة في األدلة والبراهين.

ضاة معاروبحسب استعماالت القرآن الكريم لهذه الكلماة، نجاد أنهاا ال تكااد تخارج عان 

إمالتااه والخصام بالخطااب، وإقامااة الحجاج والباراهين لتغيياار القناعاات والمفااهيم التااي عناده، 

، وقااال ساابحانه (150﴾ ) األنعااام   اغ للجللا الل ل  ح  ال   ه  ل للل  ف   قلل    عنهااا إلااى ضاادها، قااال تعااالى:  

والللنَ    قاال ساابحانه: و (،257﴾ ) البقاارة   ب ِاه راهيَم فااي رَ ي حااجَّ إْبااى الااذِ إلَا  تَاارَ مْ لَ أَ وتعاالى: 

و  فلهللا     للا  َ حل جو ة ماح    ل َ  ج  لل  جَ   لله  ح  لل   لِلم  مل  ا ج  لة  وعل للعن لم  بل    م  ة َ   َ للل  غ  ل   و َ   ة  َ 

م يخرج عن (، وبهذا يتبين بأن الحجاج في االستعماالت القرآنية ل14﴾ )الشورى  عنا   شمَم  

 .(2)اصطالحيا زائدا أو مغايرا للمعنى اللغويمعناه اللغوي، بمعنى أن ليس له معنى 

تقاود الخطاوات التاي يحااول بهاا الفارد أو الجماعاة أن » الحجاج هو تلاك اصطالحا:  -

، وذلااك باالعتماااد علااى تمثاايالت م ذهنيااة مجااردة أو حسااية المسااتمع إلااى تبنااي موقااف معااين

 حجيااااات  -Assertions، أو علااااى قضااااايا جازمااااة   Representationملموسااااة  

Arguments  –  (3)«تهدف إلى البرهنة على صالحية رأي أو مشروعيته.  
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» بقولهماااا:(L.O.Tytéca) ( " وتيتيكاااا "CH.perelman"شااااييم بيرلماااان" ) وقاااد عرفاااه 

يم بما موضو  الحجاج هو درس تقنيات الخطاب، التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسل

  .(4)«ن تزيد في درجة ذلك التسليميعرض عليها من أطروحات، أو أ

لكاان وحااري بنااا أن نشااير إلااى أن  الحجاااج قااد ورد بمعناااه الحااديث عنااد علمائنااا األجااالء، و

 بتسااميات اختلفاات باااختالف مطلقيهااا وتوجهاااتهم، فنجااد أن "الجاااحم" قااد أطلاا  عليااه اساام

م و ا هاو الفهاامع، إنمامدار األمر والغاية التي إليهاا يجاري القائال والسا» البيان" في قولــه: "

فباااأي شااايء بلغاااَت اإلفهااااَم وأوضاااحَت عااان المعناااى، فاااذلك هاااو البياااان فاااي ذلاااك  اإلفهاااام؛

 .(5)«الموضع

ن فقه أأما الحجاج عند علماء األصول فال يخفى على من له أدنى صلة بعلم أصول ال

ن أكثر صول مهذا العلم من أكثر العلوم اإلسالمية توظيفا للحجاج والجدل، وأن علماء األ

 ألصوليةاعد اأرباب العلوم اإلسالمية براعة في استثمار قوانين هذا العلم في تقرير القو

دحض وفين، الشرعية، واالحتجاج لها، والدفا  عنها، ونقض شبه المخال واستنباط األحكام

ستغنى ال ي المصطلحات والمفاهيم، والمبادئ التيو آرائهم، وما يتبع ذلك من ضبط الحدود

 ؛(6)السمععقل وعنها في هذا العلم، وما ذاك إال ألن أصول الفقه يقوم على المزاوجة بين ال

يه فالغزالي" ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب  ألن أشرف العلوم كما يقول "

 .(7)الرأي والشر 

لية؛ ستدالبهذا الطرح تكون المسائل األصولية والقواعد الشرعية ذات طبيعة حجاجية ا

ين ابلوا بومن طريف ما أتوا به، أنهم ق» ألنها تستنبط الحكم وتثبت الدليل على ذلك، 

روبه وبين االستدالل البرهاني والصوري في ض القياس التمثيلي في أصنافه ومبادئه

ل تحلي وقوانينه، وخلصوا بعد تقليب النظر فيهما إلى وجوب األخذ بقياس التمثيل في

 لكريمالخطاب الطبيعي، الذي يمثله في أجلى مظاهره المصدران اإلسالميان القرآن ا

ات يرية ومميزوالحديث الشريف، وذلك لما ينطوي عليه هذا الخطاب من خصوصيات تعب

 .(8)«مضمونية تقصر عن آدائها إمكانات البرهان الصوري

 لحجاجباإلضافة إلى ذلك فإن المتأمل في كتب علماء األصول يدرك توظيف آليات ا 

بوضوح، من خالل عناية األصوليين بترتيب المادة األصولية على وجه اإلجمال 

 و      والتفصيل، وبناء القواعد على أسس منهجية سليمة، مع الحرص على إقامة الحجج

وبيان  غوية،أو اللالعقلية  ن الدالئل الشرعية، أوالبراهين على كل قاعدة بما يناسبها م

 .(9) حجج المخالفين

ي اآلت ولنستدل على أن علماء األصول قد أفاضوا في البحث الحجاجي، نذكر المثال

 :للغزالي "من علم األصول من كتاب "المستصفى

 حجاج من قَدَّم العموم ثالث: » يقول "الغزالي": 
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 الحجة األولى: أن القياس فر  والعموم أصل فكيف يقدم فر  على أصل. 

 االعتراض: من وجوه األول، أن القياس فر  نص آخر ال فر  النص المخصوص به. 

ب ن كتامالثاني: أنه يلزم أن ال يخصص القرآن بخبر واحد ألنه فر ، فإنه يثبت بأصل 

 وسنة فيكون فرعا له. 

يف كق به ا يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوالحجة الثانية: أنه إنم

 يثبت بالقياس؟ 

وا فاقتل »االعتراض: أنه ليس منطوقا به كالنط  بالعين الواحدة؛ ألن زيدا في قوله: 

 ليس كقوله: اقتلوا زيدا.                  « المشركين

 وحجاج القائلين بتقديم القياس اثنتان: 

ه، لن العموم يحتمل المجاز والخصوص واالستعمال في غير ما وضع الحجة األولى: أ

 والقياس ال يحتمل شيئا من ذلك.

م من االعتراض: أن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العمو

 احتمال الخصوص والمجاز.

لى هو أوفالحجة الثانية: قولهم تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس وبين الكتاب، 

 من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما. 

جريد م، وتوهذا فاسد، ألن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع، بل هو رفع للعمو

 للعمل بالقياس. 

ن ح إما ألترجيى إال التوقف؛ ألن احجة الواقفية: قالوا: إذا بطل كالم المرجحين، فهل يبق

 يدرك بعقل أو نقل.

موم، حجة من فرق بين جلي القياس وخفيه، وهو أن جلي القياس قوي وهو أقوى من الع

 .(10)«والخفي ضعيف

جااءت علاى هاذا  مومساائله مو قضااياه مفي جل مواضيعه علماء األصولوهكذا منهج 

بيل لمصطلحات من ق وا، فقد تعرضالحجاج الوعي األصولي بنظريةالمنوال، وهذا يدل على 

اظ البرهااان والحجاااج، وقياااس الشاابه، وحجااج المخااالفين  واالعتااراض علاايهم باألدلااة، وألفاا

 فاي التعليال، والشاواهد، فهاذه كلهاا تمثال إرهاصاات لبحاث لغاوي أال وهاو البحاث الحجااجي

 .الدرس األصولي
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 إلسااالمي القااديم انحصاار فاايالحجاااج فااي الفكاار العربااي اوحااري بنااا أن نشااير إلااى أن  

ماا باين خطاباة الجادل والمنااظرة فيماا باين زعمااء الملال والنحال وفي» لونين خطابيين، هماا: 

التاي  ي الدروسفالنحاة والمناطقة، وفيما بين الفالسفة والمتكلمين، والخطابة التعليمية متمثلة 

 .(11)«كان يلقيها العلماء في مختلف العلوم آنذاك

 القياس:-ثانيا

عد قياس المصدر الرابع من مصادر التشريع اإلسالمي بيعد ال مفهوم القياس:-1

وهو في  صول،القرآن الكريم والسنة الشريفة واإلجما  والتي اتف  عليها علماء الفقه و األ

مي لك ساللغة: التقدير والمساواة؛ أي تقدير شيء على مثال شيء آخر، وتسويته به، ولذ

 .(12)اويه يسبفالن؛ أي ال ال يقاس فالن ر به النعال مقياسا، ويقالالمكيال مقياسا وما يقد

قد عرف علماء األصول القياس بتعريفات كثيرة مختلفة وأما في االصطالح ف

حكم، ي الفالعبارات، إال أنهم أجمعوا على أن القياس إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه 

 الشتراكهما في علة ذلك الحكم.

وم على معل وحد القياس أنه حمل معلوم» بقوله: "القاضي أبو بكر الباقالني"عرفه وقد 

يهما و نففي إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أ

 .( 13)«عنهما

علة  ، الشتباههما فيهو تحصيل حكم األصل في الفر :»وقال "أبو الحسن البصري" 

  .(14)«الحكم عند المجتهد

م، الحك فالقياس إذن هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ ألجل اشتباههما في علة

في  ، كقياس النبيذ على الخمر(15)«البد في كل قياس من فر ، وأصل، وعلة، وحكم» ولهذا 

 التحريم لإلسكار في كل.

 ويسمى المقيس عليه كالخمر. ،فالركن األول:األصل

 المقيس كالنبيذ.، ويسمى الركن الثاني: الفرع

 ، وهي القدر المشترك بين األصل والفر  وهي اإلسكار.الركن الثالث: العلة

 وهو التحريم. الركن الرابع: حكم األصل

 .(16)وثمرة القياس انتقال حكم األصل إلى الفر  الشتراكهما في العلة

ة، كما يتألف كل قياس من مقدمتين؛ مقدمة كبرى، ومقدمة صغرى، يقودان إلى نتيج

ال ينتظم القياس إال بمقدمتين معلومتين، تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط »يقول "الغزالي": 

، فالمقدمة الكبرى هي من المسلمات عند المتلقي، (17)«مخصوص، فيتولد بينهما نتيجة
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وتعتبر هي منطل  المحاجج، وبإضافة االستدالل نحصل على نتيجة القياس وهذا راجع 

"      ، يقول (18)ير أو يقدم حسب ما يقتضيه المخاطب أو الخطابلمقاصد المحاجج، فقد يغ

 .(19) «سدى -إذ ذاك–إذا لم يقبل المخاطب المقدمة الكبرى كان الحجاج  »ويليام برانت" 

راتبه عالقة قوية بحجية القياس من حيث معرفة م إن هذا له القياس: تقسيمات - 2

وة الق التي ينشأ عنها اختالف في قوة االحتجاج به تبعا الختالف تلك المراتب من جهة

 والضعف، لذلك نجد تقسيمات عديدة للقياس عند األصوليين، نذكر منها:

 س الجلينقسم القياس من حيث القوة والضعف إلى قسمين: القياي التقسيم األول:-أ  

 والقياس الخفي.

الدين و ما يتبادر إلى الذهن ألول وهلة؛ كقياس تحريم ضرب الوه القياس الجلي:-

 اَل وَ  ف   ا أُ مهُ لَ  لْ قُ  تَ فاَل    على تحريم التأفيف بجامع األذى في كل منهما، في قوله تعالى:

  .(20) (23)اإلسراء  ﴾ماهُ رْ هَ نْ تَ 

 ظنونا،قياس الذي يكون نفي الفارق فيه بين األصل والفر  مهو ال القياس الخفي:-

مع بجا ويحتاج فيه إلى اجتهاد ونظر، كقياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر في الحرمة

ب بسب اإلسكار في كل منهما، ومن الوارد أن يكون تحريم الخمر الذي ورد فيه نص صريح

ال توجد تلك الخصوصية في  وجود خصوصية أخرى سوى اإلسكار في الخمر، وربما

س القائ جيحتاوالنبيذ، ولذلك فإن إلحاق النبيذ بالخمر، ينفي وجود فارق بينهما، أمر مظنون 

  .(21) إلى إثبات ذلك

في  نجده  -فيالجلي والخ-هذا المقام إلى أن هذا التقسيم للقياس نشير في وحري بنا أن    

ذلك ودرج، ، نظرا لما يتسم به من مبدأ التالبالغة الجديدة ضمن تقنيات السلم الحجاجي

 القياس بين جلي رقَ حجة من فَ  »":الغزالي"يقول باالستناد إلى قوة الحجة أو ضعفها، 

منشئة ، (22)«ه، وهو أن جلي القياس قوي وهو أقوى من العموم، والخفي ضعيفي ِ وخفِ 

ة عالقة ترتيبيحقل حجاجي ينطوي على إن أي »: بذلك سلما حجاجيا، يقول "ديكرو"

 .(23)«)الحجج( نسميه سلما حجاجيا

 أدنى". " قياسلى" و" قياس المساواة" ووْ القياس إلى" قياس أَ  ينقسمالتقسيم الثاني: -ب

 ي األصل؛كان فيه ثبوت الحكم في الفر  أولى من ثبوته فهو ما  لى:و  األأ قياس ال -

 كتحريم ضرب الوالدين أولى بالمنع من التأفيف.

ال ممثل حكم األصل؛ كقياس إحراق  فيهحكم الفر  كان  هو ما المساواة:قياس  -

 اليتيم أو إغراقه على تحريم أكله بجامع اإلتالف من الكل من غير وجه ح .

أضعف منه في األصل؛ كقياس النبيذ وهو ما كان ثبوت الفر  فيه قياس األدنى:  -

 .(24) لعلى الخمر في التحريم بجامع اإلسكار في ك
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 حجاجية القياس:  -3

خطاب يد اليعد القياس آلية أساس من آليات التداول الحجاجي، باعتباره قائم على تول

ئص لخصاالطبيعي، انطالقا من مهمته المتمثلة في الربط بين شيئين على أساس جملة من ا

 . (25)االمشتركة بينهما، للوصول إلى استنتاج م

 إلقنا ،الحجاجي عند من يحسن استعماله تحقي  اقوة القياس في الخطاب  والذي يظهر

ن مناك نظرا للمكانة التي يحتلها القياس بكل أنواعه في نجاعة الخطاب الحجاجي، بل ه

نفي ييرجع حجاجية الخطاب العتماده على القياس؛ ألن المحاجج الذي يوظف القياس ال 

 . (26) الحكم، بل يزيد الحكم إثباتا أو نفيا على حسب الخطاب

لقياس انفردوا بالدراسة المستفيضة لمفهوم ا»ومن المعلوم أن علماء أصول الفقه 

ع لجاموخصائصه، فقد وصفوا البنية القياسية، وحددوا عناصرها، وبينوا مسالك الوصف ا

 نها،بين المقيس والمقيس عليه، وصنفوا أشكال هذه المسالك، ورتبوا خصائص كل صنف م

ها عليها، ووجود دفع هذا االعتراض، كما وصفوا شروط ورسموا مختلف وجوه االعتراض

  .(27) «وأحكموا تفصيلها

 ، وليينوبذلك يعتبر القياس أبرز وسيلة حجاجية استوحاها الخطاب الحجاجي من األص

لتأثير في ا ألنه يضطلع بدور مهم ؛من أقوى الحجج والبراهين التي يلجأ إليها المخاطب وهو

ي لى ما فجع إ، التي هي موضو  القياس، ونجاح هذا القياس إنما يرواإلقنا  والتسليم للفكرة
س؛ لمقيمكنة المتكلم به، من ذكاء ذهني، وحيل عقلية يستطيع أن يربط من خاللها بين)ا

اها( ي استدعالت الفكرةالفكرة التي يدافع عنها، والمقيس عليه؛ التي هي الشاهد أو النموذج أو 

ضاء ففضاء افتراضي أو  وأراد االستعانة بها في نجاعة خطابه ونفاذه، سواء كانت من
  .(28)واقعي

قناعية على شبه المنطقية التي تعتمد في قوتها اإل ولهذا اعتبره "برلمان" من الحجج     

 لصبغةاذات ومن أهم عالقات التعدية  ،بعض البنى المنطقية ومن قوانينه قانون التعدية
 ا تتضمنمية بين أن قضالحجاجية شبه المنطقية عالقة التضمن؛ وهي العالقة المنطقية التي تُ 

قياس ي الفقضية أخرى، ويبدو هذا خاصة في االستدالل القياسي القائم أساسا على التعدية 

 ضميرا ، ويسميه قياسا ظنيا، فالضمير ليس من بعض "أرسطو"الخطابي الذي يسميه 
ور لى ظهإال حجة أو دليال شبه منطقي يقدم في شكل قياس، ويؤدي إ "برلمان"ه حسب الوجو

 .(29)عالقة التعدية 

تمد أن يع آلية منطقية حجاجية، يمكن للمحاججعند "بيرلمان" هو وعليه فإن القياس       
، ولهذا سماه "طه عبد الرحمن" بـــ"االستدالل (30)عليها في إقنا  المعترض عن كالمه

ها بكاثر يحتوي اآلليات التي يتوالد بها كل خطاب طبيعي وتت -في نظره–؛ ألنه كالمي"ال

 .  (31)أجزاؤه، وتتماسك فيما بينها
كما يرى "طه عبد الرحمن" أن النتائج التي أفضت إليها مختلف وسائل أصحاب النزعة      

استحصالها  أنها في جزء كبير منها، يمكن -بعد طول تمحيص وإمعان نظر–الحجاجية 

ولم تنكشف لي الصبغة القياسية  » بوسائل القياس التمثيلي والقياس األصولي خاصة، يقول:
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للنتائج التي توصل إليها منظرو االستدالل الطبيعي فقط، بل تكشفت لي حقيقة أبعد وأخطر، 

وهي أن تنظير أصحاب القياس، من أصوليين وأهل المناظرة ، لالستدالل الطبيعي كان 
، وهذا يدل على الوعي األصولي بحجاجية القياس (32)« وأتم من تصور المعاصرين له أقوى

 ودوره اإلقناعي في الخطاب.

 خالصة القول:      

 نموذجا،بعد رحلة طيبة مع البالغة الجديدة في التراث األصولي، حجاجية القياس أ     

 توصلت إلى النتائج اآلتية:

لى لتي تؤدي إايُعرف الحجاج في الفكر الغربي بأنه تقديم مجموعة من الحجج واألدلة  -      
 ا.  و  م، والتي يكون القصد منها التأثير في المتلقي، وإقناعه بخصوص موضةنتيجة معين

قواعد رير العلم األصول من أكثر العلوم اإلسالمية استثمارا للحجاج وقوانينه في تق -

 واستنباط األحكام الشرعية. األصولية،

 ستخدم مصطلح الحجاج بكثرة في المصنفات األصولية إلى جانب االستداللاُ  -

 والبرهان واإلقنا .

يات من تقن حكم األصل على الفر  الشتراكهما في العلة، وهو تقنية إطالقالقياس هو  -

 األصوليون والتداوليون على حد سواء. االحجاج، اهتم به

ا نجاعته التقنيةمن أقوى الحجج التي تؤدي إلى اإلقنا ، وقد أدت هذه القياس  عدي -

في الخطاب، ويبنى على مقدمتين؛ مقدمة كبرى)األصل(، ومقدمة صغرى  الحجاجية

 )     نتيجةه ال)الفر (، ثم النتيجة المستلزمة من القياس) الحكم(، و الحجة التي أدت إلى هذ

 العلة الجامعة(.

 لقياس أبرز آلية استداللية حجاجية استوحاها الخطاب الحجاجي منيعتبر ا -

 األصوليين. 

ية لحجاجالقياس عند أصحاب النظرية الحجاجية أمثال "بيرلمان" هو من التقنيات ا -

 شبه المنطقية.

عند  الذي يتسم بالتدرج من حيث قوة الحجة وضعفهاتبرز مالمح السلم الحجاجي  -

س لقيااألصوليين من خالل تقسيمهم للقياس من حيث القوة والضعف إلى القياس الجلي وا

 في البالغة الجديدة كتقنية من تقنيات السلم الحجاجي. ما جعلهالخفي، وهذا 

انها وأرك القياسيةفحددوا عناصر البنية  في دراسة القياسعلماء األصول  أفاض -

 -فوقيإن لم نقل –وبشكل يقارب  بحجاجية القياسعمي  لاوعي ال وهذا يدل على وشروطها،

 .النموذج التداولي 

ي لتداولاإن لعلماء األصول فضل السب  في كثير من البحوث التي قام عليها الدرس  -

 الحجاج وتقناته كتقنية القياس االستداللي.وإن اختلفت المصطلحات، كبحث 

 الهوامش:
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بالغة الجديدة )المصطلح و ال: بـــــ الموسوم الوطني الملتقى في مداخلة: المشاركة نوع

 . المفهوم(بين التراث العربي و الفكر اللغوي الحديث 

من  –ساني الل    الحجاج البالغة العربية الجديدة بين الحجاج المنطقي أم :البحث عنوان

 .  -خالل جهود جابر عصفور نموذجا 

 الثالث : تلقي البالغة الجديدة في الدراسات العربية . المحور: المشاركة محور

 المقدمة :

إّن البالغة العربية موغلة منذ القدم، على اعتبارها البحر الّذي لم يصل أحد إلى نهايته مع 

استنفاد األعمار، إذ ترجع إلى عصر اليونان وما جاء من مؤلفات أرسطو و أفالطون ، 

راسات المعاصرة مع شاييم و بيرلمان و زميلته تيتكا في أعمالهم  عنفضالً  ظهورها في الدِّّ

وال شّك أّن فكرة وضع تصور جديد للبالغة العربية في العصر ، "البالغة الجديدة"المسماة 

الحديث جاء منطلقه من تلك االستفسارات و اإلشكاالت الّتي طرحها النُّقاد بخصوص التراث 

كان ذلك دافًعا لتقويم هذا  ه على استيعاب الـمعطيات اللِّّسانيّة الجديدة،إذالبالغي، وقدرت

التُّراث من خالل النَّظر من جديد في مراحل تكوينه أو مرحلة تقنين هذا العلم وأهم منطلقات 

ّل البالغة الجديدة، حيث ت الدّراسات خط تجديده وموقف أصحابها من البالغة القديمة في ظِّ

بية مؤخًرا في الوطن العربي خطوات هامة، فقد أعيد النَّظر في البالغة العربية البالغية العر

 من منظوٍر جديٍد .

 الـمنطقي الحجاج بين الجديدة العربية بــــــ: البالغة الموسومة الـمداخلة خالل من سأحاول

 اآلتية: اإلشكالية نع اإلجابة -موذجاـن عصفور جابر جهود خالل من –اللِّّساني  الحجاج أم

 الجديد البالغي الدَّرس ضوء في العربية البالغة يف عنها الكشف تم الّتي لجوانبا هي ما 

 ذهه خالل من عنها نجيب فرعية إشكاالتٍ  ةدّ ع طرحن ومنها عصفور؟ جابر ودهج خالل من

بالبالغة ما عالقته و ما مفهوم الحجاج؟و  الجديدة؟، العربية البالغة مفهوم البحثية: ما الورقة

 اللِّّساني في البالغة والحجاج المنطقي الحجاج بين العالقة طبيعة تكمن أينو  الجديدة ؟

 الجديدة؟ العربية

  ( :La nouvelle rhétorique مفهوم البالغة العربية الجديدة ) -1

إن مصطلح "البالغة الجديدة " من المصطلحات الَّتي أصبحْت على اتصاٍل دائٍم بالتيار 

التَّداولي في الدَّرس العربي، وخاصة مدراس الحجاج الَّتي ساهمْت في إعادة مفهوم البالغة 

 في الّساحة تحت ُمسمى "البالغة الجديدة " أو "الحجاج" .

حيث تَقُوم البالغة الجديدة بعملية فحص لكل الحجج و البراهين الواردة داخل الخطابات 

واتنا الّشخصية الَّتي تتطلب في العديد من المرات إلى ذ ةسواء كانت تلك الخطابات ُموجه

 . iتقديم أدلة عقليّة منطقيّة التخاذ موقف أو تنفيذ فعل معين

وهذا ما يُشير إليه النَّاقد "محمد مشبال" في كتابه "البالغة و األصول " بأنَّ البالغة الجديدة  

عكس ذلك نجد تداخالً و تعاضدًا بل  ،بالغات متعددة ال يعني تنازعها أو تنافر أقطابــهـــا

بين هذه البالغات لتأسيس صرح بالغة عامة مؤهلة لتشكل الخلفية النّظرية ، و العدة 



راسة النَّقدية بما تحتاج إليه لمقارنة الخطاب التَّداولي و التَّخيلي، ويذكر  التَّطبيقيّة لتزويد الدِّّ

را محل البالغة  لَّ سات األسلوبيّة ال يُمكن أْن تَحُ محمد مشبال بأنَّ الـمنجزات الّشكالنيّة و الدِّّ

 .   iiبل تُعتبر داخلة في دائرة البالغات المتشكلة على مدى تاريخ اإلنسانية

ماثلة في كل  –يرى معظم المفكرين البالغيين المعاصرين  –ويزيد قائال : " فالبالغة 

ذا هو موضوع البالغة هني ... النُّصوص ، بل إنَّها مكون طبيعي في أشكال التَّواصل اإلنسا

، الَّذي قد يتجسد أحيانًا في مجموعة من البنيات اإلقناعية )البالغة الحجاجية (، و أحيانًا في 

ور و الوجوه األسلوبية ذات  ) بالغة المحسنات ( و   التحسينيةظيفة  الومجموعة من الصُّ

يغ التَّعبيريّة و التَّصويريّة الَّتي تُفرزها مختلف  أخرىأحيانًا  قد يتجسد في مجموعة من الّصِّ

 .iiiبالغة األدبية (الو األشكال و النُّصوص األدبية ) األنواعاألجناس و 

ومن خالل التعريف الّذي قدمه محمد مشبال يبين لنا أن البالغة الجديدة ماهي إال استنطاق 

تها الّتي جاءْت فيها ، فهي مزيج لغوي بين الجانب الفني و الجانب النُّصوص الواردة و سياقا

 اللِّّساني لتحقيق بالغة جديدة تهتم بالعمليّة التَّواصليّة بُكل زواياها .

فالدّراسات المعاصرة المتأخرة أولت اهتماًما بعدّة بالغات خاصة، مثل بالغة السَّرد ، 

واية و بالغة المسرح وكانت ت حت ُمسمى البالغة الجديدة و تُسهم كلّها في بناء وبالغة الّرِّ

 . ivكليّات البالغة كعلم كلّي شامل يُسمى علم اإلنسان و الّلِّسان

 

َجاج الّتي تهدف إلى دراسة التِّّقنيات الخطابيّة ،  وتُعرف البالغة الجديدة بأنّها نظريّة الحِّ

تهتم البالغة الجديدة  وتسعى إلى إثارة النفوس، و كسب العقول عبر عرض الحجج ، كما

أيًضا بالشروط الّتي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب ، ثّم يتطور، كما تفحص تلك اآلثار 

 .vالنَّاجمة عن ذلك التَّطور

لكنّها  ،ومن خالل هذا التعريف نُدرك أن البالغة الجديدة ماهي إال امتداد للبالغة الكالسيكية

 ة وعرض الحجج .تختلف عنها في التِّّقنيات الخطابيَّ

ينبغي اإلشارة إلى تعارض البالغة الجديدة مع تقليد البالغة الحديثة، وهي  ،ذلكن فضال ع

إنَّها تختزل البالغة في دراسة الوجوه . ،من األفضل أن تُدعى أسلوبيةةبالغة أدبيّة صرف

الخطاب أو غير معنيّة بشكل  األسلوبيّة، فالبالغة الجديدة على عكس البالغة الحديثة

الزخرف أو القيمة الجماليّة ، بل من جهة كون ذلك وسيلة لإلقناع ، وخاصة وسيلة لإلبداع 

"،) أي جلب أشياء إلى ذهن الّسامع ليست حاضرة في ذلك الحين ( ، وذلك  رأي "الحضو

 .  viعبر تقنيات التمثل

َجاج :-2  مفهوم الح 

اج و يختلف مفهومه من حقل آلخر، فنجد الحقول الـمعرفية الَّتي تناولت الحج كثُرت    

بالغية وتداوليّة، وهذا ما جعل داللة  أخرىو ، مفاهيم فلسفيّة منطقيّة، و أخرى قانونيّة

الحجاج تختلف من دراسة إلى أخرى، فقد ورد تعريفه في معجم تحليل الخطاب على أنّه 

ظر ُمتنازع فيها لدى :>> نشاط لغوي و اجتماعي غايته دعم أو إضعاف مقبوليّة و جهة ن

مام وذلك بعرض كوكبة من القضايا قصد تبرير أو دحض هذه الوجهة أ ،مستمع أو قارئ

 viiقاض عقالني <<

فهذا التّعريف  تعريف قانوني للحجاج حيث يشترط وجود طرفين متنازعين أمام قاض     

 مبرّرات تخدم وجهة نظره . طرف يعرض عليه كل



( بكونه : >> سياق من الفعل اللُّغوي تُعرض فيه  UTZ Maasويُعرفه أوتس ماس )

في شأنها، هذه الفرضيات المقدّمة في الموقف  ةُمختلف عاءاتفرضيّات أو مقدّمات و ادّ 

 viiiالحجاجي هي مشّكل الفعل اللُّغوي <<

فيه جهود  بني(: >>  جنس الخطاب ، ت  Deborah Schiffrinأّما عند ديبوراشيفرين)

امة مواقفهم الخاّصة ، في الوقت نفسه الّذي ينقضون فيه دعامة موقف خصومهم األفراد دع

>>ix. 

و  اإلقناعيفرين  أن الحجاج جنس من الخطاب يقوم على غرض شومن خالل ّتعريف ديبورا

فاع عن موقف شخصي . اإلفهام  و الدِّّ

( :>> حمل المتلقي على االقتناع ChaimPerelmen( ) 1912- 1984أّما لشاييمبيرلمان )

 .xحجم هذا اإلقناع <<بما تعرضه عليه ، أو زيادة في 

و  نلشاييمبيرلمان قدم هذا التّعريف مركزاً على وظيفة الحجاج في تبني موقف معيّوهنا

 ( تبرز صّحة هذا الموقف .Argumentsإقناعه و التأثير فيه باللُّجوء إلى حجج ) 

ج و األدّلة المؤدية إلى نتيجة معيّنة ، فقد عّرفه على أنّه :>> تقديم الحج و بكر العزاويأبأّما 

اجيّة داخل الخطاب ، و بعبارة أخرى يتمثل الحجاج في توهو يتمثل في إنجاز تسلسالت استن

إنجاز متواليات من األقوال، بعضها هو بمثابة الحجج اللّغوية وبعضها األخر هو بمثابة 

 ستنتج منها << .النَّتائج الَّتي تُ 

إلى  صخلُ و بكر العزاوي أن الحجاج عبارة عن تسلسل قولي يبدأ بتقديم حجة ويَ أبيُوضح 

 نتيجة .

 والحجاج : الجديدة البالغة بين العالقة

ذلك ألنَّ الـمجددين للبالغة ، ثمة تداخل كبير في التّعريفات بينهما عند الكثير من الباحثين

وغيره، أرادوا أْن تنتعش البالغة بما تحويه من خاصية إقناعية  مثال روالن بارت أ الغربية،

ال يكون النَّص حجاجيًا، من وجهة نظر البالغة الجديدة، إال ، فيتسم بها الخطاب الحجاجي

ضمًرا أو معلنًا، بنية تحويل أو تعديل وجهة مُ  حين يحمل بذرة خالف، تتضمن قصدًا تأثيريًا

 .xiوافقة داخل مسار تواصلي غير إلزاميالمزيد من أو حمله على م ،تفكير المخاطب

وفي الفن بجميع ، لهذا فإنَّ بالغة الحجاج تتصف بالبنية إذ نجدها في األدب بجميع أنواعه

، وغيرها اإلعالمتمظهراته الجماليّة، مثلما نجدها في علم النفس و االجتماع و القانون و 

ألنّها تتسم بإقناعية استطاعت أْن تتوغل إلى جميع العلوم و المعارف، وهذه الخاصية 

 اإلقناعية في البالغة الجديدة جعلت اختيار الحجج بتحديد بعنصرين هما : 

 النطالق من المعطيات الَّتي يمتلكها المتلقي حتى يتسنى إقناعه بشكل تراكمي للحجج ا

. 

 حاجة ال تُؤتي أكلها إال إذا اعتمدنا على حجج مضادة وذلك ألن الم، راعاة المقامم

 حجج الَّتي يُركز عليها الخصم في بناء خطابه.لل

هذا ارتبطت البالغة الجديدة بالحجاج ارتباطاً ال انفصام له، وذلك باعتماد تقنيات البالغة ل و

لبالغة الجديدة كما أّن العوامل و الروابط تُعتبر في نظرية الحجاج و ا، في عمليّة اإلقناع

عناصر الَّتي تساعد على انسجام الخطاب حتّى يصل إلى مبتغاه من توجيه الن من يعنصر

 .xiiالمتلقي إلى النتيجة المرادة أو ما يُسمى بالوجهة الحجاجية



و الحديث عن البالغة وحجاجياتها خاصة بعد انتقالها من لغة موضوع إلى لغة واصفة، 

"تلتقي مع مجموعة من المصطلحات الحديثة كتحليل الخطاب  أضحت أنهايجعلنا ننظر إليها 

أنّها " ليست محصورة على و األسلوبية و القراءة "وغيرها، وهذا يجعلنا ننظر إلى البالغة 

 .xiiiفي البعد الجمالي بشكٍل صارٍم ، بْل تنزع إلى أْن تُصبح علًما واسعاً للمجتمع "

مختلف العلوم المعرفية و اإلنسانية من أجل رونقتها في وغل لتوهنّا ندرك أنَّ البالغة تسعى ل

 قناع الـمتلقي .  إببعدها الجمالي و تحقيق خاصيتي التّواصل و التأثير و 

فيُشير "صابرالحباشة" في كتابه "التداوليةوالحجاج" إلى أّن الحجاج ماهو إال وظيفة من 

ة من األساليب ناسالغة : بل هو ترفنًا يُوازي الب/الحجاج علًما" وظائف البالغة، وعليه فليس

و األصوات يتم افتراضها من البالغة )ومن غيرها ، كالمنطق و الّلغة العادية ... ( ولذلك 

 .xivفمن اليسير اندماج الحجاج مع البالغة في كثير من األساليب "

البعد –ر الحباشة أنّالحجاج يُوازي البالغة من حيث األساليب و األصوات بويُبين صا

 فعليه فإّن التّداخلبين البالغة و الحجاج أمٌر جائٌز . –جمالي ال

كما يقول "صابر الحباشة " : وفي هذا اإلطار  وجدنا البالغة الجديدة في عالقتها بالحجاج 

قنيّات الخطابيّة، وتسعى إلى إثارة النّفوس وكسب العقول عبر عرض الحجج، تال"تهدف إلى 

 ،بالّشروط الّتي تسمح للحجاج بأْن ينشأ في الخطاب ثم يتطّور كما تهتم البالغة الجديدة أيضا

 . xvكما تفحص اآلثار النّاجمة عن ذلك التّصور " 

هدفان يوفي هذا الصدد يُرجح أّن البالغة الجديدة لها عالقة وطيدة بالحجاج باعتبار كليهما 

، خالل عرض الحجةعقول من القنيّاتالخطابيّة من أجل إثارة نفس المتلقي و كسب التإلى 

 فالبالغة هي الوعاء الَّذي تسكب فيه الوظائف الحجاجية خطابها .     

ويظهر جليًا ، يكمل اآلخر أحدهماوخالصة القول أن البالغة و الحجاج هما علمان قائمان 

وعليه ، المتلقي و عرض الحجج للمرسل إقناعمن خالل التقنيّات الخطابيّة إلثارة النفس و 

 وجهان لعملة واحدة.غة و الحجاج فإنَّ البال

 نشأة البالغة العربية الجديدة : -

في العصر الحديث على التَّعريف بالتُّراث البالغي، من خالل كتابة  الدارسيناقتصرْت مهمة 

تاريخه، حيث كان هّم الطالب في تلك الفترة أن يضع الباحثون كتبًا ، تجمع مراحل هذا العلم 

طفى المراغي إلى تحقيق ذلك من خالل عمله الموسوم بــــــ: "تاريخ ، وهو ما دفع أحمد مص

، وتقوم خطة الكتاب على شرح 1950علوم البالغة و التعريف برجالها " الَّذي صدر سنة 

األطوار الَّتي مَرْت بها البالغة العربية منذ بدء التَّصنيف، حين كانت بحوثًا مبعثرةً في كتب 

 . xviعجاز القرآنعند عبد القاهر الجرجانيالنَّقد و الموازنات و إ

راسات الرائدة في تلقي هذا التُّراث البالغي من خالل الكتابة التَّاريخيّة ، كتاب شوقي  ومن الدِّّ

(: "البالغة تطّور و تاريخ " ، الَّذي يُعَدُّ أهم األعمال الَّتي فتحت  2005 -1910ضيف )

وتعدى الباب أمام الباحثين للنهوض بهذا التّراث من خالل التَّعريف به و كتابة تاريخه ، 

األمر إلى تفسيره و تأويله، لم يكن العمل الَّذي قّدمه شوقي ضيف سردًا تاريخيًا فحسب، بل 

حاول بوعي أْن يبحث عن حلقة وصل بين مرحلة تاريخيّة و أخرى ، و أْن يربط بين الجانب 

 . xviiالبالغي و الجانب األدبي 

راث البالغي بشموليته ، فإننا نذكر مادام موضوعنا يدور حول الكيفية الَّتي تّم بها تلقي التّ 

بعض الدّراسات الّتي  كان هدفها دراسة مشكالت البحث البالغي في العصر الحديث ، سواء 

م ( 1973 – 1889من خالل جزئية األرسطي في البالغة حيث نجده في عمل طه حسين )



الجرجاني أو عند عندما شملت دراسته التَّفكير البالغي العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر 

راسة الَّتي قدمها بدوي طبانة ) ذينالَّ   2000- 1914اشتغلوا على بالغة الّسكاكي ، كذلك الدِّّ

م، حاول من خاللها دراسة تطور فكرة البالغية عند العرب و  1956م( ونشرها سنة 

بيان العربي عند لحاول البحث عن مفهوم لو الوقوف على مناهجها ومصادرها الكبرى،

 . xviiiع اللُّغة ، وكيف تطّور مفهومه في أذهان العلماءواض

أنَّها قدّمْت  كتابة جديدة لتاريخ البالغة العربية ، العمل الَّذي قّدمه   ومن الكتابات الّتي نظنّ 

علي عشري الزايد ، الموسوم بـــ: " البالغة العربية، تاريخها ، مصادرها، مناهجها " ونُشر 

ن منهج التّأليف البالغي عند العرب ، وخلص عكتابه البحث م ، وكان موضوع  1977عام 

إلى أنَّ البالغة عرفت في تطورها أربع مراحل وهي : المنهج التجميعي )آثار البيان و 

نهج االنطباعي )الكامل للمبرد (، و المنهج التحليلي الفني )كتابات عبد القاهر مالتبيين (، و ال

 ، xixنطقي )مفتاح العلوم للّسكاكي (الجرجاني (، و المنهج التقني الم

 ْذنرىإ عدعليعشريالزايد،ب إنّفكرةتصنيفالكتاباتالبالغيةوفقمناهجمعينةاستلهمهاباحثونآخرون

راساتالبالغيةالمختلفة.، شتغلعلىفكرة "مناهج "ا حمدمطلوبقدأ  وبحثفيالدِّّ

وتأثر بهذا النوع من قراءة التراث عبد السالم عبد الحفيظ ، في كتابه الموسوم بــــــــ: 

م في القاهرة ، حيث  1978صدر سنة  " الذي"مناهج البحث البالغي في الدّراسات العربية 

راسات  راسابالير الغتناول فيه مباحث البالغة في الدِّّ  تغية كاللغوية العامة و النحوية ، و الدِّّ

 .xx، وفي الِّّدراسات النَّقدية و األدبية عجازهإالقرآنية ككتب المجاز القرآن و 

اتسمت كتابتهم بالسرد التَّاريخي في تلقي هذا التُّراث، وال يسمح المجال  الدارسينّن أو الحق 

تُعتبر دراسات قيّمة نجحت في تقديم تاريخ البالغة العربية ، وفتحت المجال ، وبعرضها كّلها

ورة األدبية لمصطفى  للباحثين في تقديم  دراسات حول موضوعات جديدة نذكر منها الصُّ

ورة الفنيّة في التُّراث النَّقدي و البالغي لجابر عصفور .  ناصف و الصُّ

 اومن هنا ابتدأ البحث عن قراءة جديدة للتراث البالغي وفق مقوالت الدّرس اللِّّساني متأخر

رسة في التّراث النَّحوي العربي، وهذا النوع من القراءة يرتكز على مقارنة مع القراءة الـمما

منهجية بنيويّة لسانيّة تختلف عن المناهج الخارجية الّتي الحظنا بخصوصها سيطرة المنهج 

التَّاريخي عند من حاولوا قراءة البالغة القديمة أمثال شوقي ضيف و بدوي طبانة و عشري 

 .  xxiلمنهجن سلك هذا امالزايد وغيرهم م

ومن ثم فإّن هذا النوع من القراءة فتح المجال أمام الباحثين العرب للنظر من جديد في التّراث 

البحث عن علمية البالغة  لتكون مشاركة في  ةالبالغي وفق مقوالت علم اللُّغة الحديث بغي

صناعة أدبية األدب ، إْذ ظهرت بعد ذلك بعض المحاوالت الَّتي حاول أصحابها الوصول إلى 

تقديم قراءة جديدة للبالغة العربية ، على غرار محاوالت حمادي صمود و محمد عمري 

 . xxiiومحمد عبد المطلب و جابر عصفور و غيرهم

ي العصر الحديث و المعاصر بالتراث البالغي، و أسهم ذلك في ظهور اهتم الدّارسون ف

العديد من الدّراسات و األبحاث العربية ألجل استنطاق الموروث البالغي، وتصنيف مراحل 

تطوره انطالقًا من مرحلة النشأة ثم التّطور و الّنضج و استكماالً بمرحلة االستقرار ، وهي 

بين جيل تبني المنهج التَّاريخي عند الرواد المحدثين أمثال الكتابة الّتي تغيرت مالمحها 

ن استعاروا األدوات الّلسانيّة يشوقي ضيف و أحمد مصطفي المراغي ..... وغيرهم، وآخر

وقدموا تاريخ البالغة بصورة معاصرة مختلفة أمثال حمادي صمود ومحمد العمري .... 

 وغيرهم .



 الل  ساني : وج المنطقي البالغة العربية الجديدة بين الحجا-4

هناك من يعتقد أن البالغة لم يعد يُفهم منها سوى وظيفتها في تنميق الخطاب وزخرفته 

وجماليته وال عالقة لها باإلقناع يقول محمد الولي : >> وفي هذه الحالة مادامت نواة البالغة 

....إلى بالغة  رسطيةاألالحجاجية قد ألحقت بالمنطق فقد اختزلت البالغة العامة في صيغتها 

 xxiiiمحسنات و زخارف <<

وهنّا يبين محمد الولي بأنَّ البالغة الجديدة قد انحصرت في دائرة المنطق و بعدها الجمالي 

 من محسنات و زخارف و اختزالها للبالغة الّتي كانت آنفًا. 

غة إن البالغة من هذا المنظور أصبحْت بالغة محسنات وزخارف واستعارات جمالية،والبال

على عكس ذلك فهي ذات صلة وثقى بالحجاج، ووسيلة لإلقناع، كما أنّها تبحث في استعمال 

 الخطاب من أجل أن يكون مقنًعا؛كماأنعالقةالحجاجإشكال

نعنيبالقدماءفالسفةاليونانوبالتّحديدأرسطووالبالوثيرومعقدمنذالقدم،فقداهتمالقدامىقباللمحدثين،م

 .xxivغيينالعرب

يّة قد خصّصها أرسطو لـمجال اإلقناع و آلياته حيث تشتغل على الّنص نجد البالغة األرسط

الخطابي في المقامات الثالثة )المشاورة ، المشاجرة و المفاضلة ( فخطابة أرسطو تضمنت 

عناصر حجاجية و أسلوبية كما أن أجناسها الثالثة قابلة الحتواء أصناف الخطاب االحتمالي 

ي أصبحت تة أرسطو هي البالغة العامة بالمفهوم الجديد، الَّ المؤثر، ويُمكن أن نعتبر خطاب

راسات البالغية الحديثة  . xxvمجااًل خصبًا للبحث في الدِّّ

كما نجد المنطلقات و المصادر و مسارات البحث قد تعدّدْت في الدَّرس البالغي العربي 

لكل المقاربات الحديثة ، حيث نجد  تستجيبالبالغة العربية جعل ا مقديمه و حديثه، وهذا 

الحجاج جاء في عدّة صيغ كالبيان ، والـمقام ....وقد استخلص "محمد العمري" في كتابه 

هتم بالفهم و اإلفهام، قد اأن البيان عند الجاحظ إلى وامتداداتها"،  أصولها"البالغة العربية و 

أنَّه العمليّة الموصولة إلى الفهم و  فيقول : >> مفهوم البيان عند الجاحظ مفهوم إجرائي : أي

م و هاإلفهام  في حالة اشتغالها ... فالشيء المركزي  الثابت في كتاب البيان و التبيين هما الف

، وبذلك يشير محمد xxviاإلفهام بالوسائل المختلفة : الوسائل اللُّغوية و اإلشارية خاصة <<

نظريتين أساسيتين هما : نظرية المعرفة العمري في كتابه إلى أن مشروع البيان يرتكز على 

و التأثير و  ناعقاإلن هو كل ما يهدف إلى اومن هنّا فإن البي ،و نظرية اإلقناع و اإلفهام

 االستمالة بما هو معرفي و إقناعي.

كما نستخلص أن كلمة "بالغة " بالمعنى العربي و كلمة "خطابة " بالمعنى اإلغريقي، 

 حقل واحد وهو اإلقناع .ظهرْت عند الغرب و العرب في 

كما تحدث البالغيون العرب عن المقام و مقتضى الحال، إْذ تناوله" أبو هالل العسكري 

ناعتين " حيث 1005 -م 920) المقام بتغيير الغرض المنشود،  ربطم ( " في كتابه " الّصِّ

في هذه الحالة خطابيًا يتمثل الخطيب والـمخاطبين ، ففباختالف الغرض المنشود يختلف المقام

ل كل  ، أما إذا كان المقام شعريًا فغرضه يتمثل في االستمالة و اإلثارة ، ولكْن يجب أْن َيستعمِّ

المقام يهتُم بالمتلقي كونه العنصر الـمتلقي، ف واقتناعمن الخطيبوالشاعر وسيلة للتأثير 

 xxviiاألساسي الَّذي يتوجه إليه الخطاب أو الشعر ...

م (" في مؤلفه " مفتاح العلوم " حيث  1229 – 1160كما نجد فكرة الـمقام عند " الّسكاكي )

المقامات عنده مختلفة ، كما أن أشكال االستعمال اللُّغوي في مختلف العالقات  تورد

نوع و تختلف بحسب مقتضيات هذا االتصال ، فمقام المتكلم يختلف على مقام االتصاليّة تت



فمثال الكالم مع الَذكي يتطلب مقاًما  ،السَّامع ، كذلك مقام الكالم يتغير من واحد إلى اآلخر

معينًا ومع الغبي يتطلب مقاًما آخر، لذلك قال " فإذا َشَرْعَت في الكالم فلكّلِّ كلمة مع 

 xxviiiصاحبتها مقام "

ه يُمارس الخطاب االقناعي ويُحاول فإن المقام يلعب دوًرا فعاالً  في الدّرس البالغي لكونِّ 

مراعاة األلفاظ لألغراض            والمقاصد الحجاجية الكالمية من أجل تحقيق هدف 

 اإلقناع . 

(" في  1968 – 1885و هنَّا البد من اإلشارة إلى ماقام به الكاتب "أحمد حسن الزيات)

صحيفته الرائدة "الرسالة"، من خالل مقالته األدبية وما أتاحه لألدباء و الكُتاب والباحثين من 

و األساليب البالغية و البيانية على وجه الخصوص،  ،التجديد في أمور األدب و الفن عموًما

تناء االعحيث قامبويُعد كتابه "دفاع عن البالغة " أحدث نقلةً نوعيّةً في البالغة و البيان 

 ، ويقوموتُعنى البالغة عنده بالعقل و الذوق معًا، بتجويد األسلوبواالقتدار على إبداع الجمال

عن طريق التأثير في عقول النَّاسو  اإلقناعالجمع بين الفكرة و الكلمة و ممارسة على عملها

 . xxixقلوبهم و إمتاعهم عن طريق التَّشويق و التّرغيب

حيث اهتم ، في أطروحته على رؤية الجاحظ لبالغة البيانكما أّن " حمادي صمود"ارتكز 

بالحجاج و الجدل المنطقي، وأولى المتكلم )منشئ الخطاب (مكانةً كبيرةًإلى جانب اهتمامه 

ومن هذا المنطلق قد شكل الدّرس البالغي نقطة تحول تجاوز فيها ، xxxبالحدث الكالمي

تعبير أحمد الشايب تجاوزت فلك المنهج وحسب  ،التناول المدرسي للبالغة العربية القديمة

فإنّها في ، فتحت على معطيات عصرها ومنجزاته المعرفية و المنهجية و الثقافيةانالقديم، و

اآلن نفسه بثت روًحا جديدة في التناول النقدي للبالغة العربية، نهض بها نقاد باحثون 

س البالغي في أصوله لدّرنظريات بالغية جديدة استوعبت ا بناء وتشكيل استطاعوا 

يمائيّةوالفلسفيّةوتاريخ  .xxxiه، وانفتحت على مناهج القراءة في الفكر الـمعاصر اللّسانيّة والّسِّ

وقد استثمر صمود في هذه القراءة الجديدة الَّتي قدمْت رؤية شاملة للبالغة العربية، 

عريةالمكتسبات المستجدة في المناهج المعاصرة، خصوًصا الّلِّسانيات، و األسل ، وبية و الّشِّ

وعرفت المقاربة النَّقدية و الـمناهجية لصمود تطوًرا الفتًا من شعرية الخطاب إلى نظريات 

الحجاج وتحليل الخطاب، حيث تحول البحث من النظر إلى البالغة بوصفها معطى إبداعيًا 

لتَّحول وتخيليًا،إلى البحث فيها باعتبارها حجاجا وتداوليا، وقد استثمر صمود في هذا ا

السَّيميائية وفلسفة والمعرفيوالـمنهجي المنجزات الكبيرة في مجال العلوم الفلسفية و اللِّّسانيّة

 اللُّغة .

الجديدة للبالغة العربية الَّتي من أهم تجلياتها إنتاج  قراءتهومن خالل هذه العلوم نهضت 

المفاهيم، و التّنظير ألسس القراءة و التأويل للنص البالغي خصوًصا، ونصوص الثقافة 

العربية اإلسالمية عموًما وفتح اآلفاق الـمشرعة للولوج إلى عالم البالغة الجديدة،كما أنَّ 

بالغة عامة، انطالقا من التراث البالغي العربي  محمد العمري شغل شغله الشاغل في إنشاء

عبد "أمثال  القدامىوأنساقه الكبرى، بحيث اعتمد على أمهات الكتب البالغية من البالغيين 

و"السكاكي" في كتابه "دالئل اإلعجاز"و " أسرار البالغة"في كتابيه  "القاهر الجرجاني

ربية ، وفسر خلفيات مشاريعها ووضع يده على مفاصل البالغة الع، "مفتاح العلوم"

ها الكبرى، في ضوء أسئلة العصر الحاضر مستفيدًا من اتومنجزاتها، مستكشفا مسار

 الدّراسات اـلمعاصرة في الشعرية و نظرية األدب و الـمعرفة الجديدة .



وخلص إلى أنَّ البالغة تجمع بين البعدين التخييلي الشعري، و التّداولي الخطابي مستفيدًا من 

النظريات الحديثة            والـمعاصرة على االحتمال و التأثير،فيشمل االحتمال التخييل و 

لخطاب التخييلي الشعري، مع إمكان تداخل وا التداول، أي الخطاب التداولي الحجاجي

تداخل الجنسيين في جنس واحد بنسب متقاربة أو و الحجاجي و الخطاب التخييلي الشعري ، 

فهو الصفة  ،التأثر أو التأثير في نفوس المتلقين وعقولهم من أجل استمالتهاأما  ،متفاوتة

 التّواصليّة الحوارية لكل نص بالغي في ارتباطه بالمقام . 

تجاوز العمري  -قديما وحديثًا–وانطالقا من هذه الرؤية الـمستوعبة للمنجزات البالغية 

فية و اإلجرائيّة المختلفة،وقدم تعريفاً موحدًا بخلفياتها المعر -الّتي ال تنتهي–لبالغة اتعريفات 

أو هما معًا  ،لها بقوله :>> هي العلم الّذي يتناول الخطاب االحتمالي المؤثر، تخييال وتداوال

. >> 

من مصطلحات شبكية مل فقامت بالغته الجديدة على مثل هذه التَّعريفات الجامعة، وما تح

يل و التداول، وغيرها من المصطلحات الَّتي تسلحْت بها دقيقة، مثل االحتمالو التأثير و التخي

 هذه البالغة الجديدة لتشييد معامرها، وتأنيث فضاءاتها . 

تجاه الَّذي بلوره الناقد و طّورة للبالغة العربية  االتومن االتجاهات البالغية الحديثة و الم

الـمشهدية نحو رؤية جديدة  الروائي الجزائري "حبيبمونسي" في كتابه " بالغة الكتابة 

للبالغة العربية "، وقد خصصه للتعامل مع الّنصوص األدبية تعامالً وصفًيا يتجاوز معيارية 

و الجمالية و األساليب البيانية العربية واستعرض  اإلبداعيةحيث ركز على  ،البالغة التقليدية

للطابع العقلي و اـلمنطقي وانفتح الذًعا  اووجه نقدً ،تعريفات البالغيين العرب لهذه األساليب

 .xxxiiعلى القراءات المعاصرة مركًزا على التّفسيرات النفسية و الجمالية للشعر

هذه بعض المشاريع العلمية الَّتي اعتمدت التراث البالغي العربي في قراءتها التَّجديدية، 

ة في عالقتها الحيوية مستفيدة من الدراسات البالغية الغربي، وُوفِّّقْت في تشييد أنساق بالغية

 .الغة الجديدة، وطرق تحليل الخطاببقضايا الب

ولعل هذه الروح االبستمولوجية  العاليّة في التَّعامل مع  أصول البالغة العربية القديمة 

ومناهج النقد الحديث، هو ما جسد طموح هؤالء الرواد لتجديد الدرس البالغي العربي، وبناء 

 أنساقه الجديدة .

بوصف ى تصف القرن العشرين أصبحت البالغة في ثوٍب جديٍد، ألنَّها كانت تعنومع من

ور البالغيّة والمحسنات البديعيّة، وتبيان اخطابات والقواعد  ألجناس األدبية، وتصنيف الصُّ

وظائفها في ضوء مناهج معاصرة لسانية وبنوية وسيمائية و شعرية، ولم تقتصر البالغة 

بل كانت تهتم بالحجاج في  ،في دراسة الّصور و الخطابات األدبية الجديدة على ماهو لساني

فبعضهم يرى االعتماد  ،الخطابات الفلسفية و األخالقية و االجتماعية و القانونية و السياسية

على تراثنا في البالغة و جعله أساًسا للتجديد، و أنَّ التَّجديد يجب أنَّ يكون نابعًا من ُروحنا 

 .xxxiiiنا و فطرتنا وذَوقِّناكوينتومجتمعنا و

ابتدأ البحث عن قراءة جديدة للتراث البالغي وفق مقوالت الدّرس اللَّساني متأخرا  اومن هن

وية يوهذا النوع يرتكز منهجيّة بن، مقارنة مع القراءة المــمارسة في التّراث النحوي العربي

لسانيّة تختلف عن المناهج الخارجية الّتي الحظنا بخصوصها سيطرة المنهج التاريخي عند 

ومن ، شوقي ضيف، وبدوي طبانة، وعشري الزايد أمثالمن حاولوا قراءة البالغة القديمة 

تراث البالغي، و يأخذ شكل المن اللَّسانيات ويقوم على نقد و تقويم  يأخذسلك هذا المنهج فهو 

وي الَّذي >> يرتكز في دراسة األدب باعتباره ظاهرة لغوية قائمة في لحظة معينة يد البنالنق



الً، و األعمال األدبية تصبح حينئذ أبنية كلية  نظم، و تحليلها يعني إدراك  ذاتتُمثل نظاًما شامِّ

تُؤدي  عالئقها الداخلية، ودرجة ترابطها و العناصر المنهجية فيها و تركيبها بهذا النمط الّذي

 xxxivه وظائفها الجماليّة المتعددة <<ب

 نبذة عن حياة جابر عصفور :

 نشأتـــــــــــــــــــــــــه:-

 2021ديسمبر  31 -م 1944مارس  25جابر أحمد عصفور ولد في محله الكبرى ) 

أمينًا عاًما ، وم(،كاتب ومفكر وباحث أكاديمي مصري، كان رئيس الـمجلس القومي للترجمة

والمكتب  xxxvم  2007ثقافة العربية في مصر ووزيًرا للثقافة فيها منذ للاألعلى جلسالمب

التنفيذي في " المجلس القومي للمرأة "وسكرتير عام لـــــــ "الرابطة المصرية التحاد كُتاب 

" أسيا و أفريقيا"، كما شغل عضوية لجان تحكيم كّل من " جوائز الدولة التشجيعية في مصر

لطان العويس"، كما شغل منصب سالتقدم العلمي " في الكويت، وجائزة " جائزة "مؤسسة، و

، و األمين العام لــــــ  2011و  2007وزير الثقافة ، ومدير "المركز القومي للترجمة " بين 

، كما تولى عدة مناصب في "جامعة القاهرة"، منها  2007و  1933لـمجلس األعلى" بين ا"

ذ مساعد، و أستاذ في النقد األدبي، كما أنَّه تولى عدة دومدرس مساعدومدرس وأستاعمي

وحاصل على عدة شهادات ، مناصب مختلفة كأستاذ و مستشار و رئيس تحرير وغيرها

ماجستير والدكتوراهفي جامعة القاهرة بمصر ، كما كانت له عدة مشاركات الليسانس والك

طن العربي ،متحصالً على في عشرات المؤتمرات و الندوات التخصصية داخل و خارج الو

 :عدة جوائز وطنية و دولية نذكر منها

  القاهرة –جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، من وزارة الثقافة المصرية- . 

 راسات األدبية  . -الكويت –مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، جائزة أفضل كتاب في الدِّّ

 راسات اإلنسانية، معرض الك  .-القاهرة –تاب الدولي جائزة أفضل كتاب في الدِّّ

 الثقافي التونسي من رئيس الجمهورية التونسية  الوسامxxxvi. 

 مؤلفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:-

 تتمثل في :  التي سنذكر أهم مؤلفاتــــــــــــــه

 الّصورة الفنيّة في التّـراث النّقدي و البالغي. 

  النقديمفهوم الّشعر و دراسة التراث. 

 لـمرايا الـمتجاورة )دراسة في نقد طه حسين (ا. 

 راءة التّراث النقديق. 

 اإلظالملتّنوير يواجه ا. 

 حنة التّنويرم. 

 نَّظرة األدبية الـمعاصرال. 

 فاق العصرآ. 

 الترجمة : عصر البنيوية. 

موًما مؤلفات للكاتب جابرعصفور ذكرنا أهمها تداوالً في األدب العربي عالوهناك العديد من 
xxxvii. 

 إسهامات جابر عصفور في الدّرس البالغي الجديد : 



ن على قراءة التراث العربي في البالغة العربية الجديدة إيمانًا منهم ثوانكب الدّارسون الـمحد

بما يتضمنه هذا التّراث من مؤلفات ذات أهمية قصوى ومن أفكار و تصورات جعلتها محل 

البحث في قراءة المحدثين للتراث البالغي و دراسة  اهتمام الباحثين العرب، ويندرج هذا

تصوراتهم ومناهجهم، واخترنا قراءة جابر عصفور نموذجا لهذه الدّراسة، نظًرا لقيمته و 

و الهتمامه بقضايا  ،و البالغة العربية بصفة خاصة، مكانته في الثقافة العربية بصفة عامة

التراث النقدي و البالغي و لغزارة كتابته بهذا المجال، وألنَّ الرجل منفتٌح على النَّظريات 

النّقدية المعاصرة ترجمة و تأليفًا، وتتأكد هذه القيمة أكثر، بالنظر إلى رجوع عدد من 

 راساته .المؤلفين البارزين و الباحثين المهتمين بقضايا التراث إلى كتاباته و د

لقد اتسمت قراءة جابر عصفور لهذا التّراث بالنسقية و اإلحاطة الشُّمولية الَّتي أفرزت تلك 

نصوص و أنتجته، وهكذا نجد قراءته تربط النُّصوص بمختلف األنساق المعرفيّة، في 

، اإلبالغمحاولة جريئة ال تتوقف عند حدود التَّلقي المباشر السلبي أو عند حدود االجترار و 

بْل تُساهم في إنتاج وجهة النظر و إنتاج تفسيرات تسعى إلى إعادة بناء ذلك الخطاب، وكشف 

 المسكوت عنه .

تُعد هذه الدّراسة من الدّراسات السابقة في مقاربتها للتراث النقدي و البالغي مقاربة نسقية، 

النقدي و البالغي ، و حيث تأخذ هذه الدّراسة لتسليط الضوء على )الّصورة الفنية ( في تراثنا 

تعامل مع هذا الموضوع من خالل النظر في عالقاته المتفاعلة مع باقي العلوم و المعارف، و 

الَّتي ساهمْت في إغناء هذا الموضوع مثل ربطه بالفلسفة و علم الكالم و الّلغة و التفسير، 

ينللنقد و البالغة ويقول في هذا الّصدد :>> ومما حتم ذلك التّعامل أن المنظرين األساسي

العربية كانوا من المتكلمين و الصلة بين المتكلمين و الفالسفة صلة وثيقة، فضالً على أنَّهم 

كانوا علماء لغة أو تفسير بارزين ، و ال أدل على ذلك من الجاحظ و الّرماني و الزمخشري 

جابر عصفور يُسلط  المعتزلين و عبد القاهر الجرجاني و الباقالني األشعريين ... << ، وهنا

ورة الفنية و التّعرف على أصوله بالنظر إلى التراث ا و امتداداته االضوء على مفهوم الصُّ

 .xxxviiiالعربي 

نجد في ثنايا هذه الدّراسة بعض الحقول المعرفية األخرى الَّتي استعان بها جابر لمعالجته 

 الموضوع ، من ذلك :  الهذ

 علم النفس : 

على أن هذه الكلمة كانت  أشاري معرض حديثه عن التخييل ، و وقد تطرق لهذا العلم ف

اهر النَّفسيّة الَّتي يُمكن إدراجها تحت ما نسميه اآلن وشارة إلى بعض الظإلتستخدم ل

و ذلك ألنَّ الكلمة كانت تستخدم لإلشارة إلى عمليات التَّوهم، و ما  ،بسيكولوجية اإلدراك

يتصل بها من تشكل األوهام الكاذبة في النفس بفعل مخادعة األشخاص، أو بتأثير الخوف أو 

 . xxxixالمرض

 التّصوف : 

انقالبًا في التّفكير البالغي و غيّرت من ت قدم المتصوفة أفكاًرا مهمةً وهي بدورها أحدث

ة النظرة العدائية إلى الخيال الشعري، ويُشير جابر في هذا الّصدد لما قدمه ابن عربي طبيع

ساهمْت في إغناء الحقل البالغي  ،في الموضوع، في النظرة المتصوفة للخيال عموًما

 . xlوفتحت آفاقًا رحبة في كشف عمق تلك العالقات



ح الّكفة الثانية للبال غة، وهي الخطابية، انطالقاً من تاريخية وفي كتابه " البالغة العربية"رجَّ

ن التّوجه الـمعرفي للجاحظ في رسم بالغة عربية تنهض على الفهم و مًءا بدالبالغة العربية، 

عرية            والخطابية . اإلفهام  إلى القرطاجني في مزاوجته بين الّشِّ

ه لإلشكاالت وبتأصيله لهذين البعدين للبالغة العربية، وكشفه عن معاملها،وبيان

 .xliبحيث قدم تصوره وسماه بــــــــــ "البالغة العربية "، لَّتي يطرحهاا الـمعرفيّةوالـمنهجيّة

ر عصفور لهذا التُّراث البالغي بالنسقيّة و اإلحاطة الشُّموليّة الَّتي بالقد اتسمْت قراءة ج

وأنتجته، وهكذا نجد أّن قراءته تربط هذه النّصوص بمختلف األنساق  النصوصأفرزت تلك 

الـمعرفية ، في محاولة جريئة ال تتوقف عند حدود التلقي المباشر السَّلبي أو عند حدود 

االجترار و اإلبالغ ، بْل تُساهم في إنتاج وجهة النّظر و إنتاج تفسيرات، تسعى إلى إعادة بناء 

 .xliiكوت عنه ذلك الخطاب و كشف المس

تعامل مع التراث أوله : >> لقد حاولت  أنبقلقد ختم جابر عصفور كتابه "الصورة الفنية " 

النقدي و البالغي على أساس النظر إلى عالقته المتفاعلة بغيره من العلوم و المعارف الَّتي  

لفلسفة و مثل ا ،ساهمْت في تُراثه أو توجيه مسار قضاياه األساسية المرتبطة بمبحث الصورة

للنقد و البالغة  األساسينعلم الكالم و الّلغة و التَّفسير، مما حتَّم ذلك التّعامل أن المنظرين 

العربية كانوا من المتكلمين و الفالسفة صلة وثيقة، فضالً على أنّهم كانوا علماء لغة أو تفسير 

 .xliiiبارزين . <<

ية يُقر بأن إسهاماته كانت قائمة وعيه فإن جابر عصفور من خالل حديثه عن البالغة العرب

ين االعتبار تداخلها مع باقي العلوم المعرفية و بعمع األخذ  ،ساس على التراث البالغياألفي 

و االجتماعية، ألنها تحمل في طياتها الجانب الجمالي و الفني في تقنياتها الخطابية  اإلنسانية

 و هذا ما جعلها تتداخل مع نظرية الحجاج .

 خاتمة :

وفي ختام بحثنا يمكن تلخيص ما جاء فيه بجملة من النَّتائج، تُعد بمثابة استنتاجات توصلنا 

 إليها من خالل هذا العرض، نُوردها على النَّحو التَّالــــــــي :

تُعد البالغة سمة بارزة في الّلغة، وعلى هذا األساس وجدنا الفالسفة و الّلِّسانيين و البالغيين 

يُركزون بحثهم عليها، بوصفها أداة وظيفية للحجاج  ووسيلة اإلقناع و  على شتى مشاربهم

 متلقي .على التأثير ال

فإن  ،سالميةاالنتماء إلى الحضارة العربية اإل أوجهل وجهاً من إنَّ التُّراث البالغي شكّ 

هّمة الباحثين  تشحذمعاودة البحث فيه وسبر أغواره من أجل الحصول على إجابات ال تزال 

 المعطيات العلمية الجديدة . استيعابتجعلها قادرة على  و المتخصصيّنو 

مزيج بين الحجاج المنطقي و الّذي مثل الجانب التراثي في تبلورت البالغة العربية الجديدة 

قام بدور إقناعي الذي الحجاج اللِّّساني والبالغي في تقديم التَّصورات و المعطيات المعرفية، 

ربية الجديدة حاماًل بين طياته التقنيات الخطابية للولوج إلى نفس و ذهن تأثيري للبالغة الع

 المتلقي . 

جال أمام الباحثين العرب للنظر من جديد في التُّراث المالجديدة فتحت  البالغة العربيةإنَّ 

 العربية.البالغي وفق مقوالت علم الّلغة الحديث بغية تقديم قراءة جديدة للبالغة 

المالحظ أن التّصورات المختلفة الّتي قدّمها الباحثون العرب لتجديد البالغة العربية نظرت 

إلى التُّراث البالغي جزئيًا، وغابت النَّظرة الشُّموليَة الّتي من شأنها أْن تعطي ثماًرا تُفيد 

اهن.البالغة العربية في الوقت   الرَّ



سقيّة وعالقة هذا التراث ببقية الحقول اتسمت قراءة جابر عصفور للتراث البالغي بالنَّ 

س بنية مغلقة منعزلة عن نفسها، بل هو بنية ليالمعرفية األخرى، فالنص التراثي عنده 

 تنشأ يمفتوحة تستحضر مختلف األنساق التِّّي ساهمْت في إنتاج تلك النُّصوص، فه

سباق ثقافي و فكري و  وتطورت وفق نسيج من العالقات المعرفية و التّاريخية و الّلسانية في

 سياسي . 

يُعد جابر عصفور من األدباء العرب الّذين ركزوا على التراث البالغي بصفة خاصة وربطه 

وهذا ما شهدناه في تنوع دراساته في مختلف  ،مع مختلف العلوم المعرفية بصفة عامة

راسات العربية الق ديمة و الغربية الحديثة ، الميادين األدبية و العلمية ، نظرا لتطلعاته على الدِّّ

ورة الفنيّة و إسهامه في  مما مكنته في إثراء التراث البالغي و النقدي و تركيزه على الصُّ

 الحجاجية.والّلسانية وإحياء التراث البالغي العربي و دمجه مع العلوم الـمعرفية
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د العمريالبعد االقناعي للبالغة العربية ، أساليبه وتقنياته من منظور محم     

صفية طبني  الدكتورة :                                                                 

ب واللغة العربية قسم اآلدا                                                                 

خيضر بسكرة  جامعة محمد                                                                

 

كانت البالغة العربية  تؤسس جسور التواصل بين الشعر والخطابة، بين التخييل                

لم واإلقناع. وهو  موضوع  مهم لم  ينل إال القليل من االهتمام في الدرس البالغي المعاصر ف

النادرة  القليلة يتناوله المعاصرون بالتوضيح اال في بعض البحوث  

إمعان النظر في الخطاب اإلنساني يبرز لنا أن غالب أقوالنا تسعى إلى التأثير في سلوك ف 

المخاطبين، بل إن خطابًا قد يظهر بريئًا من أي مسعى حجاجي، قد ينكشف أمامنا باعتباره 
 منطويًا على طاقات حجاجية جبارة 1

 تتطور وتظهر مرحلة جديدة  مراحل الدرس البالغيمن  د بدأت مرحلة جديدة قف            

فيها تشكل  هـ(،592( وابن المعتز)تهـ522ت)لثالث الهجري مع كل من الجاحظ في القرن ا

علم البالغة علما مستقال له أصوله و قواعده، ثم نحا الدرس البالغي نحو التعليل و التفسير 

ة في العالم الذي نعيش فيه؛ فهي حاضرة في  القياس و البرهان و ذلك أن للبالغِة مكانةً ُمهمَّ

كل تفاصيل الحياة؛ هي موجودة في المؤسسات الثقافية، والمنابر اإلعالمية، فال يكاد أي 

خطاب يخلو منها. وقد نشأت البالغة في أحضان الخطابة، التي تتميز بمراعاة المقام 

ين؛ محاولة التأثير فيهم بأساليبها اللُّغوية وتقنياتها االستداللية؛ قصد دفعهم لالقتناع والمتخاَطب
 بما يقوله الخطيب2

تعنى باهتمام لخطاب اإلقناعي من المباحث التي عتبر البحث في بالغة اي              

ى مجاالت وذلك لما يلعبه عنصر اإلقناع من دور بارز وأساس في شت  الدارسين والباحثين،

بية والعلمية، وحتى اليومية منها، ألن اإلقناع هو عملية تهدف إلى تغيير موقف التخاطب األد

أو سلوك شخص )أو مجموعة( تجاه حدث معين، فكرة، شيء، أو أي شخص أو أشخاص 

آخرين، يتم ذلك باستخدام كلمات مكتوبة أو منطوقة لنقل المعلومات، والمشاعر، أو 

وهذا ما دفع بالباحث "محمد العمري" إلى عقد دراسة خاصة  يج منها.لالستدالل، أو مز

حول الخطاب اإلقناعي، بالعودة إلى مضانه وربطه بالبالغة العربية التي كانت وال تزال 

ملتقى لعلوم مختلفة، ومن جملتها الخطاب الذي بات يمثل مرجعا ال غنى عنه في إحداث 

                                                             
  1. ينظر محمد الولي، "مدخل إلى الحجاج ، أفالطون وأرسطو وشايم بيرلمان"، مجلة عالم الفكر، ص15 -

  2.- رضوان الرقبي، ، "االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله"، مجلة عالم الفكر، المجلد40، ص 82 -



الفهم واإلفهام، فكانت عناية العمري منصبة حول  ل ً بديل عنها في حصو ال التواصل، ولغة

بالغة اإلقناع وما يؤديه المقام ضمن دائرة التخاطب 1  ،طبعا العمري لم ينطلق من الفراغ 

والجاحظ  ،بل وصف وصفا دقيقا لما جاء به القدماء، خاصة أرسطو مع البالغة اليونانية ،

 مع علم البالغة العربية

اد ليقول : فقد اعت يتساءل العمري :لماذا البحث في بالغة الخطاب االقناعي ؟             

ون في الثانويات والجامعات ، معاملة سالدارسون العرب المحدثون وتبعهم في ذلك المدر

، وهذا هم للنص الشعري  أو أي نص انشائي آخر النص الخطابي االقناعي نفس معاملت
 يجافي الروح المنهجية التي تقتضي أخذ الموضوع بعين االعتبار عند تحديد منهج تناوله 2

إذن فيجب مراعاة المنهج في التعامل مع النص ألن النص اشكال مختلفة تستدعي لكل منها 

 المنهج الخاص بها 

يركز العمري في الخطابة على عنصر التأثير واالقناع ، فهذا األخير صنعة يجب              

التي يجب التحلي بها على الخطيب أن يحسنها وهي عند أرسطو القوة   

والبحث في بالغتنا العربية يحيلنا مباشرة على قطب من والبالغة هي مراعاة مقتضى الحال 

ج وم عن االقناع عند البالغيين القدامى إال بالولأقطابها األفذاذ وهو الجاحظ وال سبيل للكال

ى فيه دعائم علم البالغة و سبل االقناع سالى البيان والتبيين للجاحظ الذي أر  

بعد المخاطبين الذين  صنفت البالغة العربية فيما وعلى ضوء مراعاة مقتضى الحال       

 يلقى إليهم الخبر إلى ثالثة أصناف :

  مخاطب خالي الذهن 1

مخاطب شاك متردد  2  

 3 مخاطب جاحد منكر2 

 وفي كل هذا تراعى مقامات الكالم ،

اءتظهر مراعاة المقام عند "الجاحظ" في حديثه عن الخطيب وما يجب أن يراعيه أثن  

 "العمري" على طبيعة اإلقناع هذا الذي أكدهطبيعة المقام، وب مرتبطاالتخاطب، ليظل اإلقناع 

والذي أوضح فيه أن  في كتاب البيان والتبيين وذلك المقامات واألحوال.تتحدد حسب فهي 

الخطاب االقناعي نوعان : خطاب اقناعي شفوي وهو الذي تتقدم فيه الغاية على الوسيلة 
                                                             

، ص  2020السنة  2عدد  9عبدالباسط ضيف ، بالغة الخطاب االقناعي  عند محمد العمري ، مجلة اشكاالت في اللغة واألدب العربي ، مجلد   1
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، فينتج عندنا خطاب اقناعي حسب اللغة ب االهتمام  على باإلقناعوهي اللغة أي االهتمام 

المقامات واألحوال ، والبعد االقناعي حاضر وبقوة في بالغتنا العربية ، والخطابة جزء من 

 حياة العربي 

إذن فالجاحظ هو الوجهة األولى التي نتوجه اليها في قراءتنا للبالغة ، واإلقناع                 

وتراعى هذه السياقات في تبيان سياقات المقام ينطلق من الخطاب الشفوي ألنه يظهر فيه 

أهمية اإلقناع ، والعمري وصف لنا وصفا دقيقا هذه السياقات والمقامات  انطالقا مما جاء به 

 القدماء وذلك من أرسطو حتى الجاحظ 

 أسس بالغة الخطاب االقناعي عند محمد العمري : 

عند العمري نفسها منذ أرسطو ،وهي ال تختلف عن غيره سواء  ةبالخطا بناء تعتبر عناصر

 البالغيين العرب أو الغربين ،فعناصر بناء الخطابة ثالثة وهي :

وسائل االقناع أو البراهين  1  

واالسلوب أو البناء اللغوي  2  

 وترتيب أجزاء القول ، ثم هناك أسلوب االلقاء الذي اعتبره الدارسون للخطابة بعد أرسطو 3

 ،ومنهم البالغيون العرب عنصرا مستقال ويتضمن الحركة و الصوت 

وهذه العناصر ال يختص بها الخطاب عند اليونان و الالتين دون العرب ،وال القديم دون 

 الحديث ،إنما االختالف في العنصر المهيمن فيها من حضارة إلى أخرى1 

بة على الخطابة ،في حين يغلب فاليونان يهتمون بالمنطق ،فتكون عندهم الحجة هي الغال

 االسلوب والعبارة عند العرب نظرا الهتمامهم بالشعر وبكالم العرب والجزالة في القول 

إذن فالبالغة مرتبطة أيما ارتباط بالخطابة ، فتمتد أسسها االقناعية منها واالسلوب والحجة 

 فيصل في الحكم على الخطاب ، 
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 الملتقى الوطني:

 البالغة الجديدة )المصطلح والمفهوم( بين التراث العربّي والفكر اللغوي الحديث

 

 تومي غنيةاالسم واللقب: 

 أستاذ محاضر أالّصفة: 

 جامعة محمد خيضر بسكرةمؤّسسة االنتماء: 

 biskra.dz-ghania.toumi@univ  0794649005الهاتف والبريد االلكتروني: 

 نظرية وتأسيس" -"البالغة العربية الجديدة :5محور المداخلة:   محور 

 التأسيس واالمتداد -بالغة الجمهورعنوان المداخلة: 

 ( 22جد  –رمز المداخلة : ) بال 

 

 

 

 

 

 

 واالمتدادأسيس التّ  -بالغة الجمهور

 :مقّدمة

نسعى في هذه الورقة البحثية إلى التعريف بتوّجه بالغي عربي جديد، ظهر في 

المعارف بأنواعها تنشأ تلبية لحاجات عمليّة ؛ إذ إّن "بالغة الجمهور"السنوات األخيرة، هو 

ولمتطلّبات مجتمع يعيش فيه الفرد الذي يتفاعل مع حركية ذلك المجتمع، ومختلف التّغيرات 

كانت البالغة أحد المجاالت التي شابها تحرك طفيف بعد أن عاشت الّرتابة والتي تعتوره، 

بالغة إلى ضرورة تجاوز والركود لزمن طويل، فنادت أصوات بعض  المشتغلين بال

االهتمام بالمتلقين أيضا، والهدف  إلىالمتكلّم بوصفه صانع الخطاب وص لوحده االهتمام بالنّ 

mailto:ghania.toumi@univ-biskra.dz
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هو خدمة المخاَطب/الجمهور، بتوّسل العالمات اللغوية وغير اللغوية التي ينتجها الجمهور 

ت ظهوره، ثّم الحديث عن ومن أجل ذلك سنستهّل بالتّعريف بهذا االتّجاه وبدايامادة للدّراسة. 

الجمهور وعالقته بالبالغتين التّقليديّة والحديثة )البالغة الجديدة( التي نقف عندها هي أيضا 

هذا االتّجاه، يليها الحديث عن عصر استجابات الجمهور الذي يرّكز فيه بوصفها حاضنة  

بالغة الجمهور الدارسون على خطابات الجمهور المتنّوع كمدّونة ذات طابع خاّص، ثّم 

إلى تقديم نموذج تطبيقي هو االحتجاجات الّشعبيّة  وننتهيوعالقتها بعلم البالغة االجتماعي، 

كصورة من صور بالغة الجمهور واستجاباته المعاصرة في إطار عالقته بالمجتمع الذي 

، واإلشكاليّات التي تفرض نفسها هي: ما المقصود ببالغة الجمهور؟ وكيف يعيش في كنفه

 .تجلى الفعل التّأسيسي لها؟ وما مساحة تناولها وبحثها في الدراسات البالغيّة المعاصرة؟

 التّأسيس:

إّن بالغة الجمهور أحد أوجه عصرنة البالغة التي تدرس استجابات الجماهير 

ألعمال فنيّة وأدبيّة وتواصليّة )أعمال روائية، وسير شعبيّة، وخطب سياسية، ووعظ ديني، 

وتعليقات في مواقع التواصل االجتماعي وغيرها(، أي لمختلف أنواع الخطاب. وتعدّ كتابات 

اد عبد اللطيف، وصالح حسن حاوي وعبد الوهاب صديقي وغيرهم الباحثين البالغيين: عم

محاوالت مهّمة في هذا المسلك الجديد، ويظهر فيها صهر البالغتين القديمة والجديدة في 

مظهر مختلف يشّكل لبنة في صرح بالغة المستقبل، وهذا ما سيتّم بحثه من أجل تقديمه 

 بالغة التّقسيم الثالثي: بيان وبديع ومعان.  للمتلقي العربّي الذي ظّل لسنوات عديدة حبيس

ولعّل أولى المحاوالت التّجديديّة المطالبة بتجاوز الخطاب وصاحبه إلى العناية 

بالمخاَطب، والدّاعية إلى ربط البالغة بالمجتمع، أعمال أمين الخولي في كتابه "مناهج 

واللغة العربيّة" ومصطفى التجديد" و"فّن القول"، وسالمة موسى في "البالغة العصريّة 

وغيرهم.  اإلقناعيّة /ناصف في "دنيا من المجاز"، ومحمد العمري في كتاباته عن التّداولية

وكلّها لم توِل تحليل الخطابات اليوميّة والحياة العاديّة، أو خطابات الجمهور عاّمة، تلك 

ماد عبد اللطيف سنة العناية المستحقّة، ليقوم الباحث المتخّصص في البالغة وقضاياها ع

م بنشر دراسة جادّة بعنوان "البالغة العربية من إنتاج الخطاب السلطوي إلى 2005

مقاومته" داعيا عبره إلى تأسيس اتّجاه بالغي جديد مستقل سّماه في البداية "بالغة 

 المخاَطب"، ليعرف فيما بعد بــــ"بالغة الجمهور".  

 بالغة الجمهور والجمهور البليغ:

هناك جمهورا بليغا، فما قصدنا بهذه  أنّ قولنا إّن هناك بالغة جمهور معناها  إنّ 

ورد في اللسان:"الجمهور: الرمل المتراكم الواسع )...( والجمهور: األرض  ؟.رةاالعب

أّما  ،1المشرفة على ما حولها )...( وجمهور الناس: جلّهم، وجماهير القوم: أشرافهم"
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، الجمهور البليغ فعلى ما ذهب إليه أصحاب هذا االتّجاه هو من يقوم بإنتاج استجابات بليغة

والبليغة ليست من البالغة بمعنى الفصاحة وعلّو األسلوب، وإنّما بليغة أي فعّالة، تؤدي 

الغرض المطلوب، وهذه االستجابات تكون لفظية أو غير لفظية، ومباشرة أو غير مباشر، 

بيّة أو غير خطابيّة، ينتجها الجمهور وتصدر منه في سياقات التّواصل العمومي، بغية وخطا

دعم الخطابات التّحّرريّة، والتّصدّي للخطابات الّسلطويّة التي تمارس تالعبا أو هيمنة أو 

تمييزا أو إقصاء أو قهرا أو عنصريّة أو كراهيّة وغير ذلك، فاالستجابة البليغة للجمهور هي 

اّص من الخطابات اإليجابيّة الفعّالة التي لها تأثير ووقع على المخاِطب األّول وعلى نوع خ

مدّونة  يقول عماد عبد اللطيف رائد هذا التّوّجه عن بالغة الجمهور بأنها:" كّل المتلقّين لها.

االستجابات اللغويّة وغير اللغويّة التي ينتجها الجمهور في سياقات التّواصل العمومي، 

نى باستكشاف العالقة بين الخطاب وتشّكله وأدائه من ناحية، واستجابات الجمهور الفعلي ويع

 .2له من ناحية أخرى"

   الجمهور بين بالغتين: 

كانت البالغة عند العرب في العصر الجاهلي َملََكةً فطريّة متّصلة بفعالية االتّصال 

، سواء بالّشعر أو 3الدّفع نحو الفعل(مالزمة له، تبرز في إنتاج الكالم إمتاعا وإقناعا )أو 

 األولىبالخطابة؛ فهاهو الباحث محمد العمري يقّسم البالغة العربية إلى بالغتين رئيستين؛ 

يقول:"من البديهي أّن أّول تفكير في اللغة كان تفكيرا بالغيا؛ فقد  بوصفها كفاءة تعبيريّة،

)...( أي قبل ظهور والمنطق، ظهرت المالحظات األسلوبيّة قبل ظهور العروض والنحو

؛ حيث ارتبط  5"بوصفها علما واصفا لهذه الكفاءة والثانيّة ، 4"المصطلح البالغي كنسق لعلم

بتقعيد اللغة من جهة وبيان االنسجام الخطابي للنّص القرآني، وما أثير حول ذلك من 

بعد ف ،6إشكاالت اقتضى التحاور حولها االستعانة بالمنطق اليونانّي والبالغة األرسطيّة

وإن  العرب قبل العجم، تبلغته التي أبهرومعجزته الخالدة القرآن الكريم، مجيء اإلسالم، 

كان يلتقي وأساليبهم إال أنّه يتجاوزها إلى حدّ العجز عن إتيان ولو آية من مثله، وأمام هذا 

االنبهار ظهر الفحص والتّدقيق والوصف والمقارنة، ال بين شاعرْين أو خطيبْين كما في 

في  ظهرتأّما البالغة الجديدة فهي البالغة التي  ختلفْين.مالجاهلية ، بل بين نّصْين من نبعْين 

وتعددّت آراء الباحثين تجاهها، فمنهم من يرى أّن األسلوبيّة هي بالغة  ،العصر الحديث

، ومحمد عبد 7جديدة، أي هي بديل عن البالغة القديمة، وهو رأي عبد الّسالم المسدّي

؛ أي تلك عبد هللا صولة أّن البالغة الجديدة هي نظرية الحجاج اعتبرفي حين مثال،  8المطلب

بْيد أّن الواضح واألكيد أّن  ، 9بها بيرلمان وتيتيكا، وإن صّرح أنها بالغات متعدّدةالتي أتى 

بالغة الحجاج، وبالغة وأّن أكثر فروعها نضجا هي البالغة الجديدة بالغات متعدّدة ، 

الّصور )أو بالغة الّشعر(، وبالغة التّلقي، والبالغة المقارنة، والبالغة المرئيّة، وبالغة 

   .10غيرهاالجمهور و
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مصطلح أساس في مشروع بالغة الجمهور،  فهو، لجمهورااآلن نعود للحديث عن  

ويقابله مصطلح "المستمع" في مشروع البالغة العاّمة، وهما مشروعان كبيران يمثاّلن 

 صورة واضحة الجتهادات البالغيين المعاصرة في الثقافة العربيّة.  

التراثيّة البالغية الغربيّة والعربيّة؛ فهاهو في فكر لقد برز مفهوم الجمهور في الجهود 

أفالطون يرتبط بنظرته العدائيّة للبالغة، والنظرة الّسلبيّة للجمهور الذي يتلقّى الخطابات 

البالغيّة؛ فكان يتصّور البالغة أداة تؤثّر في الجماهير أو الحشود التي في نظره ال تعرف 

نه يرى " أّن التّخلّص من الخداع والتّضليل اللّذْين يمارسهما الحقيقة التي يعرفها الفالسفة، وم

سفة البالغيّون لالستحواذ على الّسلطة يتحقّق عن طريق التّخلّص من البالغيّين، وإحالل الفال

، فنظر لجمهور الخطابات نظرة سلبيّة؛ إذ إّن "فّن الخطابة بأكمله هو فّن قيادة 11محلّهم"

، والقيادة هنا معناها افتقاده الكفاءة النّقديّة، وانصياعه وإذعانه 12النّفوس بواسطة األحاديث"

 للخطباء في البالغتْين الّسياسيّة والقضائيّة بالخصوص.

لقد كان تركيزه على التاّلعبات الواردة في الخطابات الجماهيريّة في أثينا القديمة التي 

ت الفيزيائيّة للّصوت البشرّي، في الجماهيرّي فيها محدودا بضوابط اإلمكانيا كان التّواصل

مجتمع بسيط آنئذ، وتصدّيه للتالعبات الخطابيّة الّسياسيّة، وفي إطار مقاومة التاّلعب بعقول 

  13البشر.

في تصّوره أّما أرسطو فتترّشح نظرته للجمهور من خالل تعريفه للخطابة التي هي 

ويكون الهدف األسمى هو  ،14المفردة""قّوة تتكلّف اإلقناع الممكن في كّل واحدة من األمور 

التّأثير في المخاطب وإقناعه بالحجج المنطقيّة التي يتضّمنها الخطاب )اللوغرس(، وتخاطب 

العقل، وإّما إقناعه بأخالق الخطيب وهيئته )اإليتوس(، وإّما إقناعه باألهواء التي يهدف 

   . 15الخطيب إلى إثارتها في المخاطب )الباتوس(

 هور العهد الجديد:بالغة الجم

قلنا إّن "بالغة الجمهور" ظهرت كتوّجه بالغّي عربّي جديد يرنو إلى توجيه البحث 

البالغي صْوب استجابات الجمهور في مواقف تواصليّة عاّمة، ودراسة طرق إنتاج الخطاب 

مادّته هي الخطابات الجماهيريّة، وموضوعه الذي يستجيب له، وأشكال أدائه وتداوله، 

الكيفية التي تستعمل بها هذه الخطابات اللغة، وأثر ذلك في استجابة المخاَطب، وسبل  دراسة

ومن أجل ذلك اقترح عماد عبد اللطيف مشروعا ، 16تعديلها وتطويعها لتحقيق اتّصال حرّ 

إلى ثالث شعب  ، بدءا،جديدا سعى فيه إلى تطوير البالغة العربيّة المعاصرة، فقّسم البالغة

  :  17هي

مادّتها القرآن الكريم، وموضوعها األبعاد البالغية له، ووظيفتها: غة القرآنيّة، البال -1

 تفسير إعجازه البالغي، والمساهمة في تفسير.
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البالغة األدبيّة: مادّتها النّصوص األدبيّة الّشعريّة والنّثريّة، وموضوعها  -2

 الخصائص الجمالية لها، ووظيفتها استنباط تلك الخصائص وتحليلها.

يّة، لتحقيق اإلقناع أو بالغة اإلنشائيّة: مادّتها اللغة الموّظفة في الحياة اليومال -3

التّأثير، وموضوعها إنتاج الكالم البليغ، ووظيفتها وضع معايير له، وتقديم 

إرشادات تمّكن المتكلّم من إنتاجه، وهي "معنيّة بالمخاَطب بوصفه الغرض الذي 

ا ممارسة علميّة ال تقوم بخدمة المخاَطب، تستهدف الّسيطرة عليه، لكنها بوصفه

بل تهدف، أّوال وأخيرا،  إلى خدمة المتكلّم الذي يرغب في التّأثير في المخاَطب 

. وبالتّالي، فالبالغة اإلنشائيّة ترّكز في الواقع على المتكلّم 18أو التّغلّب عليه"

لسيطرة على وكالمه، أي هي أداة تدعم سلطويّة المتكلّم، وتمّكنه من إنجاز ا

 والهيمنة عليه في كثير من الّصور. المخاَطب

إّن "المعارف تستمدّ شرفها من شرف المادّة التي تدرسها، فلم يغامر علماء البالغة 

العرب بتعّرض علمهم للتدنيس بدراسة كالم الغوغاء والعاّمة ونصوصهم، ولم يُْعَن الدّرس 

، وعليه 19ناهيك عن االهتمام باآلداب الّشعبيّة"البالغي بخطابات الحياة اليوميّة ونصوصه، 

في إطار مشروعه التّنويرّي الجديد، فسّماه بالغة  سما رابعا،عماد عبد اللطيف ق أضاف

 .المخاَطب، ليعدل عنه  الحقا إلى مسّمى:"بالغة الجمهور"

معنى إّن الجمهور طرف فاعل في العمليّة التّواصليّة، من خالل مشاركته في عملية إنتاج 

تغييرات جوهريّة على نّص المتكلّم بوساطة التّفسير والتّأويل، كما له القدرة على إدخال 

له، أي إدخال تعديالت على نّص المتكلّم الذي يمكن أن يكون  النّص من خالل استجاباته

خطابا سلطويّا يستهدف الّسيطرة على المخاَطب، في نطاق التّسليم المطلق، وقد يكون خطابا 

سلطوّي يستهدف تحريره، في نطاق الحّق في المساءلة، وهي استجابة فعّالة ومؤثّرة،  غير

  لها وقعها في ساحة الخطاب العاّم.

تكمن في أّن  و البالغة اإلنشائيّة) بالغة المتكلّم( إّن الفرق بين البالغتْين: بالغة الجمهور

دي، من زاوية التّركيز على األولى "تحاول ارتياد طريق معاكس للدّرس البالغي التّقلي

استجابات جماهيريّة مجهولة المؤلّف، متعدّدة العالمات، متداولة في فضاءات عاّمة مفتوحة، 

 .20بواسطة مقارنة نقديّة تسعى لتعرية التاّلعب"

   عصر استجابات الجمهور:

ال غْرو أّن التّغيّرات الهائلة والمتسارعة، في ظّل العولمة والتّطّور التّكنولوجي،  

وانفتاح العالَم على مصراعْيه، أثّرت كثيرا وبشكل قوّي على العملية التّواصليّة بين األفراد 

واالجماعات؛ إذ تحّول الجمهور من مجّرد متلّق سلبّي لوسائل اإلعالم الجبّارة، إلى جمهور 

اعل وطرف محوري، ولم يعد مستمع اإلذاعة أو قارئ الجريدة، أو مشاِهد التلفزيون، أو ف
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على نشر رأيه، وتبيين القدرة  حيازةمتصفّح االنترنت، متلّق مفّسر وحسب، بل تجاوزه إلى 

موقفه، في صورة استجابات خطابيّة مباشرة آنيّة، أو موازية له، فتضيف إليه أو تغيّره، أو 

 .21هامش فتقدّم خطابها الخاّص الذي قد ال يكون له عالقة بالخطاب األصليتكون على 

فمن قبيل االستجابات اللّفظيّة: الهتاف، واألناشيد، واألغاني، والنّكت، والتّعليقات، ومن قبيل  

غير اللّفظيّة: التّصفيق، والّصفير، والهمهمات، وتجّمع الحشود، ورسوم الجدران، ومنها ما 

غير يجمع بين النّمطين مثل: الالفتات، والمقاطع المصّورة، وغيرها من أنماط االستجابات 

 .المحصورة، لحداثة هذا االتّجاه البالغي المعاصر

   ي:ة الجمهور وعلم البالغة االجتماعبالغ

الجمهور هو مشروع يساهم في تشكيل وعي نظري وإجرائي يعمل ولو جزئيّا بالغة     

بتحليل الّظاهرة االجتماعية، على تأسيس ما يعرف بـــ"علم البالغة االجتماعي" الذي يهتّم 

وتأثيرها في المجتمع؛ يقول صالح حسن حاوي: إّن "إهمال بعض الخطابات المؤثّرة في 

المجتمع يعدّ عيبا في منظومة القراءة، حتّى وإن كانت تلك الخطابات غير مندرجة في قائمة 

، وهي دعوة أخرى من باحث 22النّخبة، لكنها مندرجة في قائمة التّأثير شئنا أم أبْينا"

إبراز الوظيفة االجتماعية للبالغة والعناية بها؛ فهناك عالقة وطيدة بين متخّصص آخر إلى 

البالغة والمجتمع، وما ينتج من خطابات معاصرة تسعى إلى تغيير واقع المجتمع، والحاضن 

طبيعة الخطابات، البالغة االجتماعي" الذي ينسجم مع  لهذه العالقة هو العلم المقتَرح"علم

ح حسن حاوي:"وقد وجدنا في بالغة الجمهور اتّجاها بالغيّا ووعي المخاَطب. يقول صال

. يعّرف بأنّه فرع معاصر من 23معاصرا يسهم في تعزيز تلك العالقة، ويدعم هذا االقتراح"

فروع علم البالغة، وظيفته دراسة البنيات البالغيّة المتحّكمة بالمجتمع، والمتسّربة في نظمها 

     .24والثّقافيّةوأنساقها االجتماعيّة 

إّن تحّسس وظيفة اجتماعيّة للبالغة، والدّعوة إلى هذا التّوّجه االجتماعي أو البالغي 

الجديد يتمظهر في صور عدّة؛ كحاجة اإلنسان للبالغة اجتماعيّا بوصفه فردا مشاركا في 

بالغة . وإّن 25مجتمعه؛ فالبالغة أداة للتّوجيه االجتماعي لألّمة، كما يقول سالمة موسى

الجمهور بما هي ممتدّة وشاملة لخطابات واسعة التّداول، لتعّضد التّواشج القوي بين تلك 

الخطابات، وقدراتها البالغيّة في المجتمع، فلنأخذ مثال صورة االحتجاجات الّشعبيّة نموذجا؛ 

بالغي جمالي تخييلي؛ فهي تصنّف في بالغة الجمهور كفعل بالغي اجتماعي، وليس كفعل 

إّن الّرفض والتّمّرد واالحتشاد المناهض للّسلطة، مفاهيم اجتماعيّة يمكن أن تُماَرس من  حيث

منظور سياسي أو ديني أو فكري أو غيرها، ليتأّكد أّن البعد االجتماعي هو البعد األظهر في 

كل أنماط االحتجاجات وأشكالها، وكنموذج عن االحتجاجات العربيّة المعاصرة نجد ما يسّمى 

م، وِلِجدَّة الخطابات 2010ّربيع العربي الذي مّس عدّة دول عربيّة، بدءا من أواخر سنة بال

ولعلّو سقف المطالب )التّنّحي(،  ولطول  فيها، مع بعض التّفاوت بينها من دولة ألخرى،  
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مدّتها، نسبيّا، صاحب هذه االحتجاجات الجماهيريّة خطابات على أرض الواقع، وخطابات 

فتنّوعت الوسائط بين وسائط تقليديّة كالتّواصل المباشر، والمنشورات، افتراضيّة، 

والمطبوعات، واإلذاعات، والقنوات المسموعة والمرئيّة، ووسائط جديدة هي فضاءات 

 واألفعال الّسياسيّة.افتراضيّة تصدّر االحتجاجات الّسياسيّة 

خرى، حتى ُوِصفَت وكان أن هيمنت في أحيان كثيرة على الوسائط التّقليديّة األ

بـــــــــ: ثورات الفيسبوك، والّربيع الّرقمي. كّل هذه المادّة الّضخمة من الخطابات لعبت دور 

المدّونة العصريّة التي وجد الباحثون والمشتغلون بتحليل الخطاب والبالغة الّسياسيّة، 

لكّم الهائل من واللسانيات الّسياسيّة وغيرها، صعوبات جّمة في تطويقها وحصرها نظرا ل

البيانات والّشعارات والخطابات ذات الّصلة، للحدّ الذي أظهر عراقيل كثيرة وتحدّيات 

معرفيّة كبيرة ألولئك الباحثين ومحلّلي الخطاب العرب، ويعلّق عماد عبد اللطيف على 

القضية بقوله:"لم تقتصر على صعوبات متابعة هذا الطوفان من الخطابات العموميّة، 

ه، واستخالص نتائجه، لكنّها تعدّت ذلك إلى األبعاد المنهجيّة المتعلّقة بكفاءة أدوات وتحليل

. إضافة إلى 26لمستعملة في تحليل هذه الخطابات..."االتّحليل، وعملياته، وإجراءاته 

صعوبات أخرى كالتّنّوع العالماتي الهائل، وتمازج الكلمة مع الصورة والموسيقا والحركة 

والّصوت. وهذا التّنّوع العالماتي فرض على المحلّلين والدّارسين لهذا  واللون والّرمز

 الخطاب تنّوعا مماثال في أدوات التّحليل.

لقد سعت بالغة الجمهور إلى تمكين الجمهور من مقاومة الخطابات الّسلطويّة التي  

به إلى تهدف باألساس إلى خدمة المتكلّم )فرض هيمنته أو سيطرته أو تالعبه( والوصول 

تفعيل اإلقناع والتّأثير، وتحّولت بالتّالي النّظرة للجمهور من النّظرة الّسلبيّة والطرف 

وهذا منذ القديم)الجماهير هي حشود من الغوغاء، األضعف في التّواصل الجماهيري، 

والفوضى، وسلوك القطيع في اإلذعان، الميل للعبودية، افتقاد العقالنية والّرجاحة(، ومنه 

  يل لتوقّع استجابات بليغة فعّالة عاقلة من هذه الجماهير وفق هذا التّصّور. السب

لقد ساهمت بالغة الجمهور في توجيه أنظار الدّارسين، خاصة األكاديميّين، نحو هذا  

النسق من المدّونات، فمنحتها األدوات والمنهجيّة لتحليلها، السيما الجوانب التي لم تعتد بحثها 

 .27صفيق، والّصفير، والهتاف، والتّشويش...كــــــ: التّ 

 إجراءات بالغة الجمهور )حشود المحتّجين( وأدواتها:  

إّن مثل هذه المقاربة تفترض أكثر من منهج، وتتطلّب أكثر من أداة، وتنفتح على أكثر  

من حقل معرفّي؛ فمثال عند دراسة الفتة في ميدان االحتجاجات نحتاج إلى أدوات تحليل من 

الغة المرئيّة، ومنهجيات تحليل الخطابات متعدّدة العالمات )كتابة ورسوم وأشكال الب

إلى ورموز...(، وعند دراسة صور الّصراع بين الخطابات الّصادرة من المحتّجين، نحتاج 
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أدوات ومفاهيم من صميم علم اللغة االجتماعي، ونتائج الدّراسات الّسرديّة، )كمفاهيم باختين 

    .28لمضمر والمظهر(عن االنتقاد ا

  الخاتمة:

هو إسهام في تاريخ البالغة  في األخير نقول إّن البحث في هذا النّسق البالغي الجديد

، ليستوي علما ناضجا إلى تضافر جهود أهل االختصاص في حاجةزال يال الّراهنة، وهو

معرفيّة طيّبة مكتمل األركان، واضح الّزوايا واألدوات، وإّن بالغة الجمهور أقامت وشائج 

جتماعيّة واإلنسانيّة، وأظهرت مرونة وليونة في انسجامها وعميقة مع كثير من العلوم اال

والتّغيّرات المتسارعة الحاصلة في العالم اليوم في عصر استجابات الجماهير، كما توصي 

قّها بعد الدّراسة بضرورة الولوج والتّعّمق أكثر في البالغات الجديدة األخرى التي لم تأخذ ح

من البحث واالستزادة فيها، مثل البالغة المعرفيّة، وبالغة العلم، وبالغة االقتصاد، والبالغة 

الحاسوبيّة، واتّجاهات بالغة األنواع غير األدبيّة المستحدثة، كرسوم الجدران، 

   والمختصرات اإلعالنيّة، والتّغريدات، والمدّومات وغيرها. 

 

 الهوامش واإلحاالت:

                                                             
ابن منظور، لسان العرب، تح.عبد هللا علي الكبير آخرون، دار المعارف، مصر، )د.ط(، )د.ت(، مادة ]ج م هـ ر[،  - 1
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 االسم واللقب : ليلى جغام 

 الصفة : أستاذ محاضر "أ" 

 بسكرة  –مؤسسة االنتماء : جامعة محمد خيضر 

  biskra.dz-l.djegham@univ  – 0657563784الهاتف والبريد االلكتروني : 

 جديدة في الدراسات العربيةمحور المداخلة : المحور الرابع : تلقي البالغة ال

قراءة في كتاب "الحجاج وبناء  –عنوان المداخلة : المفاهيم المحّددة للبالغة الجديدة 

 الخطاب في ضوء البالغة الجديدة" ألمينة الدهري

 الملّخص : 

يتحدّد مضمون المداخلة التي نسعى إلى تقديمها في هذا الملتقى في الحديث عن 

الغة الجديدة من خالل قراء ة نقوم بها ألحد المصنّفات الحديثة الذي عقد المفاهيم المحدّدة للب

موضوعه معنونا بـ " الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة ألمينة الدهري"، 

وذلك لهدف معرفة المزيد عن مضامين هذا العلم ومصطلحاته عند أهم من تناوله بالبحث 

 والدراسة . 

لى تناول هذا الكتاب بالقراءة والتفّحص لبيان أهم ما ورد فيه، ولتحقيق ذلك عمدنا إ

 من خالل مجموعة من العناوين التي نستبين تفصيلها في نص المداخلة . 

 مقّدمة : 

تتناول هذه المداخلة المحدّدات األساسية المكّونة لمفهوم البالغة الجديدة التي قدّمتها 

الموسوم "الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة أمينة الدهري من خالل قراءة في كتابها 

الجديدة"، وهو موضوع يندرج تحت محور من محاور هذا الملتقى هو محور ) تلقي البالغة 

الجديدة في الدرس اللغوي الحديث (، ألّن صاحبة الكتاب اتّخذت من عناصر ) الخطيب، 

اللوغوس ( بوصفها وسائط  الجمهور، الخطاب ( أو ما أسماه أرسطو ) اإليتوس، الباتوس،

 تخدم المقاصد الخطابية، بالتالي لها دور في إذعان المتلقي لرأي ما أو توجيهه وجهة ما . 

وتتحدّد عناصر هذه المداخلة في عدد من المفاهيم نضّمنها في ما يأتي من المداخلة 

 ة الجديدة ( . لتصل إلى فكرة مفادها تحديد المكونات األساسية لمفهوم هذا العلم ) البالغ

 مضمون الكتاب :  – 1 

إذا تصفّحنا الكتاب وجدنا أّن صاحبته قد قّسمته باعتبار العناصر اآلنفة الذكر إلى 

أّما " الحجاج البالغي : تحديدات أولية "، ثالثة فصول صدّرتها بمدخل نظري عنونته بـ 
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، والفصل الخطيب "" ، والفصل الثاني بـ " الخطاب "الفصول، فوسمت الفصل األول بـ 

 . " المخاطب " الثالث بـ 

وكانت في كل فصل تبدأ بتعريف مصطلحه المحوري، ثّم تمثّل له بنموذج من التراث 

العربي بما يناسب مفاهيمه، ففي الفصل األول مثال تعّرف الخطاب، ثّم تتخذ من الخطاب 

اولية، والحجاجية، تدريجا، الساخر نموذجا، تعّرف به وبمكوناته الفلسفية، والبالغية، والتد

ألّن كالّ منها يوصل إلى اآلخر، ثّم تتخذ من الجاحظ وأبي حيّان التوحيدي مثالين لهذا النوع 

 من الخطاب فّصلت فيهما . 

وجعلت الفصل الثاني موسوما بـ "الخطيب" أو اإليتوس، وبعد أن عّرفت بالمصطلح، 

شارت في ذلك إلى أّن ابن حزم في هذا مثّلت له من كتاب "طوق الحمامة" البن حزم، وأ

الكتاب اتّخذ من الحب قضية جدل لفقهاء عصره، من حيث التمثيل بنماذج من الذاكرة 

الشعرية العربية وكذا التعالق بين أجزاء الخطاب، ثم خّصص الفصل الثالث للمخاطب، ومثّل 

الرائي والمرئي من خالله لنص الرؤيا للمختار السوسي كنوع خطابي تتكامل عناصره ) 

وخطاب الرؤيا (، ويقرن ذلك بفعل الحجاج بعدّ الرؤيا تتضمن األطروحة واألطروحة 

المضادّة في عالقة تقابل كما هو حال العملية الحجاجية، ألن األشياء بأضدادها تتّضح وتفهم 

 . 

وتختم أمينة الدهري كتابها بخالصة في شكل تركيب واستشراف، فهي من جهة 

ر بالغة الحجاج ) البالغة الجديدة (، في عالقة تراها بين الخطيب بكل ترّكب عناص

استعداداته المعرفية واألخالقية، وبين المخاطب بعدّه مكمن تحريك االنفعاالت وبين الخطاب 

مصدر الحجج وطرق بسطها، فهذه العالقة الثالثية تتضمن كل المفاهيم التي تعّج بها البالغة 

 )1(وترسم حدودها  الجديدة

يربطها هذا المجال المعرفي  عدّةعالقات صاحبة الكتاب وبتحديدها األنف تستشرف 

مع علوم أخرى تستوضح ارتباطها ذاك من الفعل التأثيري للبالغة، الذي يجعل من 

المخاطب منتجا آخر لخطاب جديد يستمدّ شرعيته من سابقه، ويؤدي هذا التداخل الخطابي 

اخل شبكة من العالقات تربط البالغة الجديدة مع أطر معرفية وعلوم مختلفة بدوره إلى تد

مثل السيميائيات وتحليل الخطاب وغيرها، وتشير أمينة الدهري أنّه على الرغم من ذلك تبقى 

 البالغة الجديدة تفترق عن غيرها من الحقول المعرفية رغم اتصالها بهم وإفادتها منهم .

  أهمية الكتاب :  - 2

في كونه يندرج ضمن غاية تغيير النظرة إلى إن أهمية كتاب " أمينة الدهري " تكمن 

جانب الفنّي والزخرف اللفظي فحسب، ومحاولة فتحها على آفاق وعدم ربطها بالالبالغة 



يطرح الكتاب عددا من  ، كمجديدة/قديمة بحيث تتحول إلى آلية لتحليل مختلف الخطابات

 . وحديثة  غة الجديدة والعمل على توظيفها في تحليل عربية تراثيةالمفاهيم المعلّقة بالبال

إلى وهذا الكتاب يمكن اعتباره قد جاء في أوانه ألّن مجتمعاتنا العربية كانت في حاجة 

هذه األدوات التي توفّرها البالغة الجديدة وغيرها من المقاربات التداولية التي تتقاطع معها 

وفهم خلفياتها،  الخطابات التي تغمرنا يوميا واإلمساك بآلياتهاالكتساب القدرة على تحليل 

     . بالتالي بيان حدودها 

  عامة : خالصة  - 3

نخلص من هذا التفّحص السريع لكتاب أمينة الدهري إلى أن الباحثة قد تلقّت معارفها 

اء به البالغية من خالل اطالعها على مضامين بالغة أرسطو، وربما طعّمتها ببعض ما ج

بيرلمان وتيتيكا وغيرهما ممن تناولوا هذا الحقل المعرفي، وحاولت أن ترسم حدودا مفاهيمية 

للبالغة الجديدة حصرتها في عالقة ثالثية تضمن بحسب رأيها تحقّق مضمون هذا العلم، 

الذي يسعى إلى إذعان المخاطب لرأي أو حكم يريده الخطيب أو منتج الخطاب بشكل عام، إذ 

ر الثالثة التي دّل عليها أرسطو بتسميات )اإليتوس، الباتوس، اللوغوس ( يرتبط كل العناص

منها باآلخر في عالقة يبذل فيها كل عنصر ما أوتي لتحقيق الغرض المنوط به، لتصل إلى 

أّن البالغة الجديدة هي علم قديم جديد، قدمه متعلّق بمضمونه ومادته وجدّته متعلقة 

   بمصطلحاته وتسمياته .

فكتاب أمينة الدهري هذا هو شكل من أشكال تلقي البالغة الغربية الجديدة في  

الدراسات العربية الحديثة، مع أّن جهدها هذا يحسب لها، ألنّه قد يكون منطلقا للبالغة العربية 

الجديدة، خاصة إذا ربطناها بالتراث العربي القديم الذي يعج بعديد المفاهيم التي تتداخل مع 

 كثيرا . ذلك 

وأمينة الدهري في كتابها تقول بعبارة ما أّن البالغة الجديدة تتحدّد مفاهيمها الرئيسية  

على عناصر الخطاب الثالثة التي أشار إليها أرسطو في حديثه عن البالغة، وجاء ذلك 

المتكلّمين والمتلقّين، وقد راعاه بلغاء العرب من مستويات الكالم وطبقات متقاطعا مع ما 

في قوله : ) ومدار األمر على الفهم  " البيان والتبيين "كتاب رد ذلك عند الجاحظ في و

وكالهما مربوط بالنص أو واإلفهام (، إذا الفهم مربوط بالمتلقي واإلفهام مربوط بالمتكلّم 

   الرسالة . 
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همتبالموتلكنهاوصلتإلىمرحلةات،...(لغة،علمالنفس،علماالجتماع،علومالديناأدب،فلسفة

. 

ن،ويداإلنسايفناءيقدمهذاالبحثرؤياجديدة؛تقومعلىأنالبالغةلمتمتولنتموت؛ألنموتالبالغةيعن

: عوإلىفتحرؤىجديدةلدراسةالبالغة،فقدقدمتمساهماتفيتجديدهانحو

 .بالغةالحجاج،البالغةالتداولية،بالغةالسرد،تحتمظلةالبالغاتالجديدة

 :لكنهذاالبحثيدرسالبالغةمنزاويةمغايرة،حيثيطرحمجموعةإشكاليات

 أليسموتالبالغةالمزعومنتيجةإبعادبالغةالحياةاليوميةعندائرةاالهتمام؟ •

•

أليستالبالغةمرتبطةبوعياإلنسان،وكلماتطوروعيهتطورتالبالغةفتنتعشوتنموبد 

 ألنتموت؟

•

رؤيةقريبةمنجوهراإلنسانإذاكانتالبالغةجوهركينونةاإلنسان،لماذاالندرسهاوفق 

 واحد؟ددةلشيءفيأصلهاوجوهمتع( التشبيهاالستعارة،الكناية،المجاز) ؛أيأنالصورالبيانية

: تعودناعلىالفصلبينالصورالبيانيةوالتفريقبينهافنجدمثال •

ليازالعقوالمجالتشبيهالحسيوالتشبيهالعقلي،التشبيهالمفردوالتشبيهالمركب،المجازالمرسل

 ....المكنيواالستعارة،االستعارةالتصريحية

) البحثأنالوحدةبينالصورهياألصليرى 

ابينهذهننفرقمثاللجنينيبدأعلقة،فمضغةثمتبدأاألعضاءواألجهزةفيالتخلق،فليسمنالمعقوأل

( ألعضاءواألجهزة؛بلهيمتالحمةمتكاملةمعبعضها

والصورالبيانيةنفسالمبدأ؛والدليألننانجداالستعارةالمكنية،المجازالمركبباالستعارةالتمثيلي

.ة

يستندالبحثإلىنظريةالكوانتموفلسفتهاالجديدةفيحقاللمعرفة،ويستثمرهاإلعادةتجدي 

.يةيعتمدالبحثعلىعينةبحثبالغيةمنالحياةاليوميةوالنصوصاألدبكما  .دالبالغة

 .ظاهراتيةالمقاربةهو ال المنهجالمتبع 

 

 البالغة:أوال:

 معجميا:1
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انتهى، )....( : وصل ووبالغاورد في لسان العرب " بلغ الشيء يبلغ بلوغا »

والبَلُغ والبِلُغ: البليغ من الرجال. ورجل بليغ وبلٌغ وبِلٌغ: حسن  ،والبالغة: الفصاحة

ابن منظور، صفحة )....«الكالم فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، 

للبالغة هنا تستلزم حضور: االنتقال، اللسان، القلب، التفاعل. فكلمة  (345/347

 البالغة لها أبعاد مختلفة )احتماالت(.

 اصطالحا:2

يلها وكيف يظن إنسان أن صناعة البالغة يتأتى تحص»يقول حازم القرطاجني: 

يها! مار فالبحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد األع يفي زمن القريب. وه

وه شعب وجعة تتوإنما يبلغ اإلنسان منها ما في قوته أن يبلغه )...(إذا كانت هذه الصنا

 النظر فيها إلى ما ال يحصى كثرة.

فقلما يتأتى تحصيلها كله أو أجله. وليس هذا تفضيال لصناعة البالغة على 

هذا التعريف للقرطاجني يؤكد   (88، صفحة 1986القرطاجني، )«غيرها من العلوم

 الجوهر النسبي االحتمالي للبالغة.

 البالغة رؤيا العالم:3

جوهرها،  في اللغة»ال يمكن فهم جوهر البالغة بعيدا عن اللغة، يقول همبولت: 

ليست عمال، وليست نتاجا ميتا، بل ..( إنها ). باستمرار لحظةشيء يختفي في كل 

فاللغة احتمالية (56/57، صفحة 2020)بوتيبنيا، نشاط، أي أنها عملية اإلنتاج نفسه

أن الفرق بين لغة وأخرى، ال يمكن في الصوت »نسبية، وهي إنتاج فعال كما أنه يرى 

...( إن ق العالم أو النظرة إلى العالم )العالم أو آفاأو في العالمة، ولكن فرق في رؤية 

، صفحة 2005زواوي، )«الكلمات والقواعد تخضع للحس العام أو الحس المشترك...

رؤية العالم يقصد بها الوعي ومادام الخيال يختلف، فالمجاز سيختلف، والبالغة (72

فسي لدى اإلنسان، تتولد أثناءه، عبر تحوير ما لديه من نشاط ن»ستختلف، فالخيال 

تجربة، صور حسية وذهنية جديدة، وبفضل الخيال ال يتمكن اإلنسان من تصور ما هو 

)حسيبة، المعجم موجود فعليا فحسب، بل وحتى ما يستحيل وجوده على أرضية الواقع

فجوهر البالغة نابع من جوهر الخيال، إنها غير ، (214، صفحة 2009الفلسفي، 

 .ةمحدد

 الفينومينولوجيا:ثانيا: 
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استعمل هيغل )الفينومينولوجيا( في كتابه )فينومينولوجيا الروح( للتعبير عن 

روح المختلفة في الوجود. تتكون )فينومينولوجيا( من كلمتين: "فينومين" لتجليات ا

الفينومين" في معناه اإلغريقي يفيد و"الظواهر.غوس"، ويعني حرفيا علم و"لو

الظهور )...( أما "اللغوس" فهو عنده الكالم الذي يقوم بعملية اإلظهار، 

فالفينومينولوجي يستجيب لمطلب إظهار المستتر في كنهه، أي إظهار المنسحب أو 

والظاهرة هي ما يتراءى للوعي،  ،(970، صفحة 2001)الالند، المنسي أو المقنع

من خالل الوقائع العملية )اكتناه دالالت الجوهرفالفينومينولوجيا تسعى إلى كشف 

 فكرية عن طريق الحدس( بوصفها نسقا.

حث في بومينولوجيا أنها تحليل للماهية والسمة الفارقة للفين»يقول هرسل: 

طاء بالنفس مطلق. تلك هي الماهية في نطاق اعتبار نظري محض، وفي نطاق انع

صفتها الضرورية، فهي تعتزم أن تكون علما ومنهجا يبين الممكنات: ممكنات 

سس الماهية التي لها، إنما هي أالمعرفة، وممكنات التقويم، ويبينها انطالقا من 

هوسرل، )«ممكنات مشكلة عموما، ومباحثها هي تبعا لذلك مباحث مهمة في الماهية

فالماهية هي محور الفينومينولوجيا من خالل الرؤيا، وكل معرفة (98، صفحة 2007

 تبدأ بالتجربة.

إن كان األمر »بمكانة مهمة في الفينومينولوجيا، يقول ميرلوبونتي:  اللغةتحظى 

ي يتعلق بشخص مجهول لم ينطق بعد اتجاهي بكلمة واحدة، يبقى أن أعتبره يعيش ف

 )«..( تلك صورته وأفكارهن ينطق بكلمة ).أآخر غير عالمي، لكن يكفي عالم 

ponty, 1945, p. 414) .)فاللغة شرط التواصل مع اآلخر )التذوات 

..( ذي حولني إلى موجود في العالم ).إن حدسي لذاتي على هذا النحو، هو ال»

"في العالم" يصبح كل ما يخص األنا، بل كل ما يخص وبفضل تحول األنا إلى موجود 

 .Husserl, 1996, p)«.."، متضمنا على شكل نفسي في روحي.هذه "األنية

، فاللغة ومنه البالغة هي حكمة الوعي تهذا الكالم قريب من كالم همبول(159

اإلنسانية بعدا عن اآللية، فهي ليست بالشيء اإلنساني. إن اللغة من أكثر المعطيات 

المتحقق كلية، وليس بإمكانها أن تحقق شيئا ما بشكل كامل، إنها ترمز وتشير أكثر مما 

تنجر وتجسد، فضمن الفضاء الممكن والمفتوح وانطالقا من أفق االحتمال والصدفة 

وبذلك فإن اللغة ال  يمكنها أن تبلور أكثر المعاني إيحاء في مسيرة الكينونة والوجود،

يمكن أن تكون إبداعا إال إذا توقفنا عن مطالبتها بتقديم تبريرات قبل أن نلحق بها، بل 
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يجب علينا ترك الكلمات وكل طرق التعبير تكتسي تلك المعاني الجديدة حسب 

ة، وكذا األمر للبالغة، اللغة احتمالية متجدد (204، صفحة ponty ،1945) «السياق

 فنحن ال نعبر لنتواصل مع اآلخر، بل لنعبر عن وجودنا، أنا بليغ أنا موجود.

يحيل ميرلو بونتي في كتابه )فينومينولوجيا اإلدراك( أن اللغة تحمل معاني 

وجود بالتالي لفكر بال  متعددة، وهي ال تفرض التفكير إنها تعمل على تحقيقه وال

فاإلنسان يمكن أن يتكلم تماما بمثل الطريقة التي تجعل المصباح ..( كلمات ).

وهذا هنا ربط بين اللغة/الفكر والضوء، (Pontu, 1960, p. 97)«الكهربائي يتوهج

 الكوانتم واالستعارة.ةما سيتم شرحه الحقا في نظري

 البالغة فلسفة:ثالثا: 

 البالغة والفلسفة:العالقة بين  1

في التراث العربي تجلت هذه دائما،  يدةطوكانت العالقة بين البالغة والفلسفة 

عجاز القرآني الذي محوره في علم الكالم من خالل دراسة اإل العالقة

فإنها ال  ،بعاد الفكرية والفلسفيةاأل هاوالحق أن البالغة إذا انتزعت من»ةالقرآنبالغ

دب تي ربما ال يشعر كثير من قراء األلتقاط الوجوه البالغية اليبقى منها سوى مهارة ا

..( إن لم نقل إنه يعوقه عن االستغراق في النص وفهمه، ويمنعه من أن ها مهمة ).نأب

، 2013توفيق، )«يثير األسئلة األهم حول تجاوب النص مع خبرات الحياة واهتمامها

مهمة جدا، فعدم تفاعل الباحثين في البالغة مع  لوهذه نقطة يراها المقا (50صفحة 

قال خبرات الحياة والمعارف المتجددة، سيضعف الدرس البالغي، لهذا كانت دعوة الم

 رؤيا جديدة للبالغة.ك إلى استثمار نظرية الكوانتم

 بالغيةاتفقوا على »عند مقاربة آراء المتكلمين نجدها مختلفة، صحيح أنهم 

تقروا على بعض المبادئ الفرعية التي تقوم البالغة سياإلعجاز، ولكنهم لم يتفقوا أو 

على دراستها، ومن أهمها وأخطرها مبدأ المجاز، ذلك أن المجاز كان مفهوما 

..( ورأى خصومهم أن أويل النص القرآني، شأن المعتزلة ).ضروريا لمن يطالب بت

، صفحة 2013توفيق، )«يسقطوا النهج المعتزلي بأكملهينكروا المجاز إنكارا حتى 

نفي المجاز هو نفي للبالغة، فالخيال ينتج المجاز، والبالغة تدرس هذا  (51/52

تأكيد لفكرة  هذا المجاز، ومنه فإن نفي المجاز نفي لإلعجاز البالغي. ومن جهة ثانية

 الغة، فهي علم احتمالي.نسبية واحتمالية الب
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غة وإدراك البالغة ليست تلك القوالب الجاهزة، وإنما البالغة إحساس بالل

وما إن يعني الدارس أن البالغة تنبه له حواسه، تدربها، »)عقلي/حسي( متجدد لها

نا وإحساسنا متنمي تبصره بها وبعملها، حتى يجد السؤال اإلنساني عن طبيعة عل

سي البالغة يعون راولعل د.( تقنيات البالغة كلها في رحمها )..له سؤاال فكريا تحم

مل لوجود اإلنسان، بقدر ماهي تأمل للغته التي أأن البالغة في بعض مستوياتها، ت جيدا

توفيق، )«يصوغ بالغته بها، وبقدر ماهي تأمل ألشكال االتصال اإلنساني الفعال

 ومنه فإن البالغة وعي بالوجود، أنا بليغ إذن أنا موجود.(54، صفحة 2013

ن تدرس البالغة من منظور فلسفة الكوانتم، وإنما هذا هو المنطقي أليس شاذا 

الوعي » ، فصرنا الحالي تشكل الوعي اإلنسانيوالطبيعي، ألن نظرية الكوانتم في ع

كلمة تعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر مع 

محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس االنسان الخمس. 

نسان لحالة العقلية التي يتميز بها اإلكما يمثل الوعي عند العديد من علماء النفس ا

دراك ( واإلsubjectivityالذاتية )اإلحساس بالذات( )بملكات المحاكمة المنطقية، 

والحكمة أو العقالنية  ،(sentience(، والشعورية )self-awarenessالذاتي )

(sentience)، ( والقدرة على اإلدراك الحسيperception للعالقة بين الكيان)

  (694، صفحة 2009جم الفلسفي، حسيبة، المع)«الشخصي والمحيط الطبيعي له

 فالمعارف اإلنسانية، هي تغيرات على مستوى الوعي.

 لفلسفة ليبنتز: استثمار 2

. »..توضيح الرؤيا إلى بالغة الكوانتم، ليرى هذا المقال أن فلسفة ليبنتر قريبة 

.(  والذي يميز مونادة وهو غير مادي، ).. العقل اإلنساني، فهو بسيط ال يقبل القسمة،

العقل اإلنساني عن سائر المونادات هو طبيعة إدراكاتها، وهناك جزء من هذه 

اإلدراكات يدخل في شعورنا، ويطلق ليبنتز على هذا الشعور أو هذه المعرفة التي 

، صفحة 1978ليبنتز، )...«apperceptionتحصل لنا من إدراكاتنا اسم )الوعي( 

35). 

-preالعقل هو المبدأ األعلى لحياة اإلنسان، ونجد ليبنتز يعتمد )التناسق األزلي 

establishedhlarmony« ). .. إذا كانت هذه الذرات الروحية التي يتألف منها

الكون بأسره عبارة عن عوالم صغيرة مستقلة، ال يؤثر بعضها في بعض، فبماذا تعلل 

الذي يشمل الوجود إن لم يكن بين جزئياته تآلف وانسجام؟يجيب  هذا النظام الدقيق
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"ليبنتز" على ذلك بأنه قانون التناسق األزلي، فقد ركبت تلك الذرات منذ األزل، بحيث 

تسير الواحدة موازية لآلخرى. وعلى الرغم من تفرقها وانفصالها فهي تعمل جميعا 

( وبهذه النظرة نفسها بعض )... دو كأن بعضها يعتمد علىفي توافق دقيق، حتى لتب

عالج "ليبنتز" العالقة بين العقل والمادة أي بين الروح والجسد. فالروح يتبع قوانينه 

الخاصة، والجسد كذلك يتبع ماله من قوانين، دون أن يؤثر أحدهما في سير اآلخر، 

محمود و أمين، )«فهما يتالقيان في تناسق بلغ من الدقة حدا بعيدا يستحيل معه الخطأ

هذا التناسق يستثمره المقال في جانب )اللفظ/المعنى(  (102/103، صفحة 2017

 والصور البالغية، خاصة االستعارة التي ستكون محور التطبيق.

فإني نظرت إلى  »نجد هذه الفكرةأيضا عند محيي الدين بن عربي؛ حيث يقول: 

ابن العربي، )«الكون وتكوينه..وإلى المكنون وتدوينه..فرأيت الكون كله شجرة

 فالكون متعالق مع بعضه البعض، وكذا المعرف اإلنسانية. (41/42، صفحة 1985

" theunity of being 

Treedifferentapproashes are necessary for under standing 

the unity of being. Theris a unity of essence a unity of attributes 

and unityofaction"(Ibn Arabi, 2012, p. 58) 

اتإنوحدةالجوهرهيوحدةالصف،مواضعالشجرةالمختلفةضروريةلفهموحدةالوجودف

ها رعة، لعللى البالغة فالبالغة كالشجرة المتفالفعل، هذه االستعارة تنطبق ووحدة

 جوهر واحد.

 

 نظرية الكوانتم وفلسفتها: رابعا:

نظرية الكوانتم من أهم النظريات العلمية المعاصرة التي أبرزت رؤى جديدة 

م ظهور 1900فقد شهد عام »عن أسرار المادة، وكان رائدها األلماني )ماكس بالنك( 

)الكوانتم(، وكانت هذه المصادفة أوضح األمثلة تعبيرا عن التغير كشف بالنك للكم 

الجذري الذي طرأ على فهمنا للواقع الفيزيائي في القرن العشرين. فلكي يفسر بالنك 

القوانين التي تم االهتداء إليها تجريبيا بالنسبة إلى صدور اإلشعاع، وضمنه الضوء، 

ا ألعداد صحيحة لوحدة أولية للطاقة، يخضع لتحكم أعداد صحيحة، أي أنه يسير تبع

(. فتبعا لرأيه تكون الطاقة مؤلفة من وحدات quantumأطلق عليها اسم الكم )الكوانتم
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، وحيثما تنبعث الطاقة أو تستوعب ينقل كوانتم واحد أو quantaأولية، هي الكمات 

فالكوانتم هو  اثنان أو مائة كوانتم، ولكن ال يكون هناك أبدا جزء أو كسر من الكوانتم،

ذرة الطاقة، ولكن مع مالحظة أن حجم هذه الذرة، أي كمية وحدة الطاقة، تتوقف على 

طول موجة اإلشعاع الذي ينقل به الكوانتم، فكلما كان طول الموجة أقصر كان 

ت األبحاث في وهكذا تتابع(154/155، صفحة 2017ريشنباخ، ) «الكوانتم أطول...

فأصبح من المعترف به أن الحادث » نظرية الكوانتم من قبل مجموعة من العلماء 

واستعيض ، ي، بل يخضع لقانون احتمالي فحسبالذري المنفرد ال يتحدد بقانون سبب

..فإن... إذا كان.»...عن فكرة "إذا كان...فإن" التي عرفتها الفيزياء الكالسيكية، بفكرة

ومنه نطرح السؤال: هل  ،(158، صفحة 2017ريشنباخ، ) «معينة في نسبة مئوية 

بين  اتحديد صورة بالغية معينة هو تحديد نهائي؟ أال يمكن أن تكون صورة مزيج

. إلخ(؟ هذا ما سيدرسه المقال في االستعارة الكوانتمية، صورتين )استعارة/كناية..

 ة صافية حتمية، بل مزيج )نسبية(.بمعنى ال توجد صور

هي فكرة تقدم بها العالم  ؛كانت نقطة التحول في تطور نظريات الضوء والمادة 

ففي الوقت الذي كان فيه louis de broglieالفيزيائي الفرنسي لويس دي بروليي

من جزيئات ومن  اعلماء الفيزياء يكافحون من أجل حل مشكلة ما إذا كان الضوء مؤلف

ات نظرية رياضية موجات معا، بل لقد بلغت به الجرأة إلى حد نقل هذه الفكرة إلى ذر

.. إما .»صغير من المادة مقترنا بموجة. وهكذا حل محل  يءيكون فيها كل جز

جديدة للفظ  نا نطرح نظرةه (156، صفحة 2017) ريشنباخ، رة )معا("كف«" وإما...

)جزيئات(،  هااأللفاظ عبارة عن أصوات )أمواج صوتية( مركبة مع بعض ؛والمعنى

 ،وهنا يقصد )الصور البيانية( ؟أن تكون المعاني ذات طبيعة موجيةومنه أال يمكن 

وتركيبية )تتراكب المعاني مع بعضها البعض(؟ وأن الفكر ذو طبيعة موجية؟ ألن 

ريا )بروميثيوس وسرقة النار(، )العلم والنور( لدى المعرفة ارتبطت بالضوء أسطو

مختلف الحضارات اإلنسانية؟ ومنه أال يمكن أن تدرس الصور البيانية من هذه الزاوية 

د النظر في نظرية النظم عي؟ فن) طاقة(مواجأكوانتمية، فهي تراكيب )جزيئات( وال

سردية طلق من ي ينخاصة وأن الشعر العرب ،من هذا المنظور الموجيالبالغية 

 .الموجة ) الماء، الضوء، الصوت، الهواء(

 :األمواج في الكونخامسا: 

 الصوت: 1
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أما حدها )فإنها أصوات( يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، » :يعرفها ابن جني

وحفظ واآلن من باب مبدأ التناسق األزلي، (33، صفحة 1955ابن جني، )«هذا حدها

 الطاقة، ولكل فعل ردة فعل فإننا نستنتج: األصوات= األغراض )المعاني(.

 ومنه فإن طبيعة األصوات= طبيعة المعاني، فما هي طبيعة األصوات؟

إن الموجات الصوتية في الهواء هي عبارة عن سلسلة من التغيرات في ضغط »

الهواء هو الضغط  الهواء يمكن لألذن البشرية أن تلتقطها كصوت، والمقصود بضغط

 .(34، صفحة 2000كرجية، )«..جوي الموضعي ويكون عادة ثابتا.ال

عن موجات، والشمس لها أمواج فما نسمعه عبارة عن موجات، وما نراه عبارة 

إال أن جميعها  ،وعلى الرغم من التباين الظاهر بين مختلف أنواع الموجات» طاقة

..( تنتقل الطاقة في الطاقة ). بسمة أساسية واحدة وهي أنها وسيلة النتقالتشترك 

الطبيعة من موقع إلى آخر بطريقتين: األولى: تتم بواسطة انتقال المادة والثانية تتم 

فالصوت  (13، صفحة 2000كرجية، )«بواسطة انتقال الموجة )أو الحركة الموجية(

يمنك مقاربتها  (، ومنه فإن الصور البالغية طاقةطاقة تعبر عن طاقة أخرى )المعنى

 من منظور الموجة.

 ماهي الحركة الموجية؟ 2

شكل من االضطراب ينتقل من نقطة إلى أخرى »تعرف الحركة الموجية أنها 

يولده حالة فيزياوية عبر وسط مادي أو فراغ، والمقصود باالضطراب هو نمط ل

وهذا يتوافق مع تعريف البالغة  (14، صفحة 2000كرجية، )«..مصدر متحرك.

بمعنى )الوصول واالنتهاء(، واألمواج الصوتية تندرج ضمن الحركة الموجية 

الميكانيكية.توجد خواص أساسية لحدوث وانتقال الحركة الموجية الصوتية، وهما 

 خاصيتان أساسيتان: )خاصية المرونة( و )خاصية القصور الذاتي(.

 :*خاصية المرونة

مرونة الوسط وهي خاصيته على مقاومة أي تشوه فيه وقابليته »نة يقصد بالمرو

على استعادة شكله أو حجمه أو وضعه بعد زوال القوة المشوهة المؤثرة 

 البالغة.الخيال والمجاز و هذه المرونة نجدها في  (16، صفحة 2000كرجية، )«عليه

 خاصية القصور الذاتي:*
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صفة استمرارية الجسم أو أجزاء الوسط المادي »تمثل صفة القصور الذاتي 

على البقاء في حالة حركية ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير تلك 

ور البالغية المتوارثة إلى وهذا ينطبق على الص(23، صفحة 2000كرجية، )«الحالة

 والنص. على مستوى الشخص ايومنا وكذ

 :اإلستعارةالكوانتميةسادسا: 

االستعارة أداة المعنى، اهتمت بدراستها مجموعة من الحقول المعرفية. وهذا 

قام تسمية الشيء باسم غيره إذا »حظ: دليل على قوتها وسلطتها الفعالة، يعرفها الجا

فالصوت )األمواج الصوتية( تقوم مقام (153صفحة الجاحظ، دون تاريخ، )«مقامه

تضمن تشابها )األمواج الصوتية تذن إهي ؛ف)المعنى في ذهن المرسل( فهي استعارة

واالستعارة تتضمن )معنى إعادة المعار( وهذا ما يحدث أثناء التواصل  ،والمعنى(

 .البالغي

 

 

 

 

 

أما االستعارة فهي ضرب من »يعرف عبد القاهر الجرجاني االستعارة بقوله: 

التشبيه، ونمط من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه 

، 1988الجرجاني، )«سماع واآلذانفتي فيه األفهام واألذهان، ال األوتست ،العقول

اعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون لفظ األصل »ويقدم تعريفها مكمال (15صفحة 

في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله 

فيكون هناك الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل وينقله إليه نقال غير الزم، 

 (22، صفحة 1988الجرجاني، )«كالعارية

ومنه فإن مقاربة االستعارة من رؤيا كوانتمية يطابق مفهومها عند الجاحظ وعبد 

دراك، الذهن. رغم بيه، التمثيل، القياس، الوعي، اإلالتش :القاهر الجرجاني، من حيث

معنى 

 ذهني

)  صوتيةأحبال

 اهتزاز(

 

معنى 

 ذهني 

طبلة األذن ) 

 اهتزاز(



   

11 

 

ألن ال  ان(، لكن هذا المقال يضمه إلى االستعارة؛سماع واآلذبعد )األأن الجرجاني يست

 وجود الستعارة بال سماع وآذان أو مشاهدة وعين.

تمثل االستعارة بالنسبة لعدد كبير من الناس أمرا مرتبطا بالخيال الشعري »

.( يعتقد الستعارات اللغوية غير عادية )..والزخرف البالغي. إنها تتعلق في نظرهم، با

وليس على التفكير أو األنشطة  لفاظستعارة خاصية لغوية تنصب على األس أن االالنا

عمال التي نقوم بها للغة، بل توجد في تفكيرنا وفي األ..( إنها ليست مقتصرة على ا).

أيضا. إن النسق التصوري العادي الذي يسير تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية 

ومنه فإن هذا النسق سيكون فيه  (21، صفحة 2009اليكوف و جونسون، )«باألساس

لغوية )جزيئات( في نفس  اتناسق مع اللغة باعتبارها أصواتا )أمواجا(، وتراكيب

 الوقت.

 نظرية االهتزاز الحر: 1

القدرة على االهتزاز، قد يهتز كقطعة واحدة وقد  يمتلك كل جسم في الطبيعة

إن أي جسم يمتلك خاصتي المرونة والقصور »تهتز مختلف أجزائه بطرق مختلفة. 

.( والسمة الجوهرية في جميع على االهتزاز إذا ما أستثير ).. الذاتي له القابلية

رر بفترات حركة يتكأي أن هناك نمطا من ال ظواهر االهتزازية هي صفة الدورية؛ال

وتار الصوتية تهتز فإذا كانت األ(63/64، صفحة 2000كرجية، )«...زمنية منتظمة 

. وهذه ستكون ذات طبيعة اهتزازية وإذا كانت طبلة األذن تهتز، فإن الصور البالغية

نجده في البحور الظواهر االهتزازية لها صفة جوهرية هي صفة )الدورية(، وهذا ما 

على أن الضوء  نظرية الكوانتم الشعرية العربية.الكوانتم قديما هو الجوهر، وتقوم

عبارة عن جزيئات، أي متقطعة كميات محددة كما ذكر عند بالنك. ومنه فإن الضوء 

مواج جده في اللغة في أصوات )كلمات( وأعبارة عن جزيئات وموجات وهذا ما ن

بارة عن طاقة، تتفاعل مع بعضها البعض. ونفس التصور وهذه الكلمات ع ،)صوتية(

 نطبقه على االستعارة، فهي تركيب وأمواج للمعنى.

نقوم  هذه االستعارة طاقاتها الممكنة عندما توضع ضمن جملة، فنحنلكما أن 

حديد تفكلما أردنا ؛ احتماالتهذه الجملة وفق بتحديد طاقتها، ولكنها تهتز ضمن 

ع متعامل أفأنا  االرتياب، ألنني إذا أردت أن أحدد المعنى المحدد بدقةالمعنى بدقة زاد 

 االستعارة كجسيم )معجميا(.



   

12 

 

ار بفعل االنصه طاقة اختراق الحواجز بطاقة قليلة؛كذلك االستعارة تملك 

 عارية،الستاة الداخلي لالستعارة، وهذا ما يتجلى في العبارة غير االستعارية والعبار

ية، ضمن مستويات )االستعارة التصريحية، االستعارة المكنة وتختلف هذه الطاق

 االستعارة التمثيلية(.

 نموذجمن الشارع الجزائري:2

في لثقاه الكل شارع كالمه الخاص المتداول الذي يميزه، فيجعل الخارج عن نسق

 يذكر البحث أمثلة من الشارع الجزائري: ،ال يفهم شيئا، أو يغضب أو يضحك

إلى  تقدم)فيا "أفونسيالريار خويا": فيها كلمات دخيلة من الفرنسية، وتعني حر 

ن ختلفيم؛ لكن الجزائري يفهمها )عد للوراء أكثر(؛ هنا دالين ي(الوراء قليال أخ

را لمدلولين متناقضين، ولكن في اللهجة الجزائرية المدلولين المتناقضين صا

فما  ؛وانتيةذات طبيعةكحث ينظر أنها استعارة لكن البمتطابقين، إنها فوضى المفاهيم. 

ر( الريا)ومنه حدث الجمع بين المتكلم )تقدم( والمخاطب  ،هو وراءك قد يكون أمامي

 كما أن الذهن يستحضر الشيء ونقيضه.

 "أقعد واقف": ومعناها ابقى واقفا، فالوقوف استحضر الجلوس. -

به الشمس، فغروبها يش "طاح الليل": بمعنى حل المساء، استعارة لحركة -

 السقوط.

أثرت ية تهجة الجزائرالدارجة الجزائرية تؤرخ لإلنساق الثقافية المضمرة، فالل

ن زية. منجلي، العربية، اإلسبانية، العثمانية، اإليطالية، الفرنسية، اإلباألمازيغية

ي رش(، طوالكلمات التركية: طابونة )موقد نار(، شاربات )عصير الليمون مع النعناع

 بيطار)الفلفل الحلو(، كواغط )الورق(، الخزناجي )مسؤول المالية والضرائب(، س

 ،)مستشفى(، سباط )حذاء(، زوالي )فقير(، باشماق )نعل خفيف(، طبسي )صحن( 

 .ذاري(تشينة )البرتقال(، بالطو )معطف(، فنار )قنديل(، أزرب )أسرع(، باالك )ح

والتفاعل مع بعضها لتقدم  إلى اليوم السؤال كيف استطاعت هذه الكلمات البقاء 

لكتب، وليست كالم ا (كالم الشارع)ألنها هامش الجواب: ؟ استعارات ) طاقة(خاصة

، طاحني فعال وليست مركزا جامدا مألنها شعبية وليست نخبوية، ألنها هامش ح

 إضافة للتركية توجد اإلسبانية واإليطالية والفرنسية وغيرها.
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ألن الشارع  ؛(2013)بلقايد، البالغي لدى شريحة الشبابيتجلى اإلبداع  

الجزائري شارع شاب، فيتكلم بمصطلحاتهم المبتكرة، و من بالغة كالم الشارع 

 الشاب ما يلي:

)خرجت حطبة(: تدل على اإلفالس ، هنا استعارة وجودية بين الشاب  -

 كذلك، إنتاج فيه، وهذا افالس والشاب بال مال هووالحطب، الحطب ال اخضرار وال 

 فالمال من يبعث الحياة في الشباب.

وهذه  )راني على الحديدة(: نفس األمر الحديد مادة جامدة ال حياة فيها، -

 استعارة لحالة الشاب بال مال فهو بال حياة )جامد(.

عبة ة للك)كعبة(: يقصد به الشخص الغريب عن المدن الكبرى، وهذه استعار -

 التي بناها سيدنا إبراهيم في مكان خال بعيدة عن الحضارة.

 .شبرق: شخص غير أنيق واألجانب عن العاصمة. وأصلها الثياب المقطعة -

 فور و بزور: سلوك أو أمر جيد يثير اهتمامهم. -

 خرج صحرا: بمعنى الخسارة، فاستعيرت الصحراء لذلك. -

د عن المجتمع فوصف بهذا، وهو انتقاهارب: الشخص المثقف، ألنه بعيد  -

 للمثقفين والنخبة البعيدين عن الشارع.

 تبياشومبيش: شخص أنيق. -

 شريكي: الصديق الذي يعيش معك تفاصيل الحياة اليومية. -

خاصة، هم ال، التي ال يفهمها اآلباء، لتكون لهم هويتبالغتهم هكذا ينشئ الشباب

لتكون  ،السم عجوز(؛ إنه الشارع ينتج الترياق وفيلقب األب بـ )الشيخ(، واألم بـ )ال

مة، األموهناك بالغة قاتلة حيث يسعى النسق الشاب إلى محاولة تهميش نسق األبوة و

 ليكون هو المركز.

من جهة أخرى يطلق عليهم اسم )البركة( و)الخير( و)الرسمي(، )الكل في 

لماذا نحارب نسق األب واألم، (، فاعلبمكانتهم ومحبتهم )األنساق تتالكل(، إقرارا لهم 

لماذا ال نتركه ليكمل مهامه من جهة ونقوم نحن بمهامنا من جهة ليكون التكامل 
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بالغة الشارع هي  ،تقتلوالتقدم؟ السم في حقيقته غير قاتل لكن نسبة السم هي التي 

 خثارة اشتغال هذه األنساق الثقافية وتفاعلها.

تعبير تشومسكي في مقال له بعنوان بالغة الشارع لها )غريزة الحرية( ب 

"اللغة والحرية" "ال نستطيع أن ننكر وجود بنية فطرية في الدماغ تسمح لنا بتلقي 

المعلومات والخبرة من البيئة المحيطة بنا )...( على أن تشومسكي يعتقد أننا لم نبلغ 

ا يجب أن نؤمن بعد المرحلة التي نستطيع فيها أن نفهم هذه البنية )...( لذلك، يقول إنن

، بالغة الشارع بالغة (10، صفحة 2017)الزعبي والنشار، بوجود غريزة الحرية"

 .تحتاج منظورا جديدا الشارع بالغةحرة، بالغة 

 

 الخاتمةسابعا: 

وإبقاء  اتهام البالغة بالضعف والموت، هذا راجع إلى محدودية نظر الباحثين.

د ان.تعجامدة ضمن المعارف القديمة، فالبالغة تتطور يتطور معارف االنس البالغة

والضوء  فيزياء الكوانتم في نظرية المعنى بمنظور جديد. فإذا كان الصوت أمواجا،

ء أن ستقرااأمواجا، والماء أمواج، والهواء أمواجا، والجاذبية أمواجا فيمكن القول 

 المعنى وتشكله يكون بشكل أمواج.

عد البالغية تجعل من البالغة قواعد حتمية صارمة تفرض فرضا، القوا

د وأن لقواعاوتضمن غيابا فكريا. لكن استثمار نظرية الكوانتم يقودنا إلى نسبية هذه 

 االحتمال هو السيد ال الحتمية.

 

CONCLUSION  

Accusing rhetoric of weakness and death, this is due to the limited 

view of researchers. Keeping rhetoric rigid within the ancient knowledge, 

rhetoric develops and develops human knowledge. Quantum physics 

promises a new perspective in the theory of meaning. If sound is waves, 

light waves, water waves, air waves, and gravity waves, then it can be said 

extrapolating that the meaning and its formation are in the form of waves. 

Rhetorical rules make rhetoric a strict imperative that imposes an 
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imposition, and guarantees an intellectual absence. But the investment of 

quantum theory leads us to the relativity of these rules and that probability is 

the master, not determinism. 
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Abstract: 

This research provides a new insight; It is based on the fact that rhetoric has 

not died and will not die; Because the death of rhetoric means the annihilation of 

man, and calls for the opening of new visions for the study of rhetoric, 

contributions have been made in its renewal towards: the rhetoric of pilgrims, the 

pragmatic rhetoric, the eloquence of narration, under the umbrella of new rhetoric. 

But the research sees that the unity between the forms is the origin (like the 

fetus begins as a clot, then it becomes a lump, then the organs and systems begin to 

be created, so it is not reasonable to differentiate between these organs and 

systems; The evidence is that we find the metaphor of the metaphor, the compound 

metaphor of the representative metaphor. The research is based on the quantum 

theory and its new philosophy in the field of knowledge, and exploits it to renew 

rhetoric. 
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 البالغة الجديدة )المفهوم وإشكاليّة المصطلح(

 . نادية ويديرأ                                                                                              

 رداسامعة بومج                                                                                              

 

 Nouvelle) «البالغة الجديدة»اع في التّداولين البالغي والنّقدي اقتصار مفهوم مصطلح لقد ش     

Rhétorique ) بالغة الحجاج البرلمانيّة ذات األصول اليونانيّة األرسطيّة، غير أّن المتتبّع  على

مع  إلى حجاجيتها -الّشعريّةالَخطابيّة و – البالغة األرسطيّةللمسار البالغي الغربي من كالسيكيّة 

كشف العديد من الحموالت المفاهيميّة لمصطلح ي ،يحيط بهما من بالغاتوما  بيرلمان وتيتكا

 هذا يطرحأخرى إلى درجة التّعارض، وعليه أحيانا تتماثل أحيانا وتختلف  ،«البالغة الجديدة»

تتعلّق  ،غربيّة والعربيّة على حد سواءال ،البالغيّة والنّقديّة كبيرة في الّساحتينإشكاليّة مصطلح ال

 -خصوصا في الحقل البالغي –ما يجعل الباحث  ،وحدوده المعرفيّة وتوّجهاته البالغيّة هبمفهوم

على عدّة مدلوالت تُشّكل في  «البالغة الجديدة»في ارتباك مفهومي إزاء انفتاح داللة مصطلح 

من بينها الثّورة اللّسانيّة التي  ،ات العصرمجملها رؤى بالغيّة جديدة ومختلفة أفرزتها مقتضي

وما بعدها من تحّوالت  ،(Ferdinand de Saussure)د دي سوسور نفرديناأحدثها العالم النّمساوي 

 ،والسيميولوجيّة ،واألسلوبيّة ،ستمولوجيّة فرضت كل منها توّجها بالغيّا جديدا كالَخطابيّةبإ

تسليط الّضوء على إشكاليّة مصطلح  ،الورقة البحثيّةهذه في  ،لذلك ارتأيناوغيرها.  ،والتّداوليّة

 إلى -والباحثين عموما –بهدف توجيه أذهان الدّارسين في الحقل البالغي  «البالغة الجديدة»

   .فوضى المصطلح الذي يعتري هذا الحقل

غة، وت البالدة، مديبيرلمان، البالغة الجشاييم أرسطو، البالغة الكالسيكيّة،  الكلمات المفتاحيّة: -

بالغة  ،التّداوليّة ، السيميولوجيا،يّة، األسلوبلُمعّممةا، الحجاج، البرهان، البالغة إحياء البالغة

 الخطاب.

 )من الميالد إلى الموت(: كرونولوجيا البالغة الكالسكيّة -1

 «لجديدةالبالغة ا»أن يكون مفهوم  «بأضدادها تُعرف األشياءو»القاعدة المنطقيّة تفرض      

 -أي التقليديّة أو الكالسيكيّة حسب االختالفات في التّسمية - «البالغة القديمة»لمفهوم  مناقض

 أّما ممارساتيا فهي موجود –والبالغة الكالسيكيّة )القديمة( هي البالغة التي يُؤّرخ لها تنظيريّا 

 (Socrate) اليوناني سقراط الفيلسوفبدءا من  ،وجود اإلنسان ومحاولته الدّفاع عن نفسه بالكلمةب

عودة إلى قِدم ما عرفته البالغة الكالسيكيّة من  «البالغة الجديدة»تطرح  وعليه ،19 إلى بداية القرن

منعطفات كبرى خالل تاريخها الّطويل، تغيّر على امتداِده مفهومها بفعل ما أملته ضرورات 

لكائن في عالقته اإلشكاليّة بذاته، وباللغة مجتمعيّة وسياقات فكريّة وثقافيّة. وتصّورات فلسفيّة ل

 . 1إحدى طرائق تواصله مع العالم

اتّسمت البالغة اليونانيّة بنقاشات فلسفيّة حول طبيعة البالغة ووظيفتها المجتمعيّة حيث وقف      

من البالغة الّسفسطائيّة فض رّ الموقف  -وقبله نظر سقراط إلى البالغة نظرة ريب –أفالطون 
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في  -بالتّالي –ا من صرحه الفلسفي، باعتبارها من الخطابات الُمضلّلة للعقول، وحصرها وأقصاه

كما هو مثبت  «الحدث»واإليقاع بهم  وأسماها بالغة  إثارة أهواء المخاطبين وتحريك انفعاالتهم

ضّم أفالطون البالغة إلى  فقد (Phèdre)  أّما في محاورة فيدر، (Gorgias)في محاورة جورجياس 

تهدف إلى تحقيق  وهي بالغة حقيقيّة جدليّة «بالغة الحق»الفلسفة عبر مظهر الجدل وأسماها 

 المعرفة. 

منحيين اثنين أحدهما حجاجي واآلخر أسلوبي، فقد  (Aristote) عرفت البالغة مع أرسطو      

 عنها شيخه أدرك أرسطو، بعد أستاذه أفالطون، أّن "للبالغة حقيقتها الخاّصة، التي غّض الّطرف"

 ،1، والتي ليست بالعلميّة وال باليقينيّة بقدر ما هي احتماليّة تحكم العالقات اإلنسانيّة"في جورجياس

بصبغة حجاجيّة تناول فيه أرسطو موضوع الخطابة ( Rhétorique) «الَخطابة»فاصطبغ مؤلَّفَه 

ومضمون الخطبة  -(Pathos)س والباثو (Logos)، واللوغوس (Ithos)اإليثوس   -ووسائل اإلقناع فيها 

عمليّة اإلقناع على  بنيت ،وخصائص الخطيب وغيرها، وعليه فالبالغة األرسطيّة، إذن، احتماليّة

عقلنة الخطاب لذلك شملت مختلف أنماط الخطابات )القانوني، واالستشاري، واالحتفالي( وأعطت 

وأسند  لألسلوب (Poétique)الّشعريّة  في حين أعطى أرسطو األهميّة في ُمؤلَفّه، 2األولويّة للوغوس

      للّصور البالغيّة وظائف شكليّة تنميقيّة للخطاب الّشعري.

االنتقال من عالم بالغي متمركز حول  لمحّطة البالغيّة الّرومانيّةاشِهدت بعد البالغة اليونانيّة      

ل الفرق واضح بين التّصّورين اللّغة عند اإلغريق إلى عالم متحّور حول الخطيب مع الّرومان، ولع

فإذا كانت البالغة عند أرسطو نتاج فكر حّر ال يُلزم الجمهور بتلقي خطابات وقبولها، إالّ بقدر 

التي تحكمها  «المؤّسسة الخطابيّة»تالؤمها واعتقاداته وأفكاره، فإّن البالغة الّرومانيّة ظلّت رهينة 

ما أسفر على صعود  3التي أشكل عليها أمر اللوغوسعالقة اإلرسال بالتّلقي، في مقابل سابقتها 

ماركوس فابيوس وبداغوجيا البالغة مع  (Cicéron)شيشرون ماركوس تاليوس نظريّة األسلوب مع 

 .(Quintilianus) كينتليانوس

كان شيشرون خطيبا عظيما وسياسيّا محافظا. يكتب حوارات عن البالغة والفلسفة هدفها      

ومانيين بالموضوعات كما ناقشتها المدارس اليونانيّة، وقد اكتسب شيشرون تعريف القراء الر

الجزء األعظم من شهرته من عمله كمحامي في المحاكم التي كانت غالبا ما يقوم فيها بدور الدّفاع، 

)ق.م(، وقد  69طب التي كان يلقيها ومنها الخطب األربع التي ألقاها سنة كما اشتهر أيضا بالخُ 

ي ثمان وخمسين خطبة من خطب شيشرون تّمت دراستها الحقا كنماذج للخطابة بقيت حوال

ق.م و"زمن  55وأهم أعمال شيشرون البالغيّة هي محاورته العظيمة "عن الخطابة"  المؤثّرة.

يحتاج إلى معرفة  ،المحاورة"، ويرى شيشرون أّن المواطن، لكي يكون على قدر من المثاليّة

إّن نظريّة الكالم كلّها تعتمد على »نون والبالغة وفنون أخرى. يقول: القاواسعة وعميقة بالفلسفة و

ان ثالثة مصادر لإلقناع: إثبات أّن ما نُدافع عنه صحيح وإقناع المستمع برأينا، وأّن نثير في األذه

كتاب أرسطو "فن الخطابة" قد ظهر مؤّخرا. فقام كان  وقتئذ . «العاطفة التي تتطلّبها الحالة

                                                
 .4أمينة الدّهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة، ص. - 1
 .5، ص.المرجع نفسهأنظر:  - 2
 أنظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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بأخذ بعض األفكار منه، ومن بينها هذا الّشرح لفكرة طرق اإلقناع الثالثة ألرسطو، كما  شيشرون

تحدّث شيشرون عن األسلوب الذي يرى أنّه مبني على المزايا األربع: الّسالمة والوضوح 

 مقابل إهمال الَخطابة. يشرون بدأ االهتمام أكثر باألسلوبوانطالقا من ش. 1والّزخرفة والمواءمة

في وظيفة أستاذ يتلقى  (Vespasian)قد عيّنه اإلمبراطور فيسباسيان فأّما البالغي كنتليان         

لتدريس البالغة الالتينيّة بالمدينة. وقد شغل كنتليان هذا المنصب الّرسمي لمدّة عشرين عاما،  ُمرتّبا

ا "عن أسباب فساد وكان أيضا يترافع نيابة عن الُموّكلين في المحاكم، كتب رسالة ضاعت عنوانه

الفصاحة" وبعد تقاعده بفترة وجيزة شرع في البحث من أجل إنجاز عمله العظيم الذي يُعرف به 

اليوم، وهو كتاب يُترجم عنوانه عادة بـ "تعليم الخطيب" يوّضح كنتليان فيه توصياته لتعليم 

. ويضّم عمل 2غة واإللقاءالمواطن الّروماني أوال اللغة والنّحو ثم التّدريبات على نظريّات البال

اثني عشر كتابا تعليميا للخطيب منذ طفولته:  (instituions oratoire) طابيّةكنتليان عن المؤّسسة الخَ 

إنّه تصميم كامل لتكوين البيداغوجي، وهذا هو معنى المؤّسسة، فهذا الكتاب األّول يتعّرض للبداية 

البالغي(، ويعرف الكتاب الثّاني البالغة، فائدتها، األولى من التّدريس )معاشرة النّحوي وبعد ذلك 

أّما الكتاب الثّالث وحتى الكتاب الّسابع فتتعّرض لالبتكار والتّرتيب. ويدرس الكتاب الثّامن وحتى 

الكتاب العاشر الّصياغة حيث يُعطي هذا الكتاب نصائح تقنيّة للكتابة، في حين يتناول الكتاب 

للبالغة: الفعل )اإلخراج التّمثيلي للخطاب( والذّاكرة، وأخيرا يذكر  الحادي عشر األجزاء الّصغرى

وعلى الّرغم من أّن كنتليان كان متخّصصا ، 3الكتاب الثّاني عشر المزايا األخالقيّة لدى الخطيب

يحظى باحترام كبير من الكتاب الالحقين عن البالغة فإّن كتابه كان أطول وأكثر تفصيال مّما 

من القراء، كما أّن فكرته على الخطيب النّموذجي كانت تبدو وبمرور الوقت أقّل  يتطلّبه الكثير

 .4قابليّة للتحقيق

البالغة المسيحيّة مع سانت عرفت البالغة بعد المحّطة الّرومانيّة عدّة منعطفات بدءا من      

الدّراسيّة، وبعدها  ّررات الفرنسيّةحيث ُحِذفت البالغة من الّمق 16إلى القرن  (Augustin)أوغسطين 

 (Bernard lamy) مع برنارد المي (1630)ابع عشر ودخول شعريّة أرسطو إلى فرنسا القرن السّ  إلى 

يقول الباحث المغربي محمد مشبال: "تّم اختزال البالغة القديمة منذ  ،«البالغة وفن الكالم»ُمؤلَِّفه و

لمفصولة عن وظائفها وتأثيراتها الفعّالة مجموعة من الوجوه األسلوبيّة ا القرن الّسادس عشر في

في المتلّقي. وفي هذا االتّجاه يجب أن نذكر أّن البالغة الفرنسيّة التي نشطت طوال قرن من الّزمن 

لم تكن سوى إعالن عن موت البالغة بمعناها القديم، ألنّها لم تكن معنيّة أساسا  (1830 - 1730)

 معظم اهتمامها على تصنيف الّصور وتحديد دالالتها الدّاخليّة بالخطاب الفَعّال والمؤثّر؛ فقد انصبّ 

بمعزل عن سياقاتها، وكانت لغة الّشعر النّموذج األسمى الذي استوحى منه أصحابها مقوالتهم 

 هوُمصنّف (Dumarsais) دومارسيه مع  عشر تواصل التّأليف البالغي القرن الثّامن. وفي 5البالغيّة"

« محسنات الخطاب»وهو آخر مصنّف في البالغة الكالسيكيّة  وبعدها مع ،(Trope) «المجازات»

                                                
 .1موسوعة البالغة، ج. ضمن: 343 -342ص ص. ، جورج  كندي، البالغة الكالسيكيّةأنظر:  - 1
 . 354، ص. أنظر: المرجع نفسه - 2
 .40، ص. أنظر: المرجع نفسه - 3
 .356، أنظر: المرجع نفسه - 4
 .7 -6، ص. ص دراسة في أسس التفكير البالغي العربي )نموذج ابن جني( – محمد مشبال، البالغة واألصول - 5
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(les figures de discours)  بيير فونطانييللبالغي الفرنسي (P. Fantanier)  وفي نهاية 1820سنة ،

وتدهور االستخدام الفلسفي لكلمة ها مصنّفاتا لدريجيّ ا تنقراضعرفت البالغة ا"القرن التّاسع عشر 

 1"الفلسفي  (Laland)حتى أصبحت مهجورة، بحيث لم يرد ذكرها مثال في معجم الالند  «البالغة»

بها البالغة  موت البالغة إلى جملة من الخصائص اتّسمت تعود أسبابو ها.اإلعالن عن موتوتّم 

 :أهمها -أشرنا إلى بعضها آنفا –الكالسكيّة 

 تطابق البالغة ونظريّة األسلوب:  -

: "نجم أفول البالغة عن صعود قيمة (Roland Barthes) الفرنسي روالن بارت يقول الفيلسوف     

  ، إذن،بدأ انحطاط البالغة، أي األسلوب. 2جديدة هي وضوح )األحداث، واألفكار، والعواطف("

 صعود نظريّة األسلوب في البالغة ياق العام الذي أدى إلى موتالسّ يتمثّل و في القرن التّاسع عشر

: (Tzvetan Todorov) يقول الفيلسوف الفرنسي البلغاري تزفيتان تودوروف ،الَحطابة مقابل تراجع

بدأ هذا التّراجع مع البالغة ولقد ، 3"بدأت الجماليّات في اللحظة عينها التي انتهت فيها الخطابة"

 :«حوار الخطباء»في كتابه الّشهير  (Tacitus)تاكيتوس  يقول الُمؤّرخ الالتيني، الّرومانيّة

"ازدهرت األعصر الّسوالف بما ال يُحصى من الخطباء األعالم، ذوي المواهب الّشهيرة؛ أّما 

 انوقد ك، 4عصرنا فمن عقمه وخلّوه من ذلك المجد الَحَطابي كاد اسم الخطيب يطويه النّسيان"

 أّولشيشرون أّول من اعتنى باألسلوب، يقول تاكيتوس: "نعم، كان  -كما ذكرنا سابقا – شيشرون

. والنتيجة 5من اعتنى باألسلوب؛ وأّول من جعل وكده في انتقال األلفاظ، وفي صناعة نظمها"

الُخطب صارت أحسن فأحسن، مع أنّها لم تكن أجود قيّاسا  ة لتلك العناية باألسلوب أنّ الّضروريّ 

لذي بلغناه : "هذا اقائال بوظيفتها القديمة، وهي اإلقناع، والفعل؛ وذلك ما ردّ به على آخر مخاطبه

أسفر عن  . وقد6"برة أنّه ال محالة منقلب علينامن فائق العناية بالدّقائق في الّشكل، تفيدنا الخ

البالغة الكالسيكيّة إلى دراسة الّصور البالغيّة في شقّها  الاختزاالهتمام الُمفرط باألسلوب 

  .المحسناتي والتغاضي عن بعدها الَخَطابي )كأدوات لإلقناع(

 لبالغة في الوظيفة البيداغوجيّة:حصر ا -

ابتداء من القرن التّاسع عشر، لم تعد البالغة مادة من مواد التّعليم كما أنّها لم تعد معرفة قائمة      

 Antoine)في الُمقّررات المدرسيّة والجامعيّة. وحتى هذه اللحظة، كما يذكر أنطوان كومبيان 

Compagon)لذلك  ،7ليا في الثّانويّة ألنّه كان يلقن فن الخطاب الّراقيالبالغة اليد الع ، كان ألستاذ

يرى روالن بارت أّن انتصار البالغة يتمثّل في هيمنتها على التّعليم، أّما احتضارها فيتجلّى في 

 .8اختزالها ضمن هذا القطاع، إنّها تسقط شيئا فشيئا في زوال نفوذ ثقافي

 :األشكال البالغيّة انحصار -

                                                
 .75صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النّص، ص.  - 1
 .20فليب بروطون، الحجاج في التّواصل، ص.  - 2
 .197تودوروف، نظريّات في الّرمز، ص. تان تيزفي - 3
 .87، ص. المرجع نفسه - 4
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 5
 .96، ص. تودوروف، نظريّات في الّرمزتيزفيتان  - 6
 . 20فليب بروطون، الحجاج في التّواصل، ص. أنظر:  - 7
 .19روالن بارت، قراءة جديدة للبالغة القديمة، ص. أنظر:  - 8



5 

 

 إلى انحصار االنحصار التّدريجي للمجال البالغي لبالغيون البنيويون السبب فيزو ايع     

، فمنذ اإلغريق أخذت البالغة في الواقع تنحصر قليال قليال في مجال بعض األشكال البالغيّة

وهما االستدالل  -كما يقول –    وذلك ببتر جناحيها الرئيسيين  الخواص اللغويّة للنصوص

طاق هذه الخصائص اللغويّة فإّن األمر ما لبث أن اقتصر في نهاية األمر على وفي ن ،والتّرتيب

مجّرد تصنيف األشكال البالغيّة، وأخذت نفس هذه األشكال تضيق حتى انحصرت في مرحلة تاليّة 

في الّصيغ المجازيّة فحسب. ثم لم تلبث أن رّكزت على ثنائيّة االستعارة والكناية قبل أن تضع 

دها في بؤرة الّضوء المركزيّة وُربما كان هذا يعود إلى أّن مصطلح االستعارة هو االستعارة وح

الذي كان قد تبقى من مجموعة المصطلحات البالغيّة األخرى التي ابتلعها الّزمن حتى بداية القرن 

الحالي. وكان هذا االنحسار مؤذنا بانتهاء عصر البالغة القديمة التي كّرست االستعارة كصورة 

لقد أصبحت الخطابة المعاصرة : "(Olivier Reboul)، يقول أوليفي ريبول 1زيّة للبالغة بأكملهامرك

عنى باألسلوب أو فن العبارة، بل بجزء من األسلوب هو االستعارة، حتى صارت نظريّة في تُ 

  .2"األدب ال نظريّة في الخطاب اإلقناعي

 تضييق األجناس الخطابيّة: -

ائيّة، القض) إلى أنماط ثالثة  بالغة عبر تلخيص األجناس الخطابيّةال أرسطوحصر لقد      

ر لى اعتباإقين لبالغيين الالح، وهذا الحصر للبالغة هو الذي أدى با(واالستشاريّة، واالحتفاليّة

  أّول محاولة الختزال البالغة. صنافة أرسطو

 

 

 :ووالدة المصطلح إحياء البالغة -2

مثل التّاريخ الّسياسي، يتضّمن لحظات االنكسار دد أّن تاريخ األفكار يرى بعض البالغيين الج    

واالنتصار، لحظات النسيان والعبث، فإنّه منذ سنوات قليلة لم يكن أحد يتّصور أّن البالغة ستعود 

لتحتل المقام األّول، أو لتأخذ مكانها مّرة أخرى في الّصف األّول من العلوم اإلنسانيّة، ولم يكن 

عن الدّور الذي يقع  (P. Valery)ليتعدى اإلشارة إلى مالحظة عابرة لناقد نفاذ مثل بول فاليري األمر 

من األهميّة في الدّرجة القصوى، والذي تقوم به الّظواهر البالغيّة في الّشعر مع أّن بعض ذوي 

غة هي التي المرهفة كانوا يُدركون بأنّه من بين جميع العلوم القديمة، ربما كانت البالالبصيرة 

تستحق أن تسترد وصف العلميّة. إالّ أنّه لم يكن هناك أمل كبير في بعثها للحياة مّرة أخرى. إذ أّن 

البالغة التّأمليّة القديمة كانت على حد تعبيرهم أكثر من ميّتة، ويُشيرون في هذا الّصدد إلى ما كان 

القوانين التّعليميّة لها هي التي عاقت دفنها  يتردّد منذ القرن الماضي في الثّقافة الغربيّة أّن حماية

، غير أن روالن بارت لم يؤمن بالموت الحقيقي للبالغة بقدر ما اعتقد 3نهائّيا وإن لم تمنع تعفنّها

نصف »"إّن موت البالغة لم يكن موتا حقيقيّا، وإنّما بنومها وإمكانيّة عودتها للحياة مجدّدا، يقول: 

                                                
 .181 – 180صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النّص، ص. ص أنظر:  - 1
 .6أوليفي ريبول، مدخل إلى الخطابة، ص.  - 2
 .180 -197صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النّص، ص. ص أنظر:  - 3
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ويشير بارت في قوله هذا إلى أن البالغة، وإن تّم االستغناء عنها  1"«انوم»أو بعبارة أدق  «موت

لعدم جدوتها، فإنّها تحمل في ثناياها أسباب عودتها إلى الحياة مّرة أخرى، وفي ذلك يقول 

غير أنّها قبل اختفائها انتجت؛ بجهد ماتت الخطابة القديمة منذ القرن التّاسع عشر؛ تودوروف: "

الت ال نظير التي سبقتها، كأنّها تجتهد في صدّ موت وشيك، جملة من التّأم أخير يفوق الجهود

 ، ولعل ما ساعد في بداية االهتمام بالبالغة في فترة الّستينات من القرن العشرين2"لدقّتها ولطاقتها

داية بداية الوعي بأهميّة تقنيات التّأثير واإلقناع وقّوتها طوال القرن، كما شهدت هذه الفترة أيضا ب

 الثّقافي.شهار بقّوة في المشهد هيمنة اإل

لثّاني من لنّصف امع محاوالت إحياء البالغة في ا« البالغة الجديدة»مصطلح  تزامن ميالد     

 (Formalisme)نيّة وما بعدها من الّشكال الثّورة اللسانيّة مع فرديناند دي سوسور  -القرن العشرين 

رسميّا ه ذات المصطلح وتّمت والدة -وغيرها (Sémiotique)سيميائيّة وال (Structuralisme)ة ويّ والبن

 لمانيم بيرالقانوني شاي يرة التي وضعها الفيلسوف التشيكيفي عنوان أحد الكتب الّشه 1958عام 

(Chaïm Perlman ) لوسي ألبريخت تيتكا  وعالمة الّسوسيولوجيا البلجيكيّة(Lucy Albrecht Titka) 

ة عدّ  ترجمه الدّارسين العرب إلى (Traité de l’argumentation : La nouvelle Rhétorique)تحت اسم 

جديدة"، ة ال: "مصنف في الحجاج: البالغة الجديدة"، أو "نظريّة في الحجاج: البالغترجمات منها

عنوان إلى كتاب ُمصغّر ب 1970لُخص عام  .غة الجديدة" وغيرهاأو "مقال في البرهان: البال

 .(l’empire rhétorique) «وريّة البالغةإمبراط» 

يقول بيرلمان: "نأمل أن  ،بيرلمان وتيتكا على محاولة بعث ماضي البالغة الفلسفي يعتمد ُمؤلَّف     

، ومحاولة إحياء المقّوم الحجاجي في 3تؤدّي محاولتنا إلى بعث ماضي البالغة الفلسفي من جديد"

أّول محاولة في القرن العشرين  حجاج: البالغة الجديدة""مصنف في البالغة أرسطو؛ لهذا يُمثّل 

لردم الهّوة التي تفصل البالغة الغربيّة عن أصلها الَخطابي األرسطي في صورة بالغة برهانيّة 

جديدة تتجاوز بعض جوانب البالغة الكالسيكيّة كالجانب األسلوبي، لهذا تُعدّ البالغة الجديدة عند 

: "إذا كانت سطيّة في ثوب جديد، يقول بيرلمان في تحدبد موضوع ُمَؤلَِفهبيرلمان وتيتكا َخطابة أر

القرون الثالثة األخيرة قد شهدت أعماال كبرى تدور المشكالت الفلسفيّة واإليديولوجيّة، واتّسم هذا 

ا يجعل محدثين قد أغفلوا هذا الجانب، ماألخير بازدهار الدّعاية واإلعالن، فإّن المناطقة ال القرن

ظريتنا تقترب مّرة أخرى مبدئيّا من شواغل عصر النّهضة. ولذا فإنّنا نقدّمها على أنّها بالغة ن

 :من بينهاوقد قامت البالغة الجديدة عند بيرلمان وتيتكا على جملة من األسس،  .4"جديدة

 القطيعة مع ديكارت: -

لقطيعة التي يُحاول بيرلمان تُبيّن الّسطور األولى، من كتاب بيرلمان، حسب فيليب بروطون، ا     

تحقيقها مع تصّور العقل واالستدالل عند ديكارت، والذي بجعله من الوضوح دليل العقل، لم يعد 

يعتبر العقالنيّة إالّ في البرهان الذي ينطلق من أفكار جليّة ومغايرة لينشر وضوح المسلّمات 

رلمان من البداية الخيار غير الّصائب المقّررة على كل القضايا المطلوب إثباتها، وعليه يرفض بي
                                                

 .8-7روالن بارت، قراءة جديدة في البالغة القديمة، ص. ص  - 1
 .125ص.  تزفيتان تودوروف، نظريّات في الّرمز، - 2
 .75صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النّص، ص.  - 3
 المرجع نفسه، الّصفحة نفسها. - 4
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الذي يحيل ما يُمكن إحصاؤه إلى العقل البرهاني، وما ال يُمكن إحصاؤه، أي كل ما يُتبع من القيّم 

ومّما يحتمل الّصواب، إلى القّوة غير العقالنيّة، وإلى غرائزنا، وإلى اإليحاء، أو إلى القهر ؛ لهذا، 

منطلقا من المبدأ البسيط والجذري القائل: إّن فكرة الوضوح، التي  فإنّه يفتح، أو يعيد فتح، نموذج،

تعتبر صفة العقل، هي التي يجب مناقشتها، إذا أردنا أن نقيم مكانا لنظريّة الحجاج تقر استخدام 

ال يختلف رأي . و1العقل من أجل التّحكم في فعلنا، ومن أجل ممارسة التأثير على أفعال اآلخرين

ن العقالنيّة ورفضها للمحتمل، شّكلت بيرلمان عن رأي روالن بارت في كووأوليفيي روبول 

 ثةمصدرا للصعوبة التي واجهتها البالغة في االحتفاظ بموقع مركزي في أنظمة الفكر الحدي

ي استفادت ويُمكننا، بشكل أعمن وصف هذه المرحلة بأنّها مرحلو المواجهة بين ثقافة الوضوح الت

لعلميّة والنّزعة الوضعيّة، وبين ثقافة الحجاج التي ترى أّن صعودها يُعرقله من إنجازات النّزعة ا

 2.أفول ال يتعلّق في المحّصلة النّهائيّة سوى بالمظهر الجمالي للخطاب وليس بالمظهر الحجاجي

 

 

 رفض بالغة المحسنات: -

ة منها وبين التي ال تكون يُقدّم بيرلمان تعريفه للوجوه البالغيّة، ويُدقّق الفرق بين الِحجاجيّ      

سوى زخرفة وتزيين. وهو بهذا التمييز يضع، في اآلن نفسه، تراتبيّة بين الوجه البالغي الحجاجي 

ِن الفارغ من الحجاج؛ فالثاني ليس إالّ زخرفة ال فع اليّة لها في الخطاب، فهو يُشبه وبين الُمَحّسِ

   . 3«زهوراً ذابلة في مْرجٍ ُمعِشب»

  الخطابة والجدل: الجمع بين -

يرفض بيرلمان التّعارض الذي أقامه أرسطو بين الجدل والخطابة. فقد اعتبر الفيلسوف أّن      

الجدل يهتم بالُحجج المستخدمة في الُمناظرات أو في الحوار مع مخاطب واحد، بينما تتعلّق 

م حشد من النّاس غير الخطابة بالُحجج المستخدمة في الُخطب التي تُلقى في ساحة ُعموميّة أما

مختصين وعاجزين عن تتبّع استدالالت معقدة. لكن بيرلمان يَعتبر أن هذا الفصل بين الحجاج 

، وعليه فالجمع بين الخطابة والجدل هو أهم إنجاز قام 4الجدلي والحجاج الخطابي فصل مصطنع

 به بيرلمان في بالغته الجديدة.

 : تثوير مفهوم المستمع -

لمان من تثوير مفهوم المستمع  الذي يعني عنده مجموع من يريد الخطيب أن يُؤثّر تمّكن بير     

فيهم بواسطة حجاجه. وهذا المجموع يذهب من الّشخص ذاته حين يحاور نفسه إلى اإلنسانيّة 

يتكّون من شخص الخطيب وهو يحاور نفسه ) جمعاء. وتبعاً لذلك قّسم المستمع إلى مستمع خاص

يشمل اإلنسانيّة جمعاء، مرورا بتشكيالت ) ومستمع كوني (العدد في مقام معيّنأو من جمع محدّد 

  .5(ال نهائيّة من الُمستمعات الخاصة، أي كل كائن ذي عقل

                                                
 .44أنظر: فيليب بروتون، تاريخ نظريات الحجاج، ص.  - 1
 21، ص. المرجع نفسه: أنظر - 2
 .32أنظر: الحسين بنو هاشم، نظريّة الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص.  - 3
 .35، ص. مرجع نفسهأنظر: ال - 4
 .38 – 36، ص. ص المرجع نفسهأنظر:  - 5
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  توسيع األجناس الخطابيّة: -

أصبحت الخطابة عند شاييم بيرلمان غير خاصة بالخطاب الّشفوي فحسب، كما كان عليه  قدل     

القديمة، بل كذلك بالخطاب الكتابي. بل إّن بيرلمان ال يهتم بخصوصيات  األمر في الخطابة

وعليه أطلق  الخطاب الّشفوي، فأكثر النّصوص التي يستشهد بها هي من الخطابات الكتابيّة.

، وهو بذلك ال يلتزم 1الفيلسوف القانوني الخطابة من ِعقالها لتنفتح على جميع الخطابات اإلنسانيّة

، (Délibératif)، واالستشاري (Judiciaire)القضائي أي  الثالثي لألجناس الخطابيّةبتقسيم أرسطو 

  .(Épidictique)واالحتفالي 

 

 

 الفصل بين الّشكل والمضمون: -

ربط الّشكل بالمادة  -يقول بيرلمان–من أهم المبادئ التي تعنينا كذلك في هذه البالغة الجديدة      

قديم قد لقيّت نجاحا تقنيات العرض والتّ  فصل بينهما. على أساس أنّ بال القائلومقاومة االتّجاه 

جاه معيّن أدى بها إلى أن تنحصر في المجاالت البالغيّة. اعتمادا على تصّورها واضحا في ات

باعتبارها فن الكالم والكتابة الجيّدين؛ أي فن عرض الفكر بطريقة شكليّة محضة. ويرى في 

فائها بالجانب اللفظي، مّما يرفض أي نوع من الفصل في الخطاب بين تدهور البالغة وعقمها واحت

الّشكل والمضمون. وعدم دراسة األبنيّة واألشكال األسلوبيّة بمعزل عن الهدف الذي ينبغي أن 

 . 2تؤدّيه في عمليّات البرهان

 :الغربيالّسياق البالغي في  "البالغة الجديدةمصطلح " -3

في وكان ذلك  الحجاجي رلمان النّهضوينشاط تجديد قبل مشروع بي ةعرفت البالغة الغربيّ      

 Ivor)  ريتشاردزآيفور آرمسترونغ   نجليزين مع الفيلسوف اإلالمنتصف األّول من القرن العشري

Armstrong Richards) فإذا كان التّأسيس األّول تواصليّة - وقد كانت ِوجهة الفيلسوف تداوليّة ،

قام لدى أرسطو على فكرة اإلقناع والتأثير، فإّن التّأسيس الثّاني لها، عند  للبالغة الغربيّة قد

، قد قام على نقض هذه الفكرة، واالعتقاد بأّن 1936سنة  «فلسفة البالغة»ريتشاردز، في كتابه 

ينبغي أن تكون دراسة لطرق سوء الفهم في التّوصيل اللغوي. وبذلك قّرر  -أي البالغة –وظيفتها 

أن يكون في قطيعة مع المقاربات البالغيّة القديمة التي انتعشت منذ القرن الّسابع عشر،  ريتشاردز

ليدّشن أّول مشروع لتحديث البالغة سيتأثّر بعد عقود باهتمام الباحثين في اللسانيّات والسيمياء 

سميه كان ريتشاردز يرى أّن الحجر األساس الذي يقوم عليه سوء الفهم هو ما يوقد  واالتّصال.

بخرافة المعنى الخاص، أي االعتقاد بأّن للكلمة أو المفردة معنى ثابتا مستقّرا بصرف النّظر عن 

دراسة ب هي البالغة التي تهتم عند ريتشاردز «البالغة الجديدة»، وعليه فـ 3الّسياق أو االستعمال

عاني، ال على الّصعيد تأخذ على نفسها البحث في أنماط الم وهي بالغة ،الفهم اللفظي أو سوء الفهم

، كما تفعل البالغة القديمة، سعةاإلجمالي، إذ تناقش تأثير األنماط التّنظيميّة ألقسام الخطاب الوا

                                                
 .38 – 37، ص. ص المرجع نفسهأنظر:  - 1
 . 78 -77صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النّص، ص. ص أنظر:  - 2
 .5ريتشاردز، فلسفة البالغة، ص.  أيفور آرمسترونغ أنظر:  - 3
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وبهذا  .1ولكن على الّصعيد التّفصيلي وعالقاتها المتداخلة المتشابكة والّشروط التي بواسطتها تظهر

 لي والوظيفة التّواصليّة.بالّسياق التّداو «البالغة الجديدة» ربط ريتشاردز 

بالّشق التّداولي الحجاجي لذلك يرى أّن  «البالغة الجديدة»فقد ربط مصطلح  روالن بارتأّما      

التي قيّدتها بالبحث في الّصّور،  «نظريّة الّصياغة»تراجع البالغة يعود باألساس إلى اختزالها في 

 -يقول بارت – (Novalis) ا جعل نوفاليسوالوجوه، والّزخارف، وباإلجمال في األسلوب، وهو م

يعتبر البالغة أسلوبيّة قديمة. وقد جنى هذا االختزال كثيرا على البالغة إذ جعلنا ننسى جانبها 

، «المناقشة»، و«المنازعة»، و«المجادلة»، و«المخاصمة»، و«المحاججة»التّداولي المرتبط بـ 

يعود بارت إلى بالغة  ،ومن جهة أخرى ة،هذا من جه .2، وغيرها«المناظرة»، و«المحاورة»و

البالغيّة الّرومانيّة حيث يُسّمي البالغة الجديدة بالّسفسطة الثّانيّة، المحّطة جديدة كانت متواجدة في 

روماني الموّحد، خالل القرن  –الجماليّة )البالغة الّشعريّة والنّقد( التي سادت في العالم اإلغريق 

ولقد أصبحت البالغة الجديدة فعال توحيديّة؛ نفس الوجوه  عد الميالد،ي والقرن الثّالث بالثّان

أصبحت مأخوذة من قِبل سانت أوغسطين في إفريقيا الالتينيّة، من قِبل الوثني ليبانيوس، ومن قِبل 

حسب  –. وقد تشيّدت هذه اإلمبراطوريّة األدبيّة سانت غريغوار من نازيانز في اليونان الّشرقيّة

 :3، وهيمن خالل مرجعيّة مزدوجة -روالن بارت

الذين  (Sophiste) الّسفسطة: إّن خطباء آسيا الّصغرى، يريدون استعارة اسم السوفسطائيين -

 يعتقدون أنّهم يُحاكينهم.

على ) أُمميّة بيّةالبالغة: لم تعد البالغة تقنيّة خاّصة، وإنّما ثقافة عامة وهي أكثر من ذلك تر -

 غي.لسوفسطائي هو مدير مدرسة، والمعلّم الذي هو تابعه، هو البالإّن ا (مستوى المدارس

 Groupe)  جماعة مو عند «لبالغة العامةا»كمقابل لـ  أيضا  «البالغة الجديدة»ظهر مصطلح      

Mu)االهتمام تأّسس هذا االتّجاه في الخمسينيات والستينيات في القرن العشرين، فانصرف إلى و

التّصويرات الخطابيّة، والبحث في أدبيّات النّصوص والخطابات مسترسال  بنظريّة األدب، ودراسة

فن الّشعر األرسطي، مثلما هو األمر مع  ة والبنيويّة والسيميائيّة، ومرتكزا علىمناهج الّشعريّ 

دراسات روالن بارت، وجون كوهن، وجماعة مو. وقد احتلت التّصويرات الخطابيّة مكانة هامة 

دبيّة والنقديّة البنيويّة والسيميائيّة، ما دامت التّصويرة هي جوهر األدب وبؤرته األفي الدّراسات 

)البالغة الجديدة العامة( في حضن البنيويّة  «البالغة الجديدة»، وقد ُوِلدت هذه 4الفنيّة والجماليّة

اليد المدرسيّة النقديّة ذات النّزوع الّشكالني الواضح. وتتمثّل جدتها في أنّها تقوم في مقابل التّق

للبالغة الكالسيكيّة، ويُمثّلها جماعة ممن اُطِلق عليهم البالغيون الُجدد، معظمهم في فرنسا مثل 

وتودوروف  «اللغة العليا»و «بنية اللغة الّشعريّة»"جيرار جنيت" و"جون كوهن" في كتابيه 

البالغة »أو   (La Rhétorique générale)في كتابهم  ( Groupe de liègeوجماعة مو )أو جماعة لييج 

                                                
 .32، ص. المرجع نفسهأنظر:  - 1
 .7 -6ة في البالغة القديمة، ص. ص روالن بارت، قراءة جديد - 2
 .20، ص. ص المرجع نفسه - 3
 .71 -70جميل حمداوي، من الحجاج إل البالغة الجديدة، ص. ص  - 4



10 

 

يستمدون أفقهم المعرفي من تيارات تحديثيّة تتزامن مع حركات تجديد أخرى مثل النّقد  «العامة

 .1الجديد والّروايّة الجديدة وغيرها

الفعليّة مع التّقاليد  ابعدد من الّسمات. من أهمها قطعيته «العامة البالغة الجديدة»  ميّزتت     

الوثيق بالتّجربة الّشكليّة. واتّخاذ  ا، وارتباطهامة، وغلبة الّطابع غير التّاريخي عليهالبالغيّة القدي

ومن مفرزاتهم أيضا نظريّة . 2امبادئها وسيلة إلضفاء الّطابع العلمي، ال اإليديولوجي على بحوثه

ح حتّى جعلوه االنزيا تّجاه البالغي الجديدأنصار هذا اال حيث ُضّخم االنزياح أو التّغيير الداّللي

يعني الخطابة. وقد انشغلت جماعة مو مثال بالخطابة العامة لما هي انفتحت على ثُلّة من 

، وعلم الجمال، وتاريخ كمياء المقاربات: اللسانيّات، وسوسيولوجيا الثّقافة، والفلسفة، والبيو

ة معيّنة، ت أيضا بدراسة مختلف التّصويرات الخطابيّة داخل نصوص لغويّ السينما، كما اهتم

وخطابات بصريّة متعدّدة. إّن هدف جماعة مو هو تأسيس سيميوطيقا خطابيّة عامة ألجل معرفة 

 .3أنظمة اللغة والكالم معرفيا ولسانيّا

حجاج بنظريّة ال ه يقترنعند «البالغة الجديدة»مصطلح ف (Philip Brotonne) فيليب بروتونأّما      

"الخطابة الجديدة مرتبطة : «الحجاج والتّواصل»في كتابه  يقول ،البالغي عند شاييم بيرلمان

بالتّقليد الخطابي األرسطي، تروغ تحديثه وتصييره مبحثا خاّصا مستقال، يقطع في ذات الوقت مع 

 4المنطق البرهاني وفلسفة البداهة الديكارتيّة، ويفتح المجال أمام منطق حجاجي غير رياضي"

باالضطالع والعمل على استثمار الموروث البالغي، وجعل ّهد حيث يرى بروتون أّن بيرلمان تع

منعطفا  -البالغة الجديدة – ُمصنّف في الحجاج –تشق طريقها. وقد حقّق كتابه  «البالغة الجديدة»

أنّه بين  في -حسب بروتون –االكتشاف األكبر لُمصنّف عن الحجاج ، ويتمثّل في الحقل البالغي

الحجاج  -بيرلمان وتيتكا– االعتقادات، يوجد منطق المحتمل، يدعوانه البرهان العلمي واعتباطيّة

قف ويربطانه بالخطابة القديمة. وقد وجد بيرلمان نفسه وهو يبحث عن خطابة جديدة في مو

ع عشر وتقلّصت لتُصبح، كما يقول ابمعارض للخطابة الكالسيكيّة، تلك التي تطورت في القرن السّ 

 .5األسلوبيّة الهادفة لإلعجاب وتحريك العواطف بروتون، خطابة التّصويرات

 «تاريخ نظريّات الحجاج»، الموسوم بـ وفي الباب الثّاني من كتابه المشترك مع جيل جوتيه     

بالنّهضة الحجاجيّة المعاصرة على يد بيرلمان  «البالغة الجديدة»يربط بروتون أيضا مصطلح 

، «استخدمات الحّجة»في كتابه  (Stephen Toulmin)ن وتيتكا في كتابهما المشترك واستيفان تولم

إّن عودة االهتمام الحالي بالبالغة تُدين بالكثير إلى كتابات بيرلمان وتيتكا حيث ترتبط " يقول:

بالتّقليد البالغي األرسطي وتقوم بتحديثه.  -العنوان الفرعي لكتاب لبيرلمان - «البالغة الجديدة»

ل في عمليّة قطيعة مع المنطق البرهاني وفلسفة الوضوح على الطريقة تدخ «البالغة الجديدة»هذه 

                                                
 .84 -83صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النّص، ص. ص  أنظر:- 1
 .83 -82، ص. ص أنظر: المرجع نفسه - 2
 .92الجديدة، ص.  جميل حمداوي، من الحجاج إلى البالغةأنظر:  - 3
  .42 -41فيليب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، ص. ص  - 4
 . 42، ص. المرجع نفسهأنظر:  - 5



11 

 

في يعرض بروتون أيضا و .1"الدّيكارتيّة، وذلك لفتح المجال أمام منطق حجاجي غير رياضي

 :2، منها«البالغة الجديدة» ُمَؤلَِفه المشترك أساسيّات

  ة.ة بالغيّة غير حجاجيّ إّن البالغة الجديدة تختلف عن أي نظريّ  -

 طقي.هان المني البرمع التّراث الدّيكارتي الذي ال يرى العقالنية إالّ ف «البالغة الجديدة»تختلف  -

عن  ههبحثفي  لمحاولة التي شرع فيها أرسطواستعادة لبيرلمان عند  «البالغة الجديدة»تُمثّل  - 

 قواعد بناء المعرفة المشتركة.

 البالغة التي جدّد فيها تصنيف الحجج. على «بالغته الجديدة»اعتمد بيرلمان في  -

إلى بالغتين  «مدخل إلى الخطابة»في ُمؤلَفه  بوليأوليفي ر عند «البالغة الجديدة»تتفّرع كما      

البالغيّة، خطابة الحجاجيّة والخطابة ال هما: –حسب اصطالح مترجم كتاب ريبول  خطابتينأو  –

خطابة جديدة ضد  -سب ريبولح – جوز القول عنهما، ياه اللسانيجاه الحجاجي واالتجّ االتّ  أي

خطابة جديدة. تهدف الخطابة في رأي روبول، عند االتّجاه األّول، إلى اإلقناع، وبالنّسبة للثاني، 

ويقول روبول . «في معرفة طُرق اللغة المميّزة لألدب»إنّها تُشّكل ما يجعل النّص أدبيّا وتبحث 

فترضا أّن األمر ستدرك مي، و3علم جيّدا المشترك بين الموقفين"مستفهما عنهما متردّدا: "لسنا ن

 .4نّما هو "تمفصل الحجج واألسلوب في الوظيفة نفسها"المشترك بينهما إ

حصروا الخطابة في  االتّجاه الخطابي اللساني )أو الخطابة البالغيّة( بول أن خطباءييرى رو     

الدّرجة » بأنّها انزياح في عالقته بالمعيار، بـ دراسة التّصويرات األسلوبيّة، التي عّرفوها

ن تكون أدبيّة أ الخطابة البالغيّة تروم، وعليه ، واختزلوا بالتّالي الخطابة في االنزياح«الّصفر

حتى  «خطابة»كثيرا معنى كلمة  -يقول ريبول – بالتّالي محضة دونما عالقة مع المقانعة. لقد نُسي

التي تشمل جون كوهن، و -حسب ريبول-تّجهت هذه الحركة وقد ا .5صارت سمة كل شيء آخر

عرفة طرق اللغة المميّزة لألدب، ت، وروالن بارت، بالخطابة إلى موجماعة مو، وجيرار جني

نفسها باعتبارها كل واحدة منها انزياحا  التّصّورات األسلوبيّة، المعّرفة واختزلت هذه الطرق في

المواضع، والتّرتيب. انحصرت دون في النّثر غير األدبي، ستكون بالنّسبة إلى الدّرجة الّصفر التي 

في البالغة، وما احتفظت من البالغة إالّ بالتّصّورات. ومجمل القول  ،إذن ،«الخطابة الجديدة»هذه 

 .6إنّها خطابة دونما غاية

د الكبير ، يدخل في التّقليتيار آخر -يقول روبول –ض الخطابة األدبيّة يُعاروفي المقابل      

من شكل فلسفي  -بيرلمان وتيتكا –ألرسطو، إنّما هو حقا نظريّة الخطاب المقانعي. انطلق مؤلّفاه 

ال لساني وأدبي: كيف نؤّسس أحكام القيمة؟ وما الذي يسمح لنا بأّن نؤّكد أّن هذا عادل، أو أّن هذا 

ا إلى العثور عليه في الخطابة غير جميل؟ فبحثا بالتّالي عن منطق قيمة؟ مواز لمنطق العلم، وانتهي

                                                
 .42 -41، ص. ص المرجع نفسه - 1
 . 42، ص. المرجع نفسه - 2
 .75أوليفي ريبول، مدخل إلى الخطابة، ص. - 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4
 .116، ص.ع نفسهالمرجأنظر:  - 5
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها،أنظر:  - 6
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. إّن كتابهما هو أساسا دراسة لمختلف أصناف الحجاج، وعليه القديمة، ُمكّمل كما ينبغي بالجدل

 .1فهي خطابة تُرّكز على اإلبداع ال على البالغة

وليف إلى التّ  ا يسعى من خاللهتركيبيّ أوليفي ريبول توّجها توّجه وإزاء هذه المنافرة الخطابيّة، ي     

يرفض روبول الفصل الخطابة الجديدة لبيرلمان وتتيكا من جهة، حيث ، بين االتجاهين الّسالفين

غير  -حسب ريبول – جماعة مو وبارت وجنيت من جهة أخرى. فاالتجاه األّولالخطابة الجديدة لو

مكتمل؛ فإذا كان ُمصنّف عن الحجاج يصف أحسن الوصف مخططات الحجاج، فإنّه يتنّكر 

اهل الجوانب االنغعاليّة للخطابة، أقصد اإلمتاع والتهييج، والجمال والعاطفة، األساسيّة ويتج

في  «الخطابة الجديدة»انحصرت هذه  . واالتجاه الثّاني أيضا ناقص قاصر، مادامت2للمقانعة

الجزء الحجاجي في في البالغة، وما احتفظت من البالغة إالّ بالتّصّورات، فأهملت اإلبداع 

 .3بة. ومجمل القول إنّها خطابة دونما غايةالخطا

الحجاجي »بين  ،بلغة روبول ،ينبغي على الخطابة إذن أن تؤلّف بين الحجاج واألسلوب، أو قل     

، وظيفة اإلقناع، يقول روبول: "يتضّمن مقانعي الخطاب مظهرين ، ألداء وظيفة واحدة«والخطابي

 4مظهرين ليس يسهل دائما التّمييز بينهما". «الخطبي» ، والثّاني«الحجاجي»اثنين: األّول سندعوه 

والتّصويرات األسلوبيّة، أي  5ويقصد بالخطبي "حركات الخطيب ونبرته وتغيّرات صوته"

. ثم يقفي على هذا القول بقول آخر أفاد أّن الخطابة نفسها تتألّف "من عنصرين: اإليثوس والباثوس

"تّم التّأكيد على أّن الخطابة هي التّوحيد  :من الكتابالحجاجي والخطبي"، ويكتب في موضع آخر 

، ويقول أيضا "تبحث القراءة الخطابيّة عن الّرباط الحميمي بين 6الحميمي بين األسلوب والحجاج"

الحجاجي والخطبي"، ثّم يُعلّق "وللوصول إلى ذلك، وجب رفض االختيار القاتل بين خطابة 

 وللوصول إلى ذلك، وجب. 7قيم الواحدة منهما دون األخرى"حجاجيّة وخطابة أسلوبيّة. ليست تست

 بين خطابة حجاجيّة وخطابة أسلوبيّة.بالفصل رفض االختيار القاتل  -في طرح ريبول –

جون  اللساني والّسيميائي البلجيكي يحمل مصطلح "البالغة الجديدة" عندوعالوة على روبول      

 : 8بالغتان جديدتان -يقول–أثر توّجهين، لدينا إذن  اأيض (Jean Marie Klinkenberg) ماري كليكنبرغ

البالغة الجديدة األولى بدراّسة آليّات الخطاب االجتماعي العام، إنّها تتداخل بشكل واسع تختّص  -

 مع التّداوليّة، بما أنّها ُوِلدت عند فالسفة القانون، ويقصد كليكنبرغ هنا البالغة الحجاجيّة

األمر ال يتعلّق باالستنتاج والحساب ولكن أيضا ل: "حين يُراد اإلقناع فإّن ، يقوالبيرلمانيّة

كانت إذا في البدء الدّعاية السياسيّة أو  «الجديدة األولى»وعليه فحقول تطبيق البالغة  ،9"بالحجاج

 القانونيّة وأيضا الحوار الفلسفي.التّجاريّة، والمناقشات أو المجادالت 

                                                
 .117، ص. المرجع نفسهأنظر:  - 1
 .98، ص. أوليفي ريبول، مدخل إلى الخطابةأنظر:  - 2
 .9، ص. المرجع نفسهأنظر:  - 3
 .7ص.  أنظر: المرجع نفسه - 4
 .8، ص. المرجع نفسه - 5
 ..226، ص. المرجع نفسه - 6
 .98. ، صالمرجع نفسه - 7
 .322جون ماري كليكنبرغ، الوجيز في السيميائيّة العامة، ص. أنظر:  - 8
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 9
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تطّورت عند اللسانيين الذين دفعوا إلى ذلك بالبحث عن البنيات فقد  ديدة الثّانيّةلبالغة الجاأّما      

اللسانيّة التي تكون خاّصة باألدب، ُسميّت هذه البالغة الجديدة بالّشعريّة وعادة ما ُعِرضت هذه 

 جديدة األولىالبالغة الجديدة الثّانيّة كبالغة ضيّقة: ضيّقة بالمقارنة مع البالغة القديمة والبالغة ال

 .1بما أنّها تبدو منشغلة فقط بوقائع التّعبير أي بالجانب الّشكلي للخطاب )البالغة الحجاجيّة(

 :العربيالّسياق البالغي  في "البالغة الجديدة" صطلحم -4

أربع حموالت  «بالغة الخطاب وعلم النّص»في كتابه  صالح فضليعرض النّاقد المصري      

بالغة الخطاب. االتّجاهات الجديدة من القاعدة »تحت مسمى  البالغة الجديدة"مفاهيميّة لمصطلح "

يقول: "أخذت بحوث البالغة الجديدة تنمو منذ نهاية عقد الخمسينات حتى اآلن،  ،«إلى الّظاهرة

عبر عدّة أفاق متجاورة ومتتاليّة، وإن كانت متباينة في أهدافها وبرامجها. وال تتعلّق هذه اآلفاق 

للدراسات البالغيّة فحسب، وإنّما تُمثّل طرائق مختلفة في منظور التّجديد جاهات الدّاخليّة باالت

، ولعّل أّول منظور بالغي جديد يتناوله الباحث بالعرض والّشرح والتّفسير هو 2"وأدواته المنهجيّة

محاولة إلعادة  - حسبه -التي تُعدّ وعند بيرلمان وتيتكا  يالبرهانالجديدة ذات الّطابع بالغة ال

تحديدا منطقيّا بالمفهوم الواسع، كتقنيّة خاّصة  اتأسيس البرهان أو المحاّجة االستدالليّة باعتباره

إلى بقيّة مجاالت  اومتميّزة لدراسة المنطق التّشريعي والقضائي على وجه التّحديد وامتداداته

وتفّرعت إلى  «بروكسل«فيما بعد بمدرسة  ُعرفت هذه البالغة البرهانيّةالخطاب المعاصر. وقد 

المنطق القضائي لكنها لم تلبث أن تيارات عديدة متخالفة في األعوام التّاليّة؛ إذ انبثقت من دراسة 

تجاوزته إلى الفلسفة واأليديولوجيا، بصفة عامة، وياُلحظ عموما على مبادئها أنّها تدور حول 

منبتة الّصلة بالتّقاليد البالغيّة الكالسيكيّة، على اعتبار أّن وظيفة اللغة التّواصليّة، وأنّها ليست 

 .3ُمنّظر الخطاب البرهاني يهتم بدوره باألشكال البالغيّة كأدوات أسلوبيّة ووسائل لإلقناع والبرهان

أنّها منطقيّة وليست تجريبيّة.  -يقول صالح فضل –إّن الخاصيّة األساسيّة لهذه البالغة الجديدة      

ريّة البرهان التي تهدف إلى بحث سبل التّأثير عبر الخطاب بشكل فعّال في األشخاص كان فنظ

ل بعلم النّفس التّجريبي؛ يُمكن أن تُدرس كفرع من علم النّفس، وعندئذ تتحّول إلى موضوع يتّص

تّم موضع االختبار مختلف البراهين أمام مجموعات متنّوعة من المتلّقين الذين ي حيث توضع

كما أّن أبرز  استخالص بعض النّتائج الهاّمة من هذه التّجارب. ارهم بطريقة منّظمة، كي يتمّ اختي

هو ردّ االعتبار الفلسفي لكلمة بالغة  -حسب النّاقد –إنجازات هذه البالغة الجديدة البرهانيّة 

منطق واإلسهام في العودة إلى إثارة قضاياها الجوهريّة من منظور أفاد من تطّور معطيات ال

  .4الحديث وشارف أفق علوم االتّصال الجديدة

البالغة الجديدة بمفهومها البنيوي العام من خالل  كخطوة ثانيّة،و، أيضا يعرض صالح فضل     

اول بسط بعض مبادئ هذا االتّجاه البنيوي وأعالمها، وأهم سماتها، وح ،أتهاوتاريخ نش ،هافهومم

                                                
 .323 -322ص جون ماري كليكنبرغ، الوجيز في السيميائيّة العامة، ص. أنظر:  - 1
 .73صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النّص، ص.  - 2
 سها.أنظر: المرجع نفسه، الصفحة نف - 3
 .82 -77، ص. ص أنظر: المرجع نفسه، - 4
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منظورهم في أهم قضايا الخطاب وشرح  ،هم بتركيزسياق عرض نظريات للبالغة الجديدة في

 :1، من بينهاالبالغي خاّصة فيما يتعلّق بأبنيّة األشكال البالغيّة وتصنيفاتها المحدثة

، ه عالمتهلاهر يؤّكد البالغيون البنيويون الجدد حقيقة هامة وهي أّن المجاز الّشعري انحراف ظ -

، بين ليّةر في الخطاب أو تباعد بين الوحدات الدالولكي يكون هناك انحراف البد أن يقوم توت

 وحدتين على وجه الخصوص.

ل ظيم مسائلتن يرى البالغيون الجدد أن علم الداّللة البنيوي الحديث هو الذي يُعدّ أصلح أساس -

 مشكلة المعنى في المجاز  

جديدة  على أسسوصف العمليّات البالغيّة في جملتها  علىالعامة البنيويّة البالغة  عملت -

 انحرافات. باعتبارها تحّوالت أو

 تقنين المجاز وتحديد مداه.تعمل البالغة البنيويّة العامة على  -

ي سلسلة فلة أو في جمالّشكل المجازي ال يُمكن إدراكه إالّ يرى البالغيون البنيويون الجدد أّن  -

 قوليّة.

 مة.لة التّان الجمموهي الحد األدنى  لّصفر للغةالدّرجة ايِؤمن البالغيون البنيويون الجدد بوجود  -

كما يُنهي الدّارس حديثه عن البالغة الجديدة ذات المنحى البنيوي بعرض وجه القصور في      

قد خرجوا عليه واتّهموه بالقصور  -حسبه – من ممثّلي هذا االتّجاههذه البالغة إذ أّن الكثير 

علن نقده لهذا االتّجاه الحصري للبالغة، رار جنيت الذي أالواضح لذلك هو جيوالنّقص، والنّموذج 

بحيث ظلّت في تقديره تدور حول "العبارة" فحسب، أو بتعبير أدق حول بعض أشكالها التّصوريّة، 

كما كاد أن ينتهي بها إلى أن تنحصر في مجّرد نظريّة لالستعارة تقوم في صلبها على تحديد 

حدا ببعض الباحثين اآلخرين، مثل الفيلسوف الفرنسي بول االنحرافات وطرائق تصويبها، وقد 

ريكور، إلى الحديث عن الِخداع الذي ينطوي عليه تقديمها باعتبارها بالغة عامة تدّعي أنّها تريد 

هز المبنى البالغي بأكمله، في الوقت الذي ال يتجاوز فيه إنجازها الفعلي مجّرد مراجعة قوائم 

 . 2ديّة ومالمسة مشكالت المعنى والمجاز دون حلول جذريّة لهااألشكال البالغيّة التّقلي

فهو البالغة الجديدة  «البالغة الجديدة»الذي أورده صالح فضل لمصطلح  أّما المفهوم الثّالث      

تحليل الخطاب بمنهج وظيفي مجاوز لالتجاه البنيوي ومعتمد على اتّجاه يعمد إلى  التّداوليّة وهو

ناحيّة والتّداوليّة من ناحيّة أخرى، وقد تحّول إليه في نهاية الّسبعينات بعض السيميولوجيا من 

ولوجيا يُمكن أن تُفهم بأّن السيمي 1979أنصار التّيار الثّاني كما فعل تودوروف الذي اعترف عام 

بوصفها بالغة معاصرة، وقد اتّضح أّن مفهوم بالغة الخطاب مرهون باالعتداد بها، أي البالغة 

    .3لكل أنواع الخطاب كعلم

يرى أنصار االتّجاه التّداولي للخطاب أّن المهمة األولى لتحديد عالقة البالغة بالتّداوليّة      

(Pragmatique)  ّة ألّن هناك بعض التّعريفات الموّسعة المريحة هي تعريف مجال كل منهما. خاص

فن القول بشكل »ن يُعرفون البالغة بأنّها التي ال تُساعد على التّحديد العلمي الدّقيق، وذلك مثل م
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، مما يجعلها مجّرد أداة نفعيّة «فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو القارئ»، أو «عام

: "إّن البالغة نظام له بنيّة من األشكال (Lausberg. H)ذرائعيّة، يقول الباحث األلماني لوسبيرج 

ر الذي يُنشده المتكلّم في موقف ُمحدّد. وبنفس الطريقة التّصوريّة واللغويّة؛ يصلح إلحداث التأثي

أّن البالغة تداوليّة في صميمها؛ إذ أنّها ممارسة االتصال بين المتّكم والّسامع  (Leitch.v)يرى ليتش 

لى بعضهما. ولذلك فإّن البالغة بحيث يحالن إشكاليّة عالقتهما مستخدمين وسائل ُمحدّدة للتأثير ع

برجماتيّة تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقي؛ على التّداوليّة الو

غير أّن دارسي التّداوليّة يرون ، 1"«نص في موقف»أّن النّص اللّغوي في جملته إنّما هو أساس 

ار أنّه من المناسب تضييق مجال داللة البالغة باعتبارها أداة ذرائعيّة، وإالّ أصبح من الممكن اعتب

كل شيء بالغة، تأسيسا على أّن لكّل شيء أهدافه النّفعيّة، وأّن كل رسالة لها قصدها وموقفها 

 وظروف تلقيها.

أّما االتجاه األخير الذي نودّ تحليله في البالغة اليوم فهو الذي يُمثّل علم " صالح فضل:يقول      

تها القديمة والحديثة؟ هل أصبحت عالقة علم النّص بالبالغة، خاّصة في تجليّافما هي  2"النّص

 التزال قائمة بينهما؟ البالغة الجديدة هي ذاتها علم النّص، أم أّن هناك فوارق

المتتبّع لنمو االتّجاهات البالغيّة الجديدة وتخلّقها في العقود األخيرة ياُلحظ تزايد  يرى النّاقد أنّ      

جاهاتها الّشكليّة حتى اآلن. مما يجعلها تمضي في االعتراف بعدم كفاية مشروعاتها التّخطيطيّة واتّ 

تكوين مشروع البالغة النّصيّة الذي يصّب بدوره في مجال التّوحيد بينها وبين علم النّص، وهناك 

 :3عدد من العوامل التي تجعل هذا الّطرح النّصي للبالغة ضرورة ملّحة من أهمها

تداخل ُمحدّد لق ال مفّر لها من أن تقوم بدور األفأّن البالغة الجديدة، بتجليّاتها المختلفة، ال -

الغة نذ البم –في العلوم اإلنسانيّة في تطّورها الحديث؛ مثلما كانت تتداخل فيها االختصاصات 

 علوم المنطق واألخالق والفلسفة والّشعر. -األرسطيّة

لتي تترّكز السنيّة األ هتمام منطبيعة تطّور الدّراسات اللغويّة ذاتها في اآلونة األخيرة. فانتقال اال -

ة قد لتّداوليّ اجال على اللغة، إلى ألسنيّة الكالم، وبروز ظواهر  العالقة بين المرسل والمتلقي في م

 حدا بكثير من علماء اللغة إلى العودة إلى البالغة.

مشكلة بفي اهتمام الفالسفة المحدثين  -حسب صالح فضل –هذا االتّجاه  انطالقنقطة تكمن و     

الجدد. وبلغ ذروته لدى مجموعة أبحاث هامة عند المناطقة وصل لنتائج ا اللغة وعالقتها بالفكر. م

األنثروبولوجيا األدبيّة واللغويّة واالجتماعيّة حيث أجمع الباحثون على أّن البالغة هي األفق 

نّموذج المؤمل عليه للعلم المنشود والملتقى الّضروري للتداوليّة وعلم النّص والّسيميولوجيا. وهي ال

وكان فان ديك  في هذه اآلونة قد بّشر في بحوثه عن علم اللغة  اإلنساني في إطاره الّشامل الجديد.

النّصي منذ مطلع الّسبعينات بتحويل البالغة إلى نظريّة النّص. حتى وصل هذا الباحث الهولندي 

على أّن رى وتماهيها مع البحوث البالغيّة. ومدرسته إلى أهم نتائج دراسات األبنيّة النّصيّة الكب

يرتبط بمدى قدرة البالغة  -يقول صالح فضل –م النّص إلى عل واقعالتحّول البالغة الجديدة في 
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 .204، ص. المرجع نفسه - 2
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في الثّقافات المختلفة على تكوين نموذج جديد إلنتاج الخطاب بكل أنماطه، دون االقتصار على 

ة. فهناك من بعيد قراءة البالغة ليجعل منها علما نوع واحد منه، كما كانت تفعل البالغة القديم

وصفيّا بحتا، في مقابل اتّجاه آخر يعيد قراءتها ليقيم منها علما توليديا يبحث في كيفيّة اإلنتاج 

    .1الخاّلق للنصوص، كما يفضي بها عندئذ إلى أن تصب في علم النّص

ينفتح على عدّة سياقات  الجديدة" عنده فمصطلح "البالغة جميل حمداويأّما الباحث المغربي      

من الحجاج إلى »قول في كتابه ي ،جديدة من بينها الحجاجيّة واللسانيّة واألسلوبيّة والتّداوليّة وغيرها

"سيتناول هذا الكتاب في الفصل الثّاني البالغة في مرحلتين: مرحلة البالغة «: البالغة الجديدة

دة، وإذا كانت البالغة التّقليديّة بالغة معياريّة تعليميّة تربط فن الكالسيكيّة ومرحلة البالغة الجدي

البالغة بالخطابة واإلقناع واإلمتاع والبيان، فإّن البالغة الجديدة قد تعاملت مع الخطابات النّصيّة 

المختلفة منذ منتصف القرن العشرين تعامال علميّا وصفيّا جديدا، ضمن مجموعة من االتجاهات: 

وأسلوبيّة، وحجاجيّة، وتداوليّة، وسيميائيّة. وأكثر من هذا، فقد أصبحت للبالغة اليوم  لسانيّة،

 يتّضح من قول حمداوي أّن البالغة عرفت مرحلتين:     .2إمبراطوريّة واسعة وامتدادات شاسعة"

 مرحلة البالغة الكالسيكيّة ذات الّطابع المعياري التّعليمي. -1

 التي اتّخذت طابعا وصفيّامرحلة البالغة الجديدة  -2

وذلك من تصف القرن العشرين، من في -حسب الدّارس –وقد اتّخذت البالغة طابعا وصفيّا      

بوصف قواعد الخطابات واألجناس األدبيّة، وتصنيف الّصّور البالغيّة اهتمت فيه  خالل ثوب جديد

انيّة وبنيويّة وسيميائيّة وشعريّة والمحّسنات البديعيّة، وتبيان وظائفها في ضوء مناهج معاصرة لس

(poétique) ،ولم تقتصر البالغة الجديدة على ما هو لساني في دراسة الّصور والخطابات األدبيّة .

بل كانت تهتم بالحجاج في الخطابات الفلسفيّة، واألخالقيّة، واالجتماعيّة، والقانونيّة، والّسياسيّة مع 

عن بالغة  -يقول حمداوي – ثر من هذا يُمكن الحديث أيضاوأك شاييم بيرلمان وألبرخت تيتكا. 

سيميائيّة مع روالن بارت وجماعة مو، وهدفها دراسة العوالم واألنظمة واألنساق السيميائيّة، سواء 

 La sémiotique)أكانت لفظيّة أم غير لفظيّة، ضمن ما يُسمى بالسيمياء المرئيّة أو البصريّة 

visuelle)
3 

 : 4نفتح مصطلح "البالغة الجديدة" عند جميل حمداوي على عدّة مفاهيمومن ثّم ي     

وتصنيف  غيّةكان همها الوحيد هو دراسة الّصّور البال البالغة الجديدة/البالغة الكالسيكيّة: -

 يّة وفق مقوالت بنيويّة ولسانيّة عند جماعة مو وغيرهم.الخطابات واألجناس األدب

يّاته تجل تلفمرتكزها هو دراسة األسلوب ووصفه في مخ ألسلوبيّة:البالغة الجديدة/البالغة ا -

 الفنيّة والجماليّة عند هنريش بليث ومن نحى نحوه.

استهدفت دراسة الخطابات السياسيّة والقضائيّة واالجتماعيّة  البالغة الجديدة/البالغة الحجاجيّة:  -

وهذا ما قام به شاييم بيرلمان وألبرخت  والفلسفيّة واألخالقيّة وفق رؤية حجاجيّة أرسطيّة جديدة

 تيتكا.
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نساق عة من األمجمو استخدمت آليّات البالغة في التّعامل مع البالغة الجديدة/البالغة السيميائيّة: -

ن شهار، ومواإل السيميلئيّة البصريّة والمرئيّة واالجتماعيّة كالموضة والّصورة والطبخ واألزياء

 الن بارت وجماعة مو الحقا.أهم أعالم هذا االتّجاه رو

ة ية لغويّ فق رؤوهدفها هو دراسة مبحث اإلنشاء والخبر و البالغة الجديدة/البالغة التّداوليّة: -

 تداوليّة وظيفيّة، قائمة على نظريّة أفعال الكالم واالستلزام الحواري.

 هي أيضا يدة"ة الجدكما يشير الدّارس أيضا إلى أن "البالغ البالغة الجديدة/بالغة التّواصل:  -

 عند أوليفيه ريبول. -حسبه–بالغة التّواصل وهذا ما ورد 

 نحو بالغة جديدة: البالغة الّرحبة أو الموّسعة« عنونه جميل حمداوي بـوفي ُمَؤلَف آخر      

يُقرن الباحث المغربي مصطلح "البالغة الجديدة" ببالغة الّسرد، يقول: "يتناول كتابنا هذا »

فهومها الجديد والّرحب والموّسع، متجاوزين البالغة الضيّقة والمختزلة في صورتي البالغة بم

بمعنى أّن البالغة الّضيقة ، 1المشابهة )التّشبيه واالستعارة( والمجاورة )المجاز المرسل والكناية("

إلى كانت تنصب على الّشعر دون األجناس األدبيّة األخرى، بينما تسعى البالغة الّرحبة الجديدة 

وفق بالغة المكّونات والّسمات، أو وفق البالغة مقاربة جميع النّصوص الّسرديّة وغير الّسرديّة 

النّوعيّة، أو وفق الّصورة الّسرديّة الموّسعة التي تُنصت إلى النّصوص من الدّاخل فنيّا وجماليّا. 

مدلوالتها وأنواعها وفق  ومن هنا، فلقد أعادت البالغة الّرحبة النّظر في مفهوم الّصورة، فوّسعت

 .2النّصي، والّسياق الجنسي، والّسياق الذهني. ثم، درستها وفق طاقتها اللغويّة والبالغيّة الّسياق

المقاربة البالغيّة الجديدة، أو نظريّة البالغة الّرحبة، في ومن ثّم يتبنى كتاب جميل حمداوي      

ة بمختلف أنواعها القديمة والجديدة آخذا في دراسة الّصور األدبيّة، وخاّصة الّصور السرديّ 

االعتبار مصطلح البالغة الجديدة بوصفه مرادفا للبالغة الّرحبة، أو البالغة الموّسعة، أو بالغة 

يقول: "يُعّرف كتابنا هذا بالبالغة الّرحبة أو الموّسعة . 3الّصورة، أو بالغة المكّونات والّسمات

مّما ورد حول البالغة الجديدة واقترانها يتّضح . 4بصفة خاّصة"بصفة عامة، والّصورة الّسرديّة 

في ُمَؤلفه اآلنف الذّكر ببالغة الّسرد أّن ما يقصده جميل حمداوي من مصطلح "البالغة الجديدة" 

معياريّة  تجاوزهو "الّصورة البالغيّة الجديدة" وهي الّصورة الّسرديّة الموّسعة )أو الّرحبة( التي ت

 الغيّة التّقليديّة.الّصورة الب

صدرت طبعته األولى  «بالغة الحجج» بـوسوم وفي كتاب مشترك مع الباحث بالل داوود، م    

"البالغة الجديدة" ببالغة الحجاج، ويعني ببالغة يُعيد جميل حمداوي ربط مصطلح  2022سنة 

ج واألدلة والبراهين تلك البالغة التي تُعنى بدراسة الحج (La Rhétorique des Arguments)الحجاج 

والنّصوص، سواء أكانت أدبيّة أم علميّة أم فلسفيّة أم سياسيّة أم غيرها. الخطابات في  المستخدمة

وتستعين هذه البالغة بالمقاربة الحجاجيّة في دراسة الحجج بنية وداللة، ووظيفة، وفي ذلك يقول: 

تعملت تقنيّات البالغة في عمليّة اإلفهام لقد ارتبطت البالغة الجديدة بالحجاج ارتباطا وثيقا، فاس"
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 .12 -9ص ، ص. لمرجع نفسهأنظر:  - 3
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 مصنف في الحجاج: البالغة»واإلقناع، وقد اهتم بها كل من بيرلمان وتتيكا في كتابهما 

     .1"«الجديدة

ها نظريّة بوصفالبالغية الجديدة  وجهة أبحاثه محمد مشبال المغربي يعرض الباحث البالغي     

ث لوريحجاجيّة، نظريّة األسلوب التي شاع اعتبارها اللحجاج مسائال، في سياق دراساته ال

   نيّة.والبالغة البنيويّة العامة التي تتعارض وبالغة الحجاج البرلما ،الّشرعي للبالغة

لحظة من لحظات تاريخ حياة البالغة المتألّق حتى  -حسب محمد مشبال – شّكلت األسلوبيّة      

ّشكالنيّة التي تبلورت في بداية القرن العشرين ال يُمكن يومنا هذا؛ فالدّراسات األسلوبيّة وال

ص إخراجها من دائرة البالغات الُمتشّكلة على مدى تاريخ اإلنسانيّة، بدعوى انشغالها بالنّ 

فاألسلوبيّة التي برزت باعتبارها علما  ،ائها بعالماته الدّاخليّة في انفصال تام عن أي سياقواحتف

في أن تكون بديال  -حسب مشبال – غة القديمة العجوز، لم تفلحمعاصرا ووريثا جديدا للبال

. في حماسهم الّزائد والمندفع للحداثة النّقديّة ها كما رّوج لذلك الدّارسونمعاصرا عنها أو تحل محلّ 

على النّجاحات الباهرة التي تحققها البالغة والدّراسات  -يقول مشبال –وبينما نشهد اليوم     

ّن األسلوبيّة ومناهج الدّراسات األسلوبيّة لم تعد تحظى بوجود فعلي يثير االهتمام سوى البالغيّة، فإ

 –ال أروم بحديثي هذا و .في أوساط أكاديميّة محدودة غير متّصلة بمجرى الحياة الثّقافيّة المندفق

ممن  التّقليل من قيمة أسماء عظيمة أمثال ليوسبتزر وميكائيل ريفاتير وغيرهم -يضيف الدّارس

باألسلوبيّة. فالقصد من هذا الحديث ليس ما أنتجه الفكر  -بشكل او بآخر –اتّصلت أبحاثهم 

األسلوبي، ولكن األسلوبيّة من حيث هي حقل بديل للبالغة؛ هذا هو االفتراض الذي أريد أن أنبّه 

سلوبيون قد سلوبيّة سوى جزء من حقل البالغة الّرحب. وإذا كان األفليست األ -يقول – إلى فساده

عمدوا إلى بناء أنظارهم باالستفادة من المناهج اللسانيّة والنّفسيّة والسوسيولوجيّة، فإّن ذلك ال يقوم 

من مساحتها الواسعة. دليال على تجاوزها للبالغة التي لم يكن األسلوب بمدلوله اللغوي سوى جزء 

غة القديمة ال يُمكن مطابقتها عاء التّجاوز يحمل كثيرا من المغالطات؛ فالبالوالشك أّن ادّ 

األسلوبيّة، بل شمل بلم ينحصر في الجزء المتعلّق بوجوهه  باألسلوبيّة، ألّن اهتمامها بالخطاب

الذين كانوا يحملون  «البالغيين األسلوبيين»إسقاطها من دائرة اهتمام تّم أجزاءه األخرى التي 

الّرومانسيّة التي غالت في دعوتها إلى أدب تصّورا مثاليّا للنص األدبي انحدر إليهم من القيّم 

       .2خالص من شوائب الخطابة

على مصنّف بيرلمان  يّمالثّقيل الذي خ أّن الّصمت يرى ذات البالغي المغربي وفي المقابل       

 الذي بعث بالغة الحجاج من جديد في الوعي الثّقافي المعاصر؛ لم يُقَدَّر له أن يتبدّد إالّ بعد ظهور

محاوالت كيبيدي فارغا  من خاللالكتاب بثالثة عقود من الّزمن، وتحديدا منذ بدايات التّسعينات 

وغيرها، ألنّها تظل محاوالت معزولة  (1982)وكتاب مارك أنجينو  (1970)وروالن بارت  (1970)

لنّقد األدبي التي وغير مؤثّرة، وال يُمكن أن تلفت النّظر في سياق مفتون بالنّظريّة األدبيّة وبمناهج ا

صعود النّموذج اللساني البنيوي وتنامي  بعدف، بلغت ذروة تطورها في الستينات والسبعينات

نظريّات النّص التي استلهمته في مجال تنظيراتها األدبيّة، مثل الّشعريّة البوليفونيّة عند باختين 

                                                
 .19، ص. حمداوي وبالل داوود، بالغة الحجججميل  - 1
 .7-5، ص. ص راسة في أسس التفكير البالغي العربي )نموذج ابن جني(د – محمد مبشال، البالغة واألصول - 2
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النّص، لم تعد بالغة الحجاج ذات  ونظريّة التّلقي وتداوليّة النّص ومناهج تحليل الخطاب ولسانيّات

الماضي المجيد والحاضر الُمبّشر قادرة على االستمرار في االختفاء أو الّظهور الُمحتشم؛ فما أن 

 ينبغي أن نفهمورغم ذلك أطلّت التّسعينات حتى حدث االنفجار المتوقّع للكتابات في بالغة الحجاج. 

سيس بالغة جديدة غير عابئة بالبالغة الجديدة لماذا أصّرت جماعة مو على تأ -يقول مشبال –

األخرى التي كان بيرلمان قد أعلن ميالدها الجديد قبل ذلك بأزيد من عقدين من الّزمن؛ فلم يكن 

منظورها البالغي المشبّع باألدب، ليساعدها على رؤية األمور كما يجب أن تُرى؛ فبالغة بيرلمان 

حا من الجدل، أنشأها صاحبها في سياق فلسفي اقتضى منه بالنّسبة إليها ال تتعدى أن تكون سال

مناقضة تصّور العقالنيّة التّجريبيّة للحقيقة الذي قاد إلى إدانة البالغة، ووضع تصّور عقالني بديل 

يقوم على مفهوم االحتمال ال اليقين؛ أّما البالغة الجديدة التي حملتها جماعة مو على عاتقها، فإنّها 

مختلف؛ إنّه سياق النّظريّة األدبيّة واللغة الّشعريّة والبحث عن بديل جديد تندرج في سياق 

أّن إالّ  ،لألسلوبيّة؛ فموضوع بالغتها الجديدة األدب أو األدبيّة، وموضوع بالغة الحجاج الجدل

وضع بالغة بيرلمان في زاوية ضيّقة حتى يسهل عليها تجاوزها آثرت  جماعة مو ورغم أنّها

 كان مشروعهاها الذي اعتقدت أنّه يُشاكل عصرا مأخوذا بفتنة النّظريّة األدبيّة، لتأسيس مشروع

أضيق من أن يرّسخ مكانا له في سياق كان يؤذن بتحوالت نظريّة عميقة؛ سواء في النّظريّة األدبيّة 

  .1نفسها، أو في اللسانيّات، أو في حقول مجاورة

سيشير مشبال سؤال بالغة الحجاج، قبل أن يعمد  (2010) «البالغة واألدب»وابتداء من كتاب      

البالغة والّسرد: جدل »إلى تطبيق منظورها في تحليل نصوص من الّسرد العربي القديم في كتاب 

خطاب »، وفي تحليل نصوص من النّثر العربي في كتاب «الحجاج والتّخييل في أخبار الجاحظ

وفي هذا ، (2015) «الغيّة حجاجيّة لرسائل الجاحظاألخالق والهويّة في رسائل الجاحظ: مقاربة ب

الكتاب يُحاول مشبال أن يُقدّم بالغة الحجاج باعتبارها منهجا أو مقاربة في تحليل النّصوص 

الحجاجيّة؛ هذه المقاربة التي تتكئ على أسس نظريّة أرسطيّة الجذور، وتقنيات إجرائيّة تبلورت 

  .2جتهادات البالغيّة الحجاجيّة المعاصرةفي البالغة الجديدة وفي غيرها من اال

ن يبدوان للوهلة األولى شيئا واحدا بين مصطلحيبدوره  صابر الحباشةيُفّرق الباحث التّونسي     

أّما البالغة  ،البالغة الحجاجيّةفالبالغة الجديدة هي  ،و"البالغة الحديثة" "البالغة الجديدة" هما:

"يتناول هذا البحث منزلة : «التّداوليّة والحجاج»في مَؤلَِفه يقول  الجديثة فهي البالغة األسلوبيّة،

الحجاج في التّداوليّة بوصفه أهم أركان التّداوليّة إلى جانب نظريّة األعمال اللغويّة، وقد مهدنا 

 (La nouvelle Rhétorique)« البالغة الجديدة»بتعريف  -يقول – للحديث عن الحجاج في التّداوليّة

 3.( moderneLa Rhétorique)« البالغة الحديثة»يُميّزها من تعريفا 

بأنّها نظريّة الحجاج التي تهدف إلى دراسة التّقنيات  ، عند الحباشة،تُعرف البالغة الجديدة     

الخطابيّة، وتُسعى إلى إثارة النّفوس، وكسب العقول عبر عرض الحجج، كما تهتم البالغة الجديدة 

تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب، ثّم يتطّور، كما تفحص اآلثار النّاجمة عن أيضا بالّشروط التي 

                                                
 .9-7ص ، ص. : نحو مقاربة بالغيّة حجاجيّة لتحليل الخطاببالغة الحجاجفي محمد مشبال، أنظر:  - 1
 .21 -10، ص. ص المرجع نفسهأنظر:  - 2
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هذا التّعريف يُبيّن إلى أّي مدى تُمثّل البالغة الجديدة استمرار للبالغة الكالسيكيّة، ، وذلك التّطّور

فصل  وإلى أي مدى تختلف عنها في التّقاليد الغربيّة ولعّل أبرز من أشار إلى ذلك جيرار جنيت في

وكذلك أوليفيه ريبول في كتابه  (Figures)« مجازات»ضمن كتاب « البالغة  المقيّدة»بعنوان: 

إّن البالغة الجديدة تُواصل بالغة أرسطو من حيث توّجهها إلى جميع  .(La Rhétorique)« البالغة»

وار عبر األسئلة أنواع الّسامعين، إنّها تحتضن ما يسميه القُدامى عند الجدل )طريقة النّقاش والح

الذي « الطوبيقا»واألجوبة، المهتّمة خاّصة بالمسائل الّظنيّة(، وهو ما حدّده أرسطو في كتابه 

يعرض التّفكير الذّي َوسمه أرسطو بالجدلي، والذي يُميّزه عن التّفكير التّحليلي للمنطق الّصوري. 

لة التي يعقدها بين البالغة نظريّة الحجاج هذه ُسميّت بالغة جديدة ألّن أرسطو، ورغم الصّ 

 .1والجدل، قد طّور األولى فقط على أساس المستمعين/ المخاطبين

إلى تعارض البالغة الجديدة مع تقليد  -حسب ما أورده الباحث – فضال عن ذلك ينبغي اإلشارة     

ديدة على البالغة الحديثة، وهي بالغة أدبيّة ِصرف، من األفضل أن تُدعى أسلوبيّة، فالبالغة الج

خطاب من أجل الّزخرف أو القيمة الّجماليّة، بل من ِجهة العكس البالغة الحديثة، غير معنيّة بشكل 

)أي جلب األشياء إلى ذهن « الحضور»كون ذلك وسيلة لإلقناع، وخاّصة وسيلة لإلبداع أي 

      .2الّسامع ليست حاضرة في ذلك الحين(، وذلك عبر تقنيات التّمثّل

أّن البالغة نّم حجبها حتى منتصف القرن  أمينة الّدهريترى الباحثة المغربيّة جهتها ومن      

العشرين، حيث ستُبعث في الّسنوات الخمسين من رماد تراكم المقاربات اللغويّة، وعلى رأسها 

األثر في تجديد  اإلسهامات البلجيكيّة لكل من بيرلمان وجماعة مو، وهي األعمال التي كان لها

حساب شطرها شطرين، باعتبارها مسارا حجاجيّا معقول من ناحيّة، وإجراء  غة وعلىالبال

فالبالغة الجديد عند بيرلمان ليست قصرا على الّصور المجازيّة بقدر ما ، أسلوبيّا من ناحيّة ثانيّة

رين دراسة التّقنيات الخطابيّة، التي من شأنها إحداث أو زيادة موافقة اآلخ»هي احتماليّة هدفها 

، إّن بيرلمان يُعيد اللغة في شقّها الجدلي إلى قطب «على األطروحات المقدّمة إليهم بقصد قبولها

تصّوره، ويجعلها محط مشروع تأّملي مفّصل يعتبر الحجاج خطابا ذا استدالل ُمنّظم باحث عن 

ة ألبرخت تيتكا الُمنجز بمعيّ ثّمة في مستهل كتاب بيرلمان إذ  منطق للقيّم، متوّجه إلى مستمع كوني

إجابة صريحة من مؤلفْيه تصل بحثهما في الحجاج بتقليد قديم إن هو إالّ الجدل والبالغة 

ومحورت مشروعها « بالغة عامة»فيما اقترحت جماعة مو مقاربة بنيويّة أسمتها  اإلغريقيان.

جاه إعادة الّصلة حول نوعيّة اللغة األدبيّة، وجعلتها موضوع دراسة كاملة. ومع أنّها عمدت في اتّ 

بالتّقليد البالغي الفرنسي لدومارسيه وفونتانييه، فقد ظلّت من أكبر البالغات التي جدّدت البحث في 

 .3األسلوب بدمجه داخل إشكاالت اللسانيّات الحديثة

في لملمة أطراف  -من منظور أمينة الدّهري – تكمن جدّة البالغةوأمام هذا االنشطار البالغي    

البالغيّة المتشّظيّة من جهة )إقناع + امتاع(، ومساءلتها من موقع حمولتها الفلسفيّة من جهة العالقة 

أخرى، يُصبح الخطيب وفقها ممثال للقيّم، والمستمع عديال لآلخر العارف الُمشارك، والخطاب 
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مجتمعة، فإنّها  إّن البالغة الجديدة إذا بلغت شموليّة المنظور بمراعاتها لهذه المكّونات .1مرآة للعالم

تطمح إلى مبدأ تعميم مقارباتها على كّل أنواع الخطاب ليس فقط المعروفة منها في التّقليد البالغي 

الغربي الكالسيكي، وإنّما األدبيّة واإلشهاريّة وغيرها، وصوال إلى األحاديث اليوميّة التي ال تخلو 

على حد دة جامعا لألسلوب والحجاج من إقناع واستهواء. وعلى هذا يكون تجديد البالغة الجدي

أّن لكل مرحلة بالغتها، فإنّها من المؤّكد، أنّه  -تقول أمينة الدّهري –     وإذا كان من البديهي، سواء

ال وجود لبالغة بمعزل عن صورة معيّنة لإلنسان وللتاريخ ولنوع المسافات بين الكلمات واألشياء، 

ثّمة ضرورة إعادة مساءلة هذه العالقات، بل إّن إحياء  بين الُمنزاح من الكالم ومعقوله؛ ومن

 .2البالغة رهين بانمحاء  نموذج تفكير وحلول آخر محله

ي الذ اللطيف عماد عبدعند البالغي المصري  «البالغة الجديدة»ونحتم مداخلتنا هذه بماهيّة      

غة يّة الباليّة ماهعلى إشكال «باتمسارات ومقار –البالغة العربية الجديدة »سلّط الّضوء في ُمَؤلَفه 

 : "ما البالغة الجديدة؟".الجديدة متسائالً 

البالغة الجديدة تعبير رائج بين الباحثين البالغيين المعاصرين يرى عماد عبد اللطيف أّن      

يتراوح استعماله بين أن يكون صفةً، أو اسما. أّما كونه صفة فهو الّشائع في أدبيّات العلم، ويعني 

وصف مسارات ومقاربات ومناهج وتوّجهات بالغيّة بالجدّة، مقارنة بأخرى سابقة عليها، أّما إذا 

اسما، فإنّه غالبا ما يُشير إلى إسهام ُمحدّد من إسهامات دراسات  «البالغة الجديدة»استعمل تعبير 

ما قدّمه  كن. لالحجاج في النّصف الثّاني من القرن العشرين، أي كتاب بيرلمان وتيتكا عن الحجاج

بيرلمان ليس البالغة الجديدة بإطالق القول. فالبالغة ال تقتصر على دراسة الحجاج وحده، 

ودراسات الحجاج نفسها تطّورت عبر العقود األخيرة تطّورا هائال متجاوزة ما قدّمه بيرلمان، 

غات جديدة، زل عن إسهامه في كثير من األحيان حيث أسهمت العقود األخيرة في إنشاء بالوبمع

تتسم بخصائص مختلفة، وقد أدّت وسائل التّواصل العموميّة االفتراضيّة إلى ظهور بالغات 

هجينة، تجمع عالمات متنّوعة في حدث تواصلي واحد مثل اللون والّصورة والحركة والكلمة 

درات والّرمز، وتدشين صيّغ جديدة للعالقة بين أطراف الموقف البالغي، يحظى الجمهور فيها بق

غير تقليديّة، وابتكار أنواع بالغيّة فرضتها تقنيّات جديدة، مثل التّغريدات والمنشورات والتّعليقات 

تعبير يصف  -حسب الباحث –وشرائط األخبار وغيرها. ومن هذه الّزاويّة فإّن البالغة الجديدة 

 .3أنواعا، وخطابات، وخصائص، وسياقات بالغيّة معاصرة متنّوعة

يُستعمل تعبير البالغة الجديدة وصفا لمنجز معرفي  -حسب قناعة الدّارس –يّة أخرى ومن ناح    

هائل، يمتد عبر عقود طويلة، أسهم في إنجازه مئات الباحثين متنّوعي المشارب والثّقافات؛ إذ 

أصبح يُشّكل حقوال معرفيّة فرعيّة في يوصف بالبالغة الجديدة حشد كبير من التّوّجهات البالغيّة، 

إطار علم البالغة؛ مثل بالغة المقارنة، والبالغة الّرقميّة، والبالغة اإلدراكيّة، وبالغة المرئي، 

         .4والبالغة الفاحصة، والبالغة عبر الثّقافات، والبالغة النّقديّة، وبالغة الجمهور وغيرها

                                                
 .11، ص. المرجع نفسهأنظر:  - 1
 .11 -7ص  ص. وء البالغة الجديدة، الحجاج وبناء الخطاب في ضأمينة الدّهري، أنظر:  - 2
 .21أنظر: عماد عبد اللطيف، البالغة العربيّة الجديدة )مسارات ومقاربات(، ص.  - 3
 .22أنظر: المرجع نفسه، ص.  - 4
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 «البالغة الجديدة»لمصطلح  مما أوردناه أعاله، فيما يتعلّق باختالف المحطات التّعريفيّة يظهر     

" في البالغة الجديدةد أوجه توظيف مصطلح "تعدّ  أن في الّسياقين البالغيين الغربي والعربي،

إنّما يزخر الحقل  القصد والغاية عدم وجود بالغة جديدة فريدة المعرفيّة مختلف ما يؤّكدسياقات ال

بدءا من  ،جاءت كلّها كمحاوالت تجديد البالغي بعدّة ّصور للبالغة الجديدة )أي بالغات جديدة(

إلى يومنا هذا، وعليه فإّن اإللحاح على أّن البالغة الجديدة ال المنتصف الثّاني للقرن العشرين 

أمرا بديهيّا ال يحتاج إلى  -من منظور عماد عبد اللطيف – تقتصر على تطوير دراسة الحجاج

الذي يتضّمن مصطلح  – مؤلَف بيرلمان وتيتكا تأكيد إالّ أّن اإلشكال يكمن في الخلط بين عنوان

مستجدات العصر، يقول:  -وال تزال –ومسارات التّجديد البالغي التي تفرضها  -البالغة الجديدة

"... حتى يزول الوهم الذي يُؤدّي إلى الخلط بين اسم كتاب بعينه، يهدف إلى تطوير موضوع بعينه 

ة شملت كل ما يُمكن أن يكون بالغيّا، سواء أكان مادة من موضوعات البالغة، وبين تغيّرات جذريّ 

، واستنادا على قناعة عماد عبد اللطيف البالغيّة نرى أّن الّضرورة 1بالغيّة أم علما يدرسها"

 «الخطابة الجديدة»ها وبكل ألوانها وأشكال «البالغات الجديدة»االصطالحيّة تقتضي التفريق بين 

أو البالغات  الجديدة أصلها األرسطي حيث تتضّمن األولى )البالغة التي بعثها بيرلمان وتيتكا من

 بصفة آليّة، الثّانيّة )أي الخطابة الجديدة( وفق المعادلة اآلتيّة: والجديدة(، 

ت غا( + بالوتيتكا البالغة الجديدة = الخطابة الجديدة )بيرلمان

 أخرى
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 . 0781049514 الهاتف: رقم

 في الدراسات العربيّة.الرابع: تلقّي البالغة الجديدة  محور المداخلة: المحور

 .وخلفيات القراءة في مشروع محمد مشبالالجديدة البالغة    عنوان المداخلة:

 الملخص:

البالغة الجديدة نقدم هذه الورقة البحثية في إطار فعاليات الملتقى الوطني حول: 

، وفق دراسة وصفية تحليليّة والمفهوم( بين التراث العربي والفكر اللغوي الحديث)المصطلح 

ضوء الدرس الجديد، وهي رؤية في  إحدى أهّم قراءات البالغة العربيّةنروم فيها مناقشة 

البالغة عند محمد مشبال؟ وماهي وموضوع مفهوم الوقوف على  من خالل محمد مشبال،

، األمر تعامله مع التراث البالغي ، وما المقاصد الّتي يريد تحقيقهاالخلفيّات الّتي تقف وراء 

وانطالقا من المقوالت البالغيّة ، البالغيّة يكشف الرؤية الجديدة لنظريّتهالذي من شأنه  أن 

ليست  في تحليل الشعر تبلورت أسئلة شائكة حاول الباحث اإلجابة عنها، بوصف البالغة

ليل النص والخطاب توّسل بالمقاربة البالغية في تح، حيث قواعد مقنّنة ووصفات جاهزة

، فتكون بذلك بالغة رحبة وموّسعة لتشمل الشعر بعد ذلك تنبسط وتتّسع وال يمكن حصرهال

فتنطلق البالغة بهذا المفهوم وتنسلخ من والخطابة والنادرة والرسالة والمقامة والرواية، 

انات ووسائل ضيّقة إلى إمكانات ووسائل فسيحة التقعيد والجفاف والجمود والتحجير من إمك

، وبين الحفظ واالنفتاح نحت محمد مشبال مشروعه ومن ثّم إعادة الروح التأّمليّة إلى البالغة

 مع مشاريع ورؤى بالغيّة أخرى.فيه الّذي اتّفق واختلف 

 .د مشبالمحم - مقوالت بالغيّة – البالغة الّرحبة–البالغة الجديدة  الكلمات المفتاحية:

 البالغة الجديدة وخلفيات القراءة في مشروع محمد مشبال.

mailto:wassiladaoudi@yahoo.com


إّن الحديث عن الباحث محّمد مشبال حديث عن صرح كبير ساهم في تجديد الدّرس 

البالغي وتطويره بشكل مميّز وملفت للنّظر، وقد استلهم لبنات هذا الصرح انطالقا من 

اإلرث البالغي القديم الّذي تركه كبار البالغيين العرب وعلى رأسهم "عبد القاهر 

 ووصوال إلىالبالغي الغربي بداية من بالغة أرسطو الجرجاني"، ومنفتحا على التراث 

روالن بارت وتودوروف وجيرار جنيت ومرورا برواد البالغة الجديدة وعلى رأسهم 

 .مان"ل"بير

حاول محمد مشبال تصحيح عالقتنا بالمناهج  ومن خالل مشروعه في البالغة الجديدة 

، وبين فشل الحداثيّة من جهة و التراث من جهة أخرى والّتي كان أساسها االحتذاء والتقليد

في تثبيت األقدام وتوسيع مساحة التأثير في التراث وخذالن في ترسيخ األفكار وترويج 

هذا سعى محّمد مشبال إلى بلورة ، ولنماذج الحداثة النقديّة غاب جوهر اإلبداع واالبتكار

تصّور نقدي يقوم على التقريب واالتّصال بين المناهج النقديّة قديما وحديثا، وقوام ذلك أّن 

ومن شأن ذلك إزالة ، مع العمل األدبي وقارئهالغاية الحقيقيّة ألّي ممارسة نقديّة هي التّواصل 

 .1المعاصر الكثير من األوهام الّتي ترّسبت في تفكيرنا النقديّ 

إّن النقد العربي الحديث لن يتمتّع بوجود حقيقّي فاعل ما لم يشارك في »وعليه فــــ

صنع هذه الحداثة وإغنائها بإبداع أفكار وابتكار مفهومات؛ فهذا النقد ليس ماكتبه قدامة بن 

جعفر والجرجاني وحازم القرطاجنّي، أو ما كتبه باختين وتودوروف وروالن بارت منقوال 

لى العربيّة، ولكنّه ما ينتجه اليوم نقاد عرب يبدعون في قراءاتهم لتراثهم، كما يبدعون في إ

قراءاتهم للنّقد الغربي؛ فمن حّق هؤالء أن يكون لهم فكرهم النقدّي الخاص يشاركون به في 

 .2«الثقافة اإلنسانيّة

توسيع مجال يرى محّمد مشبال أّن "بيرلمان" على الّرغم من دعوته لفتح البالغة و

انشغالها لتتفتّح على أنواع من الخطابات المختلفة والجديدة المكتوبة والمرئيّة، فإنّه لم يراع 

في تنظيره للحجاج مقتضيات الخطابات، فالنصوص الّتي اعتمد عليها كانت من قبيل 

أنتج  الشواهد، في حين أّن أرسطو ومن خالل بناء بالغته المستقاة من أنواع من الخطاب فإنّه

لنا مفاهيم جديدة كمفهوم اإليثوس والباتوس واللوجوس  لنظريّة متماسكة ألنواع الخطاب 

، وعليه محمد مشبال يقّر بأّن البالغة النوعيّة كانت غائبة تماما عند البالغييين 3الحجاجي



القدامى وأيضا "بيرلمان"، وعلى أساس ذلك حاول استشراف مقاربة بالغيّة بمفهوم النوع 

طابي مستلهما ذلك مّما صنعه "مارك أنجو" في دراسته للخطاب الهجائي في فرنسا، الخ

والّتي سعى من خاللها تقديم وصف بالغّي نوعّي؛ أي الصور الّتي تستدعيها وظيفة هذا 

النوع الخطابي بوصفها سمات وخصائص أفرزها هذا النوع دون غيره، وما لفت نظره في 

صائص النوع الخطابي في دراسته لمختلف السمات البالغية هذا المقام مراعاة الباحث لخ

 .4الحجاجيّة خارج فّن العبارة

بهذا الحديث نبّهنا مشبال إلى أّن البالغة القديمة لم تكن إال مجّرد أداة لوصف العبارة، 

ولم تكن أبدا منهجا لتحليل النصوص فكانت بذلك بالغة عاّمة مجّردة، وانطالقا من ذلك 

يس تحليل يتجاوز البالغة بالمفهوم السابق والّتي تهتّم فيه بملفوظات معزولة عن انبرى لتكر

سياقها الخطابي إلى مقاربة بالغيّة تفاعليّة مع الخطابات تفتح أبوابها لتتّسع ألدوات جديدة 

 من حقول أخرى إلغنائها، ومن شأن ذلك أن يفتح آفاقا جديدة في قراءة التراث.

غيّة في تحليل الشعر" لمحّمد مشبال حجر الزاوية في مشروعه كان كتاب "مقوالت بال

في تحليل نماذج من الشعر » العلمي والّذي أراد من خالله اسثمار مقوالت بالغيّة قديمة 

أي مقاربة النصوص بالغيا، مدقّقا  5«المعاصر، بل حتّى في تحليل أنواع أخرى من القول

جماليّة من قبيل "الغرض" و"الصورة" و"المكّون النظر في جملة من التفاصيل والمعايير ال

 الصوتي" ثّم اعتكافه على قياس فاعليّتها في مصادرها التراثيّة ثّم في الشعر المعاصر.

وقد أشار "محمد أنقار" في مقدّمة الكتاب أنّه يدفع الباحث إلى االنشغال بتساؤالت 

 6مرّكبة منها: 

انات بالغتنا والوقوف على فعاليتها في تحليل أّي نهج يمكن االستنارة به الختبار إمك -

 األدب المعاصر بمفهومه الكوني؟

 ماهو وضع البالغة الشعريّة بإزاء التجديد؟ -

بعد طرح هذه التساؤالت المهّمة يكشف محّمد مشبال أّن هيمنة جنس الشعر في مرحلة 

تكون ضربا من األسلوبيّة  االتنقال من البالغة الكالسيكيّة إلى البالغة الجديدة أحالتها إلى أن

الشعريّة الّتي ال تملك طاقة استيعاب أساليب التصوير في الرواية واألنواع األدبيّة النثريّة 



األخرى. وهذا من شأنه جعل البحث البالغي المعاصر سجين سلطة النوع الواحد هو الشعر 

 .7وسيظّل النثر يحتّل موقعا ثانويّا في النظريّة األدبيّة الحديثة

يشير محّمد مشبال في الفصل األول من كتابه مقوالت بالغيّة في تحليل الشعر أّن 

"الوظيفة الشعريّة" هي تصّور ضيّق للشعر حيث تترجم قصور مفهوم الوظيفة الجماليّة في 

النظريّة األدبيّة الحديثة في استيعاب رحابة الشعر وعمقه اإلنساني، ويكشف عن افتقاره إلى 

لتصوير في النثر، ليقترح بعد ذلك جنس الرواية والّذي يراه أنّه يتضّمن ضبط إمكانات ا

 مكّونات وسمات تميّزها عن الشعر، فالتصوير الموجود في البالغة يتجاوز بالغة الشعر

 .8نحو أفق سردي، وتصبح الوظيفة الجماليّة في جنس الرواية ذات أبعاد أخرى 

اية مثال ينبغي أن تراعي الخصوصيّة الفنيّة تأسيس الوظيفة الجماليّة في النثر كالرو

لها، ولهذا عدّ محّمد مشبال دراسة الصورة أو التكرار الصوتي السائدان في نقد الشعر من 

خالل المشابهات بينهما وبين ما يوجد في الرواية هي ممارسة غير علميّة ونهج فاسد لم 

األجناس األدبيّة، وهذا تصريح  يراع السياق النوعي، وعموما ينطبق ذلك على جميع أنواع

واضح بربط الوجوه األسلوبيّة باألجناس واألنواع، أي ضرورة استحضار فاعليّة النوع 

األدبي في صياغة المكّون الجمالي وهو ما خلص إليه في حديثه عن مقولة النوع واختزال 

التخييليّة  . ولعلّها صرخة واضحة تدعو إلى ضرورة الّربط بين الصور9الصور البالغيّة

ونوع الجنس األدبي وهو ما تفّرد به محّمد مشبال حيث استلهم ذلك من الثقافة العربيّة ومن 

 مختلف التجارب البالغيّة.

أبرز ما يذهب إليه محّمد مشبال أّن ما يميّز المقاربة البالغيّة عن غيرها من المقاربات 

المتلقّي؛ تتحّرك البالغة في هذه تنظر إلى النص من زاوية تأثيره في »النصيّة هو أنّها

، وعلى هذا 10«المسافة بين النص والمتلقّي؛ تتساءل عن كيفيات التّأثير فيه جماليّا وتداوليّا

األساس فهو يقّسم البالغة إلى بالغتين: بالغة األدب )األسلوب( والّتي تبحث عن كيفية 

كيفية التأثير اإلقناعي وهو ما حاول التأثير التخييلي الجمالي وبالغة الحجاج الّتي تبحث عن 

أرسطو إبرازه غير أنّه لم يبيّن كيفية حدوث ذلك، وحاول البالغيون بعده تحليل هذا التأثير 

 الحاصل في الخطاب.



يذهب أصحاب النظرية الغربية إلى أّن البالغة عبر التاريخ أصبحت مرادفة للشعريّة 

 مكّون لها وهو اعتبارها نظريّة في الخطاب الفعّال أو األسلوبيّة وهو األمر الّذي أفقدها أهمّ 

من جّراء ربطها باألدب، وهي نظرة مغلقة لألدب، ولكي تسّوغ درسها لألدب البدّ لها أن 

تقوم على تصّور تواصلي وظيفي للنص األدبي يقوم على المقصديّة الواضحة والمعنى 

 . 11الوحيد واإلقناع

ى جوهر البالغة الّذي يضّم ويستوعب كال من ولهذا حاول فارس بحثنا الوقوف عل

الخطاب األدبي التخييلي والخطاب التداولي، فلم يكن في بادئ األمر مشتغال بالحجاج بل كان 

جّل اهتمامه باألدب، وتوجهه إلى النصوص البالغيّة القديمة والّتي تعّج بالمقوالت الحجاجيّة 

"البالغة واألدب" والّذي حاول فيه الوقوف فرضت عليه جانبا آخر من االهتمام منذ كتابه 

على جوهر البالغة انطالقا من افتراضه الّذي يقضي بالتباس في استخدامات لفظ البالغة 

سواء قديما أم حديثا خاصة بعد اقترانه باألجناس األدبيّة السرديّة وباألنماط التعبيريّة 

، فكانت هذه الفرضيّة بوابة فتحها المستحدثة مّما أسهم في التباس المدلول وفي غناه أيضا

محّمد مشبال ليحّول الغموض من نقطة ارتكاز هّشة إلى أرض خصبة ثريّة بمزيج من 

 اإلمكانات الواسعة.

وانطالقا من جوهر البالغة والّذي يتمثّل في التصّور التواصلي لألعمال األدبيّة والّتي 

ما، حامت الشكوك حولها في قدرتها كانت تتّصف بالطبيعة المزدوجة )الشعر والنثر( قدي

على الوصف والتّأويل للخطابات الجمالية والّتي ال تتوّجه للمتلقّي بأّي رسالة واضحة، 

 12وتراصفت بعد ذلك األسئلة من قبيل:

 هل يوجد بالفعل خطاب مستقّل بذاته بشكل مطلق؟ -

أم نثرا هل نصف ارتباط البالغة بالكالم الجميل غير الفعّال سواء كان شعرا  -

 بالخطأ التاريخّي واالنحراف والشذوذ؟

 هل نحصر موضوع البالغة في دراسة الصور البالغيّة المعدودة أو المقنّنة؟ -

هل كان سعي النماذج البالغيّة إلى ضبط الكلّيات في صالح بالغات النصوص  -

 واألنواع األدبيّة؟



نمذجة الصارمة هل يمكن الحديث عن مشروعيّة وجود بالغة كلّية قادرة على ال -

 للبالغات النّوعيّة المختلفة؟

ولذلك سعى كتاب "البالغة واألدب" إلى الكشف عن وجود بالغة كليّة قادرة على  

استوعاب بالغات نوعيّة مختلفة. ولم يفنّد محّمد مشبال توّسله بمفهوم البالغة عند أرسطو 

ة، ومن شأن طرح هذا المفهوم في حين أنّه حاول توسيع إمكاناتها وجعلها بالغة رحبة موّسع

الموّسع للبالغة أن يطرح إشكاالت أخرى منها: ماهو موضوع البالغة ؟ وعلى ماذا تشتغل؟ 

وهل اإلمكانات الّتي تمتلكها البالغة محصورة ومحدّدة أم أنّها واسعة بحسب اتساع أنواع 

 الخطاب المعروفة سواء أسلوبا أم إقناعا؟. 

الغة أصبح من غير الممكن حصرها في نوع أدبّي واحد، وعلى أساس هذه الرؤية للب

فكان كتاب "البالغة والسرد" محّطة أخرى تتقاطع فيه إشكاالت متعدّدة؛ منها وصف 

األجناس األدبيّة السردية القديمة وكيفية قراءتها وتأويلها، وعالقة األدب القديم باألدب 

في ظّل التعارض السائد اليوم بين الحديث، ومفهوم البالغة في عالقته بالسرد األدبي 

   مفهومي الحجاج والتصوير.

يظهر بين ثنايا الكتاب محاولة محّمد مشبال الدؤوبة في فهم جنس أدبّي قديم من خالل 

أخبار الجاحظ، حيث شهدنا المزاوجة بين التفكير في جنس أدبي سردّي وخصوصيّته من 

من جهة أخرى. فقد كانت الغاية جهة، وبين تأويل نصوصه وخصوصيّتها ودالالتها 

المتوخاة الكشف عن الطبيعة البالغيّة للجاحظ وفي الوقت ذاته التواصل مع تجربته الجماليّة 

واإلنسانيّة التاريخيّة في عصره مستخدما كّل الوسائل المنهجيّة المتاحة من الحقول المختلفة 

ع محّمد مشبال أّي حرج أو عائق لالستفادة وتعميق المعرفة باإلنسان وسلوكه وأهوائه، ورف

بل جّوز لنفسه كّل الحّرية في توّسله بمفاهيم ومناهج والنظريّات الحديثة في صياغة أفكاره 

كنظريّة التلقي واألسلوبيات والسرديات والتداوليّة والبالغة الحجاجيّة والبالغة األدبيّة. وقد 

 .13نحت بذلك إرثا قديما بمعاول ووسائل حديثة

وّسع الجاحظ دنياها لتشمل »احظ بالغته السرديّة على الفكر البالغي والّتي فرض الج

الحياة والخطاب أو العالم واللغة؛ فالبليغ عنده ليس المتكلّم الّذي استجاب في إنجاز كالمه 



لمقاييس الرؤية البالغيّة فقط، لكنّه اإلنسان الّذي امتثل في سلوكه وتصّرفاته وتفكيره لجوهر 

 .14«ة أيضاهذه الرؤي

فكرة الكتاب وهي العالقة بين البالغة والسرد كما أشار إليها صاحبه فرضتها 

االتجاهات السائدة بين من يميل إلى حصر البالغة في دراسة البنيات الحجاجيّة في النص، 

ويغيّبها في دراسة المكّونات السرديّة والتخييليّة، ومن يقرن البالغة بدراسة البنيات األسلوبيّة 

والسرديّة ويؤجل األولويّة الحجاجيّة، وعليه فإّن مشبال يقّر بوجود تالزم بين التصوير 

والحجاج، وال يخّص أدب الجاحظ فقط بل في مطلق النصوص األدبيّة، وبغّض النظر عن 

 .15نفعيّة أو جماليّة العالقة الّتي تنشأ بين النص والمتلقّي فهي من موضوعات البالغة

إلى اإلقرار بأّن الجاحظ أحد مؤّسسي بالغة السرد بمفهومها سعى الكتاب أيضا 

الجمالي اإلنساني، لقد أسهم في تغيير مفهوم البالغة في تراثنا األدبي حيث كانت مولعة 

بالشعر فغيّر مبدأها إلى الوصف والسرد والحياة اإلنسانيّة الواقعيّة في وجهها اآلخر كقيم 

 دتها المقامة قديما، والقّصة والرواية حديثا.النقص والشذوذ والسخرية الّتي جسّ 

بهذه الرؤية اتّسعت البالغة من مجّرد اإلمكانات والوسائل الضيّقة إلى إمكانات فسيحة 

شملت أنواع النصوص المختلفة في أزمان مختلفة، حقيقة محّمد مشبال أخرج البالغة من 

ليمية جافّة، وقد توّسل في عنق الزجاجة في الوقت الّذي قد حصرها البعض في قواعد تع

مشروعه بالعديد من أفكار الفالسفة والبالغيين على مّر الزمن، لقد نحا في تقويم البالغة 

منحى سبقه إليه غيره في الجزء الّذي وافقهم عليه، وسبقهم إليه هو في الجزء الّذي قد خالفهم 

جّسدتها أعمال غربيّة وأدوات فيه فسار في طريقه متفّردا من خالل االستفادة بأدوات منقولة 

 مأصولة جّسدتها  أعمال تراثنا األدبي.

نحا محّمد مشبال في كتاباته طريقا كان يرّكز فيه في بداية األمر على األدب وعالقته 

بالبالغة، غير أنّه انعطف بعد ذلك طريقا حجاجيّا من خالل كتابه "البالغة واألدب" ثّم 

راسته المعّمقة للنصوص النثريّة القديمة، مّما يوّضح أّن هذه "البالغة والسرد" انطالقا من د

األخيرة فرضت نفسها عليه من خالل توّسله بأفكارها الّتي طفت بصورة واضحة في 

 مشروعه البالغي.



ومن خالل كتابه "الرواية والبالغة: نحو مقاربة بالغيّة موّسعة للرواية العربيّة" سنة 

ماجاء في الكتاب يعدّ المحاولة الحقيقيّة األولى في بالغة  م، يرى مصطفى رجوان أنّ 2019

 الرواية العربيّة، فمجرد تجاور المصطلحين يثير الكثير من التساؤالت ولعّل أبرزها:

كيف تحلل البالغة الرواية جماليّا دون المساس باختصاص السرديات واالختالط  -

ليم لمفهوم البالغة ألولئك الّذين يحاولون بالشعريّة؟ حيث عالج محّمد مشبال التمثّل غير الس

مقاربة الرواية بالغيا مع اإلشارة إلى بعض الدراسات الّتي المست أفق بالغة الرواية والّتي 

اعتمد عليها شخصيّا، ويمكن القول أّن هذا العمل انطالقة فعليّة للبحث في بالغة الرواية 

توعب التخييلي والحجاجي التداولي داخل العربيّة والّتي يكشف فيها جماليّات جديدة ويس

عوالمها الممكنة، ولعّل الدافع األكبر في هذا الكتاب إحياء البالغة العربيّة باشتغالها على 

األجناس العصريّة وإيجاد الجمال فيها عن طريق االنفتاح على الحقول األخرى كالسيميائيات 

ميدانها. لذلك فعبارة "البالغة الموّسعة" هي  والشعريّة والتداوليّة واالستفادة مّما حقّقته في

مبدأ والركيزة األساس في المشروع البالغي والّذي يُطلق عليه مشروع "البالغة الّرحبة"، 

وهذا الكتاب هو نتاج تفكير طويل في موضوع بالغة الرواية ونتيجة تجربة كبيرة وخبرة 

 .16واسعة بالمقاربة البالغيّة

من خالل النظرة التكامليّة بين التخييل والحجاج، محّمد مشبال لة يّ البالغتشّكلت الهويّة 

الغرب والعرب، فلم يكن بيرلمانيا بالكامل وال فقد التقى مشروعه مع الكثير من البالغيين 

بالغة كلّيّة. وال نملك إال أن نقول جاحظيّا بالكامل، ومزج بين البالغات جميعها حتى كانت 

 في البالغة الجديدة هو مشروع إحياء البالغة.أّن مشروع محّمد مشبال 
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 تصور بالغة الحجاج عند محمد العمري:

لبالغة اد هذه لصاحبها ويزيإن لمن القول الرائع والفصاحة التعبيرية الجميلة لبالغة  -

 لبينالمؤثر الكالم ا واإلقناعبالحجج الدامغة  متضافرةإذا كانت ذوقا وصدقا وصحة 

 : مفهوم البالغة الجديدة -1

على مفهوم البالغة  أوالنطل  أن  أوالوحتى نفهم الحجاج وأصوله ومعالمه البد 

 البالغةالمتفرعة عن  األساسيةالحجاج إحدى مفهوم البطون  األخيرالجديدة بحكم كون هذا 

يعتمد على عمود البالغة  نأ »والذي يرى  ابن رشدوعمودها على حد تعبير الحديثة 

ضمائر احتمالية، وهذا المنحى في  أوقبسة الخطابية بالغة في األالمنطق، وهو الحجج القائمة 

 بيرلمان عند الحجاجتخليق صناعة الخطابة ومنطقية موجودة في البالغية الجديدة، ونظرية 

في العصر الحديث، ومن حاد عن هذا الطريق. طريق عمود البالغة الذي يربط البالغة 

 1«الخارجية غير الجوهرية لألمور أيالمقامية  األسلوبيةبالمنطق صرف اهتمامه للجوانب 

ميق والتن البالغة بصفة عامة ال تقف عند ذلك التزيين إنمما تقدم وحسب نظر العمري 

خلي ر الدايضا في الشعر وإنما البالغة الحقة تلك التي تركز على الجوهأاللغوي الموجود 

 ، وتزيدلمتلقياة التي تؤثر في والوسائل الحجاجية اإلقناعي األساليبالحجاجي الذي يقوم على 

 كالم القائل إقناعا وتأثير.

في غير موضع من كتاباته النظرية ومعالجاته التطبيقية يرفض البالغة  العمريجد نلذا 

المبتذلة التي تدرس في المناهج التعليمية المبرمجة والتي تختزل كل المعلومات البالغية في 

هي أسلوبية حديثة والبيان والبديع، كما يرفض الدراسات الحديثة القائلة بأن البالغة  المعاني

وبذلك تجمع البالغة  البالغة الحديثة هي التي تجمع بين النظرة القديمة والحديثة أنبل يرى 

ومنه الحديث عن بالغة عامة، جناح نصي لغوي، وجناح تداولي مقامي  »بين جناحين 

لغة للتواصل بين  إلىوبالغات خاصة، بالغة الشعر، وبالغة الحجاج وتحولت البالغة 

 2«االختصاصات العلمية

 بالغة الحجاج: -2

 تيتيكاهوبرلمان وعلى رأسهم إذا ما وقفنا عند مفهوم الحجاج على حد نظرة الغربيين 

التسليم بما  إلىبالذهن  إلىتقنيات الخطاب التي تؤدي  »بأن هو ذلك العلم الذي موضوعه 

محاولة جعل العقل يذعن لما  أون تزيد في درجة التسليم أو أطروحاتيعرض عليه من 

 3«درجة تبعث على العمل المطلوب إلىيزيد في ذلك  أو أفكاريطرح عليه من 

                                                 
  .52-51، ص2005ينظر: محمد العمري: البالغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، دار البيضاء، المغرب،   1
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 أهمسة بالغة الحجاج الحديثة تركز على الوقوف عند تحليل ودرا أنمما تقدم يفهم 

 إقناع نثريا على أونص سواء أكان شعريا  أيالتقنيات واآلليات التي تساعد الكاتب في 

 المتلقي وتحديد مدى التأثير فيه.

 الحجاج عند محمد العمري: -3

الحجاجية يؤكد العمري في دراساته البالغية على محاوالته البارزة في التأصل بنظرية 

في البالغة العربية القديمة وذلك بحسب ما ورد في كتابه الموسوم بالبالغة العربية أصولها 

مستثمرا نظرية البيان عند الجاحظ  يإعادة االعتبار للبعد التداولي الحجاج » «وامتداداتها

 األدبية األجناسالذي دعا مبكرا لقيام بالغة عامة تستوعب  حازم القرطاجيومشروع 

عل العديد من 1«ودراساته النظرية حول بالغة الحجاج أفكارهالمختلفة وقد حاول تطبيق 

النصوص الحديثة والتراثية، وذلك من اجل إثبات وتأكيد تصوره للنظرية الحجاجية، وقد 

  «اإلقناعيفي بالغة الخطاب »على ذلك في مؤلفه الموسوم بـ وقف 

صوص إذ حاول في دراسته التي تأثر فيها بأرسطو في تحليله الحجاجي لمختلف الن

 في ثالثة عناصر:  الخطابة مكوناتوخاصة منها التراثية: بحيث حصر الحديثة 

 البراهين أووسائل اإلقناع  - »

 البناء اللغوي أواألسلوب  -

 القول أجزاءترتيب  -

عنصر اإللقاء في التقسيم ألن الخطابة الناجحة قائمة على  إهمالعدم  إلىثم دعا 

 2«الصوت والحركة

لى من تركيزه ع أكثرالعمري يركز في تصوره الحجاجي على الخطاب  أننلحظ هنا 

لنص انفرد خير الخطاب  يركز في بنائه على المنطوق والمكتوب بينما يالنص، لكون هذا األ

سائل وعلى خضم حديثه  يف إليهابما هو مكتوب، ومن وسائل اإلقناع والتأثير كما أشار 

ات مستوي جانب الفنيات اللغوية من إلىاإلقناع في تحليله الحجاجي  على الصوت والحركة 

ر، يث، الشع) القرآن، الحدتمد من النصوص االستداللية والبراهين المس األدلة إلىالكالم 

 النثر(

 آليات الحجاج عند محمد العمري: -4

ليات الحجاج على آووقوفه على صور  األدبياعتمد محمد العمري في تحليله للخطاب 

 حددها فيما يأتي:

 القياس الخطابي: -1

                                                 
 .21(، ص2013، )1ينظر: محمد العمري: أسئلة البالغة  في النظرية والتاريخ والقراءة، إفريقيا الشرق، ط  1
 .20، ص2002، 2ينظر: محمد العمري: في بالغة الخطاب اإلقناعي، إفريقيا الشرق، ط  2



والخروج عن صرامة االستدالل يعتمد هذا النوع من القياس على االحتمال والترجيح 

يا أهل العراق  »وقد استدل على وجوده في الدراسات القديمة بما ورد في خطبة الحجاج: 

لك على عشر رقاب من المسلمين جيئ به يوم من م »تروون عن نبيكم أنه قال:  أنكمبلغني 

 أنوأيم هللا إني ألحب إلي يوبقه الجور،  أوه العدل كعنقه ، حتى يف إلىالقيامة مغلولة يداه 

  1«أحشر معكم مطلقا أنأحشر مع أبي بكر وعمر مغلوال، من 

 القياسية المضمرة في هذا النص هي من خالل التعبير اللفظي هي:  واألدلة

 أبو بكر، عمر بن الخطاب -

 لم يوبق الحكم هذين الرجلين -

 2الحكم ال يوبق أحدا -

لمعتمد اشواهد ال أكثرالدامغة في البالغة العربية ومن  األدلةيعتبر المثل من  المثل: -2

ا تماثله ريخيةحادثة تا أوعليها في اللغة العربية، ويقوم المثل على مماثلة قصة بقصة أخرى، 

 حادثة أخرى مستحدثة جيئ بها التمثيل واإلقناع

هذا النوع  أنوهو ما أطلق عليه أرسطو بالحجة الجاهرة ويرى العمري  » الشاهد: -3

 واألحاديثالكريم من صور الحجاج يرد في الخطابة العربية من خالل االقتباس  من القرآن 

 3«النبوية، وتضمين الحكم واألمثال  واألبيات الشعرية

ا في اآلليات الحجاجية التي حددها محمد العمري في تنظيراته وطبقه أهمتلك هي 

ق ه لتحقينصوص عليها المؤلف في التي يعتمدية األساليب الحجاج إلىدراساته حتى يصل بها 

 اإلقناع والتأثير.
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 ملتقى مفدي زكرياء:

 مالمح الثورة الجزائرية في شعر مفدي زكرياء

المعروفين بنشاطهم السياسي والثقافي، عرف  الجزائرمفدي زكرياء من أبرز شعراء 

هذا المجال منذ انخراطه في صفوف الجمعيات المناهضة والمدافعة على  إلىبانضمامه 

أساسيا في حزب نجم  الصوت الجزائري كجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين، وعضوا

حركة انتصار الحريات الديمقراطية   حزبشمال إفريقيا، عضوا في حزب الشعب، عضو في 

 إلىصفوف جبهة التحرير الوطني، كل هذه الجمعيات واألحزاب أهلته  إلىوأخير انضم 

 نشاطه الذي مثله في نشاطه األدبي.بداية 

أعماله األدبية كانت اللسان الصارخ والقلم المسجل للتاريخ الجزائري وأضحت الثورة 

ين الجزائريالجزائرية مادة خصبة لإلبداع األدبي مكنت مفدي زكرياء وغيره من الشعراء 

 ووقوفهم  وتأييدهم لهذا الحدث التاريخي. نضالهممن التعبير عن 

وعلى هذا األساس يعد مفدي زكرياء من أكثر الشعراء العرب عموما والجزائريين 

 بهذا اللون اإلبداعي وقد أثبت ذلك  من خالل آثاره األدبية. التزاماعلى وجه الخصوص 

 شعر الثورة عند مفدي زكرياء:



فدي زكريا أن مالجزائري وبالذات الجانب الشعري منه يرى  األدبالمتتبع لتاريخ  إن

جسد لنا الثورة بكافة تعاليمه بداية من المكان إذ تجاوز في شعره القيمة الطبيعية للمكان 

واإليقاع والداللة معبرا بذلك لتصويره في صورته الثورية مجسدا ذلك بالعناصر الجمالية 

أحمد فسية التي كان عليها الكاتب ان ذلك وهذا ما يدعونا للوقوف عند قول على الحالة الن

حيدوش فيقول المكان هو الذي  ثار على الظلم والطغيان قبل اإلنسان وأنه هو الذي مارس 

الشاعر لم  أنوكان المكان حاميا له، بيد الفعل والواقع ان اإلنسان هو الذي ثار على الوضع 

مكان ولذلك فهجاء  واإلنسانفالمكان إنسان  األحياننسان في أغلب يفرق بين المكان واإل

  أيضاالثورة يتم عبره  أبطالالمكان ومدح المستعمر يتم من خالل 

 الجبال قصيد اقرأ كتابك

م فتحول 1959-1937سنوات متراوحة عل على خمس مرات ما بين  7السجن قضى 

 رمز األنا  إلىالمدينة عنده من رمز لآلخر 

 أبعاد تصويره للمكان

 البعد الديني

 البعد السياسي

 البعد الثوري
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 بين البالغة  القديمة والبالغة الجديدة.األول المحور محور المداخلة:  

ي فلحجاج أثر كتاب بيرلمان "رسالة في الحجاج" في التأصيل لنظرية ا عنوان المداخلة:  

 الفكر اللغوي الغربي الحديث.

 الملخص:

لسوف الفي إن عودة االهتمام الحالي بالبالغة الجديدة تدين بالكثير إلى كتابات     

( الذي 1984_1912والقانوني البلجيكي األستاذ في جامعة "بروكسل" شاييم بيرلمان )

لة في بمشاركة لوسي أولبرشتس تيتيكا كتاب "رسا 1970ثم في عام  1958في عام شر ن

وان العن والذي أعيد نشره وترجمته أكثر من مرة، ترتبط "البالغة الجديدة " "الحجاج

ا كبيرا أثره بالتقليد البالغي األرسطي وتقوم بتحديثه..وقد تركت أعمال "الفرعي للكتاب

 ي مجال الحجاج.لبحوث  ففي الكثير من ا

  مقدمة:  

mailto:zineb.allaoua@univ-biskra.dz


 

 

تدرس المدرسة البيرلمانية التي موقعها "بروكسل" الخطابة من وجهة نظر اإلقناع      

والحجاج، إذ يأخذ بيرلمان بالغايات الحجاجية إذ يقول: وبالنسبة إلينا نحن الذين نهتم أقل 

اهتمام بشرعية الطريقة األدبية في التعبير وتهتم باألساس بتقنيات الخطاب اإلقناعي، يبدو لنا 

ما ليس دراسة مسألة المحسنات في مجموعها وإنما بيان كيف أن استعمال ومكامن بعض مه

 1المحسنات المحددة تفسر بالحاجات الحجاجية.

وعن طريق الصدفة الالفتة للنظر تم نشر الكتابين المؤسسين للعودة  1958في عام       

لشاييم "لبالغة الجديدة ا"المعاصرة لالهتمام النظري بالحجاج وهما: "رسالة في الحجاج 

 2."لستيفان تولمن"الحجة  وكتاب "استخدامات "لوسي أولبرشتس تيتيكا"و "بيرلمان

 الخطابة )البالغة الجديدة(:

هتم اتيتيكا ومان الخطابة )البالغة الجديدة(هو العنوان الفرعي للكتاب الذي اختاراه بيرل     

يعي لتشرافيه صاحباه بتصنيف آليات الحجاج باعتباره تقنية خاصة ومميزة لدراسة المنطق 

ه في نفس والقضائي على وجه التحديد، وسيصبح هذا العنوان الفرعي  عنوانا أصليا للكتاب

 الحقة.طبعة 

(، غة قديمةإن صفة التجديد التي تحدث عنها المؤلفان تعني ضمنيا أن هناك خطابة )بال     

 يمكن المية فإذا كانت الخطابة )البالغة( الجديدة مطابقة في منظرهما فإن مرامي هذه التس

من  الي حاوالت أن يتأتى إال بالوقوف وقفة متأنية على المقصود بالخطابة )البالغة ( القديمة

 خالل مصنفهما إخراجها من دائرة الحجاج.

نشأت الخطابة )البالغة( بحسب ما يذهب إلية روالن بارت من المحاكمات حول الملكية      

" من "Hieronو"هيرون"  "Gelon" ق.م قام الطاغيتان "جيلون" 485، فحوالي سنة 

سيراكوزة وتمليك المرتزقة، صقلية بتهجير السكان ونقلهم ومصادرة الملكية من أجل إعمار 

حدثت نزاعات  وبعد أن أطاحت بهما انتفاضة ديمقراطية وأريدت العودة إلى الوضع السابق

، فقد كانت حقوق الملكية غير واضحة تماما، فكانت تلك المحاكمات من قضائية ال تحصى
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بالفصاحة؛  نمط جديد كانت تعبئ هيئات شعبية كبرى من المحلفين كان يلزم إلقناعها التمتع

هذه الفصاحة المتضمنة في آن معا للديمقراطية والديماغوجية وللقضائي والسياسي  )ما 

سمي بعد ذلك بالمشوري( سرعان ما أصبحت موضوعا للتدريس، وكان أول أساتذة هذه 

 Coraxوكوركاس    Empédocle d'grigenteالمادة الجديدة "أمباذقليدس األغرجنتي 

وانتثل هذا   Tisias)وأول من أخذ أجره مقابل دروسه( وتيسياس تلميذه في سيراكوزة 

التدريس بالسرعة ذاتها إلى آتيكا )بعد الحروب الميدية( بفضل منازعات التجار الذين كانوا 

يترافعون في سيراكوزة وآثينا في الوقت نفسه ومنذ أواسط القرن الخامس قبل الميالد 

 1.جزئيا أثينيةصارت الخطابة )البالغة( 

 :الخطابة )البالغة( الجديدة عود على بدء

ال يمكن إدراك تصور بيرلمان للخطابة إال بربطه بسياق ظهوره فقد ظهر الكتاب بداية      

 النصف الثاني من القرن العشرين  هذا السياق الذي عرف المجتمع األوروبي خالله تحوالت

جذرية عميقة شملت مجاالت السياسة واالقتصاد واإلديولوجيا...وكان من النتائج المباشرة 

لهذا التحول، سيادة ثقافة ديمقراطية تكرس التنوع واالختالف، وتنبذ العنف واإلقماع 

وتستهجنهما فكانت الحاجة ماسة إلى نمط جديد من الخطابة تمام كما حدث في السياق 

 2األثيني.

قى أهم سمة وسمت خطابة بيرلمان توكيد أهمية المتلقي الذي لم يعد سلبيا، بل أصبح وتب     

متلقيا فاعال، وأصبح الحجاج بذلك وفاقا وتشاركا وحوار بعيدا عن كل أشكال الضغط 

صحيح أن المتلقي كان حاضرا في البالغة القديمة أيضا، لكن المتلقي في الخطابة )البالغة( 

يتلقاه ويفكر فيه، ثم يرد ويناقش ويفند ويدعم لينتقل من موقع التلقي إلى  الجديدة لم يتلقى ما

التلقي إلى موقع اإلرسال، فالطرفان يتبادالن فيام بينهما المواقع، ويدعم لينتقل من موقع 

موقع اإلرسال، فالطرفان يتبادالن فيما بينهما المواقع ومن جهة ثانية، فإن المتلقي في 

ومن ثم كان يتلقى الخطبة × كم سلبيته كان في درجة أدنى درجة الخطيبالخطابة القديمة بح
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من عل، فالعالقة بينهما رأسية أما المتلقي في الخطابة الجديدة فهو يحكم بإيجابيته يقف في 

 1درجة موازية لدرجة المرسل، ومن ثم يتلقى الخطبة من مقابل مواز، فالعالقة بينهما أفقية.

لك سحر يمت الغلبة أو االقتناع في الخطابة الجديدة ال يتأتى لمن باختصار شديد فإن     

 جاج...الح الخطابة، بل لمن يمتلك إلى جانب ذلك فن الجدال وقوة اإلقناع والتأثير وسلطة

ما د كخلفيتهتشترك نظريتا الحجاج عند بيرلمان وتولمن في أشياء وأخرى مهمة بالتأكي      

ختالف اال الحقوقية، إال أن اختالفهما بل وتباعدهما يبدو أكثر وضوحا، وجزء مهم من هذا

يته يعود إلى تباين تصورهما األساسي للحجاج ففي الوقت الذي طور فيه بيرلمان نظر

واجهة مفي  ية )الديكارتية( وذلك بمحاولة إعطاء قابلية الصواب قيمةالبالغية ضد العقالن

تولمن" دى "لماهو الزم، وبتوضيح أهمية اآلراء بمقارنتها بالوقائع، نجد أن نظرية الحجاج 

 بليةتنخرط في معارضة لبعض أساليب المنطق مع الرغبة في إصالحه بهدف جعله أكثر قا

تعلق " ت وفي النقاش العقالني، فالحجة عند "بيرلمان للتطبيق في مواقف الحياة اليومية

عا من ن نوبعقالنية تختلف عن البرهان الرياضي، أما بالنسبة لتولمن فإنها أقرب ألن تكو

 عمومية وتعقيدا من القياس المؤلف.االستدالل أكثر 

 أساسيات البالغة الجديدة:

الغة ريقة البالغة القديمة بوجد بيرلمان في ط "Valeurs"ببحثه عن منطق القيم      

تي ال ة الكالسيكيةأرسطو وبالغيي العصور القديمة، التي وضعها في موقف معارض للبالغ

ادفة اله السابع عشر وتقلصت لتصبح كما يقول :" بالغة الصور األسلوبية تطورت في القرن

 لإلعجاب وتحريك العواطف، وكانت دراسات البالغة العامة، التي كتب فيها "بارت

بالغة ا للوجينات" وباحثون معهما عنده تنتمي لهذه البالغة الكالسيكية أكثر من انتمائه

 .ة فيهإلقناعيفة اماليات الخطاب فيما تهتم الثانية بالوظيالقديمة إذ تهتم األولى باألسلوب وج

البالغة الجديدة بالنسبة لبيرلمان ننوجه لكل أنواع المتلقين بل وتتعلق حتى بالحالة إن       

الخاصة التي يتشاور فيها اإلنسان مع نفسه، وال يكون الحجاج دقيقا أبدا، وفقا لبيرلمان إال إذا 

ي أما موضوعه فهو دراسة الخطاب غير البرهاني، وبالتالي فهو يغطتوجه إلى متلق عام، 
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كل حقل "الخطاب الهادف إلى اإلفحام أو اإلقناع"، هذه البالغة يمكن أن تكملها منهجيات 

متخصصة تتناسب مع نوع المتلقي ونوع المادة المطروحة على الرغم من هذه النظرة 

حجاج تضع هذه اإلشكالية بوضوح في بعد الضيقة فيما يخص البالغة فإن نظريته في ال

تواصلي وهي ذاتها التي كانت مركز اهتمام البالغيين القدماء الذين كانوا ال يفصلون نهائيا 

مسألة تشكل األفكار ومسألة انتقالها، والسبب في ذلك كما يقول بيرلمان: "إن هدف الحجاج 

قبول المتلقي لألطروحات المقدمة  ليس استنباط نتائج لبعض المقدمات، وإنما إثارة وزيادة

 1ليقبل بها.

 القطيعة مع ديكارت:

 ل بيرلمانتبين السطور األولى من كتاب"رسالة في الحجاج" بجالء القطيعة التي يحاو     

عتبر عد ييتحقيقها مع تصور العقل واالستدالل عند ديكارت" والذي يجعله دليل العقل، لم 

ات مسلمالعقالنية إال في البرهان الذي ينطلق من أفكار جلية ومغايرة لينتشر وضوح ال

لعقل فة االمقررة على كل القضايا المطلوب إثباتها يقول: إن فكرة الوضوح التي تعتبر ص

 من أجل لعقلاقشتها إذا أردنا أن نقيم مكانا لنظرية الحجاج تقر استخدام اهي التي يجب من

ن وكل رلمابيالتحكم في فعلنا ومن أجل ممارسة التأثير في أفعال اآلخرين" بهذا فإن طموح 

و في بروكسل ه  M.Mayerأولئك الذين سيتبعونه في ذات الطريق خاصة "ميشيل ماير" 

الذي  لبرهانيوح اة تتعلق باألمور اإلنسانية التي ال تنتمي للوضإظهار وبناء المبادئ العقالني

 ال يتناسب كثيرا معها، وال لعدم عقالنية اللجوء إلى العواطف.

 مسألة تلقي الحجة:

ية فعل الحجاج ذاته، يطرح "بيرلمان" مسألة المتلقي على مستووين: األول: هو احتمال     

تحقق في لحظة معينة مجموعة من العقول، ويجب فيقول مؤكدا: لكي يحدث حجاج يجب أن ت

هذه المجموعة المستشيرة، ثم بعد  أن نكون مثقفين قبل أي شيء، ومن حيث المبدأ على تشكل

 2ذلك على عملية المناقشة الجماعية لمسألة بعينها والواقع أن هذه ليس من البديهيات.
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هنا ووبعد ذلك يضع مسألة المتلقي على مستوى آخر، هو" بناؤه من قبل الخطيب،      

ن ألمنحى، اهذا يتقاطع "بيرلمان" مع إحدى القضايا األساسية في البالغة القديمة التي يمكن ب

وم ط علتتالقى مع بعض اإلشكاليات في النظريات الحالية للتلقي والتي اشتهرت في أوسا

 التواصل.

ي حجاج إن همة بسيط وجوهري:" إن معرفة أولئك الذين تنوي إقناعهم شرط مسبق أل      

ذا هدمج يفعال بمعنى آخر يجب على المرسل أن يتوقع كيفية تلقي رسالته اإلقناعية، وأن 

  نحاججنا الالتوقع  في تصور الرسالة ذاتها وهذا موقف اكتشفه أرسطو مسبقا وذلك بقوله إن

ستطاع ااج، راء مقررة سلفا...ومن هذا الحضور للتلقي في مقدمة فعل الحجإال انطالقا من آ

طريقة بذلك أن يستنبط أن )الثقافة الشخصية لكل متلق تظهر عبر الخطابات الموجهة إليه، و

ض ط بعنفسها وإلى حد كبير، ونعتقد أن لنا الحق في استنبا تبين أن من هذه الخطابات

 ذلك. نا كالبائدة وبإمكاننا أن نضيف والمتعلقة بحضارات المعلومات المتعلقة بالحضارات

      

      

 خاتمة:

 لقانونيفيلسوف واإن عودة االهتمام الحالي بالبالغة الجديدة تدين بالكثير إلى كتابات ال     

ي عام (، الذي نشر ف1984_1912البلجيكي األستاذ في جامعة بروكسل "شاييم بيرلمان" )

الذي وبمشاركة لوسي أولبيرشتس تيتيكا كتاب "رسالة في الحجاج  1970ثم في عام  1958

يد بالتقل كتابه أكثر من مرة، ترتبط "البالغة الجديدة" العنوان الفرعي للأعيد نشره وترجمت

منطق ع الالبالغي األرسطي وتقوم بتحديثه، هذه البالغة الجديدة تدخل في عملية قطيعة م

جي حجا البرهاني وفلسفة الوضوح على الطريقة الديكارتية وذلك لفتح المجال أمام منطق

إثارة بسمح التي تمان الحجاج بأنه "دراسة التقنيات الخطابية غير رياضي، وعليه يعرف بيرل

ه أثرا عمالأاألذهان أو زيادة تعلقها باألطروحات التي تعرض من أجل أن نقبلها" وقد تركت 

لبعض عل اجكبيرا في الكثير من البحوث الحالية في مجال الحجاج والتي تجسد اتجاها مهما 

 يتحدث عن مدرسة بروكسل." L'empereur" 1999مثل "المبرور" 



 

 

 



 
 

 جامعة محمد خيضر _بسكرة

 كليّة اآلداب واللّغات

 قسم األدب واللّغة العربيّة

 مخبر اللّسانيات واللّغة العربيّة

اللّغوي الملتقى الوطني: البالغة الجديدة )المصطلح والمفهوم( بين التّراث العربي والفكر 
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 الملّخص:

إّن البالغة الجديدة هي بالغة الِحجاج، وقد وّصفت بهذه الّصفة في قِبال البالغة األرسطيّة 

)القديمة( الّتي كان غرضها بيان مكّونات فّن اإلقناع والتّأثير في الخطاب وجعله مثاليّا في أبعاده 

ي مصنّف فالثاّلث )مخاِطب، مخاَطب، وظروف محيطة بالخطاب(، وقد أسهم ظهور كتاب: 

رس الحجاجي في تطّور الدّ ( tyteca( َو ) perelman) "تيتكا"و "بيرلمان"لمؤلّفيه  الحجاج

 وكذا النّأي به من مثاليّة أرسطو إلى معقوليّة حواريّة تؤالف بين أطرافه.

وبالتّالي الخروج به _الحجاج_ من حتميّة التّسليم إلى معقوليّة القبول واإلذعان عبر حواريّة 

وكذا بعيدة عن المنطقيّة الّصارمة. وتجدر اإلشارة _ها هنا_ إلى أّن البالغة في مرحلة  ال إلزاميّة

م( رّكزت على جماليّة التّعابير وعدّت وسيلةً لدراسة 18/19)القرنين  "أرسطو" و"تيتكا"ما بين 

 التّنميق اللّغوي.

ً على ما تقدّم تنبثق اإلشكاليّة اآلتيّة: ما الفوارق بين بالغة  وبالغة  "أرسطو"ورْكحا

 وما الجديد المضاف في فهم الحجاج حسبهما؟  "بيرلمان" و"تيتكا"؟

 وهذا ما سنحاول َطرقه عبر صفحات هذا البحث.

 الكلمات المفتاحيّة: 

 ة.الحجاج، البالغة القديمة، البالغة الجدبدة، الحواريّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

لقد مّر الدّرس الحجاجي بمراحل تخللتها انكساراٌت وركودٌ في مرحلٍة كانت فيها البالغة 

_التي تَرعرع في أحضانها_ تتسم بالمعياريّة والتّعليميّة وترى في الخطاِب رسالةً تحمُل أساليب 



 

 
2 

في الوقت ذاته بالحجاج، لما  "أرسطو"تجميليّة وتنميقيّة غايتها فنية صرفة، إاّل أنّها ارتبطت عند 

ً من مكّونات  له من أهّميٍة بالغٍة في فّن التّحدّث واإلقناع، فنظر إليه _إلى الحجاج_ بعدّه مكّونا

الخطاب يتشّكل بتشّكله، وتتغيّر وظائفه وطرقه االستدالليّة بتغيّره، فشهدت بذا البالغة _بعد 

ً وزيحاً عن الفكرة األ"أرسطو" ور البيانيّة رسطيّة لتدور في فلك األسلوبيات والصّ _ انحطاطا

والمحّسنات البديعيّة، إلى أن أُعيد بعثها وإحياؤها في الدّراسات الحديثة، أين اصطبغت البالغة 

بآلياٍت وتقنياٍت مّكنته من بلوغ منزلة النّظريّة  خاصٌ  بغة حجاجيّة، فأصبح للحجاج مجالٌ بِص 

من  "بيرلمان" و"تيتكا" علميٍة دقيقٍة، أبانها وأرسى دعائمها  العالماناللّغويّة القائمة على أسٍس 

الحجاجيّة مع  "أرسطو"مستندَين في انطالقتهما إلى أفكار )مصنّف في الحجاج(، خالل مؤلّفهما 

 إضافاٍت وتحويراٍت ميّزت فكرهما عنه. 

 وتأسيساً على ما سبق انبثقت إشكاليةٌ مفادها: 

وما الجديد المضاف في فهم  "بيرلمان" و"تيتكا"؟غة أرسطو وبالغة ما الفوارق بين بال _

 الحجاج حسبهما؟

 ولإلجابة عن هاته اإلشكاليّة شّق البحث طريقه عبر العناصر اآلتية: 

  .مفهوم الحجاج_ 

 ."أرسطو"معالم بالغة _ 

  "بيرلمان" و"تيتكا".البالغة الجديدة لـ _ 

 . الحجاجيّة و"تيتكا""بيرلمان"  بالغةأساسيات _ 

  "بيرلمان" و"تيتكا".وبالغة  ""أرسطو _ نقاط االختالف بين بالغة

 ليُختتم البحث في نهايته بخاتمٍة أوجزنا فيها أهّم النّقاط المستنتجة والمتوّصل إليها.

معتمدين المنهج الوصفي في تقّصي نظريّة الحجاج عند كّل من "أرسطو" و"بيرلمان" 

ينين بالمنهج المقارن في الكشف عن الفوراق الكامنة بينهما وكشف اللّثام عن و"تيتكا"، مستع

 الجديد الُمضاف حديثاً.

 مفهوم الحجاج: أّوالً: 

 مقاييسه في"ابن فارس" من )حاّج يحاجُج حجاجاً( وقد ردّه  المعجمات العربيّةالحجاج في 

أربعةٌ، فاألّول القصد )...( وممكن أن تكون الحاء والجيم أصوٌل »)ح ج( قائالً:  إلى الجذر الثّنائي 

الُحّجة مشتقة من هذا، ألنّها تُقصد أو يُقَصد بها الحّق المطلوب، يقال: َحاَججُت فاُلناً فَحَججتُه؛ أي: 

  1«غلبته بالحّجة... والجمع حجٌج، والمصدر الحجاُج.
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ً يحصرهُ في ت لك الخطابات التي نستشف من هذا التّأصيل اللّغوي لمصدر الحجاج مفهوما

يهدف بها المتكلّم إقناع المتلقّي بفكرته والتّأثير فيه، فيدفعه إلى اإلقدام أو اإلحجام عن أمٍر ما، وهنا 

 الغلبةُ بالحّجة. 

جملة األساليب التي تضطلع في الخطاب بوظيفٍة هي حمل المتلقّي »فهو  االصطالحأّما في 

وهو بهذا المعنى آليةٌ تعمُل على  2«ة في حجم هذا اإلقناع.على االقتناع بما تعرضه عليه أو الّزياد

عرض الحجج وتوظيفها من جهة، وكيفيةٌ تؤدّي إلى بناء األساليب اللّغويّة ذات األبعاد البالغيّة من 

جهٍة أخرى، دون أن تهمل في خضم ذلك شخصيّة المتكلّم وطبيعة الّسامع المستهدف، ألّن الغرض 

ظروف المقام ما، ويكمن في مدى مناسبِة المتكلّم بين المعطيات الحجاجيّة والتّواصلي متعلٌّق به

ى استغالل هذه المعطيات إلقناع المستمع بخاّصة، إضافةً إلى مدى استثمار لعاّمة، ومدى قدرته ع

  3النّواحي النّفسيّة والجوانب الوجدانيّة من أجل حتميّة هذا التّأثير.

 معالم بالغة "أرسطو": ثانياً: 

الوعاَء الذي تصّب فيه البالغة  (ق.م 322ق.م/  Aristote( )384) "أرسطو" يعدّ فكر

ً طويلةً من الّزمن، والبالغة عند  خطاٌب  "أرسطو"الكالسيكيّة الغربيّة، فقد حملت أفكارهُ حقبا

حجاجٌي باألساس يقوم على وظيفتي التّأثير واإلقناع، ويتوّجه إلى الجمهور الّسامع قصد توجيهه 

 ً ً أو سلبا  ويحصل اإلقناع حين يهيّأ المستمعون ويستميلهم للقول الخطابي، حوى»وإقناعه إيجابا

اللّذة أو األلم، بالحّب صدر األحكام على نوعٍ واحٍد حسَبما نحّس بن يشعروا بانفعاٍل ما، ألنّنا ال

 5«الكشف عن الّطرق الممكنة لإلقناع»تكمن في "أرسطو" ولّما كانت بالغة  4«والكراهيّة...

 توقّف هذا _اإلقناع_ عنده على ثالثة أركان )حجج( هي: 

 ( حّجة اإليتوسEthos:)  يقنع »وهي المتعلّقة بأخالِق القائل أو الخطيب؛ فالخطيب

ً بالثّقة، ألنّنا نستشعر الثّقة على درجٍة أكبٍر مه يُلقَ باألخالق إذا كان كال ى على نحٍو يجعله خليقا

وباستعداٍد أوسع بأشخاٍص معتبرين في كّل األمور وبوجٍه عاٍم )...( وهذا الّضرب من اإلقناع 

ينبغي أن يحدث عن طريق ما يقوله المتكلّم، ال عن طريق ما تظنّه النّاس من خلقه قبل أن يتكلّم، 

وليس صحيحاً أّن الّطيبة الّشخصيّة التي يكشف عنها المتكلّم ال تُسهم بشيٍء في قدرته على اإلمتاع 

 6«بل على العكس ينبغي أن يُعدّ خلقه أقوى عناصر اإلقناع لديه.

 ( حّجة الباتوسPathos:)  ٍاإلقناع يمكن »ما، فـ ةٍ نفسيّ  ويُقصد بها تصدير الّسامع في حالة

أن يتّم بواسطة الّسامعين إذا كانت الخطبة مثيرةً لمشاعرهم، فأحكامنا حين نكون مسرورين 

ودودين ليست هي أحكامنا حين نكون مغمومين معادين، ونعتقد أّن معظم الذين يصنّفون الخطابة 

في  "أرسطو"ا يَشترط وعلى هذ 7«اليوم يريغون إلى توجيه كّل جهودهم نحو إحداث هذه اآلثار.

أن يفهم االنفعاالت، أعني أن يسمها ويصفها ويعرف أسبابها »الخطيب أن يكون قادراً على 

 مالبالغة فرعاً من عل نهذا فإّن حّجتي )الپاتوس( و )اإليتوس( يجعاللو 8«والّطرق التي بها ستثار.

 "أرسطو". األخالق على حدّ اعتبار 
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 حّجة اللّوغوس (Logos):  القول نفسه من حيث هو يُثبت أو يبدو أنّه »وهو الكالم أو

يحدث في الكالم نفسه إذا أثبتنا حقيقة أو شبه حقيقٍة بواسطة حججٍ مقنعٍة، مناسبٍة »فاإلقناع  9«يثبت

 ومن يملك هذه الحّجة أو الوسيلة في اإلقناع يكون قادراً على التّفكير المنطقي. 10«للحالة المطلوبة.

  11مع نوعٍ من أنواع الخطابة: "أرسطو" واحدةٍ من هذه الحجج الثاّلثة حَسب تتناسب كلّ 

 :وغايتها بيان النّافع والّضار والتّوصية باتّباع أقوِم المسالك واجتناب  الخطبة المشوريّة

أسوئها، وتناسبها حّجة )اإليتوس(، فعلى الخطيب في الخطبة المشوريّة أن يتزيّن بحسن الخلق فيما 

 يتوّجه به إلى الّسامعين حتّى وإن كان على غير ذلك الخلق في الواقع. 

 :مدح الّشريف وذّم الخسيس، وتناسبها حّجة  ؛المدح والذّمامها وقو الخطبة التّثبيتيّة

)الباتوس(؛ والباتوس إنّما هو مجمل االنفعاالت واألهواء والمشاعر التي ينبغي على الخطيب أن 

يثيرها في نفوس الّسامعين محقّقاً بذلك اإلقناع، وهذا يقتضي على الخطيب أن يكون عالماً بالنّفس 

 هوره، ومن أين يأتيهم. فيعرف كيف يثير مشاعر جم

 :التي غايتها بيان العدل والّظلم، وِقوامها االتّهام والدّفاع، فتناسبها حّجة  الخطبة المشاجريّة

  ."أرسطو")اللّوغوس( _الكالم نفسه_ فهاهنا يكمن المظهر الجدلي بحّق في بالغة 

على عناصر بناء الخطاب _األطراف الثاّلثة المكّونة له  "أرسطو"وفي هذا نالحظ تركيز 

)الّسامع/ المستمع/ الخطبة( والُمسهمة في تحقيق اإلقناع، فالحجاج إذن حَسب "أرسطو" يتحقّق 

بمجموعٍة من الوسائل اآلدائيّة؛ فإّما يتحقّق عبر اللّوغوس الذي يعني الكالم والحجج واألدلة، 

ً في نسق الرّ  سالة التّواصليّة، وإّما يتحقّق عبر اإليتوس الذي يمثّل جملة القيم ويظهر ذلك جليا

األخالقيّة والفضائل العليا الواجب على الخطيب التّحلي بها، وإّما يتجّسد في الباتوس الذي يتعلّق 

هاته الّرؤية البالغيّة قد بزغت في خضم استقصائه عن »بالمخاطب ويكون في شكل انفعاالت 

  12«الخطابيّة. الحجج واألدلّة

بين نوعين من الحجج؛ حجج صناعيّة وغير صناعيّة وهنا  "أرسطو"كما ميّزت بالغة 

وقد أعني بالتي غير صناعيّة تلك الالتي تكون ليست بحيلٍة منا، ولكن بأموٍر متقدّمة »... يقول: 

والتّصديق  13«وبأنفسنا.)...( وأّما الالتي بالّصناعيّة فما أمكن إعداده وتثبيته على ما ينبغي بالحيلة 

الحاصل من الخطبة إذاً ناتٌج عن تلك الحّجة اإلقناعيّة التي تستمدّ قّوتها من األدلّة والحجج، وهذا 

 يعني أنّها تعدّ عامالً أساساً في تحقيق اإلقناع. 

تفكيٌر عقلٌي بواسطته يتّم إنتاج » ؛ وهوقائٌم على االستدالل"أرسطو"  والحجاج عند

التّالي قد أواله أهّميةً ُعظمى في الممارسة الحجاجيّة، وحرص على دراسة القواعد وب، 14«العلم

الُمنتجة للقول الخطابي لما له من دوٍر في إقناع المتلقّي وإيصال الفكرة له، وذلك عن طريق ربط 

ن أقواٍل إذا وهو قوٌل مؤلٌّف م»النّتائج بالمقدّمات بعالقاٍت منطقيٍّة عقليٍّة، فاالستدالل طلب الدّليل 

أصبح يمثّل أنموذجاً  "أرسطو"فاالستدالل بالنّسبة لـ 15«ُسلّم بها لزم عنها بالّضرورةِ قوٌل آخٌر.
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في الخطاب الحجاجي كونه يساعد في الحكم على األقاويل المختلفة سواًء تلك التي ننتجها أو التي 

 تُعرض علينا.

 و"تيتكا":  البالغة الجديدة لـ"بيرلمان"ثالثاً: 

وكانت بعثتها تجديداً مع بداية النّصف الثّاني من القرن العشرين بالّضبط عام  ؛بُعثِت البالغة

 Olbrechts) أولبيريتشس تيتكا""و (Chaïm Perelman) "شايم بيرلمان"م، مع 1958

Tyteca)   الحجاجيّة لبناء  "أرسطو"مرتكَزين على بالغة )مصنّف في الحجاج( في كتابهما

بين االستدالل  "أرسطو"نقطة انطالق البالغة الجديدة، هو التّمييز الذي أقامه ف»نظريّتهما 

ّصواب والمنطق، أّما الثّاني فينطلق من المقدّمات لالل الديالكتي، األّول مرتبٌط باالتّحليلي واالستد

ً والقابلة للصّ  واب، وذلك بهدف استنباط أو قبول أطروحات التي تشّكل من اآلراء المقبولة عموما

لذا فقد ُعدّ كتابه الباعث  16«توسيعها وتجديدها. "بيرلمان"أخرى، إنّها هذه الجدليّة التي يريد 

 .الجديدة التي قادها رفقة زمالئه الّرئيس لثورةِ البالغة

 حجاجيّة المنهج األرسطي في التّعامل مع البالغة في ضوء رؤيةٍ  "بيرلمان"ولقد تمثّل  

حول البالغة شرحاً، توسيعاً، ومناقشةً في مجال يؤمن فيه  سطو"ر"أإقناعيٍّة، انطلق من أفكار 

ظروف التقائه مع البالغة األرسطيّة  "بيرلمان"ويحدّد »بحريّة الحجاج واالقتناع  _"بيرلمان"_

نبي عن ارتكاٍز تأسيسي، فقد واسم الكتاب في ذاته يُ  17«.)إمبراطوريّة البالغة(في مقدّمة كتابه 

أرضيّة خصبة مّكنته من االنطالق في بناِء نظريٍّة حجاجيّة  "أرسطو"في بالغة "بيرلمان" وجد 

تلك الفترة التي شهدت فيها البالغة  "أرسطو"أدار بها ما كان معهوداً في الفترة ما بينه وبين 

 ة تحسين الخطاب بالّصور والبديعيّات. مساراً جمالياً أسلوبياً، فكان كّل نتاجها يصّب في زاوي

 وبالتّالي فإّن البالغة الجديدة هي بالغة حجاجيّة؛ يمكن عدّها بالغةً أرسطيّة جديدةً ذلك أنّ 

لكن  "أرسطو"،اشتغال على القضايا الحجاجيّة ذاتها التي اشتغل عليها و"تيتكا"  "بيرلمان"

 و"تيتكا"_ _" بيرلمان"حجاج حسَبها برؤيٍة جديدةٍ يمكن حصر أبرز مالمحها في كون ال

معقوليّة وحريّة، وهو حوار من أجل حصول التّسليم برأي آخر بعيداً عن االعتباطيّة والاّلمعقول »

اللّذين يطبعان الخطابة عادةً وبعيداً عن اإللزام واالضطرار اللّذين يطبعان الجدل، ومعنى ذلك كلّه 

توجيه مسار  و"تيتكا" "بيرلمان"وبالتّالي فقد أعاد  18«أّن الحجاج عكس العنف بكّل مظاهره.

الحجاج من الجدل والمنطق والخطابة إلى الحوار والحريّة والعقل دون اعتماد العنف أو التّضليل 

 .أو التّوهيم

 و"تيتكا" الحجاجيّة:  أساسيات بالغة "بيرلمان"رابعاً: 

قبل الحديث عن أساسيات علٍم معيٍّن البدّ وأن نبيّن موضوعه والغايةُ منه، لتتضح بعد ذلك 

ً أّن البالغة الجديدة التي أرسى دعائمها   "بيرلمان"األعمدةُ التي قام عليها، وكما أشرنا سابقا

أن دراسة تقنيات الخطاب التي من شأنها »هي بالغةُ الحجاج؛ فموضوعه عندهما هو  و"تيتكا"

 19«تؤدّي باألذهان إلى التّسليم بما يُعرض عليها من أطروحات وأن تزيد في درجة ذلك التّسليم.
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ذعان، يزيد من درجة ذلك اإلو أن يجعل العقول تذعن لما يُطرح عليها»والغاية منه _الحجاج_

على العمِل فأنجع الحجاج ما ُوفّق في جعل حدّة اإلذعان تقوى درجتها عند الّسامعين بشكٍل يبعثهم 

  20«المطلوب إنجازه أو اإلمساك عنه.

وارتكازاً على ما تّم إيرادهُ سلفاً فإّن البالغة الجديدة مرتبطةٌ بالتّقليد البالغي األرسطي محدّثةً 

إيّاه؛ وهي بالتّالي تدخل في عملية قطيعة مع المنطق البرهاني وفلسفة الوضوح الدّيكارتيّة، لتفتح 

حجاجي غير رياضياتي ينأى عن بالغة الّصور األسلوبيّة الهادفة لإلعجاب المجال أمام منطٍق 

وتحريك العواطف، ويهتّم بالوظيفة اإلقناعيّة فيه بدرجٍة أولى، فيكون لّب العمليّة التّخاطبيّة بناء 

ً أكثر من كونه »عالقٍة مع اآلخر قصد التّبليغ واإلقناع على حٍد سواء وبذا  يصبح المتكلّم مبلّغا

  21«اقالً.ن

 نقف بهذا على أساسين هما: و"تيتكا"  "بيرلمان"وبالعوِد لتبيان أساسيات بالغة 

االنتماء للنّظريّة األرسطيّة؛ فعملهما يندرج بالكامل في اإلرث األرسطي مع محاولة _ 

 التّجديد والتّوسيع. 

وبالتّالي فهما  لقطيعة مع الفكر الدّيكارتي المتعلّق بالمنطق البرهاني وفلسفة الوضوح؛_ا

إّن فكرة الوضوح التي تعتبر صفةً »يعيدان فتح نموذج انطالقاً من المبدأ البسيط والجذري القائل: 

للعقل، هي التي يجب مناقشتها إذا أردنا أن نقيم مكاناً لنظريّة الحجاج تقّر استخدام العقل من أجل 

خرين، ومنه الّسعي إلى بناء مبادئ التّحّكم في فعلنا ومن أجل ممارسة التّأثير على أفعال اآل

  22«لعقالنيّة تتعلّق باألمور اإلنسانيّة التي ال تنتمي للوضوح البرهاني الذي ال يتناسب كثيًرا معها.

والّسوفسطائيين أيضاً؛ ألنّها  "أفالطون"تصّورات و"تيتكا"  "بيرلمان"كما وقد استبعد 

  23لمناورة الواهمة واعتماد المثل العليا المطلقة.ي واطالجدل والّسفسطة والمنهج المغال تقوم على

نظريّتهما الحجاجيّة أنّهما يعتبران  "تيتكا"و "بيرلمان"ومن أهّم األفكار التي أّسس عليها 

اإلقناع الوظيفة األساسيّة للبالغة وليس التّأثير، كما أّن الّصور البالغيّة في نظرهما ليست صوراً 

يّة، بل هي من طبيعٍة فنّيةً وجماليّةً وتزيينيّة، وظيفتها اإلمتاع فقط كما هو سائد في البالغة التّقليد

از، هذا ويُعدّ الحجاج عمليّة تفاعليّة تقوم على مجموعٍة من العناصر: قناعيٍّة بامتيإحجاجيٍّة و

المرسل، الرسالة، الّسامع، ويُعدّ اآلخر _الّسامع_ أهّم من المتكلّم الخطيب ألّن الهدف من الّرسالة 

ً عبر مجموعٍة من المسارات الحجاجيّة  ً وعقالنيا التّواصليّة هو إقناع اآلخر ومحاججته برهانيا

ول إلى الحقيقة والحّل الّراجح، واستكشاف ردود فعل المخاطب تُجاه الحجاج... فالغرُض من للوص

وبالتّالي يسعى  24توظيف اللّوغوس الحجاجي هو إقناع اآلخر ودفعه للتّسليم والرضى عن الحّجة.

قناع، إلى تحقيق االقتناع الواقعِ في منطقٍة ُوسطى بين االستدالل واإل و"تيتكا" "بيرلمان"حجاج 

فيحصُل أّن الّسامع في حالة االقتناع يكون قد أقنَع نفسه بواسطة أفكاره الخاّصة ما يدع له مجاالً 

لحرية االختيار وإعمال العقل، فاإلذعان بذلك يكون بواسطة االقتناع. ومن هنا يتحدّد الملفوظ 

م وغير االعتباطي هو الحجاج غير الملز»الحجاجي بقدرته على توجيه األذهان إلى اإلذعان، ألّن 



 

 
7 

وحده القمين بأن تكون له الحّرية اإلنسانيّة من حيث هي ممارسةٌ الختياٍر عاقٍل، فأن تكون الحّرية 

ً بنظاٍم طبيعي ُمعطى سلفاً معناه انعدام كّل إمكان لالختيار، فإذا لن تكن  ً إلزاميا تسليماً اضطراريا

ً من الخور، ويستحيل إلى حكم ممارسة الحّرية مبنية على العقل فإّن كّل اختيا ٍر يكون ضربا

  25«اعتباطي يسبح في فراغٍ فكرّي.

وبناًء على ما سبق قد يكون هذا اآلخر المخاطب فرداً أو جماعةً حاضراً أو غائباً، افتراضياً 

ً مجّرداً عن الّزمان والمكا ً كونيا ً في الواقع أو سامعا ً معيّنا ن أو محدّداً، وقد يكون المتلقّي شخصا

 حَسب ثقافة كّل عصٍر على حدة. 

ام ومقتضى الحال، والبدّ من تكييف الخطاب مع قلك البدّ حجاجيّاً من مراعاة المفضالً عن ذ

مقامات المخاطبين واإلحاطة بمجموع المعارف الخاّصة بموضوع المحاّجة المتعاقد عليها ضمنياً، 

البدّ من اإلشارة إلى أّن الخطبة مرتبطة مع تغيير موّجهات الخطاب بتغيير أنماط مخاطبيه، وهنا 

النّبيلة ويستعمل  باإليتوس الذي يمتلك الكفاءة المعرفيّة ويتّصف بالفضائل والقيم األخالقيّة

ة وإقناعيّة، أّما الّسامع وي في رسالته التّواصليّة في شكِل موّجهات وتقنيات حجاحيّ غاللّوغوس اللّ 

   26غيب والتّرهيب أو بعالم األهواء واالنفعاالت.فيرتبط بالباتوس أو بثنائيّة التّر

ً حول تحليل تقنيات الحجاج، وهذه التّقنيات يتّم  و"تيتكا" "بيرلمان"تتمحور بالغة  أساسا

بسطها على محورين كبيرين: من جهة محور الخطاب ذاته، خاّصة بنيات الحجاج الموضوعة 

موضع التّنفيذ، ومن جهٍة أخرى محور تأثير هذا الخطاب على المتلقّي، وذلك في عالقته بقصدية 

اسة الحجج وتصنيفها، وفي الحالة الثّانية تتّم دراسة منتج الخطاب؛ ففي الحالة األولى تجري در

  27الموقف التّواصلي الذي يمثّل الحجاج.

 خامساً: نقاط االختالف بين بالغة "أرسطو" وبالغة "بيرلمان" و"تيتكا":

والذي أحدث )الخطابة(  من خالل مؤلّفه "أرسطو"لقد اتّضحت معالم البالغة الحجاجيّة مع 

قٍت كانت البالغة مصطبغةً بصبغة الّزخرفة والتّنميق، فكان مؤلّفه هذا أهّم نقلٍة ثورةً حقيقيّة في و

حدثت، جمع فيه كّل ما يتعلّق بالحجاج الخطابي مرّكزاً على الوظيفة اإلقناعيّة التي البد وأن 

ي أسس الدّرس الحجاج "أرسطو"يتوفّرها الخطاُب تحقيقاً للتّبيلغ في إطار تواصليّة اللّغة، فوضع 

ً محكماً، ما جعل  ً دقيقا ً بفضله ومكانته، وقد وقف  "بيرلمان"وضعا ينعته بأب الحجاج معترفا

فاستقى منه ما استقى مرتكزاً  "أرسطو"،مّحٍص للتّراث الذي خلّفه  متمعٍّن موقفةَ  _"بيرلمان"_

عليه تأسيساً، محّوراً بعض المفاهيم التي سارت بالدّرس الحجاجي مساراً مختلفاً له نمٌط خاٌص في 

وهو ما يدعمه قولهما منذ فاتحة كتابهما بأّن حجاجهما أو » تًحليل ومنهجيةٌ وأهداٌف مختلفةٌ ال

اليونان ولكنّه ارتباٌط تجاوز االتّباع إلى اإلبداع خطابتهما الجديدة مرتبطةٌ  بالجدل والخطابة عند 

ونرصد الجديد الذي جاءا به، كان  و"تيتكا" "بيرلمان"ولنتلّمس اإلبداع في حجاج  28«في رأينا.

الستنباط  تجّسد في بالغته الكالسيكيّةالم "أرسطو"لزاماً علينا عقد مقارنٍة بين حجاجهما وحجاج 

 د منها ما يأتي: وسنور الفروق الكامنة بينهما،
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"هنريش بليت"  إّن أهّم ميزةٍ ميّزت البالغة الكالسيكيّة المعياريّة الخالصة؛ فقد سعت حَسب

مع أّن هذا النّسق بقي عبر »... إلى تقديس القواعد التي كبّلتها زمناً طويالً، يقول في هذا الّصدد 

 وظيفته األولى بقيت مع ذلك سنة من عمره غير كامٍل، وتعّرض لتغيّراٍت متوالية، فإنّ  2500

فقد امتازت بطابعها المعياري التّعليمي، فقد  29«واحدة وهي إنتاج نصوص حسب قواعد فٍن معيٍّن.

كان هدفها األساس تزويد المبدع أو الكاتب المنشئ بجملٍة من األدوات التي يحتاجها في مجال 

 غة. الكتابة الجماليّة والفنّية بُغية اكتساب الفصاحة والبال

إذ لم يعد الهدف األّول »"تيتكا" و"بيرلمان"  ه البالغة الجديدة معوهو الهدف الذي نأت عن

  30«للبالغة العلميّة هو إنتاج النّصوص بل تحليلها.

هاته االنتقاليّة الهدفيّة المتمثّلة في االهتمام بتحليل النّصوص وتأويلها والبحث في مقاصدها 

الحديثة همزةُ وصٍل بين علوٍم شتّى كتحليل الخطاب، القراءة، التّلقي، ومتضّمناتها، جعلت البالغة 

التّداول... وشهدت تطّوراً سمح لها بمنافسه مجاالت أخرى كاألسلوبية وتحليل الخطاب، لسانيات 

تخلّت عن نزعتها المعياريّة المتمثّلة في فرض القواعد لتهتم برصد »النّص، التّداوليّة... فهي قد 

   31«فهي تتحول من لغة موضوع، إلى لغة واصفة. الوقائع،

تتخذ من دراسة الخطاب غير  و"تيتكا" "بيرلمان"إّن موضوع النّظريّة الحجاجيّة لـ

البرهاني ومن تحليل االستدالالت التي ال تقف عند حدود االستدالالت الّصوريّة موضوعاً لها، ذلك 

االستدالالت اليوميّة التي تدخل في حيّز اهتمامات أّن هذه المقاربات الّصوريّة عاجزة عن استيعاب 

فكانت النّظريّة بذا شاملةً لكّل خطاٍب غرضهُ تحصيل االقتناع لدى المتلقّي، وبتميّز  32الحجاج.

بالتّوصيف والتّحليل والتّقويم ورصد مختلف آليات الخطاب  و"تيتكا" "بيرلمان"بالغة 

 يّة جعلها ترّكز على الخطاب بصفٍة عامٍة. االجتماعي والتّثبّت من فاعليته التّطبيق

يميّز بين اإلقناع والتّأثير؛ على أساس أّن اإلقناع يُخاطب العقل مستعمالً  سطو""أرإذا كان و

األدلّة والبراهين المنطقيّة والعقليّة للمحاّجة، فإّن حجاج التّأثير يدغدغ العواطف مستميالً النّفوس 

ن فيرفضان هذا التّقسيم ويحتفظا و"تيتكا" بيرلمان""وهو قائٌم على المناورة والمخادعة. أّما 

و"تيتكا"  بيرلمان""إّن قيمة تعريفي »قائال:  "عبد هللا صوله"بحجاج اإلقناع؛ وهو ما يؤّكده 

للحجاج تكمن في القضاء على هذه الثّنائيّة في مفهوم الحجاج، فعندهما أّن العمل الحاصل بواسطة 

الجدل عادة[ مؤٍد الحجاج على صعيد العقل هو عمُل التّأثير النّظري واإلذعان والتّسليم ]وهو غاية 

إلى العمل الّسلوكي الذي كانت من جملة مصادره في منظور الخطابة العاطفة الملهبة والمشاعر 

الجيّاشة؛ ومعنى ذلك أّن العمل المترتّب على الحجاج ليس متوّسالً إليه بالمغالطة والتاّلعب 

وهكذا تكون قوى اإلنسان )العقل  باألهواء والمناورة، إنّما هو عمٌل هيّأ له العقل والتّدبر والنّظر،

وهذا ما يكشف لنا  33«والهوى( عندهما قوى متضامنة متفاعلة ال قوى منعزالً بعضها عن بعض.

فهما يبعدانه عن الهوى والمغالطات  "تيتكا"و بيرلمان""الحجاج بالعقل في بالغة  طارتبا

 والتّأثير العاطفي. 
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تحقيق اإلقناع، وهذا ما ال  "أرسطو"نستشّف مما ُطرح آنفاً أّن قوام الحجاج بل وهدفيته عند 

ويكمن الفرق بينهما  34«يسعى للحصول على االقتناع.»يروُم حجاُج البالغِة الجديدةِ تحقيقَه، فهو 

ً من اإلرغام؛ فالمتكلّم يعتمد الفرض و اإلجبار بتقديم _اإلقناع/االقتناع_ أّن اإلقناع يحمُل نوعا

في حين نتلّمس في االقتناع مشاركةَ اآلخِر ود بالحجاج إلى مثاليٍّة صرفٍة، حججٍ قطعيٍّة وهو ما يق

في العمليّة التّخاطبيّة عن طريق حواريٍّة له مجال النّقاش فيها، فيحصل االقتناع عن طيب خاطر، 

فبإشراك المتلقّي المتكلَّم في خطابه عارضاً وباسطاً حججه يقوده إلى اقتناعٍ وتسليٍم فتكون العمليّة 

 سع من تضييقها بإلزاميٍة ومنطقيٍّة ال مناص منها. التّخاطبيّة مجاالً حراً وأو

مجال الحجاج في أجناٍس ثالثٍة: القضائيّة، االستشاريّة، االحتفاليّة، استناداً "أرسطو"  حصر

  35إلى مقام المخاَطب الذي ال يكوُن إّما قاضياً، أو سياسياً أو جمهوراً حاضراً في ساحٍة عموميّة.

د وّسعا الحجاج، ليشمل الفلسفة والنّقد، والقانون، واللّسانيات... فقو"تيتكا"  "بيرلمان"أما 

 وبالتّالي فهي تستمد حيويتها من علوٍم شتّى. 36وحتّى الحياة اليوميّة فهي نظريّةٌ عالميّةٌ شاملةٌ.

ولم يعدّه  "بيرلمان"يشترط حضوره وهو ما تعدّاه  "أرسطو"ثّم إّن المخاَطب في حجاج  

ئرةَ المتلقّي الذي قد يكون جمهوراً، قارئاً، وذهب إلى أبعد من ذلك فقد يكون متلقياً شرطاً ُموّسعاً دا

 )مخاِطباً( يستخلص من ذاته ذاتاً أخراة تحاوره، وذلك انطالقاً من عموميّة وشموليّة فكرة المستمع. 

ً ألّن مجالها اليقينيّ  ً كونيا  تختلف ات التي الولئن كانت البالغة األرسطيّة تستهدف مستمعا

ً خاصاً  قيمتها من شخٍص آلخر _بل هي سواٌء عند كافة النّاس_ فإّن الحجاج يستهدف مستمعا

مرتبطاً بزماٍن ومكاٍن محدّدين، إالّ أّن ذلك ال يمنعه من جعل المستمع الكوني في دائرة االستهداف 

  37في أشكاله الّراقية.

ومنه فالبالغة الجديدة على خالف البالغة الكالسيكيّة حقٌل يُعنى بدراسة الخطاب الموّجة 

ً في ساحٍة  نحو المخاطب المتلقّي _الجمهور بمختلف أشكاله المتعدّدة_ سواَء كان حشداً متجّمعا

جمعاء، إنّه عاّمٍة أو في اجتماع لمختّصين، أو كان خطاباً موّجهاً نحو فرٍد واحٍد أو نحو البشريّة 

 حقٌل يفحص حتّى الحجج التي نوّجهها إلى ذاتنا في حواٍر خاٍص بيننا وبين أنفسنا. 

وهي تركيزها على  "تيتكا"و "بيرلمان"وهو ما يُحيلنا إلى الفكرة المركزيّة في بالغة 

فيه ويقلّبه على المتلقّي وإيالئه أهّميةً خاّصةً؛ فأصبح متلقّياً إيجابياً يتلقّى الخطاب الحجاجي ويفّكر 

أوجهه المختلفة مكتشفاً زيفه من صدقه، منتقالً إلى فعل اإلرسال مفنّداً أو مدّعماً، مرتقياً بذلك إلى 

المتلقّي في الخطابة القديمة بحكم سلبيته كان في درجٍة أدنى من »منزلة المرسل، وهذا بخالف 

ة بينهما رأسية، أما المتلقّي في الخطابة درجة الخطيب، ومن ثّم كان يتلقّى الخطبةَ من عِل، فالعالق

الجديدة فهو بحكم إيجابيّته يقف في درجٍة موازيٍة لدرجِة المرسل، ومن ثّم يتلقّى الخطبة من مقابٍل 

  38«مواٍز، فالعالقة بينهما أفقيّة.

ربَط الحجاج بالمخاَطب أكثر ممن ربطه بالمتكلّم  و"تيتكا" "بيرلمان"ولّما كان جديدُ 

المتجّسدة في  "أرسطو"غوس، فإّن البالغة الحجاجيّة هي بالغةٌ غير شكليٍّة مقارنةً ببالغة واللّو
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ً فقد نجد  ً استدالليا ً برهانيا المنطق الّصوري االستداللي، وهذا يعني أّن الفكر اإلنساني ليس دائما

الذي يقوم على وظائف  أفكاراً المنطقيّة تحمل في طيّاتها بُعداً حجاجياً كما هو حال الجمالي والفنّي

حجاجيّة و"تيتكا" بيرلمان""حجاجيّة بامتياز خارقاً معيار المألوف والمنطقي، وبالتّالي فحجاجيّة 

 الموضوعيّة الثّابتة المستندة إلى قانوٍن منطقّي صارٍم. "أرسطو"  ذاتيّةٌ متغيّرةٌ مقارنةً مع حجاجيّة

لم تعد الّصورة البالغيّة بصفٍة عاّمٍة والّصورة االستعاريّة بخاّصة مجّرد صورة بالغيّة 

جماليّة وزخرفيّة وتنميقيّة إمتاعيّة ذات وظيفٍة أسلوبيٍّة فحسب، بل هي صورةٌ إحاليّة ومرجعيّة 

ناعيٍّة أو ذات طبيعة حجاجيّة بامتياز، إذ تُسهم في توضيح الواقع وتأسيسه وتحويله إلى حججٍ إق

في  هأجل إشراكتأثيريّة أو اقتناعيّة باستدعاء الّسامع المخاطب، سواَء كان حقيقياً أم افتراضياً، من 

بناء الواقع بشكٍل إيجابي ومثمٍر، ومن ثّم تُعدّ الّصورة البالغيّة واالستعاريّة أقوى الحجج في 

واالقتناع ولكن ليست كلّها في خدمة  االستمالة والتّمثيل والمقارنة والجذب، والحوار، واإلقناع،

الدّفاع عن الّرأي، ومن ثّم تكون االستعارة حّجةً عندما تخدم اإلقناع؛ أي عندما تستخدم في الدّفاع 

  39عن أطروحٍة أو عن رأي ما.

ً على  ليست الحقيقة في الحجاج مضمونةً بل متعدّدة وجهات النّظر، مادام _الحجاج_ مبنيا

التي تتعدّد فيها التّأويالت والداّلالت، في حين ينفرد االستدالل األرسطي بأحادية  اللّغة الّطبيعيّة

ليس الحجاج من هذا القبيل، فالحقيقة فيه ليست »المعنى، وفي هذا الّصدد يقول "عبد هللا صوله": 

ل، مضمونة ال، وال هي واحدة أو ضروريّة أو مفارقة أو متعاليّة أو موضوعيّة شأنها شأن االستدال

، وهي مرتبطةٌ بالمقام وال تكون إالّ تحت  وأّن الحقيقة في الحجاج نسبيّة وذاتيّة، لكن ال إلى غير حدٍّ

ً من الخطيب وحده، فهو الخصم والحكم يحاجج  ً أو متكّونا ً أم خاصا أنظار الجمهور، سواَء كونيا

  40«نفسه.
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ً و ً نذكرالُمتوّصل إليها النّتائج من حوِصل بحثنا في جملٍة يمكننا أن ن ختاما  :ها تواليا

  في  )الخطابة(في كتابه  "أرسطو"قدّم ً تصوراً جديداً للبالغة تجاوز به ما كان مطروحا

 عصره فألبسها لباساً حجاجياً وبُعداً منطقيا استداللياً. 

  تُبنى عليه الممارسات  "أرسطو"سعى ً إلى وضع أنموذجٍ حجاجّي كان قاعدةً وأساسا

 الحجاجيّة في إطار ما يُسّمى ببالغة الخطاب اإلقناعّي. 

  وكلّها تُسهم في بناِء  إيتوس، باتوس، لوغوسعلى دعائَم ثالث:  "أرسطو"يقوم حجاج

 خطاٍب إقناعي معّززةً بقواعد االستدالل المنطقي. 

  ُوتجّسد هذا إطار ما وسمه بالبالغِة الجديدة مؤّسسا لنظريّة حجاجيّة فين" "بيرلماعدّ  ي ،

 )مصنّف في الحجاج(.الموسوم بـ "تيتكا"في كتابه الذي ألّفه مع 

  يحفظها من االلتباس بالّسفسطة  "بيرلمان" و"تيتكا"حاول ً جعل للبالغة بُعداً عقليا

يدةٍ تهدف إلى التّأثير والحّث على االقتناع على والمغالطة، فتمثّل مشروعهما في إقامة بالغٍة جد

أسس معقولٍة ومقبولٍة وفي آفاٍق رحٍب يسمح بالمناقشة بعيداً عن إلزامية قبول الحّجة والتّسليم بها 

 قانوناً. 

  هي عدّ الحجاج حواراً بين الخطيب وجمهوره.  "بيرلمان" و"تيتكا"إّن أهّم فكرةٍ جاء بها 

 في الدّفاع عن المخاطب بدل المتكلّم،  بيرلمان" و"تيتكا""ضفاه يتمثّل الجديد الذي أ

والتّشديد على االقتناع بدل اإلقناع، وتجاوز الخطابات المعروفة من بالغة وخطابة إلى خطابات 

 عامة كالفلسفة، القانون، الّسياسة.... 

  االعتبار للحجاج من خالل تخليصه من ربقة الخطابة والجدل  "بيرلمان" و"تيتكا"أعاد

اللذين يخضعان المتلقّي إلى حتميٍّة وضرورةٍ إقناعيٍّة، وأّكدا على أهّميته _المتلقي_ في العمليّة 

 التّخاطبيّة. 

  ليس منطقاً صورياً مجّرداً وليس مغالطةً وإيهاماً بل هما معاً.  بيرلمان" و"تيتكا""حجاج

  إقناعاً واقتناعاً فقط بل تأثيراً واستمالةً عاطفيّةً أيضاً.وهو ليس 
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: عزالدين اإلسم  

 اللقب: لخضرالزين 

 السنة الدراسية: الرابعة دكتوراه 

 التخصص: أدب حديث ومعاصر

 2البليدة ،الجامعة: جامعة لونيسي علي

 

 أنموذجا (الحجاج ودوره في إثراء البالغة العربية ) فن الخطابة 

Argumentation and its role in enriching the Arabic rhetoric(the 

)art of speech 

 (  18جد  –رمز المداخلة : ) بال 

  الملخص:

يمر الخطاب النقدي العربي المعاصر في اتجاه يعج بالتحديات واإلشكاليات، ونجد 

العربية والفلسفية وغيرها، كونه الخطاب الحجاجي موظف بكثرة في الخطابات األدبية 

وقد تعاملت البالغة الجديدة مع الخطابات النصية  الركيزة األساسية في ايصال األفكار،

 مختلفة تعامال علميا وصفيا جديدا.ال

اجية على الحج استعراض أهم مبادئ المقاربةإذ جاءت هذه المداخلة وهي تحاول  

 مستوى التنظير، ومدى ارتباط فن البالغة بالخطابة واإلقناع. 

 إقناع.ل، الخطبة، البالغة، الحجاج، التواصالكلمات المفتاحية: 

Abstract: Contemporary Arab critical discourse passes in a direction 

teeming with challenges and problems, and we find the argumentative 

discourse heavily employed in Arab literary, philosophical and other 

ideas. The new  discourses, being the main pillar in communicating

rhetoric has dealt with various textual discourses in a new scientific 

and descriptive manner. This intervention was an attempt to review 

the most important principles of the argumentative approach at the 

to which the art of rhetoric is related  level of theorizing, and the extent

. to rhetoric and persuasion 
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Keywords: argumentation, communication, sermon, rhetoric, 

.persuasion 

 تمهيد:

يعتمد االتجاه التحليلي للبالغة الجديدة على ضرورة إعادة قراءة النصوص المؤسسة 

ف على األبنية الشكلية والدالالت القصدية، وذلك في البالغة القديمة، من خالل الوقو

 بتوظيف أسلوب يجمع بين الوصف والتأويل.

كما أن الحجاج ينتمي إلى البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة ومنطق          

الخطاب، ومنه إلى اكتشاف القواعد الداخلية للخطاب، وتعود أهميته في الدراسات الحديثة 

لقوية للبالغة تحت مايُعرف بـ: " البالغة الجديدة".إلى العودة ا  

في مداخلتي هذه على أهمية إبراز إستراتيجية الحجاج عند العرب القدامى  ركزتوقد          

 والمحدثين، وفي هذا السياق قمت بتحديد إشكالية محورية تتمثل أساسا فيما يلي :

 ،وكيف دعم فن الخطابة على وجه  كيف ساهم الحجاج في إثراء البالغة العربية عامة

 الخصوص؟

 وتندرج تحت هذه اإلشكالية المحورية إشكاليات جزئية أهمها:

عالقته بالخطاب؟ أصول نظريته؟ وما هي معنى الحجاج؟ وما ما  

ماهية الحجاج: .1  

بالغي ولساني وسياسي وديني...، ففي  خطاب لقد تنوعت الخطابات الحجاجية من       

اللغة يعني الحجاج الغلبة بالحجة، فقد جاء في لسان العرب: حاجته أحاّجه حجاجا وحاجة 

جاج أي ححتى َحَجْحتَهُ أي غلبته بالجمع التي أدليت بها، وهو رجٌل ُمَحاِجٌج أي جدُل، والت

غلبه على حجته... والحجة: التخاصم...وحاّجه محاّجة وحجاجا: نازعه الحجة وحجه حجا 
 الدليل والبرهان.1

أما ابن فارس وجدناه يحصر مادة )حجج( في أربعة معان كبرى: " الحاء         

     والجيم أصول أربعة:

 فاألول: القصد: وكل قصد حج... ثم اختص االسم القصد إلى البيت الحرام.

ةُ وهي السنة، واألصل  الثالث: الَحجاُج: وهو العظم والثاني: واألصل اآلخر: الِحجَّ
 المستدير حول العين، واألصل الرابع: الَجْحَحَجة: النكوص.2
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فأما الداللة األولى معناها القصد، وأما الداللة الثانية أي المخاصمة والمغالبة         

بقصد الظفر، وأما الداللة الثالثة بمعنى اإلحاطة والصالبة، وأما الداللة الرابعة بمعنى 

توقف واالرتداع.ال  

فالحجاج هو: خطابة تستهدف استمالة عقل المتلقي، والتأثير  اصطالحا: أما         
 على سلوكه، أي اإلقناع."3

كما أنا الحجاج )  (: جملة من الحجج التي يؤتى بها للبرهان على رأي أو         
 إبطاله، أو هو طريقة تقديم الحجج واالستفادة منها.4

الحجاج هو العملية التي من خاللها يسعى المتكلم إلى تغيير  :تعريف آخروفي         
 نظام المعتقدات والتصورات لدى ُمخاِطبه بواسطة الوسائل اللغوية".5

وال تكاد تخلو كتب التراث اإلسالمي من تداول مصطلح "حجاج" أو "         

كري والفلسفي، االحتجاج" في عدة مجاالت، خصوصا في المسائل ذات الطابع الف

 اضافة إلى علوم النحو واللغة والحديث والفقه واألصول وعلم الكالم.

.أصول نظرية الحجاج:2  

ترجع أصول نظرية الحجاج إلى العصر اليوناني في القرن الخامس قبل         

، وهي حركة فلسفية تميز أفرادها السفسطائيينالميالد، وتحديدا مع ظهور 

القول في التأثير على القضاة والجمهور في ساحات أثينا، وقد كان باستعمالهم لسلطة 

هؤالء روادا لفن الخطابة نظرا لكفاءتهم اللغوية وخبرتهم الجدلية، وقد تصدى لهؤالء 

، السفسطائيون مجموعة من الفالسفة من أمثال سقراط، بدافع المغالطات التي أثارها

ثم تاله تلميذه أفالطون الذي رأى في الخطابة:" صناعة قيادة النفوس بالقول"6، فعالج 

أصول هذا الفن، فالخطابة عنده قائمة على العلم ال الظن، أي انتفاع الناس بالمعرفة، 

وأما تأثيرها على المتلقي فيكمن           وأما وظيفتها فتحقيق الخير لإلنسان ال اللذة، 

 في جمالها الناتج عن تحليقها في عالم المثل، ونُشدانها الحق والخير والجمال"7.

في دعوته لهذه الخطابة المثالية لم يعالج أفالطون  ومن الجدير بالذكر أن        

الخطابة  موضوع الحجاج والطرائق اإلقناعية كأساليب تتبناها وتمارسها

الذي تحددت على يديه  أرسطو، إال أن خطابته مهدت لمشروع تلميذه السفسطائية

جية، والذي هدف هذا األخير إلى تخليص الخطابة من تهمة معالم النظية الحجا

التضليل والمخادعة، كما أنه رأى في الخطابة سبيال لإلقناع"8، وما توحي به لفظة 

 )إقناع( من فضاء للخالف واالختالف.

البالغة واإلقناع: 3  

بمعزل كانت البالغة القديمة في الدراسات العربية قد تناولت قضية الحجاج         

عن أبعاده من حيث اإلكتفاء باإلشارة إلى مقامات السامعين والهيأة التي على الخطيب 

أن يكون عليها، " أما الحجاج في الدرس البالغي المعاصر فقد برز االهتمام به من  
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وفي مجالي المشافهة والكتابة، وقد حصل هذا  ،خالل الحقلين النقدي واللساني عامة
 االهتمام بعد الثورة التي عرفها الدرس اللغوي."9

: الوصول إلى الشيئ، ومنه أخذت البالغة التي يُمدح فيها فصيح فالبالغة لغة        

اللسان، ألنه يبلغ بما يريده."10 ، ويرتبط مصطلح البالغة عند أهل اللغة بالداللة على 

ة من قولنا: حسن الكالم مع فصاحته، وأدائه للغاية المرادة منه )القصد(، فهي مأخوذ

 بلغ الشيئ منتهاه، وأدرك أقصاه.

هي إنهاء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، أما  اصطالحا:أما         

فقد ركزت على خصائص الكالم الذي يقنع ويؤثر  عبدالقاهر الجرجاني البالغة عند

في اآلخرين، وأصبح مفهوم البالغة َمعنيا بخواص التركيب، والمقام الذي يؤدى فيه 

 وهو مايعرف بمقتضى الحال.

وكانت البالغة في بداياتها مرتبطة باستعمال اللغة في اإلقناع، واستنهاض         

حيث كانت نشأة البالغة الغربية مرتبطة الهمم لمقاومة الطغيان بقوة الكلمة، 

بالخطابة"11، نتيجة لجو الديموقراطية الذي ساد بعد طرد الطغاة، وارتبطت بقضايا 

 الملكية لتصير تقنية يختص بها المحامون ورجال السياسة.

إلى  إ.ارتشاردزوظهرت علوم البالغة عند قدماء اليونان والرومان، وقد أشار        

وعات البالغة القديمة ثمرة الجدل والمناظرة، وقد تطورت على أنه:" من موض

أساس أنها بسط لمبادئ الدفاع واإلقناع."12 ، كما أنها اقترنت عند اليونايين بعلم 

الذين قسموه أقساما ثالثة: الخطابة التداولية، الخطابة القضائية، الخطابة الخطابة 

يراد بها إقناع السامعين بتفضيل منهج على البيانية، فأما البالغة التداولية فهي التي 

غيره في العمل أو الرأي، وأما الخطابة القضائية فهي تشمل وسائل االتهام والدفاع 

 أمام القضاء، وأما الخطابة البيانية فهي التي تشمل التقريظ والتقريع.

الحجاج عند العرب: 4  

  قديما: .41

لة، ونجده متجذرا في الخطاب العربي ممن يعنى الحجاج بالجدل الجدال المجاد        

خالل الدور المهم الذي لعبه في الحياة العقدية والسياسية في البيئة العربية اإلسالمية، 

 عالوة على استخدام البنية الحجاجية في الخطاب العلمي البالغي، مثلما دافع

عن اعجاز القرآن بإقناع الناس بنظية النظم. الجرجاني  

(، قد قدم تعريفا دقيقا  البرهان في وجوه البيان في كتابه ) ابن وهبونجد         

للجدل والمجادلة، إذ جعل منه خطابا تعليليا إقناعيا، وميز من خالله بين أنواع الجدل 

التي  كما أنه قسمه إلى جدل محمود وجدل مذموم، وقد اشترط مجموعة من الشروط

ال إال بالحجة واليرده إال لعلة، وأال يجيب قبل يجب توفرها في المحاج، كأال يقبل قو
 فراغ السائل من سؤاله، وأال يستصغر خصمه واليتهاون فيه."13
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فقد تحدث منهاج البلغاء وسراج األدباء (: في كتابه ) حازم القرطاجني وأما         

عن طريقتين إلقناع الخصم فيقول: " التمويهات تكون فيها يرجع إلى األقوال، 

واالستدراجات تكون بتهيؤ المتكلم بهيئة من يقبل قوله، أو باستمالة المخاطب 

واستلطاف له حتى يصير ذلك كالمه مقبوال عند الحكم، وكالم خصمه غير 
 مقبول."14

إلى الحجاج متناوال قضية جوهرية في الخطاب الحجاجي، الجاحظ  وقد التفت        

أنه: " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ، إذ يرى المقام الخطابيوهي قضية 

ويوازن بينها وبين أقدار المستعمين وبين أقدار الحاالت."15 ، أراد الحاجظ أن يبين 

بأن لكل طبقة معينة في المجتمع حسب المستوى التعليمي أو الوظائفي يجب أن 

أن يراعيه  يراعى فيها المعنى المتكلم به، فلكل طبقة معجمها الخاص، والذي البد

المتكلم، أما حديثه عن أقدار الحاالت فيتصرف إلى مناسبات القول، فقد يكون 

 المستمع واحدا ولكن تختلف المناسبة فتختلف لذلك المعاني.

حديثا: 2.4  

يمكن البدئ بالمدرسة المصرية التي لها االسبقية التاريخية في تطوير الدرس        

ة، وقد كانت لها محاوالت إلعادة قراءة التراث البالغي عامة وبالغة الحجاج خاص

من خالل أحمد الشايب   البالغي، ومن أهم هذه المحاوالت الجادة، نجد دراسات

األسلوب دراسة بالغية المعنون بـ:)  1939كتابه الصادر عن مكتبة النهضة سنة 

تحليلية ألصول األساليب األدبية(16،وقد توالت الدراسات البالغية واألسلوبية في 

االستفادة من الدرس النقدي الغربي، واعادة بعث التراث العربي القديم بدءا بالجاحظ 

المتعددة  أحمد مطلوب ، ونجد دراساتالسكاكي والقزويني والسيوطيوصوال إلى 

لبالغة عند ا حول البالغة القديمة وعالقتها باألسلوبية الحديثة، ومن أهم كتبه:

السكاكي)1964( ومصطلحات بالغية )1972(، ومناهج بالغية)1973(17، كما أنه 

: من المرحلة التأصيلية اإلحيائية من خالل كتابيه الرائدينجابر عصفور ر يعتب

صالح فضل  (، اضافة إلى الدكتور1978)ومفهوم الشعر( 1974)الصورة الفنية

الذي اهتم ببالغة الحجاج من خالل كتابه) بالغة الخطاب وعلم النص()1992(18، 

فيقول: "أن التحليل البالغي الحديث يختلف جوهريا عن البالغة القديمة في رصدها 

لألشكال المختلفة كجزئيات متشذرة العالقة بينها وال تفاعل فيها، بحيث تبدأ البالغة 

ط توظيفه الجديدة من النص لتقوم بتحليله ورصد مكوناته ورسم درجة كثافته وأنما

لمختلف األشكال الفعلية"19، كما أنه يبين على تأكيد البالغيين المعاصرين على 

ضرورة ربط الشكل بالمضمون، واالنتباه إلى القيم البالغية الحجاجية الكامنة في 

 بعض األشكال النصية"20.

وتركيزه على  محمد العمريتم نأتي إلى جهود المدرسة المغربية متمثلة في         

البالغة دور الحجاج في قراءة النصوص البالغية والخطابية، ومن أهم مؤلفاته: )
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 ( محاوال التأصيل للبالغة العربية، اضافة إلى جهودالعربية: أصولها وامتداداتها

الذي يعتبر آلية منهجية حجاجية تداولية، ويقول:" البالغة أنشئت لتقوم محمد مفتاح 

بوظائف أهمها: التواصل واإلقناع واإلمتاع"21، معتمدا على خاصية التأويل كونها 

 شرط من قواعد الخطاب.

، يؤكد على 1986(في بالغة الخطاب اإلقناعيفي كتابه) محمد العمري ونجد         

الموازنات دور بالغة الحجاج في الخطاب األدبي الفني المعاصر، أما في كتابه )

فقد ركز على خمس مستويات وهي: البديع ونقد  (،الصوتية في الرؤية البالغية

الشعر، البيان وبالغة اإلقناع، البالغة العامة، نظرية المعنى، نظرية األدب.22، 

ويتكلم في باب مأتى الحسن في الكالم وهو موضوع يدخل ضمن مجال بالغة 

الخطاب وعلم النص بوصفهما عبارة عن مقومات خطابية يتم تنسيقهما حجاجيا في 

ء حسابات المبدعين لتوقعات مخاطبيهم، وبقدر نجاح ذلك التوقع واجابة النص ضو
 عن إشكاالت المتلقين يكون نجاح الخطاب ونفاذيته.23

، هذا عبد السالم المسدي وحمادي صمودأما المدرسة التونسية، فنجد جهود          

يوم، فالحجاج األخير الذي اعتبر بالغة الحجاج من أدق مواضيع الدرس البالغي ال

سس على اللغة والخطاب، يحاول فيها أحد عالقة بين طرفين أو عدة أطراف تتأعنده 

الطرفين أن يؤثر في الطرف المقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله، أو يثبت لديه 
 اعتقادا أو يميله عنه أو يصنعه له صنعا.24

. عالقة الحجاج بالخطاب:5  

وهدفه اإلفهام والتأثير، وهذه الخاصية تقرر المصدر مصدر الخطاب فردي           

الفردي للخطاب بكونه نتاجا يلفظه الفرد، ويهدف من وراءه إلى ايصال رسالة 

واضحة ومؤثرة في المتلقين، " كما أن تسلسل األقوال والجمل في الخطاب اليعتمد 

الحجاجي أو  المعنى اإلخباري أو المحتوى اإلعالمي، وإنما يعتمد باألساس المعنى

القيمة الحجاجية للقول."25، باعتبار  أن الخطاب تلفظ يفترض وجود متكلم ومستمع 

وعند األول هدف التأثير في الثاني، كما أن الخطاب الحجاجي الذي البد وأن تتوفر 

 فيه بعض الضوابط التي تسهم في تداول عملية المحاججة، ومن ذلك مايأتي:

لمرسل إليه تركة بين طرفي الخطاب، مما يصوغ قبول اتوفر المعارف المش         

هما، وتوقف نية مناقشتها أو تفنيدها، وإال انقطع الحجاج بينلحجج المرسل، أو امكا

 عملية الفهم واإلفهام.

 أن اليقع المرسل في التناقض بقوله وفعله، وكذا موافقة الحجاج لما يقبله العقل 

العام ألنه هو الكفيل بتصويغ الحجج الواردة في الخطاب الحجاجي للسياق ة بمناس

 الخطاب من عدمها.

البد من خلو الحجاج من االبهام والمغالطة واالبتعاد عنهما، ألن الحجاج اليخلو منهما 

 إذا كان معنى الخطاب غير محدد.
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العالقة بين الخطاب والحجاج في ثالث دعاوى  طه عبد الرحمنويلخص            

ا باألعمدة التي بني عليها ما سماه بتكوثر الخطاب.معتبرا إياه  

الدعوة األولى هي أن األصل في تكوثر الكالم هو صفته الخطابية، والقصد           

منه ليس الكالم مجرد وحدات مرتبة بأسلوب ما، بل هو البناء ذاته الذي تقف عليه 

التخاطبية ال اللفظة المنفردة، العملية التواصلية، فالمحدد للعملية الكالمية هو العالقة 

إذ اليدرك المخاِطب من خالل مافي المعاجم، وإنما اعتمادا على:" قصد المخاِطب 

من عند النطق به والذي يدعو المستمع إلى الدخول في تعقبه مقاميا، والتحقيق حده 
 معجميا." 26

صفته الحجاجية، وأما الدعوة الثانية هي أن األصل في تكوثر الخطاب هي            

إذ أنه ال خطاب بدون حجاج، فالخطاب أصل في كل تعامل، ويتأسس على ذلك 

 قصدان: قصد االدعاء وقصد االعتراض.

فأما ثصد االدعاء فهو أال يكون الخطاب خطابا حتى يكون الناطق به معتقدا           

راض فإنه يرتبط بما يقوله مع االستعداد إلقامة الحجة على مايقول، وأما قصد االعت

 بالمخاَطب الذي له حق مطالبة المتكلم بإيراد الدليل على ادعائه.

وأما الدعوة الثالثة والذي يعتبر فيها األصل في تكوثر الحجاج هو صفته          

المجازية، فهو يتجاوز التصريح الثاني القائم على االدعاء واالعتراض، إال أن 

س يميزه عن البرهان من ناحية ومن الحجاج الحجاج منطو على شيئ من االلتبا

 المغالطي)الدليل الفاسد( من ناحية.

 

.أهم النماذج العربية التي اهتمت بالحجاج داخل الخطاب:6  

النموذج األول:الخطاب الساخر عند الجاحظ: 1,6  

يحرك الخطاب الساخر استراتجيته اإلقناعية بقضية الكاتب الحقة، ويعتمد          

على تقنية الفصل إلحداث القطيعة بين  الجاحظالخطاب الحجاجي الساخر عند 

 باللعب المتزاوجيسمى عنده  يضا ذما في معرض المدح وماأعناصر الكالم، ونجد 

ما يشبه المدح للتعبير عن الحقائق أثناء تجاور الكلمات المتنافرة، فقد يتخد من الذم ب

المتضادة فيكون ظاهرها المدح وباطنها القدح المرهم باطراء وماهو إال هجاء، 

الذي تبقى مع توبة أو نصح معه عقيدة  -أبقاك هللا -ومثاله في ذلك:" وليس ُحسنك

لصنع بك أعظم  -رضي هللا عنه -ويدوم معه عهد ... ولو أدركك عمر بن الخطاب

مما صنع بنصر بن الحجاج، ولركبك بأعظم مما ركب به جعدة السلمي."27، ونجد 

يضا موضع الهزل الذي يراد به الجد هو نوع من الخطاب الحجاجي الذي له تقنياته أ

البالغية الساخرة، كما أنها مفارقة يعتمد عليها الجاحظ بكثرة في رسائله، فالمفارقات 

 عنده هي أشباح الحقائق.

الثاني: اإلمام محمد الغزاليالنموذج  62.  
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دين محاججا من خالل تناوله ألمراض األمة وعلل الت محمد الغزالييعتبر          

عادة صيغ الدرس العقدي شكال ومضمونا، فالدرس ساعيا إلى الدفاع عن الدين وإ

ص على مخاطبة العقل رالعقدي الناتج يجمع بين خطاب العقل وتحريك القلب، فقد ح

نهج واحد، فالعقيدة ال تثبت إال بالحجة العقلية والبرهان القاطع، وال تثمر  والقلب في

درس العقدي، ضافة إلى توظيف الحقائق في خدمة الإال بما يحرك القلب ويمتعه، ا

وتوظيف الفقه في نشر الدعوة، فالمحاجج حينما يحاجج في الفقه ال ينسى الدعوة إلى 

لنجاح فيها، ونجده يقول:" وأثناء دعوتي لإلسالم هللا واليغفل في الحديث عن أسباب ا

 قلت ألصحابي:

إن ديننا يحارب من جهات عدة، من اليمين واليسار والوسط... ومن العجز وأنا أدافع 

و عنه أن ألتزم برأي واحد... يجب أن أنتقل بين آراء كل األئمة.. المهم عندي ه
 اإلسالم الجامع ال الرأي المذهبي."28

النموذج الثالث: محمد البشير اإلبراهيمي 63.  

من ضمن النصوص العربية التي البشير االبراهيمي مكن اعتبار خطب          

اعتمدت على األشكال البنائية الحجاجية، إلى عناصر مكونة للنص الحجاجي ومن 

 أهمها:

يبدأ البناء الشكلي للنصوص فالشكل األشيع للنص الحجاجي العربي هو النص الذي 

بالمقدمات فالدوى فالتبرير"29، اضافة إلى مكون آخر وهو التدعيم فهو وسيلة من 

الوسائل المنطقية داخل النص الحجاجي، والتدعيم اليكون إال بالدليل، سواء كانت 

في قوله:" وفي أمه البربر وأمه فارس البشير اإلبراهيمي أدلة تاريخية ونجده عند 
 شاهد اليكذب في ذلك."30

مة:خات  

للخطاب  مومن خالل هذه المداخلة يمكن القول بأن البالغة انتقلت من كونها عل        

إلى علم واسع للمجتمع وخطاباته السائدة، كما أن الحجاج ضرورة حتمية وآلية ومن 

طرائق اإلقناع التي يسلكها المتكلم، وقد ظهر الحجاج في التراث العربي مرادفا 

للجدل، كما أنه تعددت األساليب واآلليات الحجاجية من خطاب إلى آخر، اضافة إلى 

لغوي ومنطقي، وإبراز الخطاب العربي على أنه طابع بين ماهو بالغي بين ماهو 

في عصر سماه الفالسفة حجاجي بامتياز، وهذا ما يؤكد عودة فن الخطابة العربية 

ر البالغة والخطابة.عصوالنقاد بـ   
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2022ماي  10ــ  09يومي:   

 

 

 .بهيليل عمر اسم و لقب الباحث:

            طالب دكتوراه سنة ثالثة )ل. م. د(   :الصفة

                       .جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية  :نتماءمؤسسة اال

                                           07 77 97 89 44 الهاتف النقال: omarbehilil6@gmail.com البريد اإللكتروني:

 (                   البالغة الجديدة في التراث ) المحور الثاني محور المداخلة:

   ــ بحث في التراث و كشف عن التوّجهات ــ البالغة الجديدة   عنوان المداخلة:

 المداخلة: نص

تُصنننننّف البالغــننننـة الجــــنننننـديدة اننننمن النةريــننننـات الحديثـنننننـة  ال بننننر  و الُمهمنننننة       

التننني  تُعنننني بتحلينننل الويننناو و تفويلنننتع و عننني فننني ءلنننـ تعمنننل علننني است ـنننـرا  التنننـراث 

البالغنننني ال ــننننـديتع و اةستنـننننـادة منننننت فنننني استحــننننـداث ن نننند  منهجننننّي   ديــــننننـث يُواكننننب 

رصننندُ الويــنننـابات رصننند ا ديي  نننا بُ ينننة ال شنننف عنننن البُنننني الل وينننة  ركــنننـة التينننورع و ي

لننن دو و كنننيا تحديننند  ليـــنننـات الويننناو بشننن ل  عنننام. وعننننا  ت نننتويننا الوننندمات الجليلنننة 

التننني تُ ننندمها البالغنننة ال ديمنننة  يصننند التفسنننيّ للمنةنننـومة الن ديّنننة ا دبيّنننة الحديثنننةع  ء عننني 

ي الحنننديث و ي نننتمد مننننت   ليــنننـاتت و  دواتنننت التننني المنبنننل النننيُ ينهنننُل مننننت الن ننند المنهجننن

تُ ـنننـاعده فننني تحلينننل و تفوينننل و فهنننت الويـنننـابات ا دبيّنننةع و لعنننّل منننا يبنننرُ  فننني ال نننا ة 
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الن ديّنننة الينننوم منننن رج  و منننناعت ن ديّنننة  ُمتعنننددة يننند اسنننتوفي  ةنننت منننن معنننين البالغنننة 

ف عنننن عنننيه الح ي نننة  شنننال السننني يةع فمنننا عننني ينننا تُنننر  المحينننات التننني ت نننتويننا فننني ال

و مننا عنني المناعننل ال بننر  التنني تشننّربة منهننا البالغننة الجدينندة؟ و مننا عنني ؟ ال ننالنة الننيكر

                                                                                                                 التوجهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات البننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننار ة لهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا؟

البالغننة الجدينندة نجنند  نّننت مننن اللننرورة الُملحننة الويننو  عننند  نّنننا فنني الننت الحننديث عننن 

 منهوم البالغة ال السي ية في جانها الل وُ و اةصيال ي 

ل ننننة عنننني الوصننننول و اةنتهننننا  و ينننند جننننا  فنننني ل ننننا   البالغننننة: مفهوووووب الب لووووة  ل ووووة

: و.ووب ىلوو  بلووا الءوويء يبلووا بلولالووا و ب لووا: و.ووب و انتهوو   تبلووا بالءوويء ﴿العننرو  

ووووا: و.وووول  ىل وووو  ، و كووووإلا ىاا تووووار   موووورااإل  اإلبوووو ل: اإليصووووال  بل وووو  المكووووان بلولال

                                                                        .1﴾ عل  

ا: )الب لوووة    ﴿ي ل نننا  ابنننن منةنننور    البالغنننة عننني جنننا  علننن مفهووووب الب لوووة ى.ووو حال

البل ووا موور الروووال و روووب بل ووا و بَلووا و ب لووا: حسوور الكوو ب الفصوواحة  و البَلَوواا و البل ووا: 

و ووود بلوووا ب لوووة .وووار   صوو ح : يبلوووا ب بوووارك لسوووان  كنووو  موووا  وووي  لبووو ، و ال مووو  بل ووواء،

و هووإا هووو  ﴿كمننا  رننار كننيلـ النندكتور   منند ميلننوو  لنني معننني البالغننة ب ولننت   . 2﴾بل  الووا

و الو.وووووول  و هوووووي  ان الوووووا          الم نووووو  ال ووووواب لكلموووووة ب لوووووة:  هوووووي  والال االنتهووووواء

نننا علمي نننا يحننندد منننن االلنننت  سنننّ 3﴾الفصووواحة و حسووور القوووول .  و يلنننل ال ننن اكي منهوم 

هوووي بلوووول الموووتكلم  وووي  ﴿البالغنننة و يلنننل موانننوعاتها فننني  بنننواو و فصنننول  نننين ي نننول 

ا لووو  اختصوووال بتو  وووة خووووال التراك وووب حقهوووا و ىيوووراا التءوووب   و  تأايوووة الم ووواني حووودال

. كمننا ت لننت الوييننب ال كويننني كننيلـ فنني بنناو البالغننة و ينند ءكننر  4﴾ووههوواالم وواع علوو  

 انننر منننن وانننل  ال كوينننني  يعننند و. 5 ﴾مطابقوووة الكووو ب لمقتاووو  الحوووال ﴿   البالغنننة عننني 

 و عيه مكية  ار  تح ب لن ادنا العرو   معالت البحث البالغي

  مفهوب الب لة ال ديدك:

رنننهد منتصنننف ال نننر  العشنننرين منننيالد اتجننناه ن ننندُ جديننند ييلننن  علينننت مصنننيل  البالغنننة 

الجدينندةع  يننث يعننود النلننل فنني ءلننـ  لنني العمننل الُمهننت الننيُ يننام بننت بيرلمننا  و المتمثننل 
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. عنننيا 1958فننني دراسنننة ت ت ننني  عمينننة بال نننة تُعنننني بموانننوة الحجنننا  و كنننا  ءلنننـ سننننة 

ويننند  صنننب  عنننيا الم نننلـ الن ننندُ لجديننندة العمنننل تمّونننم عننننت منننيالد مصنننيل  البالغنننة ا

نننا منننن يبنننل العديننند منننن الدارسنننين و المن نننرين  نننا م نننت ال  ل ننني اعتمام  و يننند سنننل ة توصص 

   نيكر منهاو  متعددةو م اربات ن دية  اتجاعات البالغة الجديدة

  وبي:ــــاألسلاالت اإل  والال 

ا رننن ل ع نننول العديننند منننن الن ننناد  ء  نّهنننا ُعننندت لننند   تشننن ل  ا سنننلوبية اتجاع نننا ن ننندي ا متمينننك 

ال ثينننر وريثنننة للبالغنننة العربينننة و ءلنننـ  ّ  العديننند منننن ا دوات التننني تو نهنننا ا سنننلوبيّة 

عننني منننن المبا نننث التننني اعتمنننة بهنننا البالغنننة فننني سننناب  عهننندعا و فننني عنننيا ي نننول الننندكتور 

 ال ووورأل األسووولوب ة منوووإ منتصوووف السوووب  نا  تقريبالوووا، ولقووود تلقووو  النقووواا  ﴿سنننامي عبابننننة 

) األسووولوب ة   ووودب عووودا مووور الدراسوووا  و الندريوووة  برعهوووا اراسوووة عبووود السووو ب المسووود 

و اراسووووة .وووو ع  اووووب ) علووووم األسوووولوأل   كمووووا اسووووتحوا  علوووو  وانووووب  و األسوووولوأل  

لووووة كمووووا  ووووي اراسووووة محموووود عبوووود موووور هووووإإل الدراسووووا  مسووووألة ربوووو  األسوووولوب ة بالب 

الب لووووة و األسوووولوب ة التووووي  الب لووووة و األسوووولوب ة   و ل ووووب هووووإإل الصوووولة بوووو رالمطلووووب )

عوووود  وريهووووة لهووووا هووووي مووووا و لوووو  التقوووواء النقوووواا ال وووورأل باألسوووولوب ة ل وووور محفووووو  

 .6﴾ بالر ض  و الم ارضة

مننننن اننننالل عننننيا التعريننننف تتجلنننني لنننننا العاليننننة الوطينننندة بننننين ا سننننلوبية كمنننننهت ن نننندُ و 

اد للثانينننة و البالغنننة كعلنننت منننن العلنننوم اللننناربة فننني ال ننندمع  ء    ا ولننني منننا عننني  ة امتننند

لل شننف عننن  نندود كننل وا نندة منهمننا فننال نجنند    ننن مّمننا يننيكره النندكتور نننور النندين الّ نند 

ىاا كانووو  الب لوووة تنتهوووي  وووي  ﴿   فننني كتابنننت و ا سنننلوبية و تحلينننل الويننناوو  ء ي نننول  

و مبحوووث   و الو.وووب      و.وووفها و تحل لهوووا عنووود حووودوا ال ملوووة موووا عووودا مبحوووث الفصوووب

األسووولوب ة تت ووواوع الوووا ىلووو  و.وووف الوطووواأل و تحل وووب مكوناتووو ، و لوووإلا االلتفوووا   ووو ن  

ن وووود األسوووولوب ة تسووووت  ر بالب لووووة و تت اوعهووووا و يت لوووو  هووووإا الت وووواوع  ووووي موووووا ر 

ا عوووور ندريووووة االنىيوووواع و  وووواهرك التنووووال و سووووو  الووووا .  7﴾ كه وووورك  همهووووا مووووا يتفوووور 

وم بننت ا سننلوبية  وسننل يم ننن ال ننول مننن اننالل مننا جننا  فنني عننيا ال ننول  ّ  العمننل الننيُ ت نن
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منننن العمنننل الموكنننل  لننني البالغنننة ءلنننـ  ّ  البالغنننة تهنننتت بالجملنننة فننني  نننين  ّ  ا سنننلوبية 

تهنننتت بنننالنن و الننننن فننني   ي نننة ا منننر منننا عنننو  ةّ مجموعنننة منننن الجمنننل وعنننيا عنننو منننا 

و تتجاو عنننا     ين بالبالغنننة يصنننده الننندكتور ننننور الننندين الّ ننند بعبارتنننت و ا سنننلوبية ت نننتع

وينننند اعتنننند  الننننبعم  لنننني  ّ  البالغننننة عنننني ) سننننلوبية  فنننني ءلننننـ ت ننننتعين بهنننناو وعنننني 

و) ا سنننلوبية عننني بالغنننة  ديثنننة( و عنننيا ال نننول وارد فننني منننا ءكنننره الننندكتور       ال ننندامي(

تمهوووووب األسووووولوب ة ــوووووـ  وووووي  ﴿ فننننني معنننننر   ديثنننننت عنننننن ا سنننننلوبية يوسنننننف وغلي ننننني

ا يووورب  اللسوووان ا   بالنقووود األابوووي، كأنووو  ت ب ووود لطريووو  التند ووورا  ال رب وووة ــــــــوووـ وسووورال

  عنووود ل ووورو ــــوووـ   Rhétoriqueعت ووو  توووقت  الب لوووة القديموووة، ح وووث  ن  الب لوووة )

هوووووي  سووووولوب ة القووووودام    كموووووا  ن  األسووووولوب ة   هوووووي ب لوووووة حديهوووووة تحووووو  توووووكلها 

الموووووىاوم: علوووووم الت ب ووووور، و نقووووود لعسوووووال ب الفرايوووووة  ، و عل ووووو   األسووووولوب ة هوووووي   

 .8﴾   المباتر للب لةéreHéritiالوريث )

و  و تُعننند البالغنننة ال ديمنننة بمبا ثهنننا النننثالث  و علنننت البينننا  و علنننت البنننديل و علنننت المعننناني

 دوات و  ساسنننيات تعتمننند عليهنننا ا سنننلوبية فننني تحلينننل الننننن ا دبنننيع غينننر  ّ  الدراسنننات 

ا و ءلنننـ راجنننل بالدرجنننة ا ولننني  لننني  ا سنننلوبية للنصنننوي ا دبينننة رنننهدت ات ننناع ا كبينننر 

ينننر  النننبعم اتجاعاتهنننا المتعنننددةع و فننني عنننيا الصننندد ف ننند  هنننرت  نةرينننة الحجنننا  التننني 

  .بالغة  جديدة  كيلـ  نّها 

 

  :يالح او االت اإل ان الا  

يةهننر اةعتمننام بالحجننا  بواننوة فنني يلننية اةعتمننام بننال الم و فننن الننرد و ا يننناة كمننا 

ا فنني ال ننر   ال ننريت فنني م ننام النندفاة عنننت. و فنني ءلننـ ي ننول محمنند ا مننين   هننر ءلننـ كثيننر 

    و  وود بوورع   هم ووة الح ووام خا.ووة  ووي البرهنووة علوو  الفرضوو ا  الك م وووة  ﴿اليلبننة  

و الصووووفا ، ح ووووث بوووود  موووو  تنوووواول هووووإإل    المت لقووووة بكوووو ب   و  اوووو ة خلوووو  القوووور ن 

القاووووايا االهتموووواب الف لووووي بتو  ووووف اال ووووا  الل ويووووة و الب ل ووووة و السوووو ا  ة المقام ووووة 

عيت الننواردة فنني عننيا ال ننول تننو ي بننف  فالمنننا .9﴾ موور  وووب توورو    اوو ة مووا علوو  ل رهووا
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الحجننننا  ي ننننوم علنننني تو يننننف الوينننناو ا دبنننني ب ننننر  الننننرد علنننني الوصننننت و مجابهتننننت 

بالحجنننة و الننندليل يصننند اةنتصنننار ل لنننية منننن ال لنننايا الميروينننة وعنننيا العمنننل يتيلنننب 

وصننننت و   ننننن ااتيننننار ا لنننننا   والتركيننننك علنننني الن نننناط المناسننننبة ب يننننة التننننفثير فنننني ال

هنننتت العربينننة ال ديمنننة لنننت تو عننننا يم نننن ال نننول  ّ  البالغنننة  و البنننراعين. دلنننة استلنننعافت با

 ﴿        محمننند ا منننين طلبنننة ي نننولبشننن ل وااننن  بم نننفلة الحجنننا ع و  ينننال عنننيا ا منننر 

 لووو  الب لوووة ال رب وووة لفتووورك  ويلوووة موتىلوووة  وووي بووواأل ال بوووارك و األسووولوأل و لوووم ت موووب 

البرهوووان منوووإ ال ووواح  حتووو  علووو  توسووو   و تحل وووب المحووواوال  التوووي تناولووو  الح وووة و 

ال رووووواني، لكنوووو  يوووور   ن ىعووووااك  ووووراءك هووووإا التوووورا  كف لووووة ب عووووااك ترت ووووب عنا.وووور 

ر السووواب  بح وووث يبووورع تصوووور واضووو  الندريوووة الب ل وووة ال رب وووة بطريقوووة موتلفوووة عووو

لب لوووة الءووو ر و  خووور لب لوووة الح وووام ألن  الب لوووة ال رب وووة  وووي عصووور التووودوير كانووو  

و مإهب ووووة و اوتماع ووووة بال ووووة  تسووووت  ب لحاوووووا  م  نووووة ن موووو  عوووور سوووو ا ا   كريووووة 

     . 10﴾الوصو. ة 

ا  اطنننة ب لنننية الحجنننة و الننندليل كاننننة متنننفارة و بننالرغت مّمنننا ورد فننني عنننيا ال نننول بنننفّ   

جهنننود ن ادننننا العنننرو فننني مبا نننث البالغنننة لبينننا  فننني الننندرس البالغننني العربننني  ةّ  ّ  فينننت 

و منننن انننالل منننا ت ننندم ءكنننره ن نننول  ّ  منننن الن ننناد منننن ينننر      . ننناب ة لجهنننود غينننرعت ال

 ﴿ءلنننـ ب ولنننت  نةرينننة الحجنننا  عننني بالغنننة جديننندة و ننننيكر مننننهت عبننند   صنننولة و يننند  ينننرّ 

لكووور يمكووور  ن ن تبووور    الب لوووة ال ديووودك  وووي ال صووور الحوووديث ب لوووا  كموووا يقوووول روبوووول

و فنني عننيا .       11﴾ ووواء بهووا ب رلمووان و ت ت كووا هووي هووإإل الب لووة ال ديوودكالب لووة التووي 

بصنننننو  موتلننننة منننن الويابنننات ا دبيّننننةع  رنننارة مننننت  لننني نةريننننة الحجنننا  التننني تهنننتت 

و الويننناو النل نننني اينننة منننن الويننناو الشنننعرُ  لننني الويننناو ال ياسننني و كنننيا ال نننانوني بد

ع  يننث يننتت فنني ءلننـ تحدينند و ينننة و اينناو الصننورة و غيننر ءلننـ مننن الويابننات الل ويننة

البالغنننة الجديننندةع سنننوا   منننا تعلننن  بنننالمعني التعبينننرُ النننيُ يفاننني اةتجننناه ا سنننلوبيع  و 

اةتجننناه التنننداولي       و يعتبنننر كنننل منننن بيرلمنننا   نننناعي النننيُ ي نننلـالمعنننني الحجننناجي ا ي

و تيتي ننننا علمننننين مننننن  عننننالم اةتجنننناه الحجنننناجي و ءلننننـ لعنايتهمننننا النا  ننننة بهننننيا المبحننننث 

الن نننندُ الننننيُ ي ت نننني  عميننننة بال ننننة فنننني الم اربننننات الن ديننننة الحديثننننة التنننني ت سننننّ للن نننند 
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 طلنن  عليننت ت ننمية المنهجنني  يننث  ّ  عننيين العلمننين يامننا بعمننل مشننترب يتمثننل فنني كتنناو 

يُعننننني عننننيا العمننننل ب ثيننننر مننننن  1960و مصنننننف فنننني الحجننننا  و و ينننند كننننا  ءلننننـ عننننام 

ال لنننايا المتعل نننة بموانننوة الحجنننا  ع و عننند عنننيا العمنننل تحنننديث للننندرس البالغننني و كنننا  

ءلنننـ منننن انننالل تو ينننف المنننناعيت البالغينننة ال ديمنننة و اسنننتثمارعا فننني بيري نننة  ديثنننة فننني 

  دراسة رتي  نواة الويابات.

  الهالا االت اإل الس م ائي:

و يننند كنننا  ، يفاننني عنننيا اةتجننناه يلنننية اةعتمنننام بعلنننت العالمنننات الل وينننة و غينننر الل وينننة

بننين نهايننات ال ننر  التاسننل عشننر و بنندايات ال ننر  العشننرينع و عنننناب  هننور عننيا اةتجنناه 

مننن ييلنن  علنني عننيا العلننت مصننيل  ال ننيميولوجياع و يعننود النلننل فنني بننرو ه  لنني عننالت 

الل نننانيات ال وي نننرُ فرديننننا  دوسوسنننير  ء عنننو النننيُ  رنننار  لننني عنننيا العلنننت وعنننن عنننيا 

و ىاا كوووان اوسوسووو ر يتحووود   ﴿ي نننول الننندكتور يوسنننف وغلي ننني متحننندث ا عنننن عنننيا العلنننت  

وووا يووووود  و تتنبوووأ بمووو  اإل و  وووا )لم   وووي الفقووورك السوووابقة، بل وووة تصوووويرية، تستءووور  علمال

تجننناه بالبالغنننة ت نننتويننا جهنننود روة  بنننارت . و عنننن عالينننة عنننيا اة12﴾ضووورورك وووووواإل 

الننننيُ  نننناول    ييبنننن  البالغننننة علنننني ا نةمننننة ال ننننيميا يةع و عننننو فنننني ءلننننـ يننننر   ّ  

نننا تعنننني ب نننل الويابنننات دو  اسننتثنا     لوووم ت ووود ــوووـ يقصووود الب لوووة  ﴿البالغننة  صنننبحة علم 

وووا للوطابوووا  كا وووة  وووا عامال وووا بالوطووواأل، و ىن موووا .وووار  علمال وووا خا.ال  ينننث ينننام .  13﴾ــوووـ علمال

روة  بنننننارت البحنننننث عنننننن ا ن ننننناظ اللنةينننننة و غينننننر اللنةينننننة فننننني بعنننننم  الةنننننواعر 

ال ننننيميولوجية منهننننا ا سنننناطير و ا  يننننا  و النصننننوي ا دبيننننة و بالوصننننوي الصننننورة 

ا رنننننهارية  ء  نّنننننت ينننننر   ّ  الصنننننورة ا رنننننهارية تُصنننننا  بيرا ننننن   سنننننلوبية متعنننننددة 

و ال نننننجل و الم ابلنننننة و غينننننر ءلنننننـ مننننننن كاةسنننننتعارة و التشنننننبيت و المجنننننا  و ال ناينننننة 

     المبا ث البالغية و في عيا دليل ياطل علي استنادة عيا العلت من البالغة ال ديمة . 

 :تداوليال االت اإل راب الا

علنني رصنند العاليننة ال ا مننة بننين بنيننة النننن و يلننية التواصننل و  اةتجنناه التننداولي نبنننيي

ءكنننره الويينننب ال كوينننني كنننيلـ فننني بننناو عننني عالينننة لهنننا  رعاصننناتها ا ولننني فننني منننا 
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و غينننر بعيننند  عنننن عنننيا   تعرينننف البالغنننة علننني  نّهنننا و مياب نننة ال نننالم لم تلننني الحنننالو

التداول وووة  ﴿  عنننيا المعنننني ت للتداولينننةالتعرينننف ينننيكر الننندكتور صنننالة فلنننل فننني تعرينننن

علووم ي نوو  بال   ووة بوو ر بن ووة الوونص و عنا.وور المو ووف التوا.وولي المرتبطووة بوو  بءوووكب 

و علننني العمنننوم .  14﴾دم و هوووإا موووا كوووان يسوووم   وووي الب لوووة القديموووة بمقتاووو  الحوووالمووون

بننفّ  البالغننة عنني مراعنناة لم تلنني الحننال  ُ  ّ  المننت لت ةبنند فنني كننال التعننرينين تصننري  

و عنننيا يننننر  علينننت باللنننرورة تويّنننر ل لننننا  و مراعننناة لنننت منننن اةعتمنننام بحنننال المتل ننني 

و  ﴿الننندكتور   مننند ميلنننوو فننني م نننام م تلننني الحنننال ب ولنننت و يننند فّصنننل لحنننال المتل نننين. 

  مقتاووو  الحوووال موتلوووف، ومقاموووا  الكووو ب متفاوتوووة،  مقووواب التنك ووور يبووواير مقووواب الت ريوووف

و مقوواب اإل وو ا يبوواير مقوواب التق  وود، و مقوواب التقووديم يبوواير مقوواب التووأخ ر، و مقوواب الووإكر 

، و مقووواب الفصوووب يبووواير مقووواب يبووواير مقووواب الحوووإ ، و مقووواب القصووور يبووواير مقووواب خ  ووو 

يبوووواير الو.ووووب، و مقوووواب اإلي وووواع يبوووواير مقوووواب اإل نوووواأل و المسوووواواك، و خطوووواأل الووووإكي 

 .15﴾خطاأل ال بي، و لكب كلمة مر .احبها مقاب

ةبننند علننني  فنننني عنننيا التعرينننف الشنننامل ي نننرد لننننا الننندكتور بعنننم الم امنننات و كينننف  نّنننت

الح نننبا  درجنننات التنننناوت الحاصنننلة  المبننندة    يراعننني  نننال المتل نننين و ءلنننـ با اننني فننني

ويننناو لمنننتعلت غينننر الل يوجنننت يُالننن الويننناو بيننننهت فننني النننيكا  و الم نننتو  العلمننني منننثال  ف

النننيُ يوجنننت ل منننيع و ع نننيا فالبننند منننن نةنننرة استشنننرافية للمتل ننني يبنننل توجينننت الويننناو و 

.و عننننيا مبحننننث مننننن المبا ننننث البالغيننننة التنننني م تلنننني الحننننالعننننيا مننننا ينننندعي بمراعنننناة 

   رت في اةتجاه التداولي اليُ يهتت بم فلة التواصل بين المل ي و المتل ي.استثم

 خامسالا االت اإل اللساني:

ا منننن علنننوم البالغنننة ال ديمنننة  يُعننند عنننيا اةتجننناه منننن الم نننالـ الن ننندُ التننني اسنننتنادت كثينننر 

كننو  المبا نننث ال بنننر  التننني جننني  بهنننا فننني عننيا اةتجننناه يامنننة علننني تو ينننف العديننند منننن 

ا ااصنننة منننا تعلّننن  بال لنننايا ا مبحنننث اةسنننتعارة و المجنننا   ينننث لبالغينننة الميروينننة ينننديم 

 ّ  جاكوب ننو  فنني دراسننة منننت للصننور البالغيننة يحنناول تن ننير ينندرة المننت لت الل ويننة فنني 

بعننننننديها الح ي نننننني و المجننننننا ُ  ء يتصننننننور اةسننننننتعارة منيل  ننننننا مننننننن مبنننننند  التركيننننننب و 
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با ننننث الل ننننانياتع كمننننا يعمننننند اةسننننتبدال الننننيُ عننننو فننننني   ي ننننة ا مننننر مبحننننث منننننن م

جاكوب ننننو   لنننني  جننننرا  م ارنننننة بننننين المجننننا  و اةسننننتعارة ويننننر   ّ  اةسننننتعارة لهننننا 

ارتبنناط بننالمحور اةسنننتبداليع  مننا المجننا  فلنننت ارتبنناط بننالمحور التنننفليني و عننيا مننا يتلننن  

االسوووت ارك هوووي نتوووام عمل وووة اسوووتبدال وحووودك االل وووة بوووأخر  تءوووتر   ﴿فننني عنننيا الننننن  

االل ووة و توتلووف م هووا  ووي سووما   خوور  توورتب  بووالمحور االسووتبدالي، م هووا  ووي سووما  

ب نموووا الم ووواع او الب ووود الىمنوووي يتوووأت  مووور مقووودرك الموووتكلم علووو  توووأل ف بووو ر الكلموووا  

التعرينننف ينننو ي بن ننناط  . فالرنننـ  ّ  عنننيا  16﴾ضووومر  واعووود نحوووو الل وووة التوووي يسوووت ملها 

الت ننناطل الحاصنننلة بنننين البالغنننة العربينننة ال ديمنننة بعلومهنننا النننثالث و علنننت الل نننانياتع  ينننث 

 ّ  المحنننور اةسنننتبدالي و كنننيا المحنننور التركيبننني يفاننني مادتنننت الونننام التننني ي نننوم عليهنننا منننن 

 . معين البالغة ال ديمة فتفاي بيلـ الل انيات صورة جديدة للبالغة العربية ال ديمة

ننن ا ة يم نننن فننني عنننيه الورينننة البحثينننة الب نننيية التينننرظ  لننني عديننند اةتجاعنننات التننني و اتام 

سننننل تها البالغننننة الجدينننندةع  ء  ّ  عننننيه اةتجاعننننات متعننننددة و متنوعننننةع و ينننند اننننا  فيهننننا 

البننننا ثو  و المتوصصننننو   رننننواط ا كبيننننرة و معتبننننرة فنننني  بننننرا  مننننواطن الت ننننا  عننننيه 

ةع و كينننننف كاننننننة البالغنننننة ال ديمنننننة بعلومهنننننا النننننثالث اةتجاعنننننات الن دينننننة بعلنننننت البالغننننن

م ومنننات  ساسنننية يامنننة عليهنننا عنننيه الم نننالـ الن دينننة لتحلينننل الويابننناتع فننني صنننورة و 

ثننوو  بالغننّي  جدينندةع و فنني كننل ءلننـ بيننا  لل ننب  الن نندُ العربنني غيننر الممنننهت فنني  مننن  

    .     مت دم 
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  ائمة المصاار و المراو :

                                                             
  ينةر   مد ميلووع البحث البالغي عند العروع منشورات دار الجا ظ للنشرع ب دادع ط1ع 1981ع ي  71

  المرجل نن تع ي7 2 

  المرجل نن تع ي 3.5 

  المرجل نن تع ي 4.35 

  الوييب ال كوينيع التلوينع تح ي  عبد الر ما  البريوييع ال اعرةع 1932ع ط1ع ي 5.33 

  سامي عبابنةع اتجاعات الن اد العرو في يرا ة النن الشعرُ الحديثع جدارا لل تاو العالمي ع ط2 ع 2010ع ي6.165 

  نور الدين الّ دع ا سلوبية و تحليل الوياوع دار عومة لليباعة و النشر و التو يلع الجكا رع ط1ع 2010ع ي 7.7 

  يوسف وغلي يع مناعت الن د ا دبيع ج ور للنشر و التو يلع الجكا رع ط3ع 2015ع ي8.85 

  اليلبة محمد ا مينع الحجا  في البالغة المعاصرةع دار ال تاو الجديد المتحدةع بيروتع ط1ع 2008ع ي 9.261 

  المرجل نن ت ي10.282 

  عبد   صولةع في نةرية الحجا  دراسات و تيبي ات مي  يلياني للنشرع تونّع ط1ع 2011ع ي 11.71 

  يوسف وغلي يع مناعت الن د ا دبيع ج ور للنشر و التو يلع الجكا رع ط3ع 2015ع ي12.95 

  روة  بارتع يرا ة جديدة للبالغة ال ديمةع ترجمة عمر  وكا ع رجية للنشر و التو يلع ال اعرةع ط1ع 2011ع ي13.6 

  صالة فللع بالغة الوياو و علت الننع عالت المعرفةع ال ويةع 1992ع ي 14.21 

    مد ميلووع البحث البالغي عند العروع منشورات دار الجا ظ للنشرع ب دادع ط1981ع1ع ي 15.7 

  عبد العكيك الحويدظع اةستعارة عند روما  جاكوب و ع مجلة عالمات  54ع مجلد14ع دي مبر2004ع ي 16.227 
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بسكرة -جامعة محمد خيضر   

 

 كلية اآلداب واللغات

 

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 الملتقى الوطني :

  اللغوي الحديث .البالغة الجديدة )المصطلح والمفهوم ( بين التراث العربي والفكر 

 2022ماي  10-09يومي :  

 استمارة المشاركة :  

 : زنينة جيهاد  االسم واللقب

 : طالبة دكتوراه  الصفة

  -تيارت  –جامعة ابن خلدون :  مؤسسة االنتماء

 0699504029:  الهاتف و البريد االلكتروني

djihadzenina@gmail.com   

 البالغة الجديدة في التراث :  محور المداخلة

 . الحجاج في الموروث البالغي العربي:  عنوان المداخلة

 الملخص :

اهتم البالغيون بالبعد الحجاجي في مدوناتهم واتخذوا من األساليب البالغية  سبيال  لذلك ؛ 

معا، في محاولة منهم الستمالة المتلقي والتأثير فيه  فاضطلعت بالوظيفة الجمالية و اإلقناعية 

وهو ممارسة أملتها البيئة الفكرية واألدبية التي غيير في فكره أو تعديل في سلوكه قصد إحداث ت

كانت مزيجا مختلفا من الثقافات والمرجعيات واالهتمامات مما ولد صراعا فكريا أججت آراءه 

ت والِسَجاالت العلمية  ؛ إذ عمد كل طرف على توظيف الفرق اإلسالمية عن طريق المناظرا

حجج وبراهين تؤيد رأيه وقصده إلى جانب  استعانتهم بالروابط  المنطقية واآلليات اللغوية 

مشكلين  بذلك نسيجا لغويا منسجما ،فقد دافع علماء البالغة  ) العرب ( في خطاباتهم عن 

ن والمشككين المناصرين للشعوبية والمتحاملين اإلعجاز القرآني والبيان العربي ضد الطاعني

على اللغة العربية  ، فاستوفت خطاباتهم جانبين : جانب حجاجي يهدف لإلقناع واآلخر بالغي 

 يهتم بجمالية األسلوب ، وهذا ما  يسعى البحث لكشفه واستجالء مكامنه  .

mailto:djihadzenina@gmail.com
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 اآلليات الحجاجية . –اإلقناع  –المتلقي  –البالغة العربية  –الحجاج الكلمات المفتاحية :  -

 المداخلة :  -

لقد أولى البالغيون العرب اهتماما بالغا بالحجاج فتجسد في ممارساتهم الخطابية 

آراءها ومناظراتهم الفكرية وخاصة في تصديهم لموجات الطعن والتشكيك التي أجج 

شأن البيان اإلعجاز القرآني والتقليل من حول أنصار الشعوبية ،محاولين بث شبهات 

 ، ما دفع األعالم األجالء  لدحض تلكم األفكار مستعينين بآليات حجاجيةالعربي 

إحداث تأثير في فكره هدفها إقناع المتلقي و وجملة من التقنيات والحجج الداعمة،

 ؛ إذ حاول كل فريق االنتصار لمذهبه ورأيهالستمالته وحمله على اإلذعان والتسليم 

فكريا نمت بفعله الحركة العلمية واألدبية  اولد صراع مام ومواجهة خصومه ،

انبثقت منها حقول معرفية شتى كالبالغة والفلسفة والمنطق والتي اتخذها ووازدهرت 

    قصد تغيير معتقد أو التعديل في السلوك .منتجو الخطاب وسائل لتبليغ آرائهم 

والجمالية وإنما تضطلع حيث أدرك البالغيون أن غاية البالغة ال تنحصر في الفنية 

؛ إذ " أن استعمال الظاهرة اللغوية يتفرع إلى  بوظائف أخرى كالحجاج واإلقناع

مستويين اثنين : أحدهما استعمال عادي يخلو من كل سمة أسلوبية ... والثاني هو 

، وهو ما يسعى   (1976)عبد السالم،  االستعمال المطبوع بسمة فنية خالصة "

الصبغة اعيا جميع الظروف السياقية ومازجا إياه بلتضمينه في خطابه مرالمتكلم 

 .الحجاجية 

فمعالجة البالغة العربية للنصوص األدبية يحكمها الوعي والقصد فقد اهتمت بالحالة 

" فاإلنجاز الكالمي ال لمخاطب إلى جانب مراعاتها للمقام النفسية والقدرات الفكرية ل

يكون عبثيا ، بل يرتبط بمقاصد وغايات تمثل الحبل ) الرابط ( الذي يصل المتكلم 

بالسامع ، مما يعني أن الكالم يقوم في الحقيقة على مفهوم الوظيفة التي تعد شرطا 

فهي تهدف إليصال المعنى إلى السامع  . (2013)عبد اللطيف، ألي تبليغ لغوي " 

في تركيب بياني  بديع جامعة بذلك الوظيفة االبالغية اإلخبارية والوظيفة الحجاجية 

 أو التأثيرية . 

فتمكن البالغة من تحقيق الغاية الحجاجية يقتضي تالحم الحجج واكتناه الصور 

تميل وتمتع ، ولكنها ال البيانية دورا إقناعيا ، فهي تعد آلية حجاجية " قد تؤثر وتس

تقنع وتفحم إال إذا تالحمت مع الحجج والمحاجة ، وإذا كانت ج روس تعتقد أن 

الصور البالغية هي بمثابة عملية أسلوبية تنشط الخطاب وذات وظيفة إقناعية ، فإن 

هذه الصور على الرغم من أهميتها ال تستطيع أن تصمد أمام العقل النفاذ والشك 

بدورها لمعيار القوة م تكن مدعومة عضويا بالحجج العقلية التي تخضع الوقاد ، ما ل
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، وكأنه يشير للشحنة الحجاجية التي تتضمنها الصور  (2001)حبيب، والضعف " 

 البالغية والتي تأثر على المتلقي وتقنعه .

 مفهوم الحجاج :  -

العربية معنى المجادلة بسبب خالف الوجهة أو حملت كلمة الحجاج في المعاجم 

الرأي كما دلت على معنى الدليل على الرأي المرغوب إثباته حيث عرفها ابن فارس 

ه بالحجة ، وذلك الظفر فيكون عند الخصومة تَ ب  لَ ته أي غَ ج  جَ حَ بقوله " حاججت فالنا فَ 

 (1979)ابن فارس، والمصدر الحجاج "  ج  جَ ، والجمع ح  

وفع به ة ما د  جَ : البرهان ، وقيل : الح   ة  جَ في حين عرفه ابن منظور بقوله " الح  

فر عند الخصومة وهو ة الوجه الذي يكون به الظَ جَ الخصم ؛ وقال األزهري : الح  

ة وحاجَ  وحجاج   ة : حجج  جَ م ، وجمع الح  : التخاص   والتحاج   ل  دِ أي جَ  اج  جَ ح  رجل مِ 

 )ابن منظور، د/ت( ا نازعة الحجة "وحجاج   ة  ومحاجَ 

فالمعنى اللغوي للحجاج حمل داللة الخصومة والمجادلة وتقديم الحجج واألدلة لتأييد 

 الفكرة للتمكن من اإلقناع والتأثير .

فهو " درس تقنيات  الخطاب التي من شأنها أن  للحجاج االصطالحية أما الداللة

تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات ، أو تزيد في درجة ذلك 

، فالغاية التي يصبو إليها الحجاج هي اإلقناع وزيادة  (2011)عبد هللا، التسليم "  

  . ا يبعثهم للقيام بالعمل أو اإلعراض عنهممدرجة ذلك اإلذعان لدى السامعين 

وعرفه طه عبد الرحمن بقوله " حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه إلى الغير 

)طه، اللسان والميزان أو إلفهامه دعوى مخصوصة يحق له االعتراض عليها " 

، كما وسع من مفهومه في كتابه " في أصول الحوار   (1998التكوثر العقلي، 

وتجديد علم الكالم " وأعطى للحجاج صفتين رئيسيتين هما : التداولية والجدلية  فقال 

بأنه " فعالية تداولية جدلية ، فهو تداولي ألن طابعه الفكري مقامي واجتماعي ، إذ 

وتوجهات طالب إخبارية يأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة وم

ظرفية ، ويهدف إلى االشتراك جماعيا في إنشاء معرفة علمية إنشاء موجها بقدر 

الحاجة ، وهو أيضا جدلي ، ألن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استداللية 

وتجديد علم )طه، في أصول الحوار  أوسع وأغنى من البيانات البرهانية الضيقة "

 . (2000الكالم، 
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فالعالقة التخاطبية في الحجاج قائمة على قصدي االدعاء واالعتراض ، فالمقصود 

باالدعاء " ادعاء الناطق الصريح لما يقول في نفسه وتمام االستعداد إلقامة الدليل 

، مما يعني  (1998التكوثر العقلي، )طه، اللسان والميزان أو عليه عند الضرورة " 

كفاءة المحاجج وقدرته على االستدالل ألفكاره ، في حين يقتضي االعتراض " أن 

)طه، اللسان والميزان يكون للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه " 

، فالبد  من إقامة الحجة القوية حتى يذعن   (225، صفحة 1998أو التكوثر العقلي، 

 المَخاَطب ويستميل ويغير رأيه .

 الحجاج عند الجاحظ :  -

عن اإلعجاز القرآن  الصريح والضمني تجلى البعد الحجاجي عند الجاحظ في دفاعه

إلى جانب تمسكه بمذهبه  متصديا بذلك لخصومه  ، وذوده عن البيان العربي

االعتزالي وهو ما أكده محمد سالم محمد األمين الطلبة بقوله " ومن العوامل التي 

جعلت الجاحظ يهتم بالنزعة الحجاجية وبالوظائف اللغوية والبالغية ، انتماؤه 

وتصدره للدفاع عن العديد من أطروحاتهم ؛ وكان من شأن هذا المذهبي إلى المعتزلة 

التفكير في نصوص الخصوم وفرضياتهم ، ثم البحث عن اآلليات الكفيلة  تحفيزه على

بمقارعها ودحضها وعما يتعلق بهذا الهدف من ضرورة التقدير الجيد لحسابات 

 (2008)محمد سالم محمد األمين، التوقع واالحتمال " 

ومطلعا عالما باللغة والنحو كالم ،ما عارفا باللغة وتصاريف الفقد كان الجاحظ متكل

على الثقافات ما جعله " يمتلك القدرة على االحتجاج للشيء ونقيضه ، كأن يحتج 

للبخل ويظهره في صورة تدبير وإصالح أو يحتج ضده فيخرجه في صورة شائهة 

 .(2011)محمد،  ساخرة تنزل بالبخالء إلى أسفل الدركات "

ستدل بقصة حيث اإقناع السامع  ووبين أثر البيان و الفصاحة في اإلبانة عن الحجة  

ومحاججته لفرعون فقال " وسأل هللا عز وجل موسى بن عمران موسى عليه السالم 

عليه السالم حين بعثه إلى فرعون بإبالغ رسالته ، واإلبانة عن حجته ، واإلفصاح 

، ولكن موسى عليه السالم تنبه للعقدة في لسانه   (1998)الجاحظ، عن أدلته " 

والحبسة في بيانه ما دفعه لالستعانة بأخيه ) هارون ( الذي كان أفصح لسانا بغية 

عقب الجاحظ على ذلك بقوله " رغبة منه في فإقامة الحجة على فرعون وقومه ،  

، وح الداللة ؛ لتكون األعناق إليه أميل غاية اإلفصاح بالحجة ، والمبالغة في وض

 .    (1998)الجاحظ،  والعقول عنه أفهم ، والنفوس إليه أسرع "
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كما وضح مقدرة العرب الحجاجية ومناظرتهم لخصومهم وامتالكهم لآلليات 

بالغة المنطق ، الخطابية فقال " وذكر هللا عز وجل لنبيه عليه السالم حال قريش في 

ورجاحة األحالم ، وصحة العقول ، وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراء 

والمكر ، ومن بالغة األلسنة واللدد عند الخصومة ... ثم ذكر خالبة ألسنتهم ، 

 (9-8ص  1الصفحات ج، 1998)الجاحظ، واستمالة األسماع بحسن منطقهم " 

وفهم ،وميل األعناق ،تمثلت في  استمالة القلوب  الجاحظ  األغراض اإلقناعية عندف

.أما الوسائل الحجاجية التي تمكنهم من ذلك فهي الفصاحة واسراع النفس ،العقول 

 ،وبالغة المنطق ،ورجاحة األحالم وصحة  العقول .

، فالقارئ  وسالحا للرد على المعارضين من البيان آلية لإلقناع  الجاحظو اتخذ 

لكتاب البيان والتبيين يدرك " أن مادته ال تخرج عن ثالثة محاور أولها : وظيفة 

البيان وقيمته ، وثانيها : العملية البيانية وأدواتها أما الثالثة : فخاصة بالبيان العربي 

  . (1999)محمد ا.،  قيمه وتاريخه "

فعرف البيان بقوله هو " اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى ، وهتك الحجاب 

إلى حقيقته ، ويهجم على محصوله كائنا ما كان دون الضمير ، حتى يفضي السامع 

ذلك البيان ، ومن أي جنس كان ذلك الدليل ؛ ألن مدار األمر والغاية التي إليها يجري 

الفهم واإلفهام ، فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن  القائل والسامع ، وإنما هو

  (76 1، صفحة ج1998)الجاحظ،  المعنى ، فذاك هو البيان في ذلك الموضع " 

)عبد ،ويتضح من كالمه " أن البيان يحمل بعدا إجرائيا تداوليا يتمثل في اإلفهام " 

 (63، صفحة 2013اللطيف، 

عنه عبر هو ما  انحصرت وظيفة البيان عند الجاحظ في اإلفهام واإلقناع وحيث  

محمد العمري بقوله " يتنازع البيان عند الجاحظ في كتابه البيان والتبيين مفهومان أو 

 وظيفتان : 

 البيان معرفة : الوظيفة الفهمية  -1

 (194، صفحة 1999)محمد ا.،  إقناع : أو الوظيفة اإلقناعية  "البيان  -2

ركز الجاحظ على الوظيفة اإلفهامية في قوله " مدار األمر على البيان والتبين ، 

سعيا منه لحماية اللغة   (11ص1صفحة ج، 1998)الجاحظ،  وعلى اإلفهام والتفهم "

 خالل الفهم . من اللحن وتوضيح أحكام الدين للمكلفين وال يتأتى ذلك إال من
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في حين اقتضت الوظيفة الحجاجية عنده فصاحة القول ومراعاة أحوال المخاطبين 

ار والمقام فقال " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ، ويوازن بينها وبين أقد

 (138ص 1، صفحة ج1998)الجاحظ، المستمعين ، وبين أقدار الحاالت " 

كل " وسائل التعبير الممكنة بين البشر ، ومختلف كانت شاملة للبيان فنظرته ل

الكيفيات التي يؤدون بها المعنى ، بقطع النظر عن العالمة المستخدمة ، وهذا معنى 

، حيث تعدد أصناف الداللة عند الجاحظ  (1981)حمادي، " عام يتسع للغة وغيرها 

 ) اللفظ ، اإلشارة ، الخط ، والعقد ... ( يستعان بها في العملية الخطابية .

" فتحليل واهتم باإلقناع الشفوي وبالغة الخطيب وتمكنه من أسرار اللغة وتصاريفها 

ولة استراتجية كتاب البيان والتبيين للجاحظ يكشف بكل وضوح أن هذا الكتاب محا

)محمد ا.، المقام لوضع نظرية لبالغة اإلقناع ، مركزها الخطاب اللغوي الشفوي " 

الخطابي والمقام الشعري في الدرس البالغي ضمن كتاب نظرية األدب في القرن 

، كما أشار لبعض العيوب التي قد تضعف الخطاب الحجاجي  (1996العشرين، 

فقال " وليس ، حفظك وتبعده عن غايته ملتمسا في البالغة جانبين اإلقناعي والتخيلي 

هللا ، مضرة سالطة اللسان عند المنازعة ، وسقطات الخطل يوم إطالة الخطبة ، 

فوت درك  الحاجة بأعظم مما يحدث عن العي من اختالل الحجة ، وعن الحصر من 

، والناس ال يعيرون الخرس ، وال يلومون من استولى على بيانه العجز ، وهم يذمون 

تضاعف  البلغاء،وتعاطيا مناظرة  الخطباء،الحصر ... فإن تكلفا مع ذلك مقامات 

 . (12ص 1، صفحة ج1998)الجاحظ، عليهما الذم وترادف عليهما التأنيب " 

الذي وجد منفذا  لتجنب القصور ، والوقوع في الحرج ومثل بقصة واصل بن عطاء 

أو  االنحراف عن  الهدف في محاججة لخصومه فقال " ولما علم واصل بن عطاء 

أنه ألثغ ، فاحش اللثغ وأن مخرج ذلك منه شنيع ، وأنه إذ كان داعية مقالة ، ورئيس 

النحل وزعماء الملل ، وأنه البد من مقارعة ة ، وأنه يريد االحتجاج على أرباب نحل

األبطال ، ومن الخطب الطوال ، وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة ... وأن ذلك 

من أكثر ما تستمال به القلوب، وتثنى به األعناق وتزين المعاني؛ وعلم واصل أنه 

واللسان المتمكن... رام أبو حذيفة إسقاط الراء من  معه ما ينوب عن البيان التام، ليس

 .      (15-14ص : 1، الصفحات ج1998)الجاحظ،  كالمه "

فإن تم تقرير الحجة وأذعنت العقول لما طرح عليها من آراء حاز المتكلم بذلك فصل 

الخطاب " وهو نوع من القول تجتمع فيه الصنعة اللفظية والحجة المقنعة مع عدم 

 (2009)محمد عابد، اإلثقال على السامع " 

 الحجاج عند ابن وهب :  -
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وأما الجدل والمجادلة ، فهما قول يقصد تحدث ابن وهب عن الجدل والمجادلة فقال " 
بهما إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين ، ويستعمل في المذاهب والديانات 

، وفي الحقوق والخصومات ، وفي التسؤل واالعتذارات ؛ ويدخل في الشعر والنثر 

، وقسمه إلى قسمين " أحدهما محمود ، واآلخر المذموم فأما   (1969ابن وهب، ) "
المحمود فهو الذي يقصد به الحق ،ويستعمل فيه الصدق ، وأما المذموم  فما أريد به 

 .(177، صفحة 1969)ابن وهب،  المهارة والغلبة ، وطلب به الرياء والسمعة "

فقال " البيان على أربعة أوجه : فمنه وربط البيان بالعقل وقسمه إلى أربعة أصناف 

بيان األشياء بذواتها  وإن لم تبن بلغاتها ، ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند 

إعمال الفكر واللب ، ومنه البيان باللسان ، ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من بعد 

، فهدف البيان عنده هو بناء المعرفة عن  (56، صفحة 1969)ابن وهب، وغاب "  

)ابن " طريق التصديق ال على اليقين، والحجة على معنى اإلقناع ال البرهان " 

 (87، صفحة 1969وهب، 

وليس يجب القياس إال عن ناع حيث قال " كما تطرق للقياس وعده آلية مهمة في اإلق

قول يتقدم فيكون القياس نتيجته ، كقولنا : إذا كان الحي حساسا متحركا ، فاإلنسان 

حي ، وربما كان ذلك في اللسان العربي مقدمة أو مقدمتين ، أو أكثر على ] قدر [ ما 

اس إال عن يتجه من إفهام المخاطب فأما أصحاب المنطق فيقولون : إنه ال يجب قي

طريق مقدمتين إلحداهما باألخرى تعلق ... وإنما يكتفي في لسان العرب بمقدمة 

، مدركا البعد   (68، صفحة 1969)ابن وهب، واحدة على التوسع وعلم المخاطب " 

الحجاجي للقياس ووقوعه في االلتباس فقال " فالظاهر مستغن بظهوره عن 

االستدالل عليه واالجتماع عليه ألنه ال خالف له ، والباطن هو المحتاج إلى أن 

، فقد دعا   (65، صفحة 1969)ابن وهب، يستدل عليه بضروب االستدالل " 

في المقدمات التي تفرز نتائج للضرورة تقويم وسائل الحجاج واالنتباه للمغالطة 

 خاطئة .

 الحجاج عند عبد القاهر الجرجاني :  -

سر إعجاز القرآن الكريم و الذي  عنللكشف استعان عبد القاهر باآلليات الحجاجية 

جاعال من الشعر العربي مصدرا لالحتجاج على بالغته ،  ،نظمه بديع تجلى في 

مفندا رأى خصومه وداعيا لإلقبال  حيث رد الشبهات المتعلقة بالشعر والزهد عنه 

 عليه وحفظه .

وحسم الخصومة التي وقعت بين أنصار اللفظ والمعنى موضحا أن المزية تكمن في 

لنحو ، فاللفظ يكسب رونقه حسن التركيب والصياغة القائمة على مراعاة قواعد ا
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داخل السياق ؛ إذ " األلفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ، ويعمد بها 

 .(1991)عبد القاهر، إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب " 

" فتشكل بذلك ضربا خاصا من التأليف وفق انتظام المعاني في النفس  الكلمات تنتظم

فاالختصاص في الترتيب يقع في األلفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس، 

 (05، صفحة 1991)عبد القاهر، المنتظمة فيها على قضية العقل " 

الستدراجه وإقامة لديه وكان يدفع المتلقي لالقتناع من خالل توظيف مقدمات معلومة 

الحجة عليه ومثال ذلك قوله "واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك ، علمت علما ال 

يعترضه الشك ، أن ال نظم في الكلم وال ترتيب ، حتى يعلق بعضها ببعض ، ويبني 

، ليصل إلى نتيجة مفادها أن النظم   (2003)عبد القاهر ا.، بعضها على بعض " 

 . يكمن في تعليق الكلم بعضها ببعض بطريقة مخصوصة 

هم بقوله " وهل تجد جووضح موقفه ممن قصر الفصاحة في التالؤم اللفظي وحاج

أحدا يقول : هذه اللفظة فصيحة ، إال وهو يعتبر مكانها من النظم ، وحسن مالءمة 

ؤانستها ألخواتها ؟ وهل قالوا : لفظة متمكنة معناها  لمعنى جارتها ، وفضل م

عن ومقبولة ، وفي خالفه : قلقة نابية ، ومستكرهة إال وغرضهم أن يعبروا بالتمكن 

حسن االتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها ، وبالقلق والنبو عن سوء التالؤم ، وأن 

ون لفقا للتالية في األولى لم تلق بالثانية في معناها ، وأن السابقة لم تصلح أن تك

، فالفصاحة ال تكون للفظة المفردة  (98، صفحة 2003)عبد القاهر ا.،  مؤداها "

 المنزوعة من نسقها اللغوي وإنما تتكسب تلك الخاصية داخل التركيب .

 اإلبالغكما أدرك الجرجاني الوظيفة الحجاجية للبالغة وأنها ليست مقصورة على 

، فاألسلوب البالغي إن كان" ذما كان مسه أوجع ، ومسه ألذع ، ووقعه أشد ، والفنية 

وحده أحد ، وأن كان حجاجا كان برهانه أنور ، وسلطانه أقهر ، وبيانه أبهر وإن كان 

فه أجد ولسانه ألد وإن كان اعتذارا كان إلى القبول افتخارا كان شأوه أبعد ، وشر

الغضب أفل وفي عقد العقود أنفث أقرب ، وللقلوب أخلب ، وللسخائم أسل ، ولغرب 

 (115، صفحة 1991)عبد القاهر ا.،  ، وعلى حسن الرجوع أبعث "

للحجاج وضرب لذلك مثال بقوله " ولو أن واعتبر الجرجاني التمثيل الحسي وسيلة 

رجال أراد أن يضرب مثال في تنافي الشيئين فقال: هذا وذاك ال يجتمعان ؟ وأشار 

ال نجده إذا أخبرك بالقول فقال  إلى ماء ونار حاضرين ، وجدت لتمثيله من التأثير ما

فس ، والذي : هل يجتمع الماء والنار ؟ . وذلك الذي تفعل المشاهدة من التحريك للن
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يجيء بها من تمكن المعنى في القلب إذا كانت مستفاده من العيان ، ومتصرفه حيث 

، فالصورة مأخوذة من   (127، صفحة 1991)عبد القاهر ا.، تتصرف العينان " 

 اليمكن إنكار حقيقته .هي دليل مستحكم  الواقع  وتدركها الحواس لذا 

فهي عنده " ضرب من التشبيه ، ونمط من وتفطن للبنية االستداللية لالستعارة 

التمثيل ، والتشبيه قياس  والقياس يجري فيما تعيه القلوب ، وتدركه العقول ، 

، صفحة 1991)عبد القاهر ا.، وتستفتى فيه األفهام واألذهان ، ال األسماع واآلذان " 

20)  

فالصور البيانية من اآلليات الحجاجية التي توظف في استجالء المعاني والتأثير في 

 المخاطبين واستمالتهم .

 الحجاج عند السكاكي :  -

أدمج السكاكي الحد واالستدالل في علمي البيان والمعاني فقال " ولما كان تمام علم 

،   (1987)السكاكي، المعاني بعلمي الحد  واالستدالل لم أر بدا من التسمح بهما " 

حيث جعل من النظام االستداللي محورا لتأسيس البالغة فهي قائمة على المعرفة 

واإلقناع وأوضح ذلك بقوله " وعندك علم أن مقام االستدالل بالنسبة إلى سائر 

مقامات الكالم جزء واحد من جملتها ، وشعبة فردة من دوحتها ، علمت أن تتبع 

تراكيب الكالم االستداللي ومعرفة خواصها مما يلزم صاحب علم المعاني والبيان " 

 . (432، صفحة 1987كي، )السكا

لدورهما في العملية التواصلية فقال " ال يخفى عليك أن المقام والمستمع  ركز علىو

مقامات الكالم متفاوتة فمقام التشكر يباين مقام الشكاية ، ومقام التهنئة يباين مقام 

التعزية ، ومقام المدح يباين مقام الذم )...( ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء 

، فلن تتحقق الغاية اإلقناعية دون   (168، صفحة 1987)السكاكي، على اإلنكار " 

 مراعاة المقام الخطابي .

وقد علق عبد اللطيف عادل على رأي السكاكي بقوله " هدف البيان الحجاجي عند 

السكاكي يتعلق بـ تحصيل المطلوب مما يعني خدمته لمقصدية المتكلم ضمن سياق 

، 2013)عبد اللطيف،  يان يبنى بالدليل وليس بالتحسين األسلوبي "تخاطبي معين فالب

 .           (78صفحة 

فالبيان عند السكاكي ذو بعد إقناعي مرجعه عالقتين :  األولى االنتقال من ملزوم إلى 

معرض حديثه  عن الصور الزم والثانية االنتقال من الزم إلى ملزوم ، وبين ذلك في 

البيانية فقال " المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى الالزم ، كما تقول ) رعينا غيثا ( 
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والمراد الزمه ، وهو النبت ... وإن الكناية ينتقل فيه من الالزم إلى الملزوم ، كما 

 فاللقامة الذي هو ملزوم طول النجاد تقول : فالن طويل النجاد ،  والمراد طويل ا

 يصار إلى جعل النجاد طويال أو قصيرا ، إال لكون القامة طويلة أو قصيرة "

، فالتنقيب عن معنى المعنى يقتضي    (331-330، الصفحات 1987)السكاكي، 

 االستدالل واللزوم .

ي ؛ إذ يعد " الخطاب اتسمت البالغة العربية بأبعاد شتى منها : التخيلي واإلقناع

التداولي اإلقناعي أحد وجهي البالغة ، ووجهها الثاني التخييل فالبالغة تضم في 

التخييلية من شعر وسرد وغيرهما ، كما تضم في جانبها كل الخطابات  هاجانب من

الثاني كل مكونات الخطاب التداولي ... فبالغة الخطاب اإلقناعي تقابل بالغة 

)محمد ا.، في بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل الخطاب التخييلي وتتداخل معها " 

  (2002نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، 

 خاتمة :  -

 خلص البحث إلى جملة من النتائج تمثلت في : 

اتخذ البالغيون من الحجاج آلية للدفاع عن أفكارهم ومذهبهم وتجلى ذلك في  -

 مناظراتهم وردهم على خصومهم .

 ضمت البالغة العربية عدة وظائف كاألسلوبية اإلخبارية والتداولية الحجاجية . -

وأكد على ضرورة مراعاة اإلفهام واإلقناع  مفهومين:قام البيان عند الجاحظ على  -

 الظروف المحيطة بالخطاب.

وفهم استمالة القلوب  البيان والتي تمثلت في حدد الجاحظ األغراض اإلقناعية من -

 .ويتم ذلك من خالل وسائل لغوية وغير لغويةالعقول وتحريك النفوس 

 بالصور البيانية في محاججة اآلخرين بغية إقناعه واستمالتهم . استعان البالغيون -

بالعقل وجعله أربعة وجوه تهدف لبناء المعرفة عن طريق  البيان ابن وهب ربط -

     االستدالل والقياس .

األسلوب الحجاجي عند الجرجاني كان قائما على عرض آراء المدعين ثم  -

 االعتراض عليها و تفنيدها 

اإلقناعية وبنى السكاكي علم البيان على االستدالل واللزوم موضحا البنية التركيبية  -

 للصور البيانية .
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المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البالغي ضمن كتاب نظرية األدب في القرن (. 1996العمري محمد. )

 الدار البيضاء: إفريقيا الشرق. العشرين.

(. 2)المجلد  قناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيةفي بالغة الخطاب اإل(. 2002العمري محمد. )
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 (. مسيكلياني.1)المجلد  في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات(. 2011صولة عبد هللا. )

 (. الرباط: دار األمان.01)المجلد  بالغة اإلقناع في المناظرة(. 2013دل عبد اللطيف. )عا

 (. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.01)المجلد  اللسان والميزان أو التكوثر العقلي(. 1998عبد الرحمن طه. )

 . الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.(2)المجلد  في أصول الحوار وتجديد علم الكالم(. 2000عبد الرحمن طه. )

عالم الفكر ، (. التصوير والحجاج : نحو فهم تاريخي لبالغة نثر الجاحظ . 2011ديسمبر,  -مشبال محمد. )أكتوبر 

 .155، ص :  40المجلد  2، صفحة العدد  الكويت
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االستعاري :مقاربة بينية المداخل في"البنى االستعارية نحو بالغة خطاب تحوالت ال

 موسعة"لمحمد بازي.

 باحثة دكتوراه/ بثينة بهاللي

 و اللغة العربيةقسم اآلداب 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 الملخص:

هو عرفي مشق  إلى  القديم االستعاري من موطنه البالغي نسقتحوالت ال المقاربة تتبع اتتغي

في المخابرالمتخصصة في األبحاث والمعاصرة  لدراساتالراهنةفي اوعا ياألكثر ذ

وأجهزة من الحقل اإلدراكي  مفاهيماستثمارعلى  ضمن قالب بيني تحاقلي مبني،عرفانيةال

و الخطاب األدبيمعطيات تحليل باقي ودمجها و،أو من العلوم المعرفية عامة العصبيالذهنياتي

،بعيدا عن التنظيرات الكالسيكية ومفاهيم المشابهة ةاليوميالفلسفة أومقوالت فلسفة اللغة 

بشري أوبناء نموذج تصوري  يعرفموالدالالت اللغوية المجازية،في محاولة لنمذجة نسق 

ثم تتجسدن فيه الذهنيات ومقدرات اإلدراك الكلية في المقام األول،ـــ لفهم العالم ـــ، تمثيلي

الفعل االستعاري والوسائط الرقمية لبلورة مفهوم  انتقال إلى بالغة موسعة يتعانق فيهاال

وبالتالي اإلجابة على جملة اإلشكاليات ،االفتراضيةات المنوالية التي تضم االستعارةاالستعار

 الموالية:

  ؟التحوالت التي طرأت على النسق االستعاريما 

 بينيا عابرا تتحاقل فيه النظريات والجيوب  وما الذي جعل من الفعل االستعاري فعال

تحليل تأويل وتلقي و ومجاالتالرقمياتميدان العرفانوتصورية والمعارف الفلسفية و

 ؟الخطاب

من خالل الطرح المقدم في:"البنى االستعارية نحو بالغة موسعة" نناقشهاكل هذه المعطيات  

 لمحمد بازي.

استعارة استعاراتمنوالية،نسقاستعاري،العرفانية،المشابهة،نموذجتصوري،:الكلمات المفتاحية

 افتراضية.

 مقدمة:

للدرس البالغي وكركيزة لالجتهادات العربية والغربية تتعين االستعارة كمعلم أساس 

وبما حققه في الزمن البالغية القديمة،ولعل الجاهل بطبيعة تحوالتهذا النمط االستعاري 

كل عليه أ،أو أن الدهر قد أخرينئل قوال للمتامفهوم لم يبق فيه األو يعتقد أنهالراهن 

تحول النسق االستعاري مر الذي يدفع إلى خوض غمار البحث عن حيثيات ،وهو األوانقضى

والكشف عن أبرز محطات هذا التحول،وقد ارتأيت أن أتخير نموذجا لباحث معاصر هو 



 

والذي ينطلق فيه من رغبته في ،"غة موسعةالبنى االستعارية نحو بال"محمد بازي صاحب 

أفق لبناء نموذج استعاري كوني موسع تستند فيه نظريات االستعارة التقليدية المفيدة في خلق 

تصورات الغربية في هذا الشأن،بحيث يتوزع االجتهادات المستأنسة بال إلىالفهم والتحليل 

ثمانية فصول،يعنى كل فصل ببناء نمط استعاري معين أو بتحليله،األول المصنف على 

متعلق باالستعارة كإستراتيجية خطابية،والثاني بتوسيع مجال االستعارات المنوالية،أما الثالث 

ومن منظور تصوري عرفاني ثم من من منظور تقابلي  تحليل االستعارة المنواليةفجاء حول 

از العصبية ونقدها،ثم خصص الفصل الموالي لالستعارات منظور نظرية المزج واألحي

االفتراضية وللجيل الجديد وألنوال المعرفة الرقمية،واالستعارات الرمزية والهندسية وباقي 

امتداداتها، لتشكل استعارات التسمية واألسلوب ميدانا للحديث في الفصل الخامس هي وكل 

ة البنى العنوانية أو األلقاب واستعارات الفالسفة استعارات اشهارية واستعارما ارتبط بها من 

استعارة المفاهيم :،ثم وسم الفصل السادس بواالستعارات السياسية واستعارة األشكال 

والسابع ب:استعارة االنوال القولية"وقائع تجربة والنظريات"مفهوم النص تمثيال"،

رة االنوال التأويلية  في بناء لتبيين دور استعاثم شكل الفصل األخير بابا جماعية"تأويلية

هل الكالم ومنوال الرازي ثم البيضاوي والقاسمي أومثل لذلك بنماذج منها منوال ،الثقافة

 وابن عاشور...

خطاب سيكون الوقوف في هذه الورقة البحثية عند التحوالت الثالثة الكبرى في مفهوم ال

المنوالي التصوري العرفاني وثم وانتقاله من النسق الخطابي البالغي إلى ،االستعاري

 االفتراضي الرقمي.

 :وسعةبالغةجديدة م من بالغة صغرى إلى ستراتيجية خطابيةكإاالستعارة تحول بوادر.1

:"إننا ال نستطيع أن نصوغ ثالث جمل في حديث اعتيادي زريتشاردآيفورأرمسترونغيقول

االستعارة ان تحدث في صل ،ومما ال شك فيه أن األ1سلس دون اللجوء إلى االستعارة"

نقل معنى اللفظ مما وضع لةآلي بوصفها"مستوى الخطابات،وفي البالغة القديمة تتحدد على 

،والقول بأن االستعارة استراتيجية 2له في األصل إلى ما لم يعرف به،لعالقة المشابهة"

مكونة من نه استعارة كبرى إواألجزاء ،خطابية يحيل إلى مقولة إن الخطاب وحدة متراصة 

 .3مجموعة استعارات جزئية متعالقة فيما بينها داخل النظم

بمحاولة إلثبات أن  "البنى االستعارية نحو بالغة موسعة"مصنفهمحمد بازي يستهل 

بمجرد ما يشرع في  ذلك أن الكاتبالخطابات نتاجات لعمليات استعارية واعية وغير واعية، 

إطالق صفة  نالذلك حق لمفتوحة الجبهات ، نظم خطابه،فإنه يدخل في حالة استعارية 

جميع خطاباتنا المتوسلة باللغة، بدال من صفة المجازي التي قد تضيق حدود  ىاالستعاري عل

تحميل المصطلحات البالغية القديمة  ،وال يتحرج صاحب المنوال من 4الفعل االستعاري

،بحيث يدرجها معرفي مغايرالمفرغة في مفهوم قدحي هو السرقة إلى تصور ينطلق من أفق 



 

:استعارة المعاني تي الموسع،فيكونموضوعهاضمن مسمى االستعارة بمعناها األدا

الموسعة ورغم التصورات ،5األصلي إلى كيانات مغايرة ألهداف مغايرةمن كيانها بإخراجها

واالجتهادات المدققة في البالغة الصغرى القديمة،وال يرى بأنها  الظوابطنجده ال يلغي 

كيباللفظية االستعارية،و إنما تغنيها وتكملها وتسندها بالنظر اتتجاوزها أو تحل محلها في التر

التحليل االستعاري داخل الجملة لالنتقال إلى االستعارة الجملية  شملهالم يالتي  مستوياتالإلى 

شروط صوغ  محمد بازيوفي خضم حديثه هذا ال يغفل 6،فية والثقافيةوالخطابية والمعر

"إذا حدثت مناسبة أطراف العملية بعضها لبعض فيقول:وجوب االستعارات فنلفاه يندد ب

ئقة التلقي استعارة غير مناسبة يتزعزع الخطاب،يتفككويتالشى،فال يحصل تقبله،ألن ذا

تقبل الخطاب المتناغم العناصر،تناغم القصديات الرفيعة ال تقبل االستعارات المتعسفة،إنما 

،ثم إن بالغة االستعارة الخطابية درجات على قدر الملكات ،ومن ال واألدوات المستعارة

 7ملكة له ال بالغة كلية له."

 ناحية منانطالقا من الفروقات المتعينة بينها االستعارة وأشكالها  ضربمييزبين أيأتي للتثم

 8:يلي كماتعينتعناصر وأدوات البناء ف

 :المعجمية العادية المتعلقة باستحضار  تتضم كل من االستعارااستعارات صغرى

كلمة ما لبناء معجمي لغوي بسيط،واالستعارة بشكليها المكني والتصريحي ،أي ما 

 تعلق باستعارة لفظ مما وضع له في األصل إلى ما لم يوضع له لعالقة المشابهة.

 برى/صناعية /تفاعلية:وتتعلق بالتفاعالت الحاصلة نتيجة المحاكاة أو استعارات ك

بدافع تحقيق قوة حجاجية في الخطابات جميعا مثل استعارة ابن رشد من العلوم والفقه 

واآلداب والتشريع وعلم الكالم لبناء منواله الخاص وفيها يتعين الفعل االستعاري 

أبواب المعرفة،لضمان رحالت استعارية تضمن تتشارك وتنفتح فيه  كفعل بيني

،ولعل ؤسس لطرح استعاري منواليبالتاليتللنصوص أن تكون محفال لالستعارات ، و

 9من بين أبرز محاسن وفوائد توسيع مفهوم االستعارة ما يلي:

 الضيق لالستعارة البالغية. الخروج من األفق 

 ي إلى موقع فرعي.ربط جوهر الفعل االستعاري باالنتقال من حوهر أصل 

  ودورها في تشكيل البنى الثقافية اإلنسان،إدراك قوة الملكات االستعارية عند

الكبرى،فاالستعارة ال تتيح الصورة الشعرية فحسب،وإنما تنتج النصوص 

كما تصنع الكتب وتبني الثقافات،وقدتنشأعنها حروب وقد  الذهنية البنىوتشكل 

دول أخرى بالطاقة االستعارية واالستمداد تزول بها دول كاملة وتنشأ مكانها 

من النصوص والمرجعيات والبنى الثقافية المستعارةقبل الثورة الرقمية 

 وبعدها.

 نحو بالغات موسعة:المنواليةاالستعارةـ 2



 

في األصل:منسج خشبي ينسج عليه الثوب،وقد المنوالية نسبة إلى منوال،والمنوالاالستعارة 

أي من مجال صناعياصليهو:النسج  الحيازة االصطالحيةكلفظ بغرض بازي استعاره 

والحياكة إلى مجال صناعي فرع هو:نسج الخطابات باألدوات وباألساليب والبنى الثقافية 

االستعارة المنوالية على أنها:مجموع أفعال الكتابة  محمد بازي،ويعرف 10واألنساق التقابلية

س وأخذ وتطالب، وتجاذب بين الخطابات ومحاكاة واقتبا الصناعية من تخيل وتخير وتحيل

المحققة  عملياتومن بين ال11،التي يستعير بها منتجوه قيد اإلنجاز، أو بين المرجعيات الممكنة

ى الفن المسرحي،بحيث يستعير الممثل للفعل االستعاري المنوالي ما يحدث على مستو

مقاصد معينة،فالتمثيل  ألداءاألدوار والحركات والوجوه والطبائع،ليس بغرض تملكها بل 

والمجتمع ألداء قصدية يدركها المتلقي عبر استحضار الخلفية  مجموعة استعارات من الواقع

،والفعل ذاته في الخطابات االشهارية و في غيرها من 12المرجعية التي ينطلق منها الخطاب

للتكريس لمفاهيم وطرق اشتغال نموذجه محمد بازي الخطابات التي توسل إليها 

لموسع،كذلك الحال مع ما سماه باستعارة المثال:وهي من النماذج المعتمدة كثيرا في ا

بداية الحصة الدراسية إلثارة االنسان والتقريب  يالتعليم،كاستعارة قصة واقعية أو خيالية ف

التوجيهية الوعظية ،ولدى كبار العارفين يتم التعبير عن  التأليفاتمن الموضوع،أو في 

واالمثلة الدقيقة التي نجدها  تاالستعاراوال والمقامات باالمثلة،مثال ذلك الحقائق واالح

 جالل الدين الرومي،واألمر ذاته نجده عند بدبع الزمان النورسيلــــ:رسائل النورعندما نقرأ 

ن الفعل االستعاري يوجد حيث يوجد إ،وبالتالي ف13األحياءفي  الغزالي، وعند المثنويفي 

 14اإلنسان.

 :فعل الجسدنةو ةانيتصورية والعرفال ات.االستعار1ـ 2

المدخل  تشكل ةغربي اذجمن نمانطالقا اريالتحليلي ستعاالمنواله يشرع محمد بازي في بناء 

اليكوف و"فلسفة البالغةفي " ريتشاردزكل من دراسات التصورية مع للللعرفانيات و

 في نظرية المزج تورنرو فوكونييومع"،االستعارات التي نحيا بهافي " وجونسون

 .التصوري

فعل االستعاري بالعلوم لل هفيربط محمد بازيقبل التفصيل في ما جاء به   يحقيق ب   

 المعرفية أن أتطرق إلى مفهوم العلوم المعرفية أوال.

 :ما العلوم المعرفية 

معالجة المعلومات الدماغية تهتم ب:و15"علوم تدرس اإلدراك البشري"العلوم المعرفية

وتمكين الفرد من السلوك الذكي،منقبيلؤحل المشاكل وفهم األشياء، وتشتغل اشتغال الحاسوب 

حيث تشفر المعلومات في شكل تمثيلي رمزي تعمل عليه قواعد تشبه الخوارزميات في لغة 

،وهي مجال نشأ ضمن مسعى بيني تعاوني متعدد 16البرمجيات الحاسوبية



 

القات العرفانية البينية الشهير الموضح في التخصصات،تتلخص أبرزها في سداسي الع

 17الصورة الموالية:

 

من خالل هذا السداسي تتعين العلوم المعرفية على انها مجال بيني تتحاقل فيهعدة تخصصات 

وفي ،والعلوم العصبية الفلسفة واللسانيات وعلم النفس والذكاء الصناعيواألنثروبولوجيا:منها

إلى إثبات أن االستعارة فعل بيني عابر للتخصصات  بازي محمدسياق الفكر البيني يسعى 

ينظر اليها وان لها خاصية العبورية لمجاالت التواصل األدبي وغير االدبي، وهو ما جعله 

من منظور تصوري جسداني،والجسدنةهي:جملة األليات العصبية والعرفانيةالتي تمكننا من 

اآلليات نفسها التي تنشئ أنظمتنا المفهومية وطرق اإلدراك،ومن التنقل فيما يحيط بنا،أو هي 

النظام العصبي التفكيرعندنا،ولذلك من الضروري فهم النظام البصري والنظام الحركي و

،وتقدم النظرية التصورية الجسدانية اقتراحات لتفسير 18بترابطاته فهما دقيقا لكي يفهم الذهن

 19عارية التصورية في اللغة اليومية،كيفية حدوث االستعارات وكيفية تشكل البنى االست

"االستعارات التي نحيا وإلعطاء فكرة عما يجعل تصورا ما تصورا استعاريا،يقدم صاحبا

يتعلق بتصور مفهوم الجدال على أنه حرب،عبر استعماالتنا اليومية بجملة  ابسيط20مثاالبها"

و ننهزم فعال في نا قد ننتصر أ،والتي يتضح من خاللها كيف ان01التعابير في الشكل 

الجدال،فالشخص الذي نجادله يعتبر غريما نواجه مواقفه وندافع عن مواقفنا ونربح او نخسر 

،ذلك أن جزءا كبيرا من االشياءالتي نقوم بها حين الجدال المواقغ،ونضع استراتيجيات شغلنا

حيا يبنينها تصور الحرب،ومنهتكشكلتاستعاراة الجدال/حرب من بين االستعارات التي ن

 بها،والتي تبنين األنشطة التي ننجزها عندنا نتجادل. 



 

 

 .االستعارة االفتراضية:2.2

مط االستعاري نتتعين استعارة األسماء والصور والصفات في العالم الرقمي كأبسط تمثالت ال

بمثابة البحث عن االنتماء إلى عالم تواصلي يسمح  االفتراضي،حيث يعتبرها محمد بازي 

،وبذلك تضمن االستعارة في هذه الحالة بالتواري،وال يهتم فيه المتواصلين باألقنعة المستعارة

التخفي والتقنع ،لكنها ال تضمن بناء ذات إيجابية صريحة تعمل بشفافية وفي العلن،ومن 

ملجأ (النت)انينه،وكأن الجميع يجد فيوقو دوافع هذا التخفي:الهرب من سلطة المجتمع

والميوالت والنوازع والهروب من الذات باصطناع ذوات  توتصريف االهتماما لألحالم

 .21او مخادعة ماكرة او مرضية منفصمة مأمولة

ال يقتصر فعل االستعارة االفتراضية على األسماء والصور فقط بل يتحقق رقميا بآليات      

 22كثيرة،منها:

 /التقاسم/المشاركةpartager 

 /القصcopier 

 اللصق /coller 

 التحميل/télécharger 

 الرفع... 



 

أن العمل على الحاسوب واالبحار الرقمي قائم على استعارات االنخراط فيها  من المالحظ

تلقائي،واألدوات فيها تتطلب مهارات األخذ واللصق واالدماج والتركيب وإدخال المؤثرات 

غناء عن المعجم الصوتية والتحسين أو الفلتر،مما يوحي بأن األجيال الحديثة قادرة على االست

لغوية رقمية متكاثرة ومتطورة ناشئة عن  ربدائل غيوجود  راتها معاستعااللغوي إلنشاء 

 واأليقونات. ةالالمحدودسيمياء االستعارات والعالمات والرموز 

ثم إنه البد ألهل البالغة التقليدية ان يعترفوا بان ادواتهم في الكشف عن الملكات البالغية 

الرقمية العليا في المجال االفتراضي ستبقى معطلةنومن ثمة نشأت الحاجة إلى االستئناس 

في الشبكة والتصوير والتشكيل،وعلوم األدب، وتكنولوجيا بعلوم الحاسوب واالبحار 

 .23تواصل لضبط أدوات االستعارة وقوانين عملهاالمعلومات وال

يشير محمد بازي في حديثه عن االستعارات االفتراضية  إلى ال محدودية الفعل    

االستعاري كتقنية منوالية بتأكيده على انه لم يعد فعال محصورا على اهل الشعر واالدب، بل 

ستعارات وبما توفره له اصبح كل متواصل قادر على التعبير بما يراه مناسبا من اال

البرمجيات الحاسوبية وبكل ما يحقق تبليغ الرسالة بقوة، ويتيح الفهم بسرعة ، إذ إننا نعيش 

زمنا استعاريا سريعا،تنشأ فيه االستعارات بسرعة وتموت بسرعة استعارة اليوم قد ال تصلح 

ست هي استعاراتنا غدا، إن لكل يوم استعاراته، ولكل جيل استعاراته، استعارات آبائنا لي

 .24واستعارات أبنائنا ستكون مخالفة الستعاراتنا

أما الربط الفعلي لهذه الوسائط بالدرس البالغي فيكمن في سحرها،وفي قدرتها على ابالغ    

وتبلبغ المعاني وتقريبعا وفي طبيعتها االيحائية الجمالية أو الحجاجية، وفي وصف 

لوقت ويؤدي الرسالة، وهذا ما يجعل الحاجة ملحة الموضوعات وصفا ذكيا يقتصد الجهد وا

 لرمزية او الهندسية أو غيرها.ا25الى بناء بالغة جديدة تناسب كل األنماط االستعارية الراهنة

 .(رؤيا التوسيع /توسيع الرؤيا)خاتمة:

 مما تقدم  يمكن القول :

إلى تقديم تصور البنى االستعارية نحو نموذج بالغي موسع فهنفي مصينتقل إن محمد بازي 

الفعل االستعاري  التي تشمل،االستعارة المنواليةبما سّماه  ضمنموّسع لمفهوم االستعارة  

مشروع  قيام الذي يعزز، األمرخطابين اللغوي وغير اللغويال الحاصل على مستوى

وخلق مفاهيم حديثة تستقيم و حال جديدة  صطلحاتمنحت نحو  ثباتمتكامل، يشق طريقه ب

تطوير الدرس البالغي وإخراجه من النظريات والعلوم المعاصرة والراهنة،بحيث تنطلق من 

فيجمع بذلك  باستعارة األقوال والمفاهيم من المعارف األخرى الضيق المجازيإطاره اللغوي

يستعار،ثم إن ما يختزل  بين بالغتي االمتداد واالرتداد،ويكرس لمقولة إننا نستعير لنبني ما



 

العالقات المتحكمة في الفعل االستعاري وهي  التحول الحاصل في مفهوم االستعارة يكمن في

 26كاآلتي:

 عالقة المشابهة في االستعارات اللغوية 

 عالقة التناسب في االستعارات التصورية 

 خر في طور عالقة الوظيفة المنوالية في االستعارات الثقافية:وتقتضيمنوالين،جاهز وآ

،أما الجاهز فهو مزيج من منوالين سابقين،أو انتقال من طور آلخر،يحدث ذلك التشكل

 بالتمازج بين النماذج العلمية او الفنية المبنينة.
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 –بسكرة –جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 الملتقى الوطني :

 البالغة الجديدة ) المصطلح المفهوم ( بين التراث العربي والفكر اللغوي الحديث

 2022ماي  10-9يومي : 

 استمارة المشاركة :

 

 زيرقاالسم واللقب : عيدة 

 الصفة : طالبة دكتوراه

 ziregaida@gmail.com – 06.62.16.25.33الهاتف والبريد اإللكتروني : 

 محور المداخلة : بين البالغة القديمة و البالغة الجديدة

 القديمة و البالغة الجديدة البالغة بين االستلزام الحواري عنوان المداخلة : 

 

 

 

 ملخص المداخلة : 

تسعى هذه المداخلة إلى استجالء ظاهرة االستلزام الحواري في كل من البالغة القديمة )      

العربية ( والبالغة الجديدة )الحجاج ( ، إذ أن التواصل اللغوي يقوم على المعنى المقامي ، ففي 

ن داللته المعجمية ، ليخرج إلى داللة أخرى يقتضيها قصد بعض األحيان يحيد  المنجز اللغوي ع

المتكلم ويحدد معناها الصيغ الذي تدل قرائنه على المعنى المستلزم فيتحقق اإلفهام ، ذلك أن غاية 

mailto:ziregaida@gmail.com


2 
 

الخطاب في كل من البالغتين هي اإلقناع ، وال يمكن للخطاب أن يكون مقنعا ما لم يكن قابال للفهم 

. 

وعنيت البالغة الجديدة ) البالغة القديمة ) العربية ( ببلوغ عقل المخاطب وذهنه ،  توقد عني    

الحجاج( بالتقنيات الخطابية التي تعمل على حث األذهان للتسليم باألطروحات المعروضة عليها ، 

 لذلك شكل السياق أهم مباحثهما لدوره في ضبط المعنى المقامي ) المستلزم ( . 

 

 مقدمة : 

إن التواصل اللغوي قديم قدم البشرية ، وذلك راجع إلى ارتباطه بالحياة االجتماعية لإلنسان        

ه عبر بها اإلنسان عن مقاصديمن أجل التفاهم واللغة وسيلة هذا التواصل ، فاللغة ظاهرة اجتماعية 

مراعاة حال  الخاصة فضال عن ومشاعره ورغباته  والمتكلم يتأثر عند بناء التراكيب بمقاصده

عليها المجتمع  درج  المخاطب والظروف المحيطة بهما ، وكل ذلك يتفق مع األعراف اللغوية التي

 في بيئته اللغوية حتى تؤدي الرسالة الكالمية أغراضها من أجل الوصول إلى فهم مقاصد المتكلم .

حيث ارتباطها بأمور إال أن استعمال هذه اللغة كان مدعاة للتساؤل عن القدرة على ذلك من     

خارجة عن نطاق المنظومة اللسانية المتواضع عليها ، وذلك راجع إلى أن اإلنسان تسيره ظروف 

تواجده في بيئته وعالقاته داخل المجتمع وهو ما يعرف بالمقام أو السياق ، لذلك استدعت الحاجة 

 .  إلى تسخير هذه اللغة تماشيا مع متطلبات المقام بهدف تحقيق التواصل

إلى السامع مضمرة في نفسه ، احتاج في  ولما كانت المعاني التي يريد المتكلم نقلها وإيصالها   

جدت اللغة  اإلبانة عنها إلى وسيلة تظهر ما يختزنه من دالالت وما يختلجه من تصورات ، ولذلك و

تكلم تحويل األغراض التي تنقل بها األفكار والرغبات والخواطر ، وهي الوسيلة التي يستطيع بها الم

المضمرة في داخله إلى عالمات صوتية تصل إلى المتلقي الذي يعرف عن طريقها المقاصد التي 

 أرادها المتكلم .

وهذه العالمات قد تكون معانيها مباشرة يدل عليها ظاهر اللفظ والتركيب ، وقد تكون معانيها     

ولية باالستلزام الحواري ، ولم تغفل البالغة غير مباشرة يستلزمها السياق وهذا ما عرف في التدا

 العربية عن السياق وال عن المعاني التي يقتضيها .

 تجلى االستلزام الحواري في كل من البالغة القديمة والبالغة الجديدة؟ ففيم         

 االستلزام الحواري والبالغة العربية : 

 االستلزام الحواري :  -1-1
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تعود نشأة نظرية االستلزام الحواري إلى المحاضرات التي ألقاها " بول غرايس " في جامعة        

م ، فقد قدم فيها تصوره لهذا الجانب من الدرس واألسس المنهجية التي يقوم  1967هارفرد عام 

م في مقال بعنوان " المنطق 1975عليها ، وقد طبعت أجزاء مختصرة من هذه المحاضرات عام 

أوضح فيه أن فهم الملفوظات وتأويلها أثناء عملية  Logic and conversation.1ر " والحوا

التخاطب ال يعتمد دائما على داللتها الطبيعية التواضعية ، ويتأسس هذا الحكم على مالحظة 

نجليزية ، إذ يرد بمعنى أشار ودل مرة ، في اإلTo mean استأثرت باهتمامه تتمثل في داللة الفعل

ويأتي بمعنى قصد مرة أخرى ، من هذا المنطلق عمل " غرايس " على التمييز بين نوعين من 

والفرق بينها يتمثل في كون الكلمات في ، الداللة : الداللة الطبيعية الوضعية ، والداللة غير الطبيعية 

أصل اللغة ، أي أنها تشير إلى الداللة المصرح بها دون تدل على ما وضعت له في الطبيعية الداللة 

 وي للجملة في قوتها اإلنجازية الحرفية .ضالحاجة إلى تأويل الملفوظ ، إنها عبارة عن المحتوى الق

اللغوية أما في الداللة غير الطبيعية فيالحظ أن تأويل الملفوظات ال يتوقف عند حدود الداللة     

بل يعتمد أساسا على قصد المتكلم ونواياه من جهة ، وعلى فهم المخاطب لهذه التواضعية للكلمات ، 

ويمكن القول إننا عندما  2النوايا من جهة ثانية ، وعلى سياق الكالم وقرائن األحوال من جهة أخرى .

ننجز جملة ما ، حسب المقام الذي أنجزت فيه ، نقوم بفعلين لغويين : األول : فعل لغوي مباشر ) 

 الثاني : فعل لغوي غير مباشر ) داللة لغوية غير مباشرة ( .،  ة لغوية مباشرة ( دالل

رايس " هذه الظاهرة " االستلزام الحواري " وأصبح يميز في نظرية األفعال اللغوية غسمى "    

،  بين القوة اإلنجازية الحرفية والقوة اإلنجازية المستلزمة ، أما األولى فهي القوة المدركة مقاليا

والتي تدل عليها صيغة الفعل نحو : األمر ، النهي ، التنغيم ، أو فعل إنجازي : نحو : سأل ، التمس 

ويراد بالقوة اإلنجازية المستلزمة  القوة المدركة مقاميا والتي تستلزمها الجملة في سياقات .، وعد ..

هنا يعتبر " غرايس " أن  ومن 3معينة ، وال قرائن  بنيوية تدل عليها في صورة الجملة . ةمقامي

 داللة العبارة اللغوية تنقسم إلى قسمين : 

المعاني الصريحة : هي المعاني المستخلصة من الصيغة الحرفية للجملة ذاتها ) معان  -

 مباشرة ( يندرج تحت هذا الصنف من المعاني : 

  في معاني مفردات الجملة مضموما بعضها ببعض القضوي : يتمثل المحتوى. 

 اإلنجازية الحرفية : تتمثل في القوة  اإلنجازية المتضمنة في الجملة والمؤشر لها  القوة

 ..بصيغة االستفهام ، األمر ، النهي .

المعاني الضمنية : هي المعاني التي تفهم انطالقا من السياق الذي ترد فيه ) المعنى المستلزم  -

 صنفان من المعاني :( فالسياق هو الذي يقوم بتحديد دالالتها ويندرج تحتها 

  معاني عرفية : هي المعاني المرتبطة بالجملة والتي ال تتغير حتى ولو تغير سياق الجملة

 ، ويواكبها نوعان من المعاني هما : االقتضاء واالستلزام المنطقي .
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  ، معاني حوارية أو سياقية : هي المعاني التي تتولد طبقا للسياقات التي تنجز فيها الجملة

ها نوعان من المعاني هما : االستلزام الحواري الخاص وهو عبارة عن المعاني ويواكب

الناتجة عن سياق خاص ، واالستلزام الحواري العام وهو عبارة عن المعاني التي لم تعد 

 4مرتبطة بطبقة مقامية معينة .

 ولتوضيح هذه المعاني نورد المثال اآلتي :  

 هل تساعدني في حل هذه المسألة ؟  -

ناتج عن ضم معاني مكونات ث نتشكل الداللة الصريحة للجملة من محتواها القضوي الحي

الجملة ، وقوتها اإلنجازية الحرفية المتمثلة في االستفهام المؤشر له باألداة " هل " والتنغيم 

 وعالمة االستفهام وتتألف الحمولة الداللية الضمنية للجملة نفسها من المعاني اآلتية : 

 رفيين هما االقتضاء ) اقتضاء وجود مسألة ( واالستلزام المنطقي ) للمسألة حل معنيين ع

  5( ، ومعنى استلزامي خاص ) التماس المتكلم للمساعدة ( 

 البالغة العربية :  -2-1

تعد البالغة من العلوم العربية التي نالت رواجا في أوساط الباحثين والدارسين ، فقد كانت       

نظرا الرتباطها باستعمال اللغة وما ينتج  دعامة أساسية للدرس العربي القديم ، مثلت عالما لالتصال

 ةباطها بمقصديعنه من أساليب تخرج إلى أغراض تفهم بحسب المقام ، وما زاد من قيمتها هو ارت

الدفاع عن النص القرآني ، كونه يمثل رسالة اتصالية موجهة للبشرية  صالحة لكل زمان ومكان ، 

 . لهذا فقط ارتبطت البالغة العربية بمقولة لكل مقام مقال 

وقد نتجت من استقصاء العلماء وتتبعهم للهيئات اللسانية في اللغة العربية و ما كان عند العرب    

وفصيحا للوصول إلى أرقى المعاني وأبلغها وأجملها  دات الكالمية المعروضة عرضا بليغا من العا

، لهذا كانت البالغة مؤسسة على ثوابت الثقافة اإلسالمية واإلرث العربي مع  األخذ من الثقافات 

  6الغربية نتيجة امتزاج الثقافات والتفتح على اآلخر .

ه( فقد سئل ما البالغة ؟ قال : "  143عن البالغة ابن المقفع ) ت  من بين األوائل الذين تحدثوا      

البالغة اسم جامع لمعان تجرى في وجوه كثيرة ، فمنها ما يكون في السكوت ومنها ما يكون في 

االستماع ومنها ما يكون في اإلشارة ومنها ما يكون في االحتجاج ومنها ما يكون جوابا ومنها ما 

ما يكون من هذه األبواب الوحي فيها واإلشارة إلى المعنى واإليجار هو يكون رسائل ، فعامة 

 . 7البالغة "

الحال ، وقد توجه  ىتأسس الدرس البالغي عند العرب على اشتراطهم موافقة الكالم لمقتض     

اهتمامهم إلى كيفية تشكيل السياق الخطابي استنادا إلى جميع األوضاع المؤثرة  في توجيه هذا 

االجتماعي ، الفكري ،  –السياق  وجعله في مستوى المقام المحيط به فيكون لوضع المخاطب 

ي نام والتوافق  الذهأثر كبير في تكوين خطابه ليصل إلى درجة تحقيق االنسج –النفسي ، الثقافي 
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والموقفي  في الخطاب مع العناصر المساهمة في عملية التواصل ، لهذا كانت البالغة عندهم تتمثل 

ة تتوفر فيها السمات التعبيرية البالغية ، مع ففي إيصال المعنى إلى المخاطب عبر خطابات مختل

انية التي يصاغ فيها المعنى فكل كالم أهمية العمليات الذهنية في تكوين المعنى إلى جانب الهيئة اللس

لتحقيق سمة البالغة فيه ، والتي تجعله مختلفا عن الكالم العادي  توفر فيه هذين المبدأين يكون قابال

، وهذا ما يؤدي إلى أن يكون لهذا الكالم أثر قوي في المخاطب ضمن العملية التخاطبية والتواصلية 

عناصر الخطاب المعروفة ومدى مالءمة الكالم للمقام الذي إذ ال يمكن وضوح المعنى إال بوجود ،

 ينشأ فيه للوصول إلى تحقيق عملية اإلفهام والتواصل .

بشر بن معتمر توفي  ه ( إلى تلك العناصر في حديثه عن صحيفة 255وقد أشار الجاحظ ) ت      

رساء الفكر العربي البالغي ، المشهورة والتي تعد من أهم المعالم الثقافية والبالغية في إ هـ(  210)

ر بن معتمر إلى أهمية المقام في حصول الصواب في القول وتحقيق اإلفادة والفائدة منه ، شفقد تنبه ب

مع موافقة الحال ، وما يجب لكل مدار الشرق على الصواب و إحراز المنفعة  وإنمافيقول ، " ... 

مقام مقال " . ويقول أيضا عن أهمية المتكلم ودوره في الوصول إلى المعنى : " ينبغي للمتكلم أن 

يعرف أقدار المعاني ويوازن بينهما وبين أقدار المستمعين  وبين أقدار الحاالت ، فيجعل لكل طبقة 

قسم أقدار الكالم على أقدار المعاني ، ويقسم أقدار من ذلك كالما ، ولكل حالة من ذلك مقاما ، حتى ي

   8المعاني على أقدار المقامات ، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحاالت " 

 البالغة العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث :  -2

 عالقة البالغة العربية بالتداولية :  -1-2

تخرج عن نطاق تعريف القدماء  لم ة يالحظ أنها إن المتأمل في الجهاز المفاهيمي للبالغة  الجديد     

، هذه  ة، والذي وسع دائرته المحدثون بإيجاد مرتكزات تستند فيها على معطيات البالغة القديم

تنوع هذه فالمرتكزات تتجلى في ) المتكلم ، المخاطب ، الخطاب ، الموقف الخارجي ، السياق ( 

من األصول وفصل البالغة العناصر وتباينها في التأثير واإليصال والتواصل ساهم في عزل 

التي ال تبلغ مستوى الكالم البليغ المؤثر ، وبهذا يمكن اعتبار بالغة منهجا لفهم  المقننة الكالمية 

 9النص مرجعه التأثير. 

هذه العناصر ليكون  بينقي في إيجاد رابط لقد وضع المتحدثون للبالغة تعريفات متعددة تلت     

السياق ، وهو األمر  إلىاإلبالغية باالستناد  ضيات المقام وتتحقق السمة البالغيةقتالكالم مطابقا لم

الذي أكده الباحث صالح فضل عن " لوسبرج " بقوله : " إن البالغة نظام له بنية من األشكال 

الذي ينشده المتكلم في موقف محدد ". ويرى " ليتش " "  ح إلحداث التأثيرليص التصورية واللغوية

ممارسة االتصال بين المتكلم والسامع بحيث يحالن إشكالية  أنهاأن البالغة تداولية في صميمها ، إذ 

محمد  إليهالذي أشار رأي ال. وهو 10عالقتهما مستخدمين وسائل محددة للتأثير على بعضهما " 

 االعتبارالعمري في كتابه " البالغة العربية أصولها و امتداداتها " بأن البالغة العربية قد أعيد لها 

كما يرى صالح فضل أن " البالغة  11التداولية .ب            في الدراسات المعاصرة فيما يعرف 
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على  المتلقي ارسة الفعل على والتداولية البراجماتية تتفقان في اعتمادهما على  اللغة كأداة  للمم

 12" .أساس أن النص اللغوي في جملته إنما هو نص في موقف

إن البالغة والتداولية ترميان إلى النظر في أحوال المتخاطبين أثناء الحديث ضمن الترسيمة         

قها في التواصلية ، فالعالقة بين المرسل والملتقي التي حرصت البالغة على إبرازها قد وجدت طري

 به تحقل التداولية ، التي عنيت بالسياقات  المتخلفة وأطراف الموقف التواصلي ، األمر الذي عني

 .13قتضى الحال. لمالبالغة العربية بما يعرف بمطابقة الكالم 

بشكل كبير مع مباحث الدرس التداولي المعاصر ،  –إذن  –تتداخل مباحث البالغة العربية     

كمبحث أفعال الكالم ومبحث القصدية، واالهتمام بأطراف العملية التخاطبية وعناصرها ) المخاطب 

، المخاطب، الخطاب ، والموقف الخارجي ( وذلك تجسيدا لقصدية المتخاطبين والتي تنبني على 

والذي يعد مرتكز كل خطاب يصدره متكلم ما نحو التواصل الهادف . إضافة إلى مبحث الحجاج 

 14التخاطبي . للسياقمخاطب ما باستعمال آليات حجاجية خادمة 

 عالقة البالغة العربية باالستلزام الحواري :  -2-2

القديم إلى ظاهرة االستلزام الحواري ، ليس من حيث كونها لقد تم االنتباه في الفكر العربي       

فقد كان السكاكي يؤمن 15يبرز من حين آلخر أثناء الخطاب . وإنما باعتبارها إشكاال دالليا  مفهومها

يقينا بأن داللة " خواص  الكالم " تختلف عن داللة تراكيبه بحكم خصيصة التركيب من جهة ، 

م بيرة لمسألة "مطابقة الكالكوبحكم السياق الذي توظف فيه من جهة ثانية ، ومن ثمة يولي أهمية 

لتمام المراد منه  على اعتبار أن العديد من العبارات اللغوية يتغير معناها بحسب السياق الذي 

  16تستعمل فيه ، األمر الذي يجعلها تفيد معنى إضافيا جديدا إلى الداللة األصلية .

 (grice)وغرايس  (  searleأما في الدرس اللغوي الغربي الحديث فقد قام كل من " سيرل " )     

 وفقا للقوة اإلنجازية كما يلي :  بتقسيم الفعل اإلنجازي إلى مباشر وغير مباشر

  القوة اإلنجازية : ويقصد من قوة اإلنجاز ما تم تحققا بفعل : السؤال أو الخبر أو األمر أو

التحذير ، وهذا في مستوى الفعل المتضمن في القول ، ويقصد منه كذلك اآلثار المترتبة 

المخاطب ، أو التي تكون سببا في نشوء آثار في المشاعر والفكر ، ومن أمثلة  عنه لدى

 تلك اآلثار : اإلقناع ، التضليل ، اإلرشاد ، التثبيط ... ، وهي صنفان : 

قوة إنجازية حرفية مدلول عليها بصيغة الجملة ) خبر ، أمر ، استفهام ، تعجب ، ...( وهي  -

 ة عند " سيرل " بالفعل اللغوي المباشر .ما تعرف في نظرية األفعال اللغوي

قوة إنجازية مستلزمة ال تعرف من صيغة الجملة الحرفية ، وإنما يستدل عليها من مقامها   -

 17وهي ما تعرف بالفعل اللغوي غير المباشر .

 االستلزام الحواري في البالغة العربية : -3
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 :  المقاصد بين البالغة العربية واالستلزام الحواري -3-1

وإن  –لم تكن القصدية حكرا على مدرسة فكرية دون أخرى ، بل كانت مفهوما مشتركا      

فالمتكلم  ال  18بين مدارس مختلفة سواء أقديمة كانت أم حديثة . – هاتباينت ألفاظها واستعماالت

إرادة فعل يستطيع أن يقصد شيئا ما إذا لم يكن يملك اإلدارة واالختيار ، إذ يؤثر القصد بمعنى 

علها ، ال تابعة انة لدى فطالشيء في الحكم على الفعل نفسه ، فتصبح األفعال تابعة للمقاصد البا

يؤثر في خطابه  وصف  إرادتهبلشكلها الظاهري فقط ... وإذا كان األمر كذلك فإن قصد المرسل 

وكذلك في ترتيب من عدمها  على توفر اإلرادة  بدرجة أقوى في إنجاز الفعل اللغوي ، العتماده

دات ذات دالالت معجمية ملتزما بقواعد الصرف الخطاب للتدليل عليه . وقد يتلفظ المرء بمفر

والنحو إال أنها ال تعني شيئا ما لم يصاحبها قصد المتكلم وإرادته وعندئذ البد من إرادتين : إرادة 

  19، وإرادة ما يوجبه ويقتضيه من معنى . االتكلم باللفظ اختيار

جاني  الكالم على ضربين " ضرب أنت جعل عبد القاهر الجر العربي وفي الفكر اللغوي        

، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن )زيد( مثال بالخروج على ه إلى الغرض بداللة اللفظ وحدهتصل من

فظ على لالحقيقة )...( وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ وحده ولكن يدلك ال

عناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانية تصل بها إلى الغرض ، م

.  ويقول السكاكي : " نقول متى امتنع إجراء  20ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة والتمثيل " 

             21المعاني على األصل تولد منها ما يناسب المقام ". 

كر اللغوي الغربي الحديث ، إن الفعل اإلنجازي يقوم على تفسير اإلشكال اآلتي :كيف وفي الف      

يمكن للمتكلم أن يقول شيئا ما بتركيب لغوي معين  يحمل داللة معينة متعارف عليها ، وهو في 

مع  الفعل الكالمي غير المباشرالمتلقي يريد أن يقول شيئا آخر ؟ وكيف يمكن أن يفهم  نفسه الوقت

" سيرل " إلى الفرضية اإلنجازية في    يسمعه يدل على شيء آخر، وفي هذا الصدد يشير  ما أن

إلى  استنادافعل لمتكلم أن يبلغ المخاطب أكثر مما يقوله بالاألفعال الكالمية غير المباشرة : يستطيع ا

فالفعل اإلنجازي هو الفعل الذي يقوم به المتكلم أثناء تلفظه ويرتبط بالقيمة   22المخاطب ". مقدرات 

العرفية للكالم )...( وتحديد هذه القيمة يعزى أساسا إلى قصد المتكلم أثناء عملية التلفظ ، ومع الفعل 

ي عنى الجملة ، هناك القيمة التماإلنجازي يتم تجاوز مستوى المقال إلى المقام  إذ عالوة على 

 فصيلة ه الجملة ، والتي تكشف عن غرضه من الكالم ، ويؤشر لها غالبا بفعل من ذيمنحها المتكلم له

نستنتج  ناومن ه 23األفعال اإلنجازية ،وفي حالة غياب هذا األخير تقوم المؤشرات المقامية مقامه .

 ة اإلنجازية.أن القصد يعبر عنه في البالغة العربية بالغرض وفي االستلزام الحواري بالقو

  نماذج االستلزام الحواري في البالغة العربية : -3-2

بَْعدَ إِْذ هَدَْيتَنَا  َربَّنَا اَل تُِزْغ قُلُوبَنَامن االستلزامات الحوارية في البالغة العربية : قوله تعالى : "     

  24" َوَهْب لَنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً ۚ إِنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ 
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لين لغويين مباشرين : األمر والنهي ، غير أن المنجز لآلية في السياق فاآلية الكريمة تنجز فع 

 القرآني الذي وردت فيه ينجز فعال لغويا غير مباشر هو الدعاء ، وهو القوة اإلنجازية المستلزمة .

ا أَيَُّها اْلَمألُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَي إِن ُكنتُمْ ي وقوله تعالى : "  ْؤيَا تَْعبُُرونَ  ََ  25"  ( 43)ِللرُّ

 القوة اإلنجازية المستلزمة لسياق هذه اآلية هو : االلتماس 

ن دُ وقوله تعالى : ثِْلِه َواْدُعوا شَُهدَاَءُكم م ِ ن م ِ ْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرةٍ م ِ ا نَزَّ مَّ وِن َوإِن ُكنتُْم فِي َرْيٍب م ِ

ِ إِن ُكنتُْم   26"  (23) َصاِدقِينَ      َّللاَّ

 القوة المستلزمة لسياق هذه اآلية هو التعجيز.

ى فَاْكتُبُوهُ  إِذَا تَدَايَنتُم بِدَْينٍ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواوقوله تعالى : "   َسمًّ َوْليَْكتُب بَّْينَُكْم ( 282)إِلَٰى أََجٍل مُّ

 27"  (283)َكاتٌِب بِاْلعَْدِل 

 هي النصح واإلرشاد . تيناآلي هاتينالقوة المستلزمة لسياق 

 "( 187)َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكْم اْلَخْيُط األَْبيَُض ِمْن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمْن اْلفَْجرِ " وقوله تعالى : 
28. 

 القوة المستلزمة لسياق هذه اآلية هي اإلباحة .

 

 الخاتمة : 

تتيح اللغة لمستعمليها التعبير عن مقاصدهم بأساليب مختلفة على اعتبار أن الكالم يلجأ في كثير      

ملي اللغة يخرجون بملفوظاتهم من  الحاالت إلى إجراءات الصياغة غير المباشرة ، بمعنى أن مستع

لى المعنى الضمني عن الداللة على المعنى الصريح الذي تدل عليه المواضعة اللغوية إلى الداللة ع

 وهو معنى مستلزم يكون في حقيقة األمر هو المعنى المقصود .

فالتواصل يعتمد على المستوى اللساني الذي يتجلى في كيفية إنتاج الكالم بوصفه حامال لمعنى       

، وعلى المستوى غير اللساني الذي يتجلى في السياق ، فهو ذلك الموقف الذي ينتج فيه الخطاب 

مثل تبطرفي العملية التخاطبية ) المتكلم والمتلقي (  للوصول إلى الهدف من التواصل الذي ي بربطه

 ذلك بتأثير ضمني للسياق في فهم الخطاب .تى تأيفي التأثير و

وقد ركزت البالغة العربية على تلك األسس التي أرساها اللغويون المحدثون في ميدان الدراسات    

إبراز المعنى المقصود من دراسة الخطاب ومعالجته وتحليله وصوال إلى التداولية ، ألنها تشمل 

 وهنا تبرز مواطن التالقي بين مفهوم البالغة ومفهوم التداولية .إنجازه ، 
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ته تواصل عويمكننا القول أن المعنى المقصود مكن من الكشف عن نمط خاص من التواصل بن    

ثل في االستلزام الحواري تمير معلن ، يقوم على تفاهم خفي بين المتكلم والمتلقي . هذا المعنى غ

 بالقوة اإلنجازية وفي البالغة العربية بالغرض .

 

 الهوامش : 

ينظر : أحمد محمود نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة  -1

 .32م ، ص  2002 ، مصر ، د.ط ، اإلسكندريةالجامعية ، 

جواد ختام ، التداولية : أصولها واتجاهاتها ، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ، عمان ،  -2

 100.99، ص 2016األردن 

في التداول اللساني ، منشورات االختالف  الحواريينظر : العياشي أدراوي ، االستلزام  -3

 .96، ص  2011، 1، الرباط ، ط  األمان، الجزائر ودار 

الوظيفية : مدخل نظري ، منشورات عكاظ ، الرباط ، د ط ، أحمد المتوكل ، اللسانيات  -4

 .25، 24، ص  1987

منة لعور ، األفعال الكالمية في سورة الكهف : دراسة تداولية ، مذكرة تخرج آينظر :  -5

، ص  2011-2010وري ، قسنطينة ، تقروي ، جامعة من ةماجستير ، إشراف زهير

138. 

ايث ، البالغة والتداولية ، في كتاب دالئل األعجاز ، األمل للطباعة والنشر ، حامدة تقب -6

 .14، ص  2013تيزي وزو ، الجزائر ، دط ، 

أبي عثمان عمرو بن بحر ، البيان والتبين ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، مكتبة  -7

ص  ، 1998،  1، ج 1الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط

116.115 . 

 .16حامدة تقبايث ، المرجع نفسه ، ص  -8

لتحليل النص ، ترجمة : محمد العمري ، إفريقيا  سيمائيالبالغة نحو بليث ،  هنريش -9

 . 214، ص  199الشرق ، المغرب ، 

،  1992صالح فضل ، بالغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ،  -10

 .89ص 

فريقيا الشرق ، المغرب ، إ،  وامتداداتهامحمد العمري ، البالغة العربية : أصولها  -11

 .214، ص  1999

 .89صالح فضل ، المرجع السابق ، ص  -12

 .20حامدة  تقبايث ، المرجع السابق ، ص  -13

 .22نفسه ، ص  -14
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 .25، المرجع السابق ، ص  أدراوي العياشي -15

 .26نفسه ، ص  -16

ى التداولي في التراث اللغوي ، عالم الكتب الحديث ، طي ، المنحيخديجة محفوظ الشنق -17

 .80، ص  2016،  1ربد ، األردن ، طإ

حيدر جاسم جابر الدنيناوي ، القصدية ، دار الوضاح للنشر ، عمان ، األردن ومكتبة  -18

 . 32، ص  2015دجلة للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، العراق ، دط ، 

 .35نفسه ، ص  -19

محمود محمد شاكر ، دار المدني ،  :عجاز ، تحقيق الجرجاني دالئل اإلعبد القادر  -20

 . 626، ص  1992السعودية ، 

السكاكي أبو يعقوب ، مفتاح العلوم ، ضبط : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -21

 .304، ص  1987،  2، لبنان ، ط

 .83خديجة محفوظ محمد الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص  -22

 . 57نفسه ، ص ينظر :  -23

 .08سورة آل عمران ، اآلية  -24

 .43سورة يوسف ، اآلية  -25

 .23سورة البقرة ، اآلية  -26

 . 283.  282تان سورة البقرة ، اآلي -27

 .187سورة البقرة ، اآلية  -28
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 بسكرة –جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 الملتقى الوطني :

 الحديث البالغة الجديدة ) المصطلح والمفهوم ( بين التراث العربي والفكر اللغوي
 

 االسم واللقب : كريمة ترغيني

 –سنة ثالثة  –الصفة : طالبة دكتوراه 

 أدب جزائري حديث ومعاصر. :تخصص

 مؤسسة االنتماء : جامعة محمد خيضر بسكرة

 0658429040، الهاتف:  biskra.dz-karima.terghini@uniالبريد االلكتروني :

 المحور الرابع : تلقي البالغة الجديدة في الدراسات العربية  محور المداخلة : 

 عنوان المداخلة : الفكر الحجاجي عند صابر حباشة من خالل مقاربة بين التراث والحديث 

 الملّخص: 

شهد الدرس التداولي أبحاث عدة مرت بمراحل، أسهمت في نموه وإقامته وتكوين مالمح بالغية جديدة    
في ثوب التداولية المدمجة، بحثوا في هذا الحقل البالغي الخصب الذي استدعى مالمح عربية تراثية في 

وقد خصت  -ن يحيناعوس ب -الفكر الغربي، حملتها دفتي الكتب لدارسين عرب أمثال: محمد العمري

ستدعاء مالمح الحجاج التراثية احباشة، من خالل مقارنة بين القديم والحديث والدراستنا بالباحث صابر 
تمثل أعمال الباحث صابر الحباشة، منعطفا في الدرس المقارن في األبحاث في الفكر الغربي الحديث، 

ميدان البالغة الجديدة فأين يتجلى التالقي و  التي يشتغل عليها، و هو كذلك من عمد الدراسات التونسية في
 ؟التفاصل بين دراسته و الجهود الغربية في هذا الميدان

 التداولية المدمجة -: صابر حباشةكلمات مفتاحية

 تــــــــــوطـــــــئة:   

شهدت الدراسات اللغوية في الحقل البالغي قديما أو الحجاجي حديثا تالحقا      

بين مالمح استدعت من جذورها قواعد لترسي عليها مبادئها وأفكارها وتقيم علما 

ت عدة منها يقتات من النظيرين )العرب والغرب(وبما أن اللسانيات لها اتجاها

لسياق وبعثت اللسانيات إلى سلة خيرة كرست اهتمامها باالتداولية فإن هذه األ

mailto:karima.terghini@uni-biskra.dz
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بلبوس البالغة فكانت عتبة الدراسة  مهمالت التاريخ ودراسة اللغة أثناء اإلستعمال

 ،بالغة الحجاج عند الباحث صابر حباشة ورؤيته المتكاملة للفكر العربي والغربي

ومن هذا المنطلق ستناول مفهوم الحجاج لغة واصطالحا وعن الفالسفة، رؤية 

 حباشة تزامنيا بين الباحثين والعرب والغرب على النحو األتي:صابر ال

 حد الحجاج في اللغة واإلصطالح:أوال: 

  :التعريف اللغوي -01-01

 ين للفراهيدي تعريف الحجاج لغويا على نحو: عورد في معجم ال 

الحجة ))الحجاج مصدر أصلي وزنه فِعال من الفعل حاجَّ أو حاجج جاء في العين         

الظفر عند الخصومة.و الفعل حاججته فحججته،احتججت عليه بكذا.وجمع وجه 

 1الحجة:ُحجج.و الحجاج المصدر(.

الحجة:البرهان. تقول حاجه فحججه أي غلبه بالحجة و المثل لج )جاء في الصحاح -

فحج).....(و الَحجاج و الِحجاج،بفتح العين وكسرها:العظم الذي ينبت على الحاجب؛و 

 2.(الجمع أَحجية

 (و الحجة ما دُل به على صحة الدعوى،و قيل الحجة و الدليل واحد)في التعريفات    -
و هنا يساوي بالحجة الدليل وهي ما يقوى به الموقف،أما مجدي وهبة و كامل 3

، و في قاموس مصطلحات اللسانيات ال نجد تعريفا  4المهندس فيذهبان المذهب نفسه

كل وسائل اإلقناع التي تحدد حسب في البالغة نسمي حجة »للحجاج بل للحجة

أما في معجمي لروس  5مراجعها...،كما أن الحجة هي القيمة الوظيفية للعنصر اللغوي

و من هنا نجد أن الحجاج هو توظيف الحجج 6 «وسيلة لإلقناع»كسفورد فالحجةأو 

(الحجاج فيقول P.Charoudeauيعرف شارودو)كما لإلقناع عند التخاطب؛

قولي يقيم عالقة ثالثية بين فاعل مخاطب و خبر عن العالم فاعل الحجاج نشاط »عنه

أي هو ارتباط بين مصدر للمعلومة ومتلق و نجده في معجم تحليل  7 «هدف

الحجاج هو صلب التصور القديم للخطابة)...(و قد وضع هذا األثر في »الخطاب

 Chaïm)المرتبة األولى في التعريف الكالسيكي الجديد  الذي وضعه برلمان

Perlman)(و ل.أ.تيتكاTyteca .L . Olbracht )  فموضوع النظرية الحجاجية

التي نمكن من الحصول على موافقة العقول  على  عندها هو دراسة الفنيات الخطابية

 8«األطروحات التي تعرض عليها أو عدم موافقتها

 :التعريف اإلصطالحي -02-01

 9«قيل الحجة و الدليل واحد و الحجة ما دُل به على صحة الدعوى،و»في التعريفات
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و هنا يساوي بالحجة الدليل وهي ما يقوى به الموقف،أما مجدي وهبة و كامل  -

،و في قاموس مصطلحات اللسانيات ال نجد تعريفا 10المهندس فيذهبان المذهب نفسه

في البالغة نسمي حجة كل وسائل اإلقناع التي تحدد حسب »للحجاج بل للحجة

11«جة هي القيمة الوظيفية للعنصر اللغويمراجعها...،كما أن الح
أما في معجمي  

و من هنا نجد أن الحجاج هو توظيف  12«وسيلة لإلقناع»لروس و اكسفورد فالحجة

(الحجاج فيقول P.Charoudeauيعرف شارودو)كما الحجج لإلقناع عند التخاطب؛

لم فاعل الحجاج نشاط قولي يقيم عالقة ثالثية بين فاعل مخاطب و خبر عن العا»عنه

أي هو ارتباط بين مصدر للمعلومة ومتلق و نجده في معجم تحليل  13«هدف

الحجاج هو صلب التصور القديم للخطابة)...(و قد وضع هذا األثر في »الخطاب

 Chaïm)المرتبة األولى في التعريف الكالسيكي الجديد الذي وضعه برلمان

Perlman)(و ل.أ.تيتكاTyteca .L . Olbracht  فموضوع) النظرية الحجاجية

التي نمكن من الحصول على موافقة العقول  على  عندها هو دراسة الفنيات الخطابية

14«األطروحات التي تعرض عليها أو عدم موافقتها
فالحجاج هو منهجية إقناع العقول  

إن المستوى »بدق الرؤيا المعروضة عليها في مجال محدد،كما يقول حسين العمري

يقوم في بنيته الفكرية على وسائل تسهم في إحداث اإلقناع لدى الحجاجي في الخطاب 

المتلقي....ألن اإلفصاح عن الحقيقة و الدفاع عنها يمثل أعلى درجات الحجاج في 

وجهة نظرنا على العكس من المماطلة و المراوغة بحجج واهية أو عم طريق 

أي إن الحجاج هنا  15«التالعب بالكلمات و التحريف بما يلبي الحاجة الفئوية الضيقة

(و Riekeيتعدى اإلفصاح إلى التأثير المفضي إلى تغيير الرؤى و يعرفه ريك)

بالقول عنه إنه عملية عرض دعاوى تتعارض فيها اآلراء مدعومة (Sillarsسيالرز)

على .16بالعلل و الدعامات التأسيسية بغية الحصول على المواالة إلحدى تلك الدعاوى

 تُأسسه دعائم استمالية هو الحجاجأن كل خطاب يرجى منه 

فالحجاج هو منهجية إقناع العقول بدق الرؤيا المعروضة عليها في مجال محدد،كما    -

إن المستوى الحجاجي في الخطاب يقوم في بنيته الفكرية على »يقول حسين العمري

وسائل تسهم في إحداث اإلقناع لدى المتلقي....ألن اإلفصاح عن الحقيقة و الدفاع 

نها يمثل أعلى درجات الحجاج في وجهة نظرنا على العكس من المماطلة و ع

المراوغة بحجج واهية أو عم طريق التالعب بالكلمات و التحريف بما يلبي الحاجة 

أي إن الحجاج هنا يتعدى اإلفصاح إلى التأثير المفضي إلى تغيير  17 «الفئوية الضيقة

بالقول عنه إنه عملية عرض ( Sillarsو سيالرز)Riekeالرؤى و يعرفه ريك )

دعاوى تتعارض فيها اآلراء مدعومة بالعلل و الدعامات التأسيسية بغية الحصول 

.على أن كل خطاب يرجى منه تُأسسه دعائم 18على المواالة إلحدى تلك الدعاوى

 استمالية هو الحجاج.  
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  : التراث الغربيالحجاج ثانيا: 

 دا العلم في اني الرواقي و السفسطائي؛الذين ساليون عند اليونان:لقد ُمهد للحجاج بالفكر

حيث إن بلغاء ؛عمل السفسطائيين اليونان و أثرا في الفكر العالمي الذي يجزم أنه من 

السفسطائيين كانوا يساوون بالحجاج الخطب حيث إن بروتاجوراس 

 19(الذي يقيس الوجود على اإلنسانa.c-Protagoras d'Abdère480 408دابدير)

إلى الموجود ما يفهمه اإلنسان،أما الحجاجية عندهم فقد تمثلت عندهم في إجادة استعمال 

أي أن الحجاج عندهم ما هو  20الحجة فحام الخصم لخدمة مصالح األثرياء و السياسيين

و قد كان له األثر الثوري في  إال توظيف الحجة لكسب المصالح،ثم يرد عليهم أفالطون

مناظرة مأثورة بين أفالطون و أحد السفسطائيين و هو  مسار التحاجج،من خالل

و من مزلة الشبه كانت »حول تفرقة الكلب عن الذئب يقول حمادي صمود  21جورجياس

خشية أفالطون الكبرى،و لذلك بذل أوفر الجهد في محاورته،لتمييز القول الفلسفي من 

م فيها اللجوء إلى تغليب و من هنا يظهر أن الحجاج نشأ آلية يت  22«القول السفسطائي...

عند سقراط نظرة أخرى إذ حجاجيته حجاجية ذات ،ثم نجد  23أحد اآلراء بوسائل إقناع

طابع تواصلي حواري يقوم أساسا غلى اإلقناع  من خالل التحاور ذي الطبيعة تساؤلية 

أي أساس اإلقناع عنده أساسا كيفية صياغة  24يرتكز على أسئلة هادفة بتسلسل معين

ة و يقوم االحتجاج على ذكر األسئلة المتسلسلة تسلسال منطقيا،يرد عليها تلميذه األجوب

و هو الذي أسس لجدل قائم على البرهان وتحويل اآلراء في التخاطب توضح أرسطو 

تعد البالغة جزء متصال »آثاره المخلفة وصله الوثيق بين الخطابة و الحجاج حيث يقول

إذ هو يبين قيمة التأثير الحجاجي في  25«صفها بالسياسةبالجدل و بدراسة القيم:لذا جاز و

البالغة و يجعلها أي البالغة إجادة الحجاج،كما يواصل أرسطو كالمه بالتأكيد على 

فليس من الضروري فقط أن »فاعلية الحجة في إقناعية الخطبة القضائية يقول العمري

من الضروري أيضا أن  تجعل الخطبة في نفسها برهانية مقنعة فقط،بلبل من الضروري

يظهر الخطيب نفسه بخلق معين،و أن يعرف القاضي في وضع نفسي معين)....(فيظن 

السامعون أنه متهيء على نحو ما تجاههم،و أيضا أن يكونوا هم متهيئين على نحو 

 26.(معين

  الحجاج عند الباحثين المحدثين:ثالثا: 

لكتب التي فصلت القول في م من أوائل ا1992بالغة الخطاب وعلم النص الصادر 

بالغة الحجاج وعد بيرلمان رائد البالغة الجديدة في الغرب، وقد جاء اهتمامه بالحجاج 

في سياق حديثه عن اإلتجاهات البالغية الجديدة في الغرب خاصة منذ نهاية عقد 

نعه الخمسينات، ورغم أن اهتمامه كان متعلقا بإتجاه )البالغة البنيوية ( إال أن ذك لم يم

من الوقوف مطوال مع اإلتجاهين اآلخرين وأقصد بذلك اإلتجاه التداولي وإتجاه بالغة 
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 Laالحجاج والبرهان والذي يمثله بيرلمان وأطلق عليه مصطلح البالغة الجديدة 

Nounelle Rhetorique  27م.1950أول مرة سنة 

اشتمل هذا العمل على ست مقاالت تخصصت كل واحدة منها في دراسة جانب مهم    

من جواني النظرية الحجاجية الغربية، فكانت المقالة األولى لحمادي صمود بعنوان 

)مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح( وكانت الثانية لهشام الريفي بعنوان )الحجاج عند 

د هللا صولة بعنوان )الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من أرسطو(، أما الثالثة فكانت لعب

الخطابة الجديدة( لبيرلمان وتيتيكا والرابعة لشكري مبخوت -خالل مصنف في الحجاج

بعنوان نظرية الحجاج في اللغة ، ثم مقال من خالل نظرية المساءلة لنيشال ميار وآخر 

 28المغالطية مدخال لنقد الحجاج .هذه المقاالت كانت لمحمج النويري بعنوان االساليب 

 : الحجاج في فكر صابر حباشة دراسة مقارنة ثالثا:

طرح صابر حباشة تعريف التداولية المدمجة حسب المعجم الموسوعي للتداولية، بكونها     

( عند دي Langueنظرية داللية تدمج مظاهر التلفظ في السنة اللسانية، )معجم اللسان 

مظاهر التلفظ في بعض وجوهها سوى عوامل حجاجية تتدرج في م وليست 1968سوسير 

 29األقوال فكيف تأويلها وفق غاية المتكلم .

 :  Agumentationعرف صابر حباشة بين معنيين للفظ الحجاج 

 

المعنى الفني  المعنى العادي 

 اإلصطالحي /

 الحجاج  /

 

الحجاج الفني مخصوص من العالقات المودعة في الخطاب والمدرجة في اللسان ضمن 

إذ قابلة  scalaireالمحتويات الداللية والخاصية األساسية للعالقة الحجاجية أن تكون درجية 

 للقياس بالدرجات أي أن تكون واصلة بين الساللم .

إذن بالعالقة الحجاجية. سواء  وأن مفاهيم السلم الحجاجي والتوجيه الحجاجي يختصان   

أحددت هذه العالقة لسانيا أو اندرجت تداوليا. إنه ضمن الحجاج بمعناه الفني . نفهم امكانية 

 30الدفاع عن أطروحة أولوية الحجاج على اإلخبار  

، الذي عد  Charles W.morrisبالمقابل ذكر الفكر الغربي بقلم وتصور شارل موريس 

التداولية هي العلم الذي يدرس العالقات بمؤوليتها وهذا التعريف األولي للتداولية ويفرق 

موريس بين التداولية الخالصة والتداولية الوصفية، ونعت الخالصة يعود على تطوير لغة 

 Semiossis.31حيث يكون لحديث فيها عن البعد التداولي للسيميوريس 
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 اولية عند موريس: أورد قاعدتين : مفهوم القاعدة التد   

 القاعدة الداللية القاعدة التركيبية

تربط الصلة بين العالمات وأشياء  تحدد العالقات بين الحوامل 

 أخرى 

 

م المنعطف الذي ستتخذه البحوث الالحقة المنزع العام 1938لقد توقع موريس منذ سنة     

يتمثل في البحث المتخصص سواء في التركيب أو الداللة أو ميدان إلى أولية األرحب لذلك لم 

يعد ثمة تركيز زائد على العالقات فيما بين الهذه االختصاصات ضمن الدالئلية وغالبا، ما 

علقون تقدم البحث على أنه بناء انطالقا من التركيب تنضاف إليه وجهة النظر الداللية يقدم الم

  32أو التداولية.

 م: 1972نحو تداولية صورية برنامج صورية برنامج ستالنكير في   

أي دراسة مواضيع تمثل شروط  PROPOSITIONSعلم الداللة هو دراسة القضايا     

عالم الواقع ولكن من المالئم امكان تقييم ال فقط الحالة الراهنة حقيقية تنطلق في العادة من ال

 للعالم ولكن حاالت ممكنة له. وهو ما سميناه )عوالم الممكنة( .

 للتداولية مهمتان:    

  .تحديد األعمال اللغوية المهمة وذلك هو تحليل األعما المتضمنة في األقوال 

 ضايا يعبر عنها جملة معطاة.تعيين خصائص سياق التلفظ الذي يحدد أي الق 

وإننا نزعم محاولة توظيف بعض المقاربات في إنارة قراءة شروح التلخيص قراءة    

معاصرة تركز على البعد التداولي في هذا المتن البالغي.ويعد مصنف فرانسوا أرمنغو  

ت قامأمحاولة القتناص أكثر فرص المسلك التداولي بخيالط المشهد التداولي المهمة ، 

 هم المقاربات التداولية عرضا تاريخيا ما أمكنها ذلك الحالأكتابها على عرض 

برنامج هانس:  وحد بين اجزاء التداولية توحيدا نسقيا مراعيا التمفصل بين مختلف تلك 

األجزاء يميز هانس بين ثالث درجات في التداولية )درجات(ويمكن القول ان السياق 

 رى يغتني ويتعقد من درجة إلى أخ

العبارات الغامضة نسقيا عبارات معناه  اإلشاريةتداولية الدرجة األولى: الرموز  -

 غامض ومرجعها يتنوع نسقيا حسب ظروف استعمالها اي حسب سياق اللفظ.

تداولية الدرجة الثانية: هي دراسة الطريقة التي تتصل فيه القضية المعبر عنها  -

ومعتقدات مشتركة ومع ذلك فانه ليس سياقا بالجملة المنطوقة ..انه سياق معلومات 

 ذهنيا ولكنه سياق يعبر عنه بألفاظ العوالم الممكنة .
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بمعرفة ما يتم انجازه عبر  األمراللغوية ويتعلق  اإلعمالتداولية الدرجة الثالثة هي  -

 اللسانية . األشكالاستعمال 

يحدد ما إذا كان الملفوظ ن السياق هو الذي أ  1973منذ (  (Schanelleكما كتب شنال   

 33جاد قد يتم انجازه وليس مزحا.

 

 التداخل بين النحو والبالغة:

أشار الباحثون المستعربون إلى التطابق بين التحليل البالغي في علم المعاني والتحليل    

النحوي للمبحث ذاته، إقار بوطأة المنهج النحوي الذي تكرس فجعل علم المعاني 

 34اختصاصا ضيقا ال يبلغه الباحث إال بعد ترسخ قدمه في آليات التحليل النحوي.

أن اختالط مسائل النحو بمسائل علم  ارتأىعاصر في حين يوجد باحث عربي م    

المعاني، قد أضر بالبالغة من جهة كونه يقيم تعارضا صميما بين البالغة بما هي الكالم 

 الجميل دراسة الكالم الجميل والنحو بما هو دراسة الكالم السليم .

ين أدعو حباشة" تصريح الباحث بقوله: )ولعلي أكون أكثر صراحة حالأورد "صابر     

إلى تنحية علم المعاني عن كيان البالغة لتحتفظ البالغة بتجانسها وصفائها ووظيفتها 

 35الجمالية التي تختلف عن وظيفة النحو القائمة على السالمة اللغوية(.

المستعربون يعتبرون البالغيين على تقارب كبير وتوافق شديد مع النحاة، غير أن ذلك   

م، في حين يرى د.صالح عيد أن ارتباط البالغة بالنحو عند لم يطمس بعض التميز لديه

هـــ )دالئل اإلعجاز( مرورا بفخر الدين الرازي )ت 471عبد القاهر الجرجاني ت 

هــــ( قد شل 739هــ(  والخطيب القزويني )ت 626هـــ( وصوال إلى السكاكي )ت606

باحث البالغة ولم تكف األصيل في جماليات األسلوب وذلك بتسليط منهج النحاة على م

محاولة القرطاجني في منهاج البلغاء في الفصل بين مجالي النحو والبالغة وال جهد ابن 

خلدون في المقدمة في ربط النحو بمجاله األصلي وهو اإلعراب . فكأن التداخل بين 

مباحث العلمين يعد خلطا  عند د.صالح عيد ال سيما إذا تعلق األمر باستبداد النحو 

  36بالغة بال

( وجماعته يرون أن أسباب تاريخية تكمن خلف هذه الظاهرة فقد بوهاسغير أن )  

حاولت البالغة فقد حاولت البالغة التخلص في سيطرة النحو بل أكثر من ذلك إذ يقرر 

المستعربون أن لعلم المعاني نزعة الحلول محل النحو بالقوة )ال بالفعل( في دالئل 

أن هذه النظرة ولدت  في نظر بوهاس  ،إلى ذلك تلميحا اإلعجاز الجرجاني تلمح
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وجماعته متأخرة جدا )القرن الخامس للهجرة( وهي عاجزة على زعزعة النحو من 

 37القرن الثاني للهجرة. أواخرمكانته التي ابتناها منذ 

فرق صالح عيد بين البالغة وهدف النحو هو أساس دعوته إلى تنحية علم المعاني من  

 البالغة.

 :مقارنة منهج البالغيين بالنحاة 

يشير جورج بوهاس وجون بول غيوم وجمال الدين الكلغلي إلى التقاليد العربي في    

علم البالغة معرجين على القزويني صاحب "تلخيص المفتاح " للسكاكي )الباب 

الثالث( وهو المصنف الذي فتح عهد الشروح والحواشي العزيرة في اختصاص 

 ر المستعربون إلى استقراء البالغة علما يتفرع إلى ثالثة علوم:البالغة و يشي

 )علم المعاني )النحوية 

 )علم البيان )بالغة الصور 

 )علم البديع )علم تزيين الخطاب 

ونالحظ التسمية التي اقترحوها للعلمين الثاني والثالث تذكرنا ببعض أقسام الريطوريقا في     

البالغة مشيرا إلى المصنفات )البالغية/  أقساميتحدث تودوروف عن  ذالتقاليد الغربية، إ

-التذكر -اإللقاء -االبتكار-كل خطاب إلى خمس فترات: الترتيب إعدادالخطابية( تقسم 

 38النطق*أو التلفظ*

 تـــــــودوروف

 اإلبتكار  الترتيب  االلقاء 

 البيان البديع  الجنس األدبي /األسلوب

 

  :الثالوث: النحو والبالغة والتداولية 

ورد في كتاب لنص والسياق لفان ديك: )وكان ينبغي أن نخصص أيضا كيف أن 

التراكيب الصرفية الشكلية ترتبط بالبنيات الداللية السيمانطقية ( . يذكرنا بما أورده 

الزمخشري في كتابه )الكشاف( "إن زيادة في البناء زيادة في المعنى" والفرق بين 

للتدليل على عالقة جدلية عموما بين المستوى الشكلي  التي جاء بها اإلشارة أنالمقولتين 

والداللي في حين رؤية الزمخشري تتعلق بحمل الجذر معنى أصليا يظل محفوظا في كل 

الصيغ التي يوضع فيها، وتنضاف إلى المعنى األصلي معان صيغية تختلف باختالف 

 الصيغة، 

 فان ديك الزمخشري 

القرابة / عالقة بين البنية الصرفية  إثبات استقراء اللغة العربية.
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 الشكلية ووالبنية الداللية المعنوية.

  

  فكرة فان ديك حول النحو والبالغة في قوله: إن صياغة القواعد التداولية من علم

النحو تعني أن أكثر مثل هذا النحو ان يفسر ليس فقط القدرة على تركيب العبارات في 

ما مطابقا وتسمى القدرة على استخدام مثل هذه بعض المواقف التواصلية استخدا

العبارات في بعض المواقف التواصلية يبدو فان ديك اعطى دورا بالغي للنحو فانتقاء 

العبارات المناسبة للمقام يدخل في إطار اهتمام بالغي للنحو.فيما نقدر إذا مراعاة 

 39مقتضى الحال ومناسبة المقال للمقام.

 ــ )اكساب النحو صبغة بالغية( هو الذي ذهب إليه فرنسوا بارية سمى االتجاه بـــ

النحو مسحة  إكسابالذي كسر الحواجز بين النحو والبالغة يعني من جهة  راسيتي

 تداولية على رأي التداولية المدمجة.

  فان ديك يترواح موقفه بين النحو الضيق والنحو المنحصر فقط في علم  أنويبدو

 التأويلاه الواسع الذي يندرج فيه المكون الداللي وشروط التراكيب وبين النحو بمعن

الناتجة عن معرفة العالم الداللية وكذا كلم السيمانطيقا الكلي ثم يقرر ان يختار النحو 

بمعناه الواسع معلال ذلك بانه يمكنه من تعليل عدد كبير من ضروب التعميم) في كل 

 40ه.من الجمل والخطاب( في حدود اإلطار النحوي نفس

  :الخاتمة 

 لم يحل الطابع الفلسفي للحجاج دون تحوله إلى إستراتيجيا خطابية. 

  تشير الدراسات إلى تعدد مشارب الدراسات الحجاجية و تنوعها و ذلك تبعا

 .البيئة األصل التي نشأت فيها

 قدم الباحث صابر الحباشة جهدا في الدراسات الحجاجية المقارنة. 

 صيل الدراسات الغربية و إثبات تجذرها في علوم أنلحظ نزوع الحباشة إلى ت

 .العربية
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 -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 كلية االَداب واللغات

 قسم األدب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 الملتقى الوطني :

 بين التراث العربي والفكر اللغوي الحديث المصطلح والمفهوم (البالغة الجديدة 

 2022ماي  10 – 09يومي : 

 استمارة المشاركة

 هاجر عاشور  االسم واللقب :

 تخصص اللسانيات العربية  ل م د  (طالبة  في السنة الثانية دكتوراه  الصفة :

 الجزائر -المدية -الدكتور يحي فارس جامعة : مؤسسة االنتماء 

 lisaniyath@gmail.com   05.41.80.29.10الهاتف والبريد االلكتروني :

  الجديدة في الدراسات العربيةتلقي البالغة : الرابع  المحور محور المداخلة :

ية ة وصفمقارب-البالغة الجديدة من التنظير الغربي إلى التلقي العربي عنوان المداخلة : 
  -لمالبسات التلقي

 الملخص :  

ا علمى الث قافمَة الل غعويمة الغعربي مة فعحسم ا  ًَ مرى ديثمة  ْا  ، لم  تععدمدا الَلسعمانيات الحع نترمرةى بعم فمي  صمبحع  مد

بممد   َر الَف ممرع ا ناسمماني ي ،الل غويممة الععربيممةالث قافممة  ا بععممد تعقبَممْ مع رفممي لتَممراكَ  المعاقممومد علعممى السمميمع

لممى  تبممادل الثقافممات اللغويممة ،و للسممانيَة ألف مماَر اافممتعفَنن البمماًثورع العممر   إلممى  عهميممة ااَلَطممال  عع
فمماهي  لعمم ا تدعممرع ا كدلد ، و هميتهمما   دعممابا األهمما علممى   اَلًتوائَ  ا لهمما المم َيوهمما ولمم  يد تعممإالَ  رَّ تلمما المع

موتدعمد  البعالغمةد الج، فلسفية  و التَمسا الَرديد بالمفاهي  األعصيلة للتمرا  ال ا للخنابمات ديمدةد نموججى

َْ الفمن  ستخالصها اللسانية التي تعَ  اَ  مْ تحليم ها ممن  جا  لم  ، وتأوي خنما  ار  رسنو وتعَ  تنويرد
عالجممة المحممور الرابممع َمممن ال،فعغعممدتا مرجعىمما علمي مما  علممَ  تتقممى والملموتعهممد د همم ه الدراسممة إلممى مد

نهجيمة للبالغمَة الجديمدةَ َممنع البيغمَة الغربيَمَة إ َْ ااَلجمراتاَت المع تعحديمَد  العربيَمَة ولمى البيغمةَ بمسألَة نقم

قاربات ومدالبسات تلقي اعليات ه ا الَعل  وتعسليط الضموَت علمى بعمَا النَمماج  ال فمي  سعماهم تمي مد
امين  للثقافَة اللَسانيَة والنَقديَة العربيََة   .وصول مضع

                 Summary 

Modern linguistics is no longer restricted to Western linguistic culture 
only, but has become widespread in the Arab linguistic culture, 

especially after accepting the principle that human thought is based on 

the accumulation of knowledge and the exchange of linguistic cultures. 
Not all of them were known and were not widely reported because they 

contain philosophical dimensions or adherence to the original concepts 

of heritage. The new rhetoric is a model for linguistic discourses that 
were extracted from Aristotle’s ideas and developed in order to analyze 

and interpret the discourse, so it became a scientific reference, and this 

study aims to address the fourth axis of The forum related to the issue of 
transferring the methodological procedures of the new rhetoric from the 

Western environment to the Arab environment, defining the approaches 
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and circumstances of receiving the mechanisms of this science and 

highlighting some of the models that contributed to the arrival of its 
contents to the Arab linguistic and critical culture. 

 

 :مقدمة 

ها مدَة لقد هيمن  البالغةد التقليديةد  َْ مد  تدنبَ من الزمن وكان  مناهجد ص ، صموالنَ ختلم  في تحلي

سار وتغيَ  نم  سمتينيات القمرر العرمرين ، ًيمه د  همرتا دراسمالدَ ر مع ات جديمدة راسات البالغية مد

واضممحا  رايَممل  المفمماهي  األرسممنية تغ َ زتا الممدرس البالغممي عممن البالغممة المعياريممة ، إجا شممميَمم
َ  لمى مفاهيممعوقنيعةى في تناول الخناباَت وتحليلها ، وقد ًد  ه ا بعد اَطال  ثلة من البماًثين 

فم  وَ وتحليمْ الخنابمات  رمَ  عمن التصمور الحقيقمي للبالغمة سمح ا  عماله  بال وتنويرها كما

بات رة ، فرسموا المنحى الجديد للبالغة يقتر د إلى ال اولي جانم  التمدطرق مغايرة كليا ومفاهي  مد
pragmatique  لحجا  وطرق ا قنا  من د إلى الجان  المعياري ا والنظر فيnormative  . 

دة بالغمة الجديماللحظَة تعمي  المحافمْ النقديمة والبالغيمة وًتمى اللسمانية علمى  ف مار الومن د تلاع  
ت ْ علمى إثرهما مجموعمة ممن التراكمما َ وتصوراتها الحديثة ، كما ترمهد تنمورات ملحو مة ترم

 المعرفية والمناهجية التي تدل على نجاعتها وفعاليتها . 

لترجممة من خالل ًركمة اي بالبالغة الجديدة ه ا وقد ًاول بعا الباًثين العر  تعري  المتلق
جماو  تهنما  ممن و، م  فيم  مرجعيمات مختلفمة  َ  و النقْ إال  ن   خ   ش اال وصور متعددة وتح

ال رم  عمن جلا إلى تنوير البالغة العربية ممن خمالل إعمادة قمراتة  البالغمة العربيمة التراثيمة و

العربممي  محماور التالقمي بينهمما ، وعليم  سنسملط الضموت علممى انتقمال البالغمة الجديمدة إلمى الف مر
 وتحديد مالبسات التلقي موضوعا ومفهوما . 

 مفهوم البالغة العربية : أوال :  

ثيممرا مممن ك مفهمموم البالغممة مممن المفمماهي  التممي تعممددت ًولهمما التعمماري د   رَ اَثنممار علممى   د لممال يخت
جانم   و بهمت  اَ  ْ  تباين  مفاهيمها بتبماين اَتجاهمات دارسمها ، ف م اللغويين والمت لمين والنقاد ، إجا 

 دناه لم وجملفها وف  جلا المننل  ، بْ لو بحثنا في المصنلح جاتم  عرَ معينة من البالغة و يةو ا

على نحو  "عل  البديع"س  عن  باَ ر بَ ًيه عد  ،  يسنو على سوق  من بداية الدرس البالغي العربي
لم  وهنما  ممن  ط، وخصصم  لفمن الرمعر  بن المعتز وشمْ مؤلف  مباًه علم  البالغمةما فعل  اَ 

صناعة ال"ومن بين التسميات  يضا لفظة ، على نحو ابن وه  والجاًظ  "عل  البيار"علي  اس  

 " .الصناعتين "كما هو عنوار كتا   بي هالل العس ري "
،  يفات بينها  ه ه التعرهنا  جامعا يضد   رَ  الختلف  المفاهي  لمصنلح البالغة إومهما تعددت واَ 

، ة اقات معينممفممي مواقمم  وسممي اللغممةَ  سممتعمالَ عنممى بدراسممة اَ تد  البالغممةع  رَ فممي   ويتمثممْ همم ا الممرابطد 

 عا. والسامع م باستعمال ال الم وعالقت  بالمت ل  األقوال لتلا المقامات وكما تهت د ومنابقة تلا 
بحيمه شممل  تعاريفمم  علمى مفهموم البالغمة عنممد  ،  يعرفهما الجماًظ بتعريفمات متعممددة ومختلفمةف

: 1ن  فيقممممممممممممممممممول فمممممممممممممممممممي كتابمممممممممممممممممم  البيممممممممممممممممممار والتبيممممممممممممممممممميمختلمممممممممممممممممم  األممممممممممممممممممم

 .، قال : معرفة الفصْ والوصْ ؟قيْ للفارسي : ما البالغة 
 .قال : تصحيح  قسام واختيار ال الم  ؟وقيْ لليوناني : ما البالغة 

 .بداهة والغزارة يوم االطالة قال ًسن االقتضا  عتد ال؟ وقيْ للرومي : ما البالغة 

 .قال وضوح الداللة وانتها  الفرصة وًسن االشارة؟وقيْ للهندي : ما البالغة 
بالنسممبة  اَمممخممتال  مفمماهي  البالغممة عنممد مختلمم  الحضممارات ،  التعريفممات مممد  اَ  ههمم  بمميند وتد 

مما تعمدور البالغمة  "عمن البالغمة فقمال : أل  ميمر الممؤمنين للتعري  العربي فيأخم ه      ًمين سم
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في   ؟ قال ا يجا  ، قال ل  معاوية : وما ا يجا  ؟ قال صحار :  ر تجي  فال تبنئ وتقول فمال 

تخنئ ، فقال ل  معاوية :  و ك لا تقول يا صحار ؟ قال : اقلني يما  ميمر الممؤمنين  ال تبنمئ وال 
 . 2تخنئ" 

  رَ  يه ير حصر البالغة في ا يجا  ، ًه ا التعري  التقليدي ال ي ي ويبدو  ر الجاًظ يتجاو د 

  ر "قمول :لم لا نجمده ي ،  البالغة هي إيصال المعنى بألفا  تمدل تممام الداللمة علمى تلما المعماني
ي إقامة وإنما الرأر ف،المعاني منروًة في النري  يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي 

 . 3"وفي صحة الصيغ وجودة السباالو ر وتغير اللفظ وسهولة المخر  وكثرة المات 

ة عنمد كمْ وبالتالي  ساس البالغة عند الجاًظ ليس ا يجما  فمي القمول وال المعماني ألنهما معلومم
عتبمار وعلمى هم ا اال ، سنادها بعضها إلى بعاابْ ًسن اختيار األلفا  وصحة ننقها و،مت ل  

  . فإن  يفضْ األلفا  على المعاني

ْد :" بممو هممالل العسمم ري يعرفهمما و نفسمم   فتم نمم  فممي ،  ممما تبلممغ بمم  المعنممى قلمم  السممامع بأنهمما كمم
 . 4"كتم نا في نفسا مع صورة مقبولة ومعرض ًسن

لمعمماني اعنممده تبليممغ  فالبالغممةد ،   بمما هممالل العسمم ري قممد نحمما نفممس اتجمماه الجمماًظ   رَ  والواضممحد 
 فمي بيَنمة ت مور األلفما  واضمحة و وهم ا يعنمي  را ،  للسامع فمي معمرض ًسمن وصمورة مقبولمة 

 .دالالتها على المعاني 

عنمى ى وال الما شارة إلي   ر الجرجاني في تناول  للبالغة ل  يفضْ اللفظ على المعن ومما تجدرد 
علمى  دَ ْ يمرو ر وقيممة فمي نظم  ال مالم ، بم} اللفظ والمعنمى    فقد جعْ للثنائيتين ، على اللفظ 

 نع التبماي لمي  رَ ن الجومن البميَ ":  ويظهر جلا في قول  في اللفظ وًده  مند البالغة ت   رَ عتقد من اَ 

 األلفما  الوكيم   ،  والتباعد عنها إلى ما ينافيهما ممن الرجيلمة لميس مجمرد اللفمظ في ه ه الفضيلةَ 
 الترتيم  ،ومن التركيم   دور وج    من التألي  ويعند بها إلى وج   ا ا خاصى ى تؤل  ضربى ًتَ  تفيدد 

ضمده ا كيم  جمات واتفم  و بنلم  نو فصْ نثر فعددت كلماتم  عمدَ  ا عمدت إلى بي  شعر فلو  نَ 

.  5ارونظاممم  المم ي عليمم  بنممي وفيمم  فممر  المعنممى ...  خرجتمم  مممن كمممال البيممار إلممى مجممال الهمم ي
 كالهما معىا.البالغة تت  باللفظ والمعنى  ويتضح من ه ا كل   رَ 

 :البالغة والفصاحة 

م الفصاًة في عدد   مفهومد  يحضرد  وكثيمرا مما تلتمبس لفظمة ، ة للبالغمة نالًيَ ممن التعريفمات االصا
يصممالر إلممى ًممد التبمماين   قممدا  الفصمماًة بالبالغممة عنممد البالغيممين  فيو فونهممما بمممدلولين مختلفممين

ومن مظاهر صعوبة الفصْ بمين  ،  ا  خر وقد يو فونهما بمدلول واًد  ًيانى ،  والتقابْ  ًيانا 

يقول فخر ، المصنلحين في تعري  المصنلح االع   ًدد  ستعمال دخولد االَ في  خاصةى  المصنلحين
 بليمغ ولسمار    نها البيار ، وتقول رجْ فصيح وكمالم فصميح  يا  ": بن منظور في شأر الفصاًةاَ 

م ،    طل  فصيح    ، ونسمتنت  ممن كالمم   رَ  6"  عنم َهمح األعجممي بالصم  ت لم  العربيمة وفد وفصد

 ،  الفصاًة في شرح مفهوم البالغمة تو َ   را   يحد د  ه ا وقدا  ،  الفصاًة تقابْ البيار وا فهام
  ممن غيمر إعمادة وال ها كْ ما  فهمما ًاجتعمفقد  ورد الجاًظ كالما للعتابي يعر  في  البالغة  نَ 

خني  فإ هار ما األلسنة ويفوق كْ  اللسار ال ي يروقد   ردتع  ستعانة فهو بليغ ، فإرا بسة وال اَ ًد 

فقل  لم  لفمد عرفنما االعمادة والحبسمة : الباطْ في صورة الح  ، قال  ا من الح  وتصويرد غمد 
  قال عند مقاطع كالم  يا هناه ، ويا ه ا ويما هيم  ، اسممع  ما تراه إجا تحدَ  : قال ؟ فما االستعانة

ْ  ،  تفهم   ولسم  تعقمْ مني واستمع  لي وافه  عنمي ،  ولسم   ،  7 وفسماد   مما  شمبه  عمي   فهم ا كم

البالغمة بمنظمور الفصماًة فهمي ا فهمام و إيضماح ال مالم ،  عمَر  قمد  العتمابي فه  من ه ا  رَ ويد 
ولغن قصمر العتمابي الح م  علمى البالغمة والفصماًة بمالتراد  فمإر ممن البالغيمين ممن وسمع هم ا 

 :ريفمم  للبالغممة  يقممولهمم ا الممر ي ممما جكممره  بممو هممالل العسمم ري فممي سممياق تع الح مم  وممما يؤكممد  
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َْ  هما ألرَ اختلم   صملد  يرجعار إلى معنى واًد وإرا  والبالغةد  الفصاًةد " مما همو واًمد منهمما إنَ  كم

وقال بعا علمائنا الفصاًة تمام الة البيار ... والدليْ على جلا  ى وا  هار ل نا بانة عن المع
مممة الحممرو  ... فعلممى همم ا ت ممور  ر األلثمغ والتمتممام ال يسممميار فصمميحين لنقصممار التهممما عممن إقا

 8 "الفصاًة والبالغة مختلفين 

يمين ن البالغهنما  مم هما نفمس الممدلول فمإرَ عمال على  نَ ه ين اللفظين قد استد  غ  من  رَ وعلى الرَ 
 الفصمماًة  رَ :الفصمماًة  ًيممه يمم كر ابممن سممنار الخفمماجي فممي سممرَ  ،  مممن ًمماول الفصممْ بينهممما

ال فمي قمفمال يد ،   ممع المعماني اوصم  األلفم ال ت مور إالَ  والبالغةلفا  مقصورة على  وص  األ

ليممغ بعلمى معنممى بفضمْ علممى مثلهما بليغممة وإر قيمْ فيهمما فصميحة وكممْ كمالم  كلممة واًمدة ال تممدلَ 
 َْ ويبدو ممن خمالل هم ه  ،  9فصيح بليغ كال ي يقع في  االسها  من غير موضع  فصيح وليس ك

ي هممف ا البالغممةخصصممة باأللفمما   َمممالفصمماًة مت الخفمماجي  رَ ار نبممن سممعها اَ ضممالمقارنممة التممي و

 ة بالمعاني خاص
ْد  علا الس اكي فل  ير ا  مَ  هي لفصاًة فا االفصاًة في قسمين في كر :  مَ  ى ه ا الصنيع ًيه يجع

 ممور ت إلمى اللفمظ وهمو  را  وراجمع  ،  إلمى المعنمى وهمو خلموص ال ممالم ممن التعقيمد  قسممار راجمع  
ربيته  سمنة الفصمحات ممن العمر  الموثموق بعم لت ور علمى  يلة وعالمة جلا  را ة  صال لمة عربيَ 

  مور  جمر ت ا  خنمأت فيم  العاممة  و را ور وال مَممها المولَمد خم دور واستعماله  لها  كثمر ممما  

 . 10غة و ر ت ور سليمة من التنافرعلى قوانين اللَ 
ن عم وبعيمدةى  هما سمليمةى نم   لفا د اك هؤالت البالغيمين همي مما  الفصاًة عند   رَ من ه ا كلَ  ضحد ويتَ 

بوضمع شمروط الفصماًة منهما عمدم وقد اهت  الجاًظ وبعما ممن جمات بعمده ، الغموض واللبس 

 تنافر الحرو  وخلوصها من الغرابة بالموا اة مع كالم العر  
مْ ي قمد اسمتعالجرجمان  ر    ما ينبغي التنبي  إلي  فمي قضمية التمييمز بمين هم ين المصمنلحين   ن  إال  

وهم ا همو  الفصاًة بمعنى البالغة ، فاأللفا  ال تتفاضْ بينها وال مزيمة ل لممة علمى كلممة  خمر 

الفصاًة : بفي  على من وص  األلفا   المقام ب كر ما ورد في كتاب  يردَ  بنا ويحسند ،  الصحيح 
ل ي اسمتعماغمة  ثبم  وفما فمي اللَ همفمردة بالفصماًة  نَ مالمعنى في وص  األلفا  ال ول  يعلموا  رَ "

 ، والواضممح  رَ 11 "ن التممي وضممعوها جممر  علممى مقمماييس اللغممة والقممواني همماالفصممحات  كثممر و نَ 

على  دلَ تين والتي يظ على المعنى الحقيقي للفظة الفصاًة المستعمْ عند النحوفد ًاقالجرجاني 
ى ولمو لفظة فهمي صمحيحة ًتَموبالتالي مهما كان  ال، ما كار موافقا لمجاري العر  في كالمه  

 ،  ييس العمر سمتعملة ووفم  مقماهما مد  نَ  لفا  ما دامم ا بة ، فال مزية للفظة على بقية األكان  غري

لمة عمن هما ببسماطة لميس صمفة لظلفما  المعزول لا يجعْ ممن الفصماًة والبالغمة شميغا واًمدا ألنَ 
 .التركي  فالبالغة تظهر في كالم القائْ وكيفية نظم  لل الم 

 نرأة البالغة : ثانيا : 

ي ال تنرأ من العدم ودفعة واًمدة بمْ همي ًصميلة هف ما اختلف ا العلوم مها  سل  ب  ابتدات  رَ من المد 
 وعلمم د  ،  ى يتوصممْ إلممى كنمم  الرمميت وبعمما المفمماهي تنممور مسممتمر مممن التممأمالت والنظممر ًتَمم

 ةصات والمالًظات األوليَ و ر ي ور سبقت  بعا ا رها البالغة طبعا ل  يتأسس من العدم فالبدَ 

 ة كانم  فنما ، فمالمعرو د   المعرفيَم  و صمولد ا لم  ضموابند ت ور علمى  قبْ  را  البالغةع   رَ  والشاَ  ، 
وقد تنافس الرعرات في مختل  ، القول  ه   مة فصاًة وبراعة في فنَ عن العر  في الجاهلية  نَ 

هد لم  ببراعتم  بمالح   وتمولى ممن شدم،  لح والفخر والحماسمة   كالصد ن اع الموضوعات المتداولة اع 

 هي اننباعمات   إلى  سس علمية بقدر ما كان  تلا األً ام ال تستندد  وإرا  ،  ْ بين الرعراتوالفصا 
المقمام لالسترمهاد  يحسمن بنماكمما  ،  غمة واألسملو  واأللفما  والتراكيم  والمعمانياللَ  عفوية تمسد 

نصم  لم  خيمممة يح م  فيهما بممين ياني المم ي كمار تد رو  عمن النابغمة الم بة المرمهورة التمي تدممبالقَصم
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 با بصير  ار بن ثاب  ، وقال للخنسات : لوال  رَ عرى وًسَ بين الخنسات واألالرعرات ، فح   مرة 

وا نمس ، فقمال ًسمار :  نما  شمعر منما وممن   شمعر الجمنَ  ا نردني فبلا لقلم   نَم - ي األعرى-
  بيا ، فقال النابغة يا ابن  خي  ن  ال تحسن  ر تقول :

 ا واسع لمنتأ  عنافإنا كالليْ ال ي هو مدركي                                            وإر خل  

 اآلراتصرت على . ويبدو من ه ا المقتن   ر بداية البالغة العربية اقت 12فخنس ًسار وتراجع
 االننباعية واقتصرت على استغراق األخنات النحوية واألسلوبية . 

ْد  ر ال ممري د فممالقراع  ، ا سممالمي ا  هممر الممديند االجتهمماد فيهمما لَممم سممع  دائممرةد واتَ  دافع المم بحمم َ  يمثمم

لتعمابير لالعمر  ببالغتم  السماًرة واسمتخدام   وقمد  عجمزع ، األساسي للنهضة الف رية ا سمالمية 
ي فكما كان   لصور بيانية جديدة ، ول  تعد الدراسات البالغية مقصدا ل اتها واستعمال المجا ية 

 ،  سملوبيالعصر الجاهلي بْ صار الهد  منها فه  بالغة القرار ال ري  وسر رونق  اللفظي واأل

 َْ لفم  اًتمو  مؤفقمد   "رمجا  القمراع "  ة صاً  كتا قر  ما يوضح جلا محاولة  بي عبيد ولع
 . ومجا  الموجودة في االعيات القرآنيةه ا على المظاهر البالغية من تربي  واستعارة 

 قضمية سمرَ العلممات  ب المحاوالت العلمية الحقيقية إلى العصر العباسمي ًيمه اهمت َ  في ًين ترجعد 
جمع وير ،  ارا ممام عبمد القماهر الجرجماني رائمدا فمي هم ا الميمد ر ال ري  ويعدَ ا عجا  في القراع 

 ة وجلما فميالفضْ ل  في تأسيس ه ا العل  وال ي مز  في  بين اللفظ والمعنى وبين النحو البالغم

كتابيممم   سمممرار البالغمممة ودالئمممْ ا عجممما  ، وقمممام بتعريممم  جملمممة ممممن المصمممنلحات البالغيمممة 
اني للبالغمة فعلى العموم كان  نظمرة الجرجم . من المفاهي   وال ناية والتمثيْ وغيرهكاالستعارة 

ات ا التفريعمنظرة كلية وشمولية فال نراه يقي  تصنيفا وال تقسيما ولم  تعمر  البالغمة العربيمة تلم

ال  فيم  خالر لية والحدود المننقية إال مع  بي يعقو  الس اكي في القرر السابع هجري وال ي 
لبمديع عمْ البالغمة قسممين علم  المعماني وعلم  البيمار ولم  بمدر  االجاًظ والجرجاني وغيره  فج

 ضمن مصافهما . 

بمثابمة  البالغمة العربيمة فمي عمومهما كانم  بعمد هم ا العمرض التماريخي المموجز  رَ  ويم ن القولد 
فعالية سليقة عفوية ًيه تر ل  عند العر  في العصر الجاهلي باعتبارها مل ة فنرية متصلة ب

زل القمراعر ن  مل ة تظهمر فمي إنتما  ال مالم إمتاعما وإقناعما ولمما  همر ا سمالم نمف ا،  تصال االَ 

يقممة وإجا كمار الحجمما  فممي مفهومم  العممام طرحولمم  هم ه المل ممة إلممى و يفمة الوصمم  ، ال مري  فت
حج  بغيمة تقوية ف رة المت ل  بمجموعة من البراهين وال اعة اللغة وتعتمد تلا الصناعة علىصن

لصمناعة اقد ساعدت العوامْ السياسية واالجتماعية على تنور مثْ هم ه فعينة االنتصار لف رة م

مر ال مري  الم ي يد السيما القمراع    مرة واًمدةا ًجاجيما بامتيما  علمى اعتبمار ًفا م  علمى فعتبمر نص 
تها ف مْ   مرحور بأسالي  بيانية وبالغيمة لم  يسمتنع العمر  مضماهابا ضافة إلى  نَ   التوًيد}

   .جعل  من البالغة علما مستقال ب ات  ل  مفاهيم  ومصنلحات  الخاصةتلا الخلفيات 

 ثالثا  البالغة الجديدة :

تممي ة علم  ينعتبمر البالغمسو  قد  ًد  تغييرا في البالغة اليونانية ًينمما اَ إجا كار  رسنو الفيل

وابن  ضم وبالتمالي جعمْ منهما علمما لم  ،  إلى مصا  العلوم االستداللية وموضوعها هو ا قنا 

ثانيمة لبالغيمة البمالثورة ا ننعتم د  منتص  القرر العررين قد  ًدثوا بما يم من  را  بعد الباًثين  فإرَ 
 وتتمثممْ تلمما الثممورة فممي وضممع نظريممة بالغيممة تختلمم  فممي تصمموراتها ومناهجهمما التحليليممة عممن

ًد ،  البالغة السابقة  دا  جديمدة  همهما بوضمع منماه  ووتتجلى ه ه النظرية الجديدة التي تم  اقترا

لبمديع في القرر العرمرين ممن الوصم  الرم لي للخنابمات األدبيمة وصمور ا البالغةد  ًيه انتقل ا 
البالغممة ومنمم  تلمما اللحظممة و،  هتمممام بالجانمم  ا قنمماعي والحجمماجي للخنابممات والبيممار إلممى االَ 

 . الجديدة ترهد مزيدا من التنور والضبط 
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هي  مممن المفمما جملممةى  مممن الممزمن علممى  هورهمما تملمماد  فالبالغممة الجديممدة اليمموم وبعممد مممرور فتممرة

 ا فمراطو تجاو ت بعا األمور وانتقدتها على غرار الغلموَ بحيه والمناه  التحليلية للخنابات 
 ساسميات  ممن خمر فيعمد  ا بعضمها االع  َمم،  في التصنع التنميم  اللفظمي والجانم  الجممالي الرم لي 

 .لية االقنا  والحجا  اع على  ها التركيزد البالغة الجديدة  و همد 

لبالغة ق  من  اا انبثعلى مننلقات فلسفية وف رية تختل  عمَ  البالغة الجديدة تقومد  وفي الواقع  رَ 
  مهمما بسمب ومننلقا فقد وجد  قنا  البالغة الجديدة في الفلسفة األرسنية ركيزةى  ،  ال السي ية

دد عمن وبالفعمْ  خم  البالغيمور الجم،  ما تحملم  تلما األف مار ممن  سمس ف ريمة يم من اسمتثمارها 

 ا همموفمي  . اق للمدرس البالغمميعمد المؤسمس السممبَ  رسمنو الف مرة المرتبنممة بالخنابمة فأرسممنو يد 
عر والرم ًول المصنفين ال ي  لفهما  رسنو وهو يقصد فن الخنابمة ت بار الرالصدد ي كر رو

لتقنيمة وقد كت   رسنو مصنفين يتعلقار بواقع الخنما  ول من هم ين المصمنفين متممايزار : فا": 

ل رية تتنماوالبالغية تتناول فنا للتواصْ اليومي خنابا وسط الجمهور ، في ًمين  ر التقنيمة الرمع
 ةة إلى ف رفنا لالستحضار التخيلي ففي الحالة األولى يتعل  األمر بتقعيد تنور الخنا  من ف ر

ة ألرسمنو  ما في الحالة الثانيمة فيتعلم  األممر بتقعيمد األثمر ممن صمورة إلمى صمورة إنهمما بالنسمب
سما شمعري همو  سا واآلخرابْ ه ين النسقين  ًدهما بالغي قتقنيار وإر تطريقتار خصوصيتار 

. فه ا التقابْ المنهجي ال ي وضع   رسنو في التمييز بين  13"ما يحدد جوهر البالغة األرسنية

نها تمس ألفاألول و يفت  ًجاجية ،  ا هو شعري يحدد لنا و يفة كلتا النسقين ما هو خنابي عمَ 
 .األف ار والثاني و يفت  جمالية ألن  يمس الخيال وا لهام 

 و  ،  ا قنما  التمي يحتويهمااستخالص من كمْ موضمو  درجمة  ها فنَ    رسنو البالغة  نَ عرَ ويد 

، ممن خمالل هم ين  14ي مور فمي ًالمة خالصمة لعقنما  م من  را القدرة على ال رم  النظمري لمما يد 
 حاججممة والالبالغممة ممما ارتبنمم  با قنمما  والمد  ممما سممعى إليمم   رسممنو همو  رَ   رَ  التعمريفين يتبمميند 

، تمودور   ،ي ما ، روالر بمار  تيت المؤسسين األوائْ للبالغة الجديدة  مثال بيرلممار ، غرو  رَ 

ين تمممام فهممؤالت البمماًثين كممانوا واعممراتة  ف ممار  رسممنو واسممتلهموا منهمما ، قمم ا وسممتين قممد  عممادو
لنظمرة ممن نم  هم ه اوقد تم َ ، الوعي بالمننل  ا بستمولوجي ال ي اننلق  من  البالغة الجديدة 

هم ه كمار عمر  وويص  ،  زت بها البالغة التقليدية والمعيارية التي تميَ تجاو  مظاهر القصور 

بات اما بالخناما صارت علما عا خاصا بالخنا  وإنَ علمى  فهي ل  تعدا "المرًلة االنتقالية بقول  : 
تقتصر علمى وصم  الخنما  األدبمي بمْ  صمبح  ترممْ  البالغة ل  تعدا  وه ا يعني  رَ  .15"كافة

نباط ممد  شمهارية ... وجلما بهمد  اسمتوالقانونيمة وا ياسة واالجتماعية كْ  نوا  الخنابات الس

ية مليمة تصمنيفعوبه ه ال يفية ل  تعد البالغمة كفاتتها في استعمال اليات الحجا  وسبْ إقناعها  . 
 لغويممة مممن بممديع وبيممار و سمملوبية فممي اللغممة بقممدر ممما صممارت مجموعممة مممن العمليممات لمعنيممات

 .ا جرائية والتحليلية لدراسات الخنابات مهما كان  

هممات ة فهممو يختلمم  بمماختال   توجا مفهمموم البالغممة الجديممدة كمصممنلح فممي الدراسممات الغربيَمم َممم
 ده عنممداللسمماني وهممو ممما نجممجانمم  فنجممد مممن يهممت  بال ، البمماًثين  نفسممه  وإر كممار المننلمم  نفسمم 

غيمة روالر بارت وتودورو  ورومار جاكبسور وترَكز اهتمام ه ا االتجاه علمى الظمواهر البال

مع معمايير تصمنيفية لهما سموات ممن الجانم  الصموتي  و الصم رفي او الفنيَة والجماليَة وًماول وضا
ها ألسملوبية وانع اسمالتركيبي ،  كما نجدد من يهت  بوصم  األسملو  وال رم  عمن الخصمائص ا

لموجيز تابهمما "اعلى المتلقي ،  َما االتجاه الحجاجي فقد نرأ مع بيرلمار وتيتي ا تزامنا مع نرر ك

لبالغمة في الحجا  البالغة الجديمدة" واهتمما بالجانم  ا قنماعي والمقصمدية  ، بحيمه اقتصمرت ا
جان  تهت  بال سبة وب لا ل  تعدالجديدة على الحجا  وكيفية اختيار الحج  المناسبة للمواق  المنا

 وهنا  من يقتصر على الجان  السيميائي الجمالي والمحسنات اللفظية 
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  :16  لخص  محمد العمري مفهوم البالغة الجديدة في الثقافة الغربية وف  ثالثة مفاهيويد  

المفهمموم األرسممني : المم ي يخصصممها لمجممال ا قنمما  ، ًيممه ترممتغْ علممى الممنص الخنممابي فممي 
ْ ر همي تقابمالمقامات الثالثة المعروفة : المرماورة ، المرماجرة ، المفاضملة ، وعلمى هم ا االعتبما

 الرعرية ،  عاد بيرلمار صياغتها .

ت  المفهوم األدبي : يبحه في صور األسلو  ويدعد بارت من  سس خنوط  األولى في محاضرا
. 

الجممالي  جما   ي بمين المجمال األدبميالمفهوم النسقي : وهو ال ي يسعى للجمع بين التخييْ والح

 والجان  الفلسفي الحجاجي .

 رابعا مالبسات تلقي البالغة الجديدة في الثقافة العربية : 

 مرو  ة ولغربيَمة والبالغة الجديمدة  و ااستعرضنا في الفقرات السابقة مفهوم البالغة العربيَ  لقدا 

بعمد معرفمة  ة إاَل عربيَمة الالجديدة في الثقافة اللغويَ م ن فه  واقع التلقي للبالغة ألن  ال يد ، نرأتهما 
 ، تلقممي  فممي صممور الالبسممات هممي التممي تممتح َ فتلمما المد ، تين األسممس ا بسممتمولوجية ل ممال النظممريَ 

  هم َ  س  منيأستة و صبح بعد ة الغربيَ نبث  من المعرفة الثقافيَ صنلح ومفهوم اَ فالبالغة الجديدة مد 
وقمد تتبمع  ، ها استناعة على تحليْ الخنابات األدبية وغير األدبيمة العلوم في مجال اللغة و كثر

لتحليليمة ا عادت النظر في المفاهي  والنمرق  الباًثور المتخصصور  النجاح ال ي ًققت  بعد  را 

نلح البالغة وبد  مص .  الدقي  وضبنهافالنجاح التي توصل  إلي  لدليْ على كفاتتها ، التقليدية 
البحمو   ة ًيمه  سمهم  بعماة العربيَمة واللغويَمسات األدبيَ ار  في مجال الدَ الجديدة ير  طريق

قمي   بم   للمتلث  ًماول بعما البماًثين التعريم،  األكادمية في لف  االنتباه إلى ه ا العل  الجديد 

 العربي فألفوا في جلا بعا المؤلفات والدراسات به ا الرأر 
 بثقافمة"  نلم  عليمضممن مما يد  الحديه عن تلقمي البالغمة الجديمدة فمي البيغمة العربيمة ينمدر د  إرَ و 

ر اللغموي ومن ث  التفاعمْ بمين الف مر اللغموي الغربمي والف م،  ومد  تقبْ ال ات لآلخر  "الحوار

ور زها الباًث و صورة تتمثْ في ال تابات  و المؤلفات التي ينج يتخ  التلقي ش ال، ه ا والعربي 
قمي العر  في إطار التعريم   و وصم   و شمرح مبمادا هم ا العلم  وتبقمى اسمتجابة ونجاعمة التل

 .ابات في تحليْ الخن واآلراتمرهونة بالمتلقي العربي ومد  اقتناع  بفعالية تلا المناه  

ممن لمختلفمة وا ضمخما فمي فمرو  اللغمة اإرثما لغويَم ة تملماد الحضارة العربيَم ا ال جدال في   رَ وممَ 
الثقافمة  دراسات معجمية ونحوية وبالغية  يضا وه ا ما يجعْ مسمألة تلقمي البالغمة الجديمدة  فمي

 سما بمالترا وعمن إم انيمة تقبلهما واسمتثمارها  و التمالعربية من المسائْ التي يدور الجمدل فيهما 

اًمه المبهمود واللغوي العربي واالكتفات بما ترك  لنا البالغيور المتقدمور ، فال يم من إن مار الج
 ًممافظ ، فقممد ي  ر ال ممرة وبممالقراع همما متعلقممة باللغممة العربيَممنَ  البالغيممة التممي تركهمما العلمممات السمميما 

النريقمة ،  األخم  بهما بمنفس وا مفاهي  التراثيمة وواصملبال ممن تمس وا التقليدية النزعة  صحا  

ات  ال المممدارس والجامعممة فممي دبيَممالتحليليممة للنصموص األالحديثممة والمنمماه    المصممنفاتفمعظم  
 تزال تعتمد على تلا المفاهي  .

التممي وضممعها  بممي يعقممو  تلمما المفمماهي  مممأخوجة مممن التقسمميمات  ا تجممدر ا شممارة إليمم   رَ ومَممم

 ي فمي مرًلمة انتقلم  فيهما ،   اكي ومن جات بعده ممن البالغيمين كأمثمال الخنيم  القزوينمي السد 
وعرفمم  منعرجمما اعخممر ، فقممد ًافظمم  تلمما المؤلفممات البالغممة عممما وضممع  الجمماًظ والجرجمماني 

علم  (لموجمودة فمي مفتماح العلموم للسم اكيالحديثة على التعريفات النمنيمة و قسمام علم  البالغمة ا

فمم  ًسمم  نظممرة يَ ، وفممي الحقيقممة همم ه التقسمميمات والتعريفممات كد  البيممار وعلمم  المعمماني و البممديع
ال تخمص الممت ل  كممت ل  وال تمرا  الجانم   وهي ،  رسنو للعلوم في وضع الحدود والتصني  

و صمدق دليمْ ، عر  بالجان  التداولي بقمدر مما همي قموانين تقيمد ال مالم للغة  و ما يد  االستعمالي
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على جلا ًفا  المؤلفات الحديثة على نفس األمثلة المضروبة في  قسمام البيمار  و المعماني لم لا 

   .تنع  بالمعيارية 
 ب  فمي جلمااعتبرت الحديه عن البالغة  صبح من المباًه التراثية والسم  ما النزعة الثانية فقد

ارة ة  و العبمد بحمدود الجملمة قاصرة على تحليْ الخنابات فهمي تتقيَمالبالغة العربيَ  يرجع إلى  رَ 

فوق على األسلوبية تت فقط وال تهت  بالنصوص وه ا ما يجسده عبد السالم المسدي ًيه ير   رَ 
م":  البالغمة لم لا يصمح  ر ت مور بمديال عنهما وهم ا مما نلتمسم  فمي قولم  بعما  جم   رَ العع   د ووجا

ن مممهممْ درته  علممى النَ دت قدممعالجممة النصمموص وتأَكممرسممخ  قممدمه  فممي مد  مممنا مَ العممر   البمماًثينع 

  لموبية مما األسمل رَ مور معنما   نفاس البحه واالستقرات ال يسملَ    على مدَ صبرهد  النظريات وقويَ 
مى تتميمز كيفىمة ًتَموالتهما التصمنيفيَ ة ومقد تصوراتها النظريَ نبت ر مد  الغمة يمات البا عمن تقسما وًجمى

، كمما يمرفا فمي  17"ت مور بمديال فمي عصمر البمدائْ ها تنمتقا ممن ًيمه نريمد  را وصورها فإنَ 

ضمْ ينهمما  فالقنيعمة ب قام ًوار ف ري بين البالغة واألسلوبية ويعتبمر  رَ يد  خر ف رة  را موضع اع 
 نيممةباآلهممما ينتميممار إلممى ف ممرين متضممادين األول منهممما مرهممور ألنَ  ،  جسممور التواصممْ مممن مممدَ 

ريين متصورين ف ة والبالغة كيَ ا األسلوب مَ  "ويظهر ه ا في قول  : ،  ةبالتاريخيَ  والثاني مرهور  
عمز  يد  وًمد والسمب  فمي جلماني في تف ير  صمولي ممتنافرين متصادمين ال يستقي  لهما تواجد اع 

ين إلممى تاريخمم  الحممد  األسمملوبي فممي العصممر الحممديه وإجا تبنينمما مسمملمات البمماًثين والمنظممر

ة امتممداد ...فاألسمملوبياألسمملوبية قاممم  بممديال عممن البالغممة المفهمموم األصممولي  وجممدناها تقممرر  رَ 
. ويعلممْ 18"لهمما فممي نفممس الوقمم  وهممي لهمما بمثابممة ًبممْ التواصممْ وخممط القنيعممة  للبالغممة ونفممي  

الجانممم  بالبالغمممة تتميمممز  م انيمممة التالقمممي المعرفمممي بمممين البالغمممة واألسممملوبية  رَ المسمممدي عمممدم اَ 

  اختباريَ ة فهي عل  األسلوبيَ  االمعياري  مَ 
 َْ لتمي بم  علمى البالغمة اينن ة صمحيح ول من هم ا الوصم د وص  المسدي للبالغة بالمعياريَم ولع

يممي منم  وهمي  قمر  للجانم  التعل،  ترجع إلى قرور متأخرة من الزمن كما  سلفنا ال كر سمابقا 

 .في التعامْ مع الخنابات والنصوص  إلى الجان  العلميَ 
ة غمة الجديمدراسات التي جاتت مع بيرلممار وتيتي ما وغيرهمما فمي تنماوله  للباله ا وقد  ثبت  الدَ 

ة رفمي والحركمفمالتراك  المع ،  مي  وتأثرها بالمفاهي  الفلسفية الموجودة عند  رسنواتصالها الع

للغويمة اعادة البحه في الترا  ممن  هم  الممارسمات التمي  سمهم  فمي تقمدم المعرفمة إالتقويمية و
نمدر  فمي يويبقمى كمْ علم  لغموي جديمد وافمد ممن المبالد الغربيمة ،  واألدبية والنقدية عند الغر  

العوائم   تمسا بمالترا  اللغموي  و األخم  بم  فمي الثقافمة اللغويمة العربيمة وهمي ممن  كثمرقضية ال

ربيمة ول من غفعلى الرغ   نها نظريمات  ،  ا بستمولوجية في تلقي المعرفة اللغوية للف ر الغربي
نسممار ا ًضممارة ا ممما هممما ملمممننلقهمما الفلسممفي وهممدفها البراغممماتي ال ينتميممار إلممى الغممر  وإنَ 

 ممن فمي االختال  الواًد بمين األمم  ي المعاصر الخار  عن نناق الجنس والهوية والعرق . إرَ 

ت السمتخداماكيفية استخدام  نتائ  عل  من العلوم وتو يفها في ناًية معينة وه  ا فإر اخمتال  ا
  اليْ واألسم مما قضمية اسمتخدام الوسمائ ،  لنتائ  العل  تتبمع اختالفمات ا يمديولوجيات فمي العمال 

ميممع جوالتقنيممات العلميممة والتوصممْ إلممى هممد   و غابممة علميممة معينممة فإنهمما مسممألة مرممتركة بممين 

 . 19الحضارات الحديثة
معار  ومناه  تساعد في  كفيْ لوًده بمد   العربيَ  الترا  اللغويَ  عتقاد  رَ وعلي  فمن الخنأ اال

ة الحديثة قد تجاو ت المفماهي  لغربيَ المناه  ا  و  رَ ، ة ومن بينها الخنا  تحليْ الظواهر اللغويَ 

التراثيممة ف مم  مممن ف ممرة ًديثممة  هممرت كممار يعتقممد  نهمما جديممدة ول ممن ثبمم   نهمما ترجممع إلممى الف ممر 
تجماو  مبممد  القنيعممة ال ليممة  و  ى يتسمنى لنمما تأصمميْ البحمه العربممي يجمم د فحتَمم ،ا نسماني القممدي  

فمقولة الترا  عند  : ًد الباًثين عن جلا رد وفي ه ا الصدد يعبَ ، عن الترا   االنغالق المعرفيَ 
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عامة المف رين العر  تستند إلى مبد  ثقافي من  تستقي شرعيتها وصالبتها في التأثير والتجماو  

فمال غرابمة  ر تعمد  ،  وهي به ا االعتبار لحظة البدت في خل  الف مر العربمي المعاصمر والمتميمز
ضممي بممما يسمممح ببعممه الجديممد عبممر إًيممات قممراتة التممرا  تأسيسمما للمسممتقبْ علممى  صممول الما

 . 20الم تس 

يم  ق  والبحمه ال يساه  في تنوير ا نجما العربيَ  والنقديَ  عملية بنات وتأصيْ البحه اللغويَ  إرَ 
مممن  وتجعلمم  ال يتحممر ممما يسمماه   يضمما فممي ترسمميأ خنابممات و سممس ف ريممة يتقبلهمما المتلقممي إنَ ، 

 .ر نفس  ة في االع عربيَ االنفتاح على الغير والعودة إلى األصول ال

 األصميْ  و مصمنلح األصمالة الالم ي يمر   َر ونحن نتف  ممع ف مرة عبمد المرًمن ًما  صمالح 
قابمْ تاألصمالة  فمإرَ  : " ًيه يقمول ، قابْ الحداثة  و المعاصرة بْ هي تقابْ التقليدنعني بها ما يد 

لمممات مى  و العالعممر  القممدا العلممماتد حتمم ي بمم  سمموات كممار د المد قلَمما كممار المد فممي الحقيقممة التقليممد  يَمم

بمد  الم ي األصيْ همو الم ي ال ي مور نسمخة لغيمره ... فاألصميْ فمي الواقمع همو الم إجا ، ين الغربي
، فاألصممالة ال يقصممد منهمما 21"سممب  إليمم  مهممما كممار الممزمن المم ي يعممي  فيمم  يممأتي بجديممد لمم  يد 

هما ،  مما به  الحديثمة واالكتفمات بالضرورة الرجو  إلى الترا   بْ قد ت ور بمالرجو  إلمى المنما
ة غمة العربيَمالسمليمة فمي البال واآلراتالترا  اللغوي العربي فيزخر بجملة من المقوالت العلميمة 

لمنماه  فيم  وفم  اوالتي ال تحصرها بقيود المعيارية بمْ تملما ممن الخنما  العلممي مما يم من ت يَ 

وا إلى تندد  لا نر  بعا الباًثين من اسل ، الحديثة وه ا ما نجده عند الجاًظ والجرجاني مثال 
   نم  لم الَ إه ا الف ر الواعي باالختال  االبستمولوجي وًتى الهد   من الدراسة ل ال الف مريين 

 ربيمة وجلماة وتقمديمها للمتلقمي العة فمي البالغمة العربيَميمنعه  من تحقي  مراريع وخنابات مهمَ 

 .بعد االستفادة من الترا  اللغوي العربي والف ر اللغوي الغربي 

 الغة الجديدة في الثقافة العربية : نماذج تلقي الب

 مررو  محمد العمري وتلقي البالغة الجديدة : 1

 اا مانعىما جامعىمًصمرى نا المقام هنا لحصر كْ المفاهي  المنبثقة من مرمرو  محممد العممري ال يسعد 
را ديمها للقمماالعلمممات المتقممدمين وتقمم ألراتهممم  للبالغممة الجديممدة وتقويممم  بقممدر ممما يهمنمما  اويممة فع 

طمال  علمى م ن معرفة اسهامات  في إنجاح عملية التلقي العربي ممن خمالل االبحيه يد   ، العربيَ 

 كتابات  
مممل ممما يد و وَ  فمفممماتيح العلممموم ، يأ المصمممنلحات والمنهجمممي فمممي ترسممم   المعرفممميَ رمممار إليممم  توجهد

ة وعنموار مما بم  مصنلحاتها ، ومصنلحات العلوم ثمارها القصو  فهي مجمع ًقائقها المعرفيَ 

يتميز كْ واًد منها عما سواه ، وليس من مسلا يتوسْ ب  ا نسار إلى منن  العل  غير  لفا م  
ليس  مدلوالت  إال محاور العل   ها تقوم من كْ عل  مقام جها  من الدوالى ل أنَ االصنالًية ًتَ 

 فمي وتعامْ العلوم بلغة متخصصة وعلمية جات  ، ونحن نعل  التأثير المترت  عن  المصنلحات  

البالغمة الجديمدة  ، فقمد  ومن بين تلما المصمنلحات  االستعا  والفه  الدقي  عند المتلقي عملية 
وبالغة الحجا  واألسلوبية وغيرها من عرف  عدَة مقابالت في اللغة العربيَة على نحو الخنابة 

المصنلحات التمي ترموع علمى جهمن القمارا العربمي ،  وعلمى المرغ  ممن  َر جلما يعمد انع اسما 

 إلمى  رَ  يرمير  محممد العممري للترت  المصنلحي ال ي تعرف  الدراسات اللغويَة العربيَة إاَل  َر 
لخ  عن المفهوم الصحيح لهما ويرجمع قد سد        rhétoriqueطلق  على   المصنلحات التي اد 

 ر المفماهي  ل لممة رينوريما "رجممي ويظهمر هم ا فمي قولم  : األمر في جلما إلمى فعمْ العممْ التد 

خرجم  منم  بفعمْ الترجممة إلمى العربيمة ل لممة بالغمة كثيرا ما خرج  عن سياقها المعرفمي  و  د 
نفممس الرمميت عممن ترجمممة  فممأد  جلمما إلممى الخلممط والترمموي  علممى القممرات  ويقممال ،  دور تقييممد
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وفممي  ممْ همم ا المرمم ْ المصممنلحي يقتممرح   22" مصممنلح الرينوريممة األرسممنية ب لمممة خنابممة

 . العمري مصنلح الخنابية كمقابْ لرينورية ًتى تتناس  والرعرية
ممدلوالت لمبعا المصمنلحات التراثيمة با تجدر ا شارة إلي   يضا في ه ا الصمدد  اسمتبدال  وممَ 

دل مثمْ مصمنلح ا نرمات فقمد  صمبح يم مع الحاجة إليهما فمي تأسميس خنما  علمميَ  جديدة تت ي د 

ْد  م ومصممنلح المسممتمع المم ي يممدل علممى المقمما ،  اجهممدا تخيليمما  و ًجاجيَمم علممى كممْ خنمما  بحممم
َْ  الخنابيَ      .ة والم انية م ونات  الف رية والزمانيَ  ب 

بع المتخصصمممة كونهممما ت تسمممي طممما ا لممم  عالقمممة بتقمممدي  البالغمممة الجديمممدة للمتلقمممي الترجممممةومَمممم

ة ال سمم  بخصممائص مفهوميَممصممن  ضمممن مجممال معرفممي يتَ مواضمميعها تد  جلمما  رَ ، االختصمماص 
 يسمتنيع تمرج  يهمد  لترجممة نمص الوالمد  ،  الباًه المنتمي إلى المجال نفس  يستنيع فهم  إالَ 

وهم ا طبعما يتنلم  إضمافة  ، 23 ترج  كي يفه  بْ يفه  ل ي يترج فهو ال يد  ،  المتلقي فهم  بلغت 

إعممادة  ا الرمم  الثمماني يتنلمم  َممم ،   عممن امممتال  ناصممية اللغتممين معرفممة واعيممة بالمجممال العلمممي
 .صياغة نص بلغة تضاهي ما كان  علي  في األصْ 

مثمْ  بعما ال تم  المهممة فمي تقمدي  البالغمة الجديمدةًمين تمرج  وه ا ما قمام بم  محممد العممري 
 فممي عملمم  همم ا ينصمم د  ي  بليممه والتممي صممرح فممي مقدمممة ال تمما   رَ البالغممة واألسمملوبية لهنممر

عمه وكمار البااألعمال التمي تسماه  فمي فهم  المتلقمي والباًمه المتخصمص ألساسميات البالغمة ، 

 ه  لسمنواتاألساسي لعمل  الترجمي ه ا معرفة مر لة النلبة في الحوار ا يجابي بعد اًت اك  ب
 .ية اللغة الرعرية لجار كوهن يضا  إلى جلا ترجمت  ل تا  بن ، 24

ن ممامة وجلا ع كبر يتمثْ في التمهيد لبنات نظرية بالغية  ة ه ه في إطار  وتدخْ  عمال  الترجميَ 

فمي هم ا و،  عنمد الغمر   والرمعريَ  واألسملوبيَ  خالل االطال  على كْ ًيثيات الميدار البالغيَ 
كبيممر لبنممات بالغممة عامممة جديممدة ينضمموي همم ا البحممه ضمممن مرممرو  " السممياق يمم كر العمممري : 

  .25" تستوع  إنجا ات البالغة القديمة وتستفيد من اجتهادات األسلوبية الحديثة

  علمى عتبر ه ا العمْ بحه جاد في إعمادة دراسمة وهي لمة البالغمة العربيمة ممن خمالل االطمالويد 
يمة ة والتراثت الحديثمب لا استثمار التصمورا كما يع سد  ،  النظريات البالغية واألسلوبية الغربية

ت غنممااَ ويمم لا ت ممور همم ه المحمماوالت سمماهم  فممي ،  والرؤيممة التمحيصممية  تلة سممابمننلمم  المد 

 .الدراسات عند القارا والباًه العربية 
للسماني نجمز اعلمى المد  ن الباًثور الغربيور من وضع  سمس لبالغمة جديمدة وعاممة تسمتندد لقد تم َ 

عتبمر والمننقي من جهة والتقري  بين التخييْ وا قنا  ممن جهمة  خمر  ، وعلمى هم ا األسماس ت

 البالغة طرفا وسنا بين نظرية الحجا  التي طورهما بيرلممار عمن  رسمنو وهمي نظريمة تبحمه
ر والنظريممة الثانيممة هممي نظريممة تبحممه فممي األسممالي  والصممو وا قنمما  ، فممي  سممالي  الحجمما  

لعمام وفمي اوب لا ت ور البالغة الغربية قد عرف  تنورا هاما في تصمورها  ،  لية واألدبيةالجما

 .كيفية تحليلها للخنابات 
 داثيمة ًة  و ة محضمف ثير من ال تابات إما تراثية إلى الثقافة العربيَ  األمر يختل  بالنسبةَ  على  رَ 

ًمد دور ز اهتمامهما علمى نمموج  واويعتبر مررو  العمري  ًد المراريع الرائدة التي ل  تركم، 

الغربيممة فقممد اعتمممد فممي بنممات نظريتمم  التممي صمماغها علممى األخمم  مممن البالغممة العربيممة و،   خممر االع 
ة التمي ه ا التوجم  يجمد سمندا لم  فمي الدراسمات الغربيم الشا  رَ "ويص  ه ه الحركة في قول  : 

 ارت تماريأوتفسمر فعاليتهما ممع بم اننلق  من  الستينيات تمؤر  للبالغمة الغربيمة  و تعيمد قراتتهما

  .26"  البالغة وجار كوهن وكيدي وفاركا وجار مولينو وطامين
العمْ الواعي والمنهجي عند العمري من خمالل اًترامم  لتماريأ المفماهي  وخصوصمية  ونلتمسد 

خممر  و تحميلمم  ممماال يحتمممْ علممى االع  هما سممقاط  ًممدإة دور والتحمموالت الف ريَمم السممياق المعرفمميَ 
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ل لا كار من بمين هممومي الموجهمة ًمين تصمدي   عمادة قمراتة تماريأ  "ويظهر جلا في قول  :

وهم ا يعنمي ،  27"البالغة العربية استخرا   نساق المؤلفات في ًوار بين المراريع والمنجزات 
بمْ  ،  المفاهي  المبثوثة عند علمائنما العمر  ال يجم   ر ت مور مقتنفمة ومنزوعمة عمن سمياقها  رَ 

جلا المفهوم في كْ ال تا  وإًصمائ  وممن ثم  تبيمار مفهومم  فقمد ي مور للمصمنلح الواًمد  بتتبع

 .مفهومين  و  كثر مثْ اللفظ عند الجرجاني 
عربيمة  ة فمي محاولتم  لوضمع صمياغة لبالغمة عاممةكما تظهر إفادت  من البالغة الغربية والعربي

ة كانم  البالغمة العربيم و يمر   رَ تتص  بالرممولية وتتجماو  النظمرة الضميقة  و المحمدودة ، فهم

رجمع يفمي ًمين  ،  ثنائية الت وين بين الرعر والخنا  وإر كار الرعر  سب   مانا ممن الخنما 
الحركات  د تنورا بفعْقو،  ر ال ري  ومحاوالت سبر  غواره البالغية الخنا  إلى  هور القراع 

سمار كبيمرين م ر كبيرار  نتجا مسارينفللبالغة العربية إجر مهدا "األدبية فنجده ي كر في كتاب  :

ر ر متمداخالالبديع يغ ي  الرعر ومسار البيار تغ ي  الخنابة في الترا  العربي فقد  مْ المسمارا
 28"وملتبسين رغ  الجهود ال بيرة التي ساه  بها الفالسفة وع  يقرؤور بالغة  رسنو 

د عنممده هم ا وقمام فمي مرمروع  بإعمادة قمراتة ال تم  البالغيمة التراثيمة كأمثمال الجماًظ الم ي وجم
  بمين و بو هالل العس ري وًا م القرطاجني ال ي وجد عندهما الممز بالغة الخنا  وا قنا  

علمممات وغيممره  مممن ال، الصممناعتين الصممناعة الرممعرية التخييليممة والصممناعة الخنابيممة الحجاجيممة 

 و السمم اكي وابممن سممنار الخفمماجي  وتنممدر  قراتتمم  همم ه فممي مصمما  القممراتات النقديممةعلممى نحمم
العربيمة  والتمحيصية التي تحاول غربلة المفاهي  ومن ث  عقد ًموار مثممر وإيجمابي بمين البالغمة

  .والغربية والمساهمة في تنوير البالغة العربية ومواكبتها للرك  الحضاري

 جديدة : تلقي ًمادي صمود للبالغة ال 2
ة تة البالغمعتبر ًمادي صمود نموججا من النماج  اللسانية العربية الم ي تبنمى ممنه  إعمادة قمرايد 

السمياقية ة النمرفين التاريخيمة ووجلما وفم  مراعماة خصوصميَ ،  ة وتلقمي البالغمة الجديمدة العربيَ 

قمرر إلمى ال ير البالغي عند العمر   سسم  وتنموره رية ، ويظهر مرروع  في مؤلف  "التفوالف 
تجمماو  ة وفمم  رؤيممة تويعتبممر همم ا المرممرو  إعممادة قممراتة للبالغممة العربيَمم " ،  السممادس الهجممري

 من قراتت  ى تحليْ القضايا واستخالص مفاهي  جديدة بغية استثمارها ، وتبد إلالسرد التاريخي 

ال  ى ثموقمد وجهم  اهتمامم  إلم ،  ال إلمى القمرر السمادسووصم "البيمار والتبيمين"مؤل  الجاًظ 
 .وا جراتمسائْ : المفهوم والمنه  

فبالنسمبة   ،" البالغمة والفصماًة"و "الحقيقة والمجما " ة المفهوم : لقد اهت  ًمادي صمود بثنائيَ 

يقي تعبير الحقتداوالر في البالغة العربية يقتصر األول منهما على المفهومار مد للحقيقة والمجا  
إلمى  ي فهو  قر وبالتال ،  وجا عن المألو  واالستعمال الحقيقيخر عدَ ا الثاني فيد  مَ  ،  في ال الم

السممفة لقممد تضمافرت جهممود العلمممات ممن بالغيممين ونقمماد وف "الجانم  األدبممي ويمم كر بهم ا الرممأر :

ه ، ولقمد التوسْ بالمجا  هو  بر  خاصية تمييز األدات الفنمي عمن غيمر و صوليين لتؤكد على  رَ 
 ين ال ممالمتممواترت فممي مؤلفمماته  مقابلممة بممين ممما سممموه بممال الم المممألو   و المعتمماد  و العممادي وبمم

 .  29"المخر  مخر  العادة

فمي  "نمىمعنمى المع"ل ممن اسمتنا  التمييمز النظمري بينهمما باسم  الجرجاني هو  وَ  كما يعتبر  رَ 
رفمة استخدما لمعفة البالغة والفصاًة ا ثنائيَ  مَ  برواهد و مثلة قيْ جلا  . للمجا   مثًْين كار يد 

 .  لقة باللفظ والمعنىعمنابع البالغة في النص وبالتالي تحديد السمات األسلوبية المت

  نممق فيم  بممين الجانمم  ال المممي الموجمود عنممد الجرجمماني وابمن وهمم  وهممو جاالممنه  : وقممد فممرَ 
 لفنية اا المنه  الثاني فهو  سلوبي يهت  بدراسة االسالي  والمميزات  مَ ،  مننقي وفلسفي 
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ً مام ا جرات وهو ال يفيمة والنريقمة العمليمة التمي و فهما البالغيمور فمي معرفمة النصموص واأل

 . التي كان  تنل  على الصور البيانية 
در ، كما تج ًمادي صمود قد اتج  بعد ه ا المررو  إلى االهتمام بالحجا  و ه  نظريات    رَ اَل إ

ويعلمْ  ،ها ال تقابْ مصنلح بالغمة   نَ  rhétorique  إلى ر ي  في ترجمة مصنلح  ا شارة هنا

يمم  كلمممة ال ينمماب  فممي األعمم  الحقممْ المم ي تبن   rhétoriqueالحقممْ المعنمموي ل لمممة      رَ  جلمما 
الترجممة  ا نضنر دائما عن خنأ  و صوا  إلمى المنابقمة فميكنَ  وإرا ،  في المتن العربية  بالغة

ا ى مما عرفنمبين ال لمتين والتراجمة ال ين اهتموا بمؤلفات  رسنو  دركوا ه ه الن تة ففضلوا علم

نمماول تثمم  لممما  ،  عممنه  فممي الترجمممة ا بقممات علممى المصممنلح فممي لغتمم  األصمملية فقممالوا رينوريقمما
 .  30السفة ال تا  بالترجمة والررح سموه خنابةالف

العربيمة  ة تحممْ فمي داخلهما بموادر الحجما  مبثوثمة فمي المؤلفماتالبالغمة العربيَم وير   يضا  رَ 

 رَ سمفمي محاولمة معرفمة   و الخنابمات التمي كانم  تنصم د  والمستخرجة سوات من الرعر العربيَ 
ع نظريمات تنويرهما ممبفضلها  إعادة ترتي  البالغة  العربية يم ن فعملية إعجا  القرار ال ري  

  . الحجا  الغربية

  الخاتمة :
 نعلمى المرغ  مم ة األصالة والمعاصمرة ،واقع التلقي العربي للبالغة الجديدة ل  يسل  من ثنائيَ  إرَ 

يضما  تعنمي  ال ة جديدة ال تعني  بمدا التخلمي عمن التمرا  اللغموي كمماة عربيَ بنات نظرية بالغيَ   رَ 
 نا التوصمْلالتمسا الرديد ب  ، فهي في الحقيقة مرهونة بتجاو  االثنين معا ومتى ت  جلا تسنى 

لميس  إلى مفاهي  ومناه  جديدة في تحليمْ مختلم  الخنابمات ، ولعمْ النمماج  التمي سمب  جكرهما

ة القممراتممما هممي مختممارة ومقصممودة والسممب  فممي جلمما تبنيهمما لمممنه  إعممادة علممى سممبيْ الحصممر إنَ 
قمد ستناع  عا ا نهَ  ة وواعية وباًترام االختال  المفهومي والتاريخي والف ري إالَ بنريقة نقديَ 

تمرا  ًوار مثمر وإيجابي بينهما ف ار  ساس التلقي عند العمري وًممادي صممود النظمر إلمى ال

   جزت من ف ر إنساني عام وليس عربي اللغوي  نَ 
 مفاهي  فيلغوي البالغي قراتة موضوعية وإعادة تصني  كْ الفينبغي لنا إعادة قراتة الترا  ال

الركيمزة  مجالها الصحيح من مفاهي   سلوبية وًجاجية ... فه ه العملية ت فْ لنا وضمع األرضمية

ة لقمي البالغمًينغم  يصمبح واقمع تالمة ومثممرة خر بنريقة فعَ التي نننل  منها في االنفتاح على االع 
  عند المتلقي ومثمرا ومساهما في البالغة العامة .العربية الجديدة  مرا متقبال

 قائمة المصادر والمراجع:

 
 ، مصر ، ط لقاهرةا سرار البالغة ، عبد القاهر الجرجاني ، قر ه وعل  علي  : محمود محمد شاكر ، منبعة المدني ،  .1

 :1  ،1999  

  3ط : األسلوبية واألسلو  ، عبد السالم المسدي ، الدار العربية لل تا  ،  .2

 م  2012بحو  ودراسات في اللسانيات العربية ، عبد الرًمن ًا  صالح ، موف  للنرر ، الجزائر ،  .3

 م 2012،  2:  طغر  ، البالغة الجديدة بين التخييْ والتداول ، محمد العمري ،  فريقيا للررق ، الدار البيضات ، الم .4

 البالغة العربية  صولها وامتداداتها ، محمد العمري ،  فريقيا للررق ، بيروت ، لبنار ،  .5

  9البالغة تاريأ وتنور ، شوقي ضي  ر دار المعار  ، القاهرة ، مصر ، ط :  .6

 ، 2البالغة واألسلوبية ، هنري بليه ، تر : محمد العمري ،  فريقيا للررق ، بيروت ، لبنار ، ط :  .7

  4 تبيين ،  بو عثمار عمرو بن بحر الجاًظ ، تح : عبد السالم هارور ، دار الف ر ، ط :البيار وال .8

 1999،  1تجليات تحليْ الخنا  ، ًمادي صمود ، دار قرطا  ، تونس ،   : .9

 م 1999،  1التف ير البالغي عند العر   سس  وتنوره ، ًمادي صموج ، دار قرطا  ، تونس ، ط :  .10

 م 1986،  2حضارة العربية ، عبد السالم المسدي ، الدار العربية لل تا  ، ط : التف ير اللساني في ال .11

صر ، ط مده ، الحيوار ،  بو عثمار عمرو بن بحر الجاًظ ، تح : عبد السالم هارور ، منبعة مصنفى الباري و وال .12

 :2  

 م  1989 ، 1ريا ، ط : دراسات لسانية تنبيقية ، ما ر الوعر ، دار دالص للدراسات والترجمة ، دمر  ، سو .13
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 ، مصر  لقاهرةادالئْ ا عجا  ، عبد القاهر الجرجاني ، قر ه وعل  علي  : محمود محمد شاكر ، منبعة المدني ،  .14

  1982،  1سر الفصاًة ،  بو محمد بن سنار الخفاجي ، دار ال ت  العلمية ، ط :  .15

 ، بيروت ، لعصريةامد  بو الفضْ إبراهي  ، الم تبة الصناعتين ،  بو هالل العس ري ، تح : علي محمد البجاوي ، مح .16

 لبنار 

،  2 مغر  ، ط :ت ، القراتة جديدة للبالغة القديمة ، روالر بارت ، تر : عمر  وكار ، إفريقيا للررق ، الدار البيضا .17

 م  1994

ر المعار  ي ، داالراجللسار العر  ، ابن منظور ، تح : عبد اللعة علي ال بير ، محمد  ًمد ًس  هللا، هاش  محمد  .18

 ر القاهرة ، مصر ، طبعة جديدة 

 م  2013 ، 1المصنلح اللساني وتأسيس المفهوم ، خليفة الميساوي ، دار األمار ، الرباط ، المغر  ، ط :  .19

 2000،  1ط :  بنار ،لمفتاح العلوم ،  بو يعقو  الس اكي ر تح : عبد الحميد هنداوي ، دار ال ت  العلمية ، بيروت ،  .20

 م 

 

 هوامش البحث :
                                                

   88، ص :  1،   :  4والتبيين ،  بو عثمار عمرو بن بحر الجاًظ ، تح : عبد السالم هارور ، دار الف ر ، ط :  البيار 1
  96، ص :  1المصدر نفس  ،   :  2
،  2مصر ، ط :  الحيوار ،  بو عثمار عمرو بن بحر الجاًظ ، تح : عبد السالم هارور ، منبعة مصنفى الباري و والده ، 3

  132، ص :  3،   :  1965
الصناعتين  ال تابة والرعر ،  بو هالل العس ري تح : علي محمد البجاوي ، محمد  بو الفضْ إبراهي  ، الم تبة العصرية ،  4

  15نار ، ص : بيروت ، لب
،  1  سرار البالغة ، عبد القاهر الجرجاني ، قر ه وعل  علي  : محمود محمد شاكر ، منبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، ط : 5

  4، ص :  1991
ينظر : لسار العر  ، ابن منظور ، تح : عبد هللا علي ال بير ، محمد  ًمد ًس  هللا ، هاش  محمد الراجلي ، دار المعار  ،  6

 القاهرة ، مصر ، طبعة جديدة محققة ومر ولة ، مادة فصح 
  113، ص :  1ينظر : البيار والتبيين ، الجاًظ ،   :  7
  8،  7الصناعتين ، العس ري ، ص :   8
 60، ص :  1982،  1سر الفصاًة  بو محمد بن سنار الخفاجي ر دار ال ت  العلمية ، ط :  9

م ،  0200،  1مفتاح العلوم ،  بو يعقو  الس اكي ، تح : عبد الحميد هنداوي ، دار ال ت  العلمية ، بيروت ، لبنار ، ط :  10

 526ص : 
مصر ، ص :  لي  : محمود محمد شاكر ، منبعة المدني ، القاهرة ،دالئْ ا عجا  ، عبد القاهر الجرجاني ، قر ه وعل  ع 11

352  ،353  
  11، ص :  9ينظر : البالغة تنور وتاريأ ، شوقي ضي  ، دار المعار  ، القاهرة ، مصر ، ط :  12
  18، ص :  1994قراتة جديدة للبالغة القديمة ، روالر بارت ، تر : عمر  وكار ، إفرقيا للررق ،  13
  19المرجع نفس  ، ص :  14
  7المرجع نفس  ، ص :  15

م  2012 ، 2ينظر : البالغة الجديدة بين التخييْ والتداول ، محمد العمري ،  فريقيا للررق ، الدار البيضات ، المغر  ، ط : 16 

 12، ص : 
 6، ص :  3األسلوبية واألسلو  ، عبد السالم المسدي ، الدار العربية لل تا  ، ط :  17
   52المرجع نفس  ، ص :  18
، ص :  1989،  1دراسات لسانية تنبيقية ، ما ر الوعر ، دار طالص للدراسات والترجمة ، دمر  ، سوريا ، ط : ينظر :  19

39  
  12،  11، ص :  1986،  2الدار العربية لل تا  ، ط : التف ير اللساني في الحضارة العربية ، عبد السالم المسدي ،  20
، ص  1م ،   :  2012ينظر : بحو  ودراسات في اللسانيات العربية ، عبد الرًمن ًا  صالح ، موف  للنرر ، الجزائر ،  21

 :11  
  13البالغة الجديدة بين التخييْ والتداول ، محمد العمري ، ص :  22
 86، ص :  3201،  1، ط :  المصنلح اللساني وتأسيس المفهوم ، خليفة الميساوي ، دار األمار ، الرباط ، المغر  23
  9، ص :  2، هنري  بليه ، تر : محمد العمري ،  فريقيا للررق ، بيروت ، لبنار ، ط : ينظر : البالغة واألسلوبية  24
  11المرجع نفس  ، ص :  25
  9البالغة العربية  صولها وامتداداتها ، محمد العمري ،  فريقيا للررق ، بيروت ، لبنار ، ص :  26
 14المرجع نفس  ، ص  :  27
  29البالغة الجديدة بين التخييْ والتداول ، محمد العمري ، ص :  28
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  �سكرة��–جامعة�محمد�خيضر�

  �لية��داب�واللغات�

  قسم��داب�واللغة�العر�ية�    

   مخ���اللسانيات�واللغة�العر�ية

  : امللتقى�الوط���

  ب�ن�ال��اث�العر�ي�والفكر�اللغوي�ا��ديث) املصط���واملف�وم�( البالغة�ا��ديدة�
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  . 2022-05-09: ليوم��ول ا

  .الف��ة�الصباحية

  :ا��لسة��فتتاحية
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 لي���جغام�. د: رئ�س�امللتقى��لمة� 

 عيمة�سعدية�. د.أ:ال��نة�العلمية��لمة��رئ�س� 

 فتتاح��لمة�� 

 

  الصباحية�ا��لسة��و��

   02:11إ���  03:10 :التوقيت

  ) د�.ط( كر�مة�ترغي����: مقرر�ا��لسة                                                                              �عيمة�سعدية. د�.أ : رئ�س�ا��لسة

ل
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

   10:40 – 10:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  التأس�س�و�متداد��–بالغة�ا��م�ور�  تومي�غنية�/د

–البالغة�ا��ديدة�ب�ن�ا���اج�املنطقي�وا���اج�اللسا�ي�  س�يلة�بوطّيب�/ د

  ج�ود�جابر�عصفور�أنموذجا�

   10:50 – 10:40  جامعة�ت�سمسيلت

�ن�/ د
ّ

قراءة����( بالغة�السرد�ب�ن�جمالية�التلقي�وشعر�ة�ا��طاب�  مجا�د�بوسك

  ) ة�وا��ديدة�املفا�يم�النظر�ة�للبالغة�القديم

   11:00 – 10:50  جامعة�معسكر�

  11:10 – 11:00  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  نظر�ة�البالغة����الدراسات�العر�ية�ب�ن�ال��اث�واملعاصرة�  آسيا�جر�وي�/ د

ار�إبرا�يم�/ د
ّ

مقار�ة��–أثر�نمط�النص�����شكيل�طبيعة�البالغة�العر�ية�  �ش

  تأصيلية�

   11:20 – 11:10  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�
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  12:10إ����11:20من� :ة�انيسة�الثا��ل

  )د�.ط( حياة�بوسعدة�: مقرر�ا��لسة                                                                صليحة�سبقاق�.د :رئ�س�ا��لسة

ل
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء�  عنوان�املداخلة  اسم�املتدخ

  11:30 – 11:20  جامعة�تيارت  �ي�ا���اج����املوروث�البال���العر   زن�نة�ج�اد�/ د.ط

جودي�حمدي�/ د

  منصور 

  11:40 – 11:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ا���اج�ب�ن�ا��طابة�والتداول�

لب�عبد�/ د.ط
ّ
عبد�املط

  ال���

  11:50 – 11:40   جامعة�ي���فارس�املدية  بالغة�ا���اج�من�مثالية�أرسطو�إ���حوار�ة�ب��ملان

  ز��ب�عالوة/ د.ط

  راو�ة�حمزة/ د

���التأس�س�لنظر�ة�) رسالة����ا���اج�(  ملانأثر�كتاب�ب�� 

  ا���اج����الفكر�اللغوي�الغر�ي�ا��ديث�

  12:00 – 11:50  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

  12:10 – 12:00  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ال�لمة����ال��اث�النحوي�والبال���ب�ن�التوصيف�والتوظيف�  أحمد�تاوليليت�/ د

 ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

 14:20إ����13:30من�  :ةلثا��لسة�الثا

  ) د.ط( من��ة�قليل� :مقرر�ا��لسة                                                                                        ش���ة�بر�اري / د.:رئ�س�ا��لسة

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء�  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

منظور�مستأنف��–) ال�ش�يھ�و�ستعارة�( قراءة����كتاب�  سامية�بو��اجة�/ د

  ليوسف�أبو�العّدوس��

   13:40 – 13:30  �سكرة�محمد�خيضر�جامعة�

�–القادر�جامعة��م���عبد�  املكّون�ا���ا���للكناية����البالغة�العر�ية�  ال��يد�بلعمش�/ د

  قسنطينة�

13:40 – 13:50   

  فاطنة�سو�ح�/ د.ط

ا����/ د.ط
ّ
  أم��ة�حن

   14:00 – 13:50  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ��اجية�املجاز�عند�عبد�القا�ر�ا��رجا�ي�

�- �ستعارة�ب�ن�البالغة�العر�ية�القديمة�والبالغة�ا��ديدة��  خديجة�كالتمة�/ د

  دراسة����املف�وم�وآليات�التحليل�

   14:10 – 14:00  لبوا���جامعة�أم�ا

   14:20 - 14:10  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  �ستلزام�ا��واري�ب�ن�البالغة�القديمة�والبالغة�ا��ديدة��  عيدة�زر�ق�/ د.ط

  

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�
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 15:10إ����14:30من� :ة�را�عا��لسة�ال

  ) دكتوراه(  أحالم�علية� :مقرر�ا��لسة                                                                                و�يبة�����ي�/ د.:رئ�س�ا��لسة

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

الب���"مقار�ة�بي�ية�املداخل���:تحوالت�ا��طاب��ستعاري�  بث�نة���ال��/ د.ط

  ملحمد�بازي "�ستعار�ة�نحو�بالغة�موسعة

   14:40 – 14:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

  بالل�م���الدين/ د

  نجوى�جدي/ د.ط

   14:50 – 14:40  جامعة�العر�ي�الت�����ت�سة  تلقي�البالغة�ا��ديدة����الدراسات�العر�ية�ا��ديثة�

   15:00 – 14:50  جامعة�ي���فارس�املدية  البالغة�ا��ديدة�ــ�بحث����ال��اث�و�كشف�عن�التوّج�ات�ــ  عمر���يليل/ د.ط

   15:10 – 15:00  جامعة�تيارت�  بالغة�ا��ديدةات�الومنظور  الدرس��سلو�ي  �ّعار�محمد/ د

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

 

  2022- 05- 10: ليوم�الثا�يا

   09:20 – 08:30: ا��لسة��و���

  ) د�.ط( نور�ال�دى�صوطي�: ا��لسة��قرر م                                 �عيمة�بن�ترابو�/ أ�:رئ�س�ا��لسة�

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء�  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

من�منظور�) أساليبھ�وتقنياتھ�( البعد��قنا���للبالغة�العر�ية�  صفية�طب���/ د

  محمد�العمري�

   08:40 – 08:30  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

   08:50 – 08:40  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  التصور�ا���ا���عند�محمد�العمري�  و�يبة�����ي�/ د

الفكر�ا���ا���عند�صابر�ا��باشة�من�خالل�مقار�ة�ب�ن�ال��اث�  كر�مة�ترغي���/ د.ط

  وا��ديث�

   09:00 – 08:50  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

   09:10 – 09:00  جامعة�سطيف�  البالغة�ا��ديدة�وخلفيات�القراءة����مشروع�محمد�مشبال�  وسيلة�داودي�/ د

اصرة�ب�ن�ضرورات�التلقي�ودوافع�ر�انات�البالغة�العر�ية�املع  جرادي��عرب�/ د

  التجديد�

�–جامعة��م���عبد�القادر�

  قسنطينة�

09:10 – 09:20   

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�
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   10:20 – 09:30: ��لسة�الثانية�ا

  ) د�.ط( سليمة�دح��ي�: ا��لسة��قرر م��������������                           فطيمة�دخية���������������������/ د�:رئ�س�ا��لسة�

ل
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  عنوان�املداخلة�  اسم�املتدخ

ام�  لي���غضبان�/ د
ّ
   09:40 – 09:30  جامعة�ا��لفة�  بالغة��رتياب�عند�إبرا�يم�بن�سّيار�النظ

   09:50 – 09:40  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�  ��اجية�القياس�أنموذجا��–البالغة�ا��ديدة����ال��اث��صو���  سامية�شودار�/ د

عز�الدين���ضر�/ د.ط

  الز�ن�

   10:00 – 09:50   02جامعة�البليدة�  فن�ا��طابة�أنموذجا��–ا���اج�ودوره����إثراء�البالغة�العر�ية�

ا�ي�/ د
ّ

م�لدى�ا��احظ�  عّباس�حش
ّ
   10:10 – 10:00  جامعة�جيجل�  دراسة�تداولية�اجتماعية��–ج�از�املت�ل

وة�/ د.ط
ّ
يات�البالغة�ا��ديدة  محمد�عال

ّ
من�خالل�آراء��–���ال��اث�العر�ي��تجل

  ا��احظ�

   10:20 – 10:10   02جامعة�ا��زائر�

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

 
  

   11:10 – 10:30: ا��لسة�الثالثة�

وة��: ا��لسة��قرر م���������������               غنية�بوضياف�����������������/ د�:رئ�س�ا��لسة�
ّ
  )د�.ط( ز��ب�عال

ل�
ّ

  التوقيت�  جامعة��نتماء  خلة�عنوان�املدا  اسم�املتدخ

مقار�ة��–البالغة�ا��ديدة�من�التنظ���الغر�ي�إ���التلقي�العر�ي�  �اجر�عاشور / د.ط

  وصفية�ملال�سات�التلقي��
   10:40 – 10:30  جامعة�ي���فارس�املدية

نور�ال�دى�/ د.ط

  صوطي�

  نجاة�كعبوش/ د.ط

�صول�املعرفية� �-البالغة�ا��ديدة�ضمن�املنجز�العر�ي�ا��ديث�

  -محمد�العمري�نموذجا�-و��متدادات�اللسانية�العر�ية

   10:50 – 10:40  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

   11:00 – 10:50  ومرداسجامعة�ب  ) املف�وم�وإش�الية�املصط���( البالغة�ا��ديدة�  نادية�و�دير�
ا���اج�( قراءة����كتاب��–املفا�يم�املحّددة�للبالغة�ا��ديدة�  لي���جغام�/ د

  ألمينة�الد�ري�) ��ضوء�البالغة�ا��ديدة�و�ناء�ا��طاب��
   11:10 – 11:00  �سكرةمحمد�خيضر�جامعة�

  ) دقائق��10( مناقشة�عامة�

    : توصيات�امللتقى�

ـــــــجامعة��س                           �عيمة�سعدية�/ د.أ   كرةــــــــــــ

ـــــلي���جغ/ د ــــــــــــ ـــــــجامعة��س                         ام�ـــــــــــ   كرةــــــــــــ

ار�/ د
ّ

ـــــــجامعة��س                             مــــــــــابرا�ي�ش   كرةــــــــــــ

ــــــــــــــز��ب�م/ د ـــــــجامعة��سزاري����������������������ـــــــ   كرةــــــــــــ

ـــــ�عرب�ج/ د   جامعة�قسنطينةرادي������������������ــ

ا�ي�����������������/ د
ّ

ـــــــــــــــــجامعة�جيعباس�حش   جلــ

  مراسيم�اختتام�امللتقى

 



 طبيعة البالغة العربية تشكيلفي  النصنمط  أثر

 مقاربة تأصيلية

 بسكرة –جامعة محمد خيضر  -د. إبراهيم بشار

 

 امللخص:

ةل الشةرلس السةياقية لالنلةية الدةإ تقةود إىةى هيمنةة بالغةة خاصةة       نسعى في هذه الورقة البحثيةة إىةى تّب 

 هةةذهدلن سةةواها أل انّشةةار بالغةةة معممةةة  
 
، كمةةا قةةد   لةةر فةةوار  يالشةةرلس  قةةد ت فيةةل ميأمةةل معلةةا  لةة  ال ةةابل ل  ألن

نم مةال خةالو الوقةو  ذا. لهةم فليةةبلةي   د  عنةةد مةا سةنّبن  أطةر اببةداو لابقنةاو عنةد البالغيةة ن   األصةوو الدةإ ّةد 

يةةم إىةةى لمةةال اكمكةةم عل ،ألسةةلوا الواّةةد مةةال انسفحسةةان إىةةى انسةةف  انلالفحةةوو فةةي الن ةةر  الدةةإ تييةةلإ إىةةى سةةساأل ل 

 محاللة تيس ره.

  ما طبيعة النلوص الدإ يشفغل عليها البالغيون؟م -

غا  ل  - األساسةةية الدةةإ تيةةر  بالغةةة خاصةةة أل نوعيةةة اهةةيمال ع ةةى ثقامةةة محةةددة لفةةي مةةا املسةةو 

 علر بعينم؟ 

 الف رق إىى العناصر اآلتية:  ل  لإلجابة عال هذه ابشكالية اسفلزم منا    

 اجز الفقن ن. البالغة ب ن  هاجس الفغ ر ة ّل

 .املليمال البالغي لالنص املليمال 

 .)عمود الشعر )النص القد م 

 .)البديل )النص اكمد ث 

 تمليد 

ةةة و مةةةال أشةةةر  العلةةةوم لأك رهةةةا خدمةةةة لع  لل
 
، ليكيينةةةا لد ال ابسةةةالملةةةد   البالغةةةة العربيةةةة عنةةةد علمالنةةةا األ

  أّةة »إن :فةةي قولةةم دلةةيال مةةا  كةةره أبةةو هةةالو العسةةكر  
 
 العلةةوم بةةالفعل

 
 ،بعةةد املعرمةةة بةةان جةةل ثنةةا ه ،م لألنهةةا بةةالفحي

عةةةرل  النةةةاط  بةةةاكم  اللةةةاد  إىةةةى سةةة يل الرشةةةد،  ،  إع ةةةا  كفةةةاا ى تعةةةاىىعلةةةم البالغةةةة لمعرمةةةة اليلةةةاّة، الةةةذ  بةةةم ي 

ةةةبم ،لصةةةمة النبةةةوة الدةةةإ رمعةةة  أعةةةالم اكمةةة  املةةةدلوو بةةةم ع ةةةى صةةةدق الرسةةةالة
 
أقامةةة  منةةةار الةةةد ال، لأ الةةة  ش الكيةةةر  ل

ب الش   بيقينها  (.1)«ببراهينها، لهفك  ح   

ل كفب ابع ا  لالبالغة عموما  لمة  مال  فّب   ، ثم إنلقداسفم تشلإ بع م شأن هذا العلم ملذه املقولة

عةةة  فةةةي لغييةةةة البالغةةةة عةةةدة عناصةةةر تفيةةة  فةةةي شةةةرلس نعةةةا  القةةةوو   ليةةةرل  أن مةةةال ّيةةةث تأد فةةةم للغةةةر .، كيةةةج تعم 

م ّاو مال   ال إمكان تحليل البالغة لانسفيادة منها، في لق  لج ز، بحاو اللد   الذ  قيلى  القرطاجنإ قد شبَّ

ليلفةةم فةةةي تلةةيل كفةةةب ال ةةب، ثةةةم أصةةبل لهةةةو  حةةرر لصةةةية طبيةةة بسةةةعا  صةةد قم املةةةري ، م  ةةل بنها فةةةم. إن بوسةةةل 

، شةناا يعفةد بةم فةي  لة  العلةم، للةنس إنسان  كل، كما قاو، أن  حلل بانجتهةاد فةي علةم مةال العلةوم خةالو شةلر أل عةام

”. إ  أك ةةةر مةةةا يسفحسةةةال ل سةةةفقبل فةةةي علةةةم البالغةةةة لةةةم اعفبةةةارا  شةةةدى بحسةةةب املوا ةةةل“ لةةة  ممكنةةةا فةةةي علةةةم البالغةةةة، 

اطة بعلوم اللسان لعلوم ابنسان املخفلية املفدخلة في  مالبالغة كما قاو في مو ل آخر علم ك ي  قفيلإ  ب م اّب

 (2).للخ اا تكويال الذا  املنفعة



مكةةان مةةال الفعليقةةا  مةةا   كةةد  للةةذا تبا  ةة   لا ةةا الن ةةر لتعةةدد  مةةدارح اليكةةر فةةي تحد ةةد مكمةةال البالغةةة 

ع ةةى دقةةة انسةةفعماو القرآنةةل فةةي هةةذا املو ةةل، لجماليةةة انسةةفعارة الشةةعرية فةةي  لةة  السةةياق، لبالغةةة البةةديل فةةي تلةة  

ةةةل أن البالغةةةة خضةةةع  لسةةةياق الةةةنص الةةةذ  اكخ بةةةة، لأهميةةةة الو ةةةو  فةةةي م اطبةةةة العامةةةة لمةةةا إىةةةى  لةةة  ، ممةةةا  و  

 .للنس إىى نمو ج مسب  لقاعدة م ردةاشفغل  عليم 

ر ة لالفقن ن: -1  البالغة ب ن الفغ  

، ّل ن تسفحسال تعود قيمة أعماو البالغي ن إىى أنها، لهي تدامل عال شعرية النص، ن تلغي تدالليفم      

الو ةةو  ن تنكةةر بالغةةة الغرابةةة فةةي موا ةةعلا، لتّبةةاهى بالبنةة  املسةةفقل دلن أن تسةةف  ال ارتبةةاس أجةةزا  القلةةيدة فةةي 

أنمةةةاس خا ضةةةة...ملم  درسةةةون الةةةنص مةةةال جلةةةة عناصةةةره لب ياتةةةم الداخليةةةة، ل معاليةةةة هةةةذه العناصةةةر للغييتهةةةا، لن 

ةة
 
ل خارجةةا أل سةةياقا  قةةل خارجةةم، بةةل  درسةةونم مةةال جلةةة قدرتةةم ع ةةى  كفيةةون بدراسةةة الةةنص مةةال جلةةة قدرتةةم ع ةةى أن  مث

لم إىى معل لغو  مناسب للفأث ر في سياق خاص.) ( لهذا ما   كد قوو علمالنا إن البالغة لةم 3توم ر الشرلس الدإ تحو 

اقلةا، مقةإ لةم تحتةرق ك ماجةة ابنسةان تنضج للم تحترق، خالمةا ألك ةر مةرلو العربيةة، الدةإ تةم  ع ةى أ ةداهم نضة لا لاّتر

إليها، للم تنضج لكون لسالللا ت ل بحاجة إىى تعد د  واكب ثقامة العلر الذ  نحال نعنش ميم. للذا ن بد أن تعود 

و آماق الثقامة العلرية.)  (4البالغة إىى اعفبارها منا  ف ور بف ور الذلق لباتساو اللغة لباتساو  رلا الفعب ر لتنو 

عةةةة ع ةةةى علةةةوم القةةةرآن لالنقةةةد لتةةةاري  األدا  عةةةد الباّةةةث فةةةي التةةةر           
 
اث البالغةةةي األقةةةاليم البالغيةةةة مفو 

سةةم نهةةا البحةةث البالغةةي مةةال جلةةة، لشسةةاعة األرا ةةلإ الدةةإ 
 
لالنحةةو لعلةةم الكةةالم، لهةةذا يعكةةس املرلنةةة املن  يةةة الدةةإ ات

ِنحةةة  للبالغةةةة، لهةةةي ألىةةةى نهةةةا مةةةال جلةةةة أخةةةر . لقةةةد أثةةةار مينةةةا هةةةذا الفنةةةوو فةةةي الشةةةاهد لفةةة ي اللةةةد  لفةةةي آليةةةا  الفحليةةةل م 

 قويةة فةي اسةف باس طبيعةة الةنص الةذ   ريةد البالغيةون البحةث عنةم أل 
و
لالفيس ر، الذ  شلدتم البالغةة العربيةة، رغبةة

ةل إىةى مةا قبةل منفعةم لي فقةإ إىةى مةا  د، النص الةذ   ّر
 
ميم، النص الذ   مكال أن  كون كلمة ليمكال أن ن  كييم معل

يم.
 
اللة  تسوير الذلق لنمذجة اببداو بقدر ما تترجم النزعة العلمية الفقني ية إن أنهةا تييةلإ إىةى محلللذا م بعد مفلق

 األصةةةةل فةةةةي البالغةةةةة أن تفعامةةةةل مةةةةل كةةةةل اسةةةةفعماو ع ةةةةى ّةةةةدة، لكلمةةةةا اسّسةةةةلمنا إىةةةةى القاعةةةةدة 
 
الشةةةةكلية لاملعياريةةةةة  ألن

غةة الغربيةة، ّيةث أميةلى الفقليةد لقيةا  نةص لالنمو ج املسب  لقعنا في انبفةذاو. للعةل هةذا هةو مةا لقعة  ميةم البال 

 ع ى نص، لسياق ع ى سياق إىى الوقوو في املعيارية لاك يا .

هةةةام البالغةةةة العربيةةةة فةةةي علةةةر مةةةال علةةةورها باملعياريةةةة نةةةابل مةةةال تقليةةةد الغةةةربي ن فةةةي           الةةةدعو  إىةةةى اا 
 
إن

تقويملم للتةراث اليونةانل  إ  ع ةى الةرغم مةال رسةو  مةن ج الفقعيةد فةي علةد السةكاكل، لكةال غةل  هةذا الرجةل  يةفل معةاو 

فماو. ع ى ّ ن  قرر هنريش بلي ل دالرة اّن ( أن البالغة الغربية القد مة قد صةدر  (Heinrich Blett اببداو ليوس 

ر معيار ، مف سب للمقاصد البالغية الثالثة: "املقلد ة اليكرية، املقلد ة العاطيية املعفدلة، مقلد ة  عال تلو 

قةد أمةا فةي بالغفنةا العربيةة م( 5التهييج" لتير عااها بع  أجزا  اكخ اا لبع  األجنا  لبع  مسةفويا  األسةلوا.)

ة  بعة   نفحدث عال الفقليد لالوقةوو فةي املعياريةة مةل شةرل  الفلخةيص لمةال تقيةت أثةرهم تقنننةا لاسّشةلادا. لقةد ّن

الدارسةةة ن أن العد ةةةةد مةةةةال دراسةةةةا  البالغيةةة ن العةةةةرا املمةةةةدث ن لاملعاصةةةةريال ألبيةةةةا  شةةةعرية تمةةةةس علةةةةم البيةةةةان عامةةةةة 

ي نما جلا النهاليةة لمحلةلتها الفأليليةة عةال اسف سةا  مةا لما ب فم قرا ااهم للا لم ت رج ف، لمباّث علم البديل خاصة

أقرتةةةةم أجلةةةةزة قةةةةرا  سةةةةابق ن هةةةةي فةةةةي أصةةةةل تكوينهةةةةا، محاللةةةة  تحيةةةة ن املعةةةةانل بغيةةةةة انسةةةةّيعاا األكبةةةةر ملع يةةةةا   فةةةةم ل
 
ثبّ

 (6اكما ر في أسالة املا لإ. )

همة  البالغةة باملعياريةة، لاكمقيقةة أنةم ااهةام للبالغةة الفق  ليد ةة للةنس للبالغةة العربيةة مال هذه الزالية اا 

فةةةةم  األصةةةةيلة، ممةةةةا  نةةةةب بالغفنةةةةا مةةةةال دار  عةةةةات العلةةةةرنة بكةةةةل معانيهةةةةا، لتواصةةةةل بةةةةأجلزة انتلةةةةاو اكمد ثةةةةة لتناّل



، أل  كرر  اكخ ابا  الكثيية مال كل جلة، أن  رمل بكل  ل  جانبا ليقبل  عتر بنفا للشنير  لو عات لقفنا ملنم اسّنيرل

ج مكفييا نها
 
خ في  مال الد مقراطية س وة القوة ع ى كل  ّوار أل ّرية. خ بة للح ا  ل رس 

 :النص املليمالاملليمال البالغي ل  -2

ةةةةم محمةةةةد العمةةةةر ، لهةةةةو ملةةةة لل  اسةةةةفعرنا ملةةةة لل الليمنةةةةة مةةةةال ملةةةة لل امللةةةةيمال البالغةةةةي الةةةةذ  اقتّر

لةةة مةةال مراّةةل ت ةةور األدا، أل عنةةد  ةةد بةةم السةةمة البةةار ة أل القيمةةة املعفبةةرة فةةي مّر كفةةب لةةم الشةةيوو، لقلل ةةا   
 
ارتعةةاىي مل

ةةةد مةةةةال خةةةالو ّضةةةور صةةةور معينةةةة مفكاماةةةةة أل م تراتبةةةة أل مةةةال خةةةالو تألييةةةا  خاصةةةةة اتعةةةاه مةةةال اتعاهاتةةةم. لهةةةي تفعس 

م علور األدا  حسب املليمنا  ع ى النحو اآلتل: ز قبل الكم لالكثامة، لقد مس   لللور. لمعيار الليمنة في ن ره الفم  

  مةةةال الّشةةة يم لالكنا ةةةة لالّر يلقالشةةةعر القةةةد م )مةةةال البدا ةةةة إىةةةى نها ةةةة القةةةرن 

 األلو ال  ر (.

 )د )العلر العباسلإ(.  مال انسفعارة لالفقابل)ال باق
 
 قالشعر املمدث أل املول

 .) مال الفورية لالفعننسق شعر املفأخريال )بعد القرن الساد  ال  ر  

 (.)(7 مال الرمز لالفناص لالف ريز )اب قاعي لاليضائل( )الشعر اكمد ث 

عم الباّث الكب ر محمد العمر  نحو السمة البالغية مضلنا أن تكون سمة 
 
الليمنةة ميل الوق  الذ  ات

مرتب ة بالنص  ألن البالغة العربية تعاقب  عليها أجنا  مفبا نة لأنماس مفعددة، ّدى ن  مكال أن نعزم بأن النص 

الشةةةعر  أل الن ةةةةر  أل القرآنةةةةل أل الةةةنص املبفةةةةذو العةةةةامل هةةةةو امليةةةدان الةةةةذ  تكفيةةةةل بةةةةم البالغةةةة، لتبحةةةةث فةةةةي انرةةةة امم 

لفة امة  الةنص فةي ّر قلةا تناسةب شةك ي فةي سة ل الداخ ي لاكخارجي. إنها تر
 
ةية الدةإ قةد  حق ةنفم، النل  يفةم لنل  م عةال هو 

مةا اصةة بغ   ةة  بنةا  ع ةى معةل تواصةة ي يسةلم فةي نلةةنفم طرمةاه، لرب 
 
الشةاهد، أل انرة ام دنىةي بةة ن قضةا اه، لقةد تفحق

ية بنمط النص لهويفم اك نوسية لاألجناسية ّدى  فحق  لم اننر ام.  النل 

يةةةد  أقةةةوان تث ةةة  إدراحل بعةةة  العلمةةةا  نخةةةفال  البالغةةةا  بةةة ن األجنةةةا  مقةةةد ألرد لنةةةا أبةةةو ّيةةةان   الفّو

 قاو أبو سليمان: ، األدبية لبحسب النص امللينن

"مأما بالغة الشعر، مأن  كون نحوه مقبةون، لاملعنةى مةال كةل ناّيةة مكشةوما، لاللية  مةال الغريةب برياةا، 

 ة، لاملوا مة غاهرة".لالكنا ة ل يية، لالفلريل اّفعاجا، لامل اخاة موجود

"لأمةةا بالغةةة اكخ ابةةة مةةأن  كةةون الليةة  قريبةةا، لابشةةارة ميةةم عاليةةة، لالرةة ل عليهةةا مسةةفوليا، لالةةوهم فةةي 

 أ عاملا سابحا، لتكون مقرها قلارا، ليكون ركانها شوارد إبل".

سةةةلال لاملةةةراد "لأمةةةا بالغةةةة الن ةةةر مةةةأن  كةةةون الليةةة  مفنةةةالن لاملعنةةةى مشةةةلورا لالتهةةةذ ب مسةةةفعمال لالفةةةأليج 

سةةةةليما، لالرلنةةةة  عاليةةةةا لاكموالةةةةلإ رقيقةةةةة لاللةةةةيالل ملةةةةقولة لاألمثلةةةةة خيييةةةةة املأخةةةةذ لاللةةةةواد  مفلةةةةلة لاألع ةةةةا  

لة".  ميل 

بالغةةةة العقةةةل: "أن  كةةةون نلةةةنب امليلةةةوم مةةةال الكةةةالم أسةةةب  إىةةةى الةةةنيس مةةةال مسةةةموعم إىةةةى األ ن، لتكةةةون 

 اكمرل ، لتكون ال ساطة ميم أغلب مال التركيب". اليالدة عال طري  املعنى أبل  مال ترصيل اللي  لتقيية

بالغة البداهة: لميها " قل الف  ب للسامل، ألنم    ةم بيلمةم ع ةى مةا   ةال أنةم   يةر نهكمةال يع ةر بمأمولةم 

انية". ة بشرية في قدرة رّل
 
انية في جبلة بشرية، كما أن الرلية جبل  ع ى غيلة مال تأميلم، لالبداهة قدرة رّل

ل، لهةةذان  ييةةدان مةةةال  بالغةةة
 
الفأليةةل: "لأمةةةا بالغةةة الفأليةةل مقةةةإ الدةةإ تحةةوِج لغمو ةةةلا إىةةى الفةةدبر لالفلةةةن

 (8املسموو لجوها م فلية كث رة نامعة".)

لقد كان  املدلنا  الدإ اشفغل عليها البالغيون العرا ترقى في عموملا عال مسفو  انبفذاو، لتسمو عال 

ةةةر  املقةةةون  اللغويةةةة البالغيةةةة بميةةةاهيم لغةةةة العامةةةة لالةةةدهما ، مةةةالقرآن املبةةة 
ل
ن لشةةةعر العةةةرا لخ ةةةانهم املسةةةّب ن أث



ةل عةال أهميةة الشةعر لمكانفةم  ر كفابةم دنلةل ابع ةا  بحةد ث ميل  جمالية. ّيث لم  كال غريبةا عةال اك رجةانل أن  لةد 

نا ابشارة لبالغفم، لنسّشر  القارئ لغيية النص الشعر  في تحد د أطر املن ج البالغي.لكال مل  ل  لم    علما ل
ل
ي 

 إىى تنوو املسفويا  البالغية.

 البالغة لمعا  القرآن لإع ا ه: -3

كةان البحةث فةي معةا  القةرآن الكةريم لإع ةا ه دامعةا قويةا لبلةورة الكث ةر مةال الينةون لامللة لما  البالغيةة 

لةةةةة مةةةةال تةةةةاري  الفيك ةةةةر البالغةةةةي، لنشةةةةمل م ةةةةاهر عد ةةةةدة  لصةةةةياغتها لتعميعلةةةةا. لقةةةةد اتسةةةةل ميلةةةةوم امل ةةةةا  فةةةةي هةةةةذه املّر

 لطرال  مفنوعة للفعب ر بما ميها مال تعال  تركيبإ لدنىي خلوصا الدإ مثللا القرآن الكريم.

ةةةد   كفةةةب معةةةا  القةةةرآن ألبةةةل عبيةةةدة، لمعةةةانل القةةةرآن لليةةةرا ، لتأليةةةل مشةةةكل القةةةرآن نبةةةال قفنبةةةة،  لقةةةد ع 

ةةد  هةةذا املن ةةى مةةال الفةةةأليج. ل  يا  األلىةةى الدةةإ جس 
َّ
تحريةةر الفحب ةةر لبةةديل القةةرآن نبةةال أبةةل انصةةبل امللةةر  مةةال امللةةن

ةةل األ  املفةة ن الةةذ  ألةةزم البالغيةة ن اكخةةو  فةةي هةةذه املسةةالل، مربمةةا  يلةةم القةةارئ 
 
ل أغلاهةةا بعلةةم الكةةالم الةةذ  مث لتشةةب 

ف للةةةون فةةةي العقيةةةدة خلوصةةةا فةةةي مسةةةالل الةةةذا  ابلليةةةة كالِملةةةا العربةةةل ال سةةةيط اآل ةةةة ع ةةةى غاهرهةةةا، لكةةةال أبةةةت امل

لم أمر اكمقيقة لامل ا . أمعاللا، ع ى  و  قانون ابسالم إن أن  كشيوا املعنى القرآنل ملمَّ  لصيااها ل

لبعد أن ّير محمد العمر  في أصوو البالغة رأ  أن مل لل امل ا  ارتبط في بدا فم بعملية مع رة اللغة 

عقلنةةةة الةةةد ال، ّيةةةث غلةةةر أن هنةةةاح ق بةةة ن: ق ةةةب ال سةةة  لابطةةةالق لق ةةةب الشةةةذل  لال سةةة ية، هنةةةاح ى لمحاللةةةة 

لابنسةةان مةةال جلةةة، لهنةةاح ابنسةةان لالكةةالم مةةال جلةةة أخةةر   محيةةث  يلةة  الكةةالم مةةال معةةا  ر اللسةةان"النحو بمعنةةاه 

يث  لف س اليعل ب ن ى لابنسان"مال الياعل ّقا؟"  ن ث  امل ا  (9 .)الضي "، ّل

مةةم أبةةو عبيةةدة لاليةةرا  لاك ةةاّ  لابةةال قفنبةةة لمةةال بعةةدهم الشةةريج الر ةةلإ فةةي  ليةةر  الب يفةةال  أن مةةا قد 

سة  للميلةوم املفةأخر للمعةا ،  إطار امل ا  ن  فعد  املعنى اللغةو  للكلمةة، لكةال مةل  لة  يعتةر  بةأن تلة  الن ةرا  أس 

مةةا امل ةةا  مكةةل  كلمةةة أريةةد نهةةا غ ةةر مةةا لقعةة  لةةم فةةي ل ةةل أ»اك رجةةانل ماسةةف بط ميلومةةا دقيقةةا للمعةةا  قةةالال:  ّدةةى جةةا 

ز  نها ما لقع  لم في ل ل الوا ل إىى ما لم تو ل  لا علا ملاّل ة ب ن الثانل لاأللو)...( لإن شئ  قل : كل كلمة ج 

ِ ةةع  لةم فةةي ل ةل ل  ةةو  نهةا إليةةم، لبة ن أصةةللا الةذ  ل  ع 
 
ا ةةعلا ملةةو لةم، مةةال غ ةر أن تسةةفأنج ميهةا ل ةةعا ملاّل ةة بةة ن مةا ت

ةان إ ةةذانا باتضةةا  نسةةبإ مليلةةوم امل ةةا ، قةةاد إىةةى 10«)معةةا  (.لهةةذا اليةةارق الةةدقي  بةة ن أصةةل الو ةةل لعةةدم أصةةليفم كة

 موا نة أسلوبية أك ر منها عقد ة ألساليب القرآن لالشعر العربل.

ةةةةةدها القةةةةةرآن الكةةةةةريم لالنلةةةةةوص األدبيةةةةةة  لنهةةةةةذا اتعلةةةةة  البالغةةةةةة نحةةةةةو اكخلوصةةةةةية الفعب ر ةةةةةة الدةةةةةإ جس 

 الرميعة، بعد أن أساو اكمد ث عال اكخالما  العقد ة الكالمية ان القا مال امل ا  اكمبرل الكث ر.

 (11معموما كان  املقارنة ب ن اكمقيقة لامل ا  ت فقإ إىى نّيعة لاّدة هي أن امل ا  أبل  مال اكمقيقة.)

 :هيمنة النص القد م )الفقليد( -4

ةةةل لقةةةد تسةةةا و العةةةرا منةةةذ بدا ةةةة ن ةةةرهم للعمةةةل الشةةة عر  عةةةال طبيعةةةة هةةةذا الةةةنص، لعةةةال املزيةةةة الدةةةإ ت ه 

ةرلنم فةةي البدا ةة تيسة را ميفام ز قيةةا بةأن رب ةوه بشةةياط ن  الشةاعر ّدةى يسةمو كالمةةم إىةى ملةا  الشةةعرية، لانبةرلا  يس 

ةب للةا الةذ وو  مةل رقةي العقةل النقةد 
ل
كف ةط بالرةمر. لكةال هةذه الفيسة را  لةم     توحي إىةى الشةعرا  فةي لاد  عبقةر، ثةم رب 

أمةةل معلةةا مبةةدأ اللةةرمة  الةةذ   ةة  تلةة  الفيسةة را  الغي يةة ل
ل
ل
ل
العربةل لتلعةةثم الشةةعرا  أمةةام بالغةةة القةرآن الكةةريم، مأم

رِجةةل إع ةةا  القةةرآن إىةةى صةةر  ى عةةز لجةةل عقةةوو العةةرا لألسةةنتهم عةةال ابتيةةان بمثلةةم، لفن ثةة  بعةةد  لةة  أصةةوو أك ةةر    

 من قية في لصج العملية اببداعية لتيس رها. 

ما مال الفداخل هما:لبع
ل
ل  بارة موجزة تير و البحث عال األدبية إىى محوريال كب ر ال، لم يسل



 ع  ميم ثواب  القليدة القد مة امل بوعة  عمود الشعر الذ  تعم 

   ل نها جملة مال الشعرا  امل دد ال.اببداو أل البديل الذ  تبنى املفغ را  الينية الدإ ت ب 

ل الةةةدامل األكبةةةر فةةةي اننفلةةةار للقةةةد م، خلوصةةةا أن  ةةةر  محمةةةد منةةةدلر أن اتلةةةاو        
 
الشةةةعر بالةةةد ال شةةةك

ةا ، مع ةى سةالمة تلة     منةم اللغةة العربيةة بعةد أن تسةلل  ال  مةة بعةد اليفّو
ل
ِخةذ

 
ل املعة ن الةذ  ا

 
الشعر القد م مث

لم مللادر د نهم لهو أعز ما  ملكون، لامفةد هةذا األمةر إىةى الشةعرا  أنيسةلم، ا م  لل
ل
لةذ ال مةا لجةدلا سة يال اللغة  فوقج م

 (12لرلا ة شعرهم مال العلما  غ ر أن  حاكوا القدما  أسلوبا لبنا  منيا.)

ل اللراو ب ن القد م لاك د د ركنةا ركينةا فةي توجيةم البالغةة الف بيقيةة  لرأ  عمةوم البالغية ن       
 
لقد مث

حفةةةذ ، ماسةةةف ب وا  ةةةر عةةةال علةةةر أللاةةة  أن الشةةةعر القةةةد م هةةةو النمةةةو ج األرقةةةى لاملثةةةاو الةةةذ  بةةةم    ِ
عب 
 
اك ماليةةةا  الدةةةإ ت

مةةةةوا نيعلالانرةةةة املا مةةةةل العلةةةةور املفةةةةأخرة، لاسةةةةفعاا لفلةةةة  الن ةةةةرة عد ةةةةد الشةةةةعرا   ِ
الشةةةةعرا ، ثةةةةم ّةةةةاللوا أن يعم 

ةان مةةال نفةةالج الوصةةج الشةةامل للشةةعر العربةةل لاّفةةةدام  مةةاقفيوا آثةةار السةةلج مبلغةةوا مةةبلغلم فةةي اك ةةودة لاك زالةةةة. لكة

ك د ةةةةد، لب اصةةةةة بةةةة ن أنلةةةةار البحتةةةةر  لأنلةةةةار أبةةةةل تمام"ان ثةةةةاق عمةةةةود الشةةةةعر"، الةةةةذ  يعةةةةد اللةةةةراو بةةةة ن القةةةةد م لا

. مل لما استراتيعيا، تلفقل عنده ثواب  القليدة
و
 شكال لمضمونا للغيية

كمةةا أن قضةةية إنفةةاج الةةنص لاكمكةةم عليةةم أخالقيةةا بالسةةرقة لانسفحسةةان لالقةةبل   كةةد هيمنةةة اننمةةو ج 

ما تّسل لم أمة لتضي  عنةم أخةر ، ل سةب  إليةم قةوم دلن » ،  قوو القا لإ اك رجانل:نصميل باا إنفاج الالقد م  

قوم لعادة أل علةد أل مشةاهدة أل مةرا   كّشة يم العةرا اليفةاة اكمسةنا  بتر كةة يبمعنةى بيضةةلالنعامة للعةل فةي األمةم 

مةةرة اكخةةدلد بةةالورد لالفيةةا  لكث ةةر مةةال األعةةراا مةةال لةةم يعرملمةةا، لك  ألصةةا  اليةةالة لمةةال النةةا  مةةال لةةم مةةال لةةم  رهةةا، ّل

 (.13«) صمر، لس ر اببل لكث ر منهم لم  ركب

اك انةةةب تفةةةوارد اللةةةور لتفةةداخل العبةةةر ّدةةةى ترتسةةةم فةةي الةةةذهال اك معةةةي عنةةةد أمةةة مةةةال األمةةةم، لربمةةةا  ممنهةةذا

اتسع  لغ رها مال األمم مفكون شعورا إنسانيا كلما ساعد  ع ى  ل  أجلةزة انتلةاو، لربمةا  ةاق  ّدةى انحلةر  

ل النقةةةةادبع  إبةةةةداعا  امةةةةر  كفةةةةب باسةةةةمم ع ةةةةى نحةةةةو مةةةةا سةةةة  
 
ئ القةةةةنس فةةةةي الّشةةةة يم. فةةةةي ن ةةةةر بعةةةة  املبةةةةدع ن ّدةةةةى ت

لللذانرجل أن قوو نقادنا بمل لل السرقة مبنإ أساسا ع ى اسّشرا  النحل لاننفحاو في بناةة الةرلاة لالشةعرا  مةال 

ر من ج البالغي ن لالنقاد بمن ج علما  اكمد ث لاللغة في اك ر  لالفعد ل لاألمانة العلمية مال جلة أخر  
 
 جلة، لتأث

وصةةةةةية الفعب ر ةةةةةة الدةةةةةإ تلةةةةةد   للةةةةةا عمةةةةةود الشةةةةةعر قةةةةةد ما لاصةةةةة لل عليهةةةةةا مةةةةةال هةةةةةذه الزاليةةةةةة تبةةةةةدأ اكخل

نة فةةةةي البالغةةةةا  النوعيةةةةة. مبال سةةةةبة  املعاصةةةةرلن، مةةةةل بعةةةة  انخةةةةفال  لكث ةةةةر مةةةةال الفعةةةةو  ، بالبالغةةةةة األدبيةةةةة املفضةةةةمَّ

ةةر عةةال ّةةاللم )أطةةالو،  كةةر  الةةدار لالفغةةزو بامل مبوبةةةقك ر للشةةعرا  العةةرا فةةي العلةةر اك ةةاه ي قةةد أنفعةةوا نلوصةةا، تعب 

لةقاللراو ب ن القبالل، الذا  لاآلخر، اكخ ر لالشر...(. مفحق  للم مال شرلس النلية  او، لصج الناقة لالّر التّر

 صوتية، مب ية ع ى الّشاكل لالفبا ال لالفوا  .
و
 املعنى لدقفم، ثم اخفارلا لفل  املعانل قوالبل موسيقية

 
 سالمة

ةةل قنةاة انتلةةاو فةةي الشةعرية العربيةةة، مقةةد  ةبط النقةةاد اب قةةاو الشةعر  ع ةةى أسةةا   للكةون 
 
ابنشةةاد مث

الفكةةةرارا  الوا ةةةمة املفواليةةةة، خلوصةةةا الةةةو ن لالةةةرل  لالقاميةةةة. ع ةةةى ّةةة ن لةةةم  قيمةةةوا ل نةةةا للفعانسةةةا  اللةةةوتية 

عة ع ى أماكال مفنوعة في ثنا ا القليدة العربية.   املفو  

ةةل  مةال للةةاأجةةل  لةة  تّب  لةةم.ا النقةةاد سةةق ا  الةو ن فةةي هةةذا البةةاا لتقب  ا مةةال تقب   قةةوو  لشةةعرا ، للةم  ةةرلا بةةد 

ةةةا  فةةةي شةةةعر أبةةةل تمةةةام:  لمثةةةل هةةةذه »اآلمةةةد  بعةةةد أن ألرد شةةةواهد كث ةةةرة لالسةةةفدنو ع ةةةى ا ةةة راا الةةةو ن لك ةةةرة الّز

ةةاد تةةةر  فةةةي أشةةةعار اليصةةةما  لامل بةةةوع ن عفةةةم، لن تكة ع ةةةى الشةةةعر مةةةال هةةةذا اك ةةة س  األبيةةةا  فةةةي شةةةعره كث ةةةر إ ا أنةةة  تّب 

ةةا  النلةةوص لبةةم 14«)شةةناا
ل
ق
 
يةةد هلنةةا الةةنص القةةد م اليلةةيل الةةذ  عليةةم ت (.ماهةةذه املقولةةة  فضةةل أن مةةرجعلم الّو

 مال املو لن، للنس ما أث فم العرل يون.
 
عرل  امللمون  ي 



ةةةةِر ع ةةةةى جميةةةةل البناةةةةا ، سل ّاسنسةةةةلا كةةةةل  أمةةةةة ترتعةةةةل أنماطةةةةا معينةةةةة للفعب ةةةةر عةةةةال أم لكةةةةال هةةةةذا األمةةةةر لةةةةم يل

لت لعااهةةةا، مةةةيمكال أن تميةةةل إىةةةى الشةةةعر الغنةةةائل، أل الةةةنص اكخ ةةةابل ابقنةةةاعي، أل الشةةةعر الفلةةةوير  اببةةةداعي. لةةةذل  

 تراها تنزو ربما إىى األلياظ املناسبة للمعانل الدإ تريد، لاملعانل املناسبة لألنماس الدإ ت م مل ابصابة في الوصج.

ما  لاأل   
 
س مال شعر املوش جةاو رغبةة مضةمرة فةي إبةرا  خلوصةية املغاربةة لاألندلسةي ن، الةذ ال إ  نفحس 

بر لا في هذ ال النم  ن اب قاعي ن كما بر لا في الشعر العمود . لن  مكال أن نحكم عليهم إن بمناسبة اللي  للمعنى 

ة، الفياعل مل ألرلبا، لاملعنى للي   ألن اخفال  املغاربة عال املشارقة في بع  املعانل: )انهفمام بال بيعة، اليلسي

يةة لةنس امليل إىى ال را...( كةان مةال نفالعةم ان ثةاق أل ان تّناسةب مةل  لة . ع ةى ّة ن غةل  املشةرقي لميةا لةألل ان اكخليل

فةةةي العلةةةر األمةةةو ، للكةةةال كةةةذل  لوغييةةةة الشةةةعر اكخ  ةةةرة فةةةي ملةةةم القةةةرآن لملةةةم اكميةةةاة  مقةةةط لغلبةةةة ال ةةةابل العربةةةل

 لالثقامة.

لةو ن لالقاميةة، ّيةث  ةبط اكخليةل ريا ةيا أل ان الشةعر العربةل، مةاألمر بةدا م فليةا لإ ا كان هذا ّةاو ا

في مسألة انخفيارا  اللغويةة لاألسةلوبية  إ  إن ّلةر املبةدو فةي أليةاظ بعينهةا أل صةور مكةرلرة تععلةم  قبةل فةي الفقليةد 

ر عنده األصالة لرل  الفعد د. قبل
 
 لت

يلقة ن غةل  بابةا سةلل ممل إصرار النقاد ع ى محاكاة املمدث ن 
 
فةي العلةر العباسةلإ للقةدما  مةال الشةعرا  امل

ةةةةاجز  ر اللغةةةة لتعب رهةةةةا عةةةةال  االيةةةفل، ّل لةةةنس صةةةةعب الفعةةةال   مةةةةال  حةةةيط بلغةةةةة العةةةةرا إن نبةةةإ، لن  مفلةةةة  إ قةةةا  ت ةةةةو 

ل  رة مال املسفعدا  إن باتياق سليل للمعفمل العربل. لهي مر ية غ ر قابلة للفحق  بعد ما ّدث في القرن الثانل ل

. 
 
 تياعل ّضار  لتدم

ألجةةل  لةة  طيةة  الفعةةال  يشةةيل نسةة يا فةةي املعةةانل لالبنةةا  مةةل شةةعرا  النقةةال ، ّةة ن نهضةةوا بيةةال ال  ةةا ، 

ا  دعةوة علنيةة إىةى أن يعةنش  بشعر م أبةو نةو  تماثل في األدا  لتشاكل في اللور تقةا موا ميهامليةاخر لالنقالص.كمةا تةزع 

ا   فةةِم عةةال الشةةعرا  علةةرهم، مكانةة  ثورتةةم ع ةةِغل النةةا  بةةم، لأثةةار بةة ن النقةةاد جةةدن لةةةم 
 
 ةةى األطالو.ثةةم جةةا  املفنبةةإ لش

 (15عملية إنفاجية النص ن  قل عمقا عما أثارتم اكخلومة ب ن ال الي ن في مسألة ال بل لاللنعة.)

بةا لكفةةاا لهةذه املسةالل مبثوثةة بفياصةةيللا فةي كفةب البالغةة الف بيقيةةة مثةل كفةاا عيةار الشةةعر نبةال 
ل
باط

ل
ط

 املوا نة ب ن ال الي ن لآلمد  لكفاا الوساطة ب ن املفنبإ لخلومم للقا لإ اك رجانل.

صةاّب الوسةاطة، مةثال، عةال  لا ةا ملمةة فةي الن ةر البالغةي لعمليةة إنفةاج الةنص مةال خةالو مقاربةة    لعنا

 حدلد املعانل املشتركة املفداللة؟ابشكاليا  اآلتية: مدى  بدأ اببداو؟ أ ال نحكم ع ى الشاعر بالسرقة؟ ما هي

و بةةم عةةال نوعةةم »لهةةذه فةةي ن ةةر صةةاّب الوسةةاطة م ةةزة الشةةاعر اكمةةا ق ةةدل ِلةة  املعنةةى املخةةفلس عل ّيةةث إ ا عل

للمةةةا  ةةةم لقاميفةةةم، مةةةم ا مةةةر بةةةالغبإ الغيةةةل لجةةةدهما أجن يةةة ن مفباعةةةد ال، لإ ا تأم  لصةةةنيم، لعةةةال ن مةةةم لل نةةةم، لعةةةال رلي 

 ما بين
ل
 (.16«)هما، لالوصلة الدإ تعمعلمااليِ ال  الذكل عر  قرابة

ممما ةةةة القا ةةةلإ اك رجةةةانل فةةةي اكمةةةد ث عةةةال السةةةرقا  الشةةةعرية لاملعةةةانل املفداللةةةة، لتياعةةةل النلةةةوص 

ةةةل جةةةز ا مةةةال ميلةةةوم 
 
بقلةةةد لبغ ةةةر قلةةةد يشةةةلإ بمةةةد  مقاربةةةة بالغيننةةةا للةةةنص مةةةال جلةةةة عمليةةةة إبداعةةةم، كةةةون  لةةة   مث

لةا مةل الةنمط السةالد النلية  مكةم مةال قلةيدة أل خ بةة بةد  غ ةر مكفملةة ل 
ل
ل
 
غ ةر م رة مة، ّدةى إ ا علةم القةارئ تماث

 .مال القلالد أل اكخ ب السابقة للا، لتالقل ب يا  تل  مل هذه لتناغم صورهما ّكم عليها بالنلية

 )النص اكمد ث( اببةةداوق البديةةل -5

لةةةم      أمةةةر مةةةا لصةةةل  إليةةةم  فةةةي املقابةةةل أبةةةت جملةةةة مةةةال الشةةةعرا  إن أن  كونةةةوا مةةةرآة صةةةادقة لعلةةةرهم  ملم 

ر لغو  اص الحي، م رجوا عال البنةا  الينةإ للشةعر القةد م. محةدث   اكمضارة العباسية مال رقي لاّفكاح باآلخر لتغ  



 الدارسةةة ن إىةةةى أن 
 
انسةةةفءنا ا  الدةةةإ راقةةة  أّيانةةةا لتضةةةا ل  لا ةةةمحل  أّيانةةةا أخةةةر . لقةةةد قةةةاد  هةةةذه انسةةةفءنا ا 

لا البالغة هي مال الفعال  تركي ي ة الدإ رمي  ميها تل  ان يعد 
 
 .نزياّا ا لدنليا، لكان مل لل البديل السل

يةةل تراثنةةا البالغةةي العربةةل نلمةة  أن ملةة لل البةةديل كةةان شةةامال فةةي متةةرة مةةال متراتةةم لعلةةوم البالغةةة، مةةال م

خةةالو تغ يفةةم لكةةل اكخلوصةةيا  الدةةإ تععةةل مةةال الةةنص شةةعريا، بةةد ا مةةال انخفيةةارا  النحويةةة الدةةإ تحةةدث فةةي الةةنص 

نتهةةا  بمةا اسةفقر عليةةم ملة لل البةةديل ألغةرا  محةددة، مةةرلرا بمسةال  املعنةى مةةال الو ةل إىةةى انسةفعماو امل ةا  ، لا

 مال مسالل الزخرمة اللي ية لاللنعة، مقد كان معناه مفناغما مل دنلفم اللغوية.

الّسميا  الثالث: علم البيان لعلم البالغة لعلم البديل كان  شةائعة فةي املشةرق »لير  محمد ميفا  أن 

اقةةةةل بحسةةةةب ال ةةةةرل  الفعليميةةةةة لالثقا لاملغةةةةرا، لتبادلةةةة  ميةةةةة لانجفماعيةةةةة. للكةةةةال هةةةةذا الفبةةةةادو لةةةةم  كةةةةال إن فةةةةي املو

 (.17«)عناليال الكفب، لأما داخللا مكان  تفعايش لتفداخل

لةةل علينةةا أن نةة مال ابفةةدا  أن ملةة لل اببةةداو ن يعنةةإ انن ةةالق مةةال العةةدم، بقةةدر مةةا يعنةةإ 
 
لفةةي سةةياق مف

إمةةةةادة فةةةي إطنةةةاا، لتقريةةةب   سةةةال تقةةةةد م، لدقةةةة فةةةي إ عةةةا ، ل معنةةةةى لتقويفةةةم بمقاربةةةة بةةة ن صةةةةورت ن، لل إعةةةادة ترتنةةةب، ّل

 ل خرمة في األسلوا، مال خالو تناغم صوتل أل دنىي.

ع ةةةى »للعةةل صةةةاّب "العيةةةار" قةةد ملةةةل اكخ ةةةاا ّةةة ن أجمةةل مقةةةاو لاصةةةيا عمليةةةة إنفةةاج الةةةنص األدبةةةل: 

ةةخ أصةةوللا فةةي قلبةةم، لتلةة ر  مةةواد  ل بعةةم، ليةةذلا الشةةاعر أن  ةةد م الن ةةر فةةي األشةةعار )...( لفللةة  معانيهةةا بيلمةةم، لترس 

لسةةانم بألياغلةةا. مةةم ا أجةةةات مكةةره بالشةةعر أد   إليةةم نفةةةالج مةةا اسةةفياده ممةةةا ن ةةر ميةةم مةةال تلةةة  األشةةعار، مكانةة  تلةةة  

تم سةيوو جاريةة مةال  النّيعة كس يكة ميرغة مال جميل األلصا  الدإ ت رجلا املعادن.
لكما قد اغتر  مال لاد قد مد 

 (.18«)شعاا م فلية

ةةقل  ّسةةب ل ةةعم مةةال  بقةةت ألثةةر ت لةة  النلةةوص جةةال ، بعةةد أن تياعلةة  فةةي  هنةةم لتناغمةة  فةةي رلعةةم لص 

لاسةةةفعمالم، ملةةةم يعةةةد القةةةارئ بلةةةم الناقةةةد يسةةةف يل أن  عةةةزم أن الشةةةاعر قةةةد أخةةةذ مةةةال هةةةذا أل تةةةأثر نهةةةذا إن ع ةةةى سةةة يل 

  إعةةةةةادة الفو  ةةةةةل إنفاجيةةةةةة مب يةةةةةة ع ةةةةةى أسةةةةةا -(J.Kristeva)كر سةةةةةّييا كمةةةةةا نةةةةةاد  بةةةةةذل  -املقاربةةةةةة لانجتهةةةةةاد. مةةةةةالنص

 لالفياعل مل مقام اببداو.

ةةان مةةةةال أبةةةر  م ةةةةاهر اللةةةراو بةةةة ن القةةةد م لاك د ةةةد البةةةةديل، ّيةةةث آخةةةةذ النقةةةاد ع ةةةةى الشةةةعرا  ك ةةةةرة  لقةةةد كة

 لالزخرمةةة 
ل
توغيةةج البةةديل مةةل عةةدم لجةةود داو  بالغةةي لةةذل ، للعلةةم مةةال امليمةةج أن نةةتهم البالغيةة ن بمنكةةارهم اللةةنعة

 حلةل اننرة ام مةل البةديل، الةذ  أتة  بةم القريحةة عيةوا »ع ةى الشةعر العربةل، مةيمكال أن  اللي ية مل رد أنها طارلة

 مال غ ر اسفدعا  لن كلية، كقوو أبل تمام: يال سيطل

ِ ّاو أصبل ال لل  إن شئ  أن تر  صبر املل بر
 مان ر ع ى أ  

 (.19«)ابشارةمأن  تر  انر ام هذا الكالم مل كون البن  قد لقل ميم املبالغة لالفعلي  ل 

ةاره، للةةذا مةةا أعةةابوه         ع ةةى  إن البالغيةة ن أدركةةوا أن البةةديل موجةةود فةةي الشةةعر منةةذ القةةدم، لن  مكةةال إنكة

لفةي  بع  املمدث ن هو عدم انر ام توغيج البديل مل املعنةى املةراد أل الفكلةج فةي توغييةم. ممةا  يقةد الةنص  نلةنفم.

يةج انسةف راد: اعلةم أن انسةف راد نبةم عليةم أبةو تمةام لالبحتةر ، لهةو أن هذا اللةدد نةذكر مةا ألرده ابةال منقةذ فةي تعر 

ةةم ثةةم تةةأتل فةةي آخةةر الكةةالم بشةةلإ  هةةو غر ةة  فةةي أللةةم، لهةةو فةةي أشةةعار املفةةأخريال بالقلةةد لفةةي أشةةعار  تمةةدّال  شةةناا أل تذم 

 املفقدم ن بال بل.

، ع ى الرغم مال كونم لم  قم لن ندر  كيج ّكم ابال منقذ ع ى القدامت بال بل، لع ى املمدث ن بالقلد

ةل إلينةا أنةم ّكةم مسةب  عةال املمةدث ن  بفحليل الشواهد الدإ سردها، للم نشعر بف ا و املعنى في معةاراة اللية . لي  ي 

 مقط.



 النقةةاد لالبالغيةة ن، لأسةةال  اكمبةةر  لكةان
ل
الةةف لص مةةال املقدمةةة الفقليد ةة أبةةر  م ةةاهر اببةةداو الدةةإ شةغل 

 ما أثةار البالغية ن ع ةى اسةّبداو 
و
ر في البنا  الينإ هي القرا ة النلية. ملل ّقيقة الكث ر، لربما أمضل قرا ة للذا الفغ  

 لرغبة في محاكاة املمدث ن للقدامت؟املقدمة اكخمرية لغ رها باملقدمة ال اللية، إنما هو ا

ةةةةة  محام ةةةةةة ع ةةةةةى الب يةةةةةة الينيةةةةةة للقلةةةةةيدة 
 
إن العةةةةةودة إىةةةةةى نلةةةةةوص الشةةةةةعر األمةةةةةو  لالعباسةةةةةلإ الدةةةةةإ غل

اك اهلية، ن نفحسس ميها غياا النص كما ن نشعر بذل  في النلوص الدإ خالية  البنةا  الينةإ للقلةيدة القد مةة. 

 لغا ا   أمض  نهم إىةى اسفحضةار ال لةل مةثال فة
ي علةر لةم يعةد لألطةالو لجةود   قةوو ألن للشعرا  املمام  ن مقاصدل

لالقلةةةالد منهةةةا »القرطةةةاجنإ فةةةي سةةةياق امليا ةةةلة بةةة ن القلةةةيدة  ا  الغةةةر  الواّةةةد لالقلةةةيدة املفعةةةددة األغةةةرا :

بةةةة هةةةي الدةةةإ 
 
بسةةةي ة األغةةةرا  لمنهةةةا مركبةةةة، لال سةةةي ة مثةةةل القلةةةالد الدةةةإ تكةةةون مةةةد حا صةةةرما أل رثةةةا  صةةةرما، لاملرك

 للنيةةو  الصةةميحة يشةةفمل الكةةالم ميهةةا ع ةةى غر ةة 
و
امقةةة ن مثةةل أن تكةةون مشةةفملة ع ةةى نسةةنب لمةةد ل. لهةةذا أشةةد  مو

 (.20« )األ لاق ملا  كرناه مال للل النيو  بانمففان في أنحا  الكالم لأنواو القلالد

مان ر كيج انّبةم صةاّب املنهةاج إىةى نةزلو الةنيس ال شةرية إىةى الفنةوو خلوصةا عنةد العةرا، ّيةث اهةو  

لةة لالي ةر مةل اكميةاظ ع ةى نسة  الةنص لانرة امم، للةون اسةفكناه  الترال  بة ن ال لةل لال سةنب لاملةد  للصةج الّر

كةةةم ع ةةةةى القلةةةيدة اك اهليةةةة بلةةةم الفقليد ةةةة بعةةةةدم  م 
ل
نقادنةةةا ملقاصةةةد املبةةةدع ن لقةةةدرة بالغيننةةةةا ع ةةةى عمةةة  الفيسةةة ر، ك

 »اننرةة ام أل الفلييةة  غ ةةر امل سةةس  ل
ل
يفةةف

 
ل مناسةةبا ملقلةةد املةةفكلم مةةال جميةةل مةةالح األمةةر فةةي جميةةل  لةة  أن  كةةون امل

ةةان الوجةةةم أن يعفمةةةد مةةةال األليةةةاظ لالةةةن م لاملعةةةانل لاألسةةةلوا مةةةا  كةةةون ميةةةم نهةةةا   ةةان مقلةةةده الي ةةةر كة جلاتةةةم، مةةةم ا كة

لتي يم.لإ ا كان املقلد ال سنب كةان الوجةم أن يعفمةد منهةا مةا  كةون ميةم رقةة لعذلبةة مةال جميةل  لة . لكةذل  سةالر 

 (.21«)املقاصد

قدمةةة ال الليةةةة لالغزليةةة مةةثال فةةةي الشةةعر ن   لةةو مةةةال مقلةةد إثةةارة دلاخةةةل نيةةس القةةارئ العربةةةل مفةةوارد امل

الةةةدالم البحةةةث عةةةال عمقةةةم الفةةةاريسي، ل ةةةياعم النيرةةةلإ الةةةذ  سةةة زداد خ ةةةرا مةةةل ااهامةةةا  الشةةةعوبي ن للعةةةرا بانعةةةدام 

 اكخلوصية، لهو ما  ّيحم الشعر اك اه ي.

قةةرأ اسفحضةةار  ال  لةةل لغ ةةره مةةال دعةةالم البنةةا  الينةةإ للشةةعر اك ةةاه ي ع ةةى أنةةم رمةةز لبنةةا  عليةةم،  مكةةال أن   

نيرلإ تاريسي عقد ،  فعا بم الشعرا  لفكون قلالدهم أك ر مقرللية لإبداعية لإنفاجية  للعةل الشةعر املعاصةر قةد 

   را لنا أرلو األمثلة في تكثيج النلةوص بفوغيةج أسةاط ر لرمةو  كألد ةب لجل ةامش لعشةفار، ممةا ن علةد للشةعرا

 .العرا نها، لكنم صراو املقرللية لالبحث عال الذا  في  مال صراو اكخ ابا 

 خالصة

إن اكمد ث عال أ   ل ل علمإ للبالغة تعتر م مشكال ، كون البالغة ماثلة في طبيعة األشيا  لفي اكمياة 

 
ل
لتزم في سب شكال محددا كما ن  مكال لقلفي جميل أشكاو الفعب ر لالفواصل ال شر ، مال  مكال أن تكّ

 
واعدها أن ت

علم مغل .  مالبالغة تسفمد ّدلدها لمياهيملا مال طبيعة اببداو اللي ل لغ ر اللي ل لإلنسان في معر  الفاري ، 

 
 
ياجأ مال الفدم

 
  الرهيب لللور لالوجوه األسلوبية الدإ أنفعتها البالغة ابنسانية في سعيها لفل يج أشكاو لذا ن ن

ملذا العلم اسف او أننسّيق  ليكّرل بقوةاألقاليم (22. )لالنلوص ج اكخ ابا الفعب ر البالغي في م فل

 املخفلية للنص، لكان مال نفالج هذا الف ور:

 صار  البالغة علما مسفقبليا  نزو إىى أن  لبل علما لاسعا للمعفمل، مقإ لم تعد علما خاصا -
ل
أن

 باكخ اا اكخاص، لإنما صار  علما عاما للخ ابا  كامة. 



  عال نزعتها املعيارية لتهفم -
 
 انفقل  مال الرغبة في إنفاج اكخ اا إىى دراسة خلوصياتم  أ  إنها ت ل

ل
أن

 (23برصد الوقائل. )

دة نحوية دنلية تداللية بالغية،  ل ّل
 
قد كان اك امل املشترح ب ن كل تل  املقاربا  هو النص، كونم  مث

م، ليّسم بالفعدد الدالم مفأثرا بالف ورا  الدإ تعرملا م فلج مناحي تفياعل ميها الدنلل لاملدلون  ع ى  و  املقا

إن البالغة تس ر مل النص جنبا إىى جنب تساللم في بننفم لدنلفم لنم م، في عملية إنفاجم لاسفقبالم، في  .اكمياة

 تأثره باملقام لأثره ميم.  
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 -بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 امللتقى الوطني

 البالغة الجديدة )املفهوم واملصطلح( بين التراث العربي والفكر النحوي الحديث

 2022ماي  10-09بتقنية التحاضر عن بعد والحضور: يومي 

 

 املداخلة:عنوان 

 .الكلمة في التراث النحوي والبالغي بين التوصيف والتوظيف

 محور املداخلة:

 : البالغة الجديدة في التراث2املحور 

 Ahmed Taoulilit الدكتور: أحمد تاوليليت

 -ب –الرتبة: أستاذ محاضر 

 -بسكرة–املؤسسة: جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 العربيةقسم اآلداب واللغة 

 ahmed.taoulilit@univ-biskra.dzاإليميل: 

 

 

 

 تمهيد:

في العربية لها منزلة رفيعة بفضل النص القرآني، وهو حقلها الواسع الذي تتجلى فيه معاملها  الكلمة

حد فاصل بين العدم  -من هذا املنظور –ووظائفها ودالالتها، وهي أبرز معالم اللغة ونواتها املركزية، والكلمة 

مدلول( على الكائنات واملسميات، -والوجود، والفناء والحياة في الكون والطبيعة، وهي عالمة )دال

ويفسرها  -أو داخل النص–ويؤلفها في أنساق تعبيرية في الكالم  -املتكلم واملبدع–، يختارها اإلنسان واملحسوسات

 الجمل قصد التواصل املعرفي والفني والتفاهم.املتلقون والقراء إلى دالالتها الجزئية، والكلية داخل التراكيب و 
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ولقد نظر علماء العربية من نحاة وبالغيين إلى الكلمة من حيث كونها املركب الوصفي واملكون األساس ي 

اقترنت ر للغة، وساقوا تعريفاتها ومفهومها وحدودها، ومظاهرها الشكلية املتمثلة في مكوناتها وبنيتها الص فية، و

بها من الوجهة البالغية في موضوعات  ها في ظل مقوالت الكلم العربي، في حين انصب االهتمامآراؤهم بتقسيمات

 
 
قضية الحقيقة واملجاز، وما ظل ب، وفي ب واملخاط  شتى في ضوء نظرية النظم، والسياق، ومقتض ى حال املخاط

 توجيه من جماليات فنية داخل التركيب.

فصاحتها وبالغتها في األنساق التركيبية املختلفة؛  ؛ة من حيثولم يتوان علماء البالغة في إيضاح الكلم

فبينوا معايير ومقاييس الكلمة في درسهم البالغي، سواء من حيث كونها لفظا ومعنى حينما عالجوا قضية اللفظ 

 واملعنى، أو ما يتعلق بهما من مباحث نحوية وآثار بين االتجاهين؛ النحوي منه والبالغي.

جعل للكلمة أهمية بالغة في الفكر النحوي والبالغي، ومنزلة رفيعة؛ كونها تتميز إن األساس الذي 

–بخصائص ومميزات أثناء االستعمال في اللغة، وخاصة في النص القرآني الذي يتصف باإلعجاز، واإلعجاز 

الل ورودها في كان بفضل سمات الكلمات املوصوفة باملجاز والثراء في املعنى، وإيحاءاتها الداللية من خ -ربما

 النصوص الشعرية والنثرية.

بتغير  -دوما–وإذا كان األمر كذلك؛ فإن الكلمة في العربية تظل مشحونة بدالالت ال متناهية ومتغيرة 

االستعمال، واألغراض واملقاصد مفردة كانت أم مركبة مع غيرها. وقد تنوعت حقول ورودها وأحكامها من 

األدبية من قصائد شعرية وخطب وقصص وروايات، ولها معان ودالالت العقيدة والشريعة، إلى األجناس 

مرتبطة بالوقائع التاريخية في ظل علم التاريخ. مما يجعل لها موقعا هاما في مختلف الفروع العلمية، وفي 

 النظريات اللغوية واألدبية، وفي كل مظاهر الوعي الفكري لإلنسان.

تتنوع فيه داللتها ظهورا أو خفية أو إيحاءا؛ وذلك من خالل  والنص األدبي هو املجال الخصب للكلمة،

البؤرة التي يتمركز حولها العنوان واملتن، لها ظالل  -أي الكلمة–طبيعتها اللفظية، وماهيتها ونسقها التركيبي؛ فهي 

افات داللية في ضوء ظاهرة االنزياح التي تخرج الكلمة ومعناها  عما هو بديهي في العربية مركزية وهامشية وانحر

 أو مسلم به.

واملشحونة بالبيان وسحر  للكلمة املسكونة -كذلك–وال ريب؛ أن تشريف القرآن للعربية، هو تشريف 

 املعاني أثناء التعبير، وبروعة األسلوب في بناء لغة النص.

 -في املعاجم–أوال: مفهوم الكلمة في اللغة 

ما ينطق به اإلنسان مفردا كان أو مركبا والجمع كلمات كل »الكلمة في نظر علماء املعاجم العربية هي: 

وكلم. ويقال: كلمة يكلمه )من بابي نصر وضرب... فهو مكلوم وكليم، وكلمه تكليما وكالما إذا حدثه...، ويطلق على 

الكاف وحكى  ر بكس–تقول: هي كلمة ». وفي مصطلح "الكلمة" عدة لغات وتسميات؛ فتميم (1)«يلفظ به املتكلم ما

                                                           
، بيروت، 2014، 1موسوعة المصطلح في التراث الديني والعلمي واألدبي، محمد الكتاني، دار الكتب العلمية، ط (1)

2/2103. 
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الفراء فيها ثالث لغات: كلمة وكلمة وكلمة... والكلمة تميمية، والكلمة: اللفظة حجازية وجمعها كلم تذكر وتؤنث؛ 

 (2).«يقال: هو الكلم وهي الكلم. التهذيب

على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على »أما تسميتها؛ فإنها تقع من حيث ما تحويه من مكوناتها 

ؤلفة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها. يقال: قال الشاعر في لفظة م

 (3).«كلمته؛ أي: في قصيدته. قال الجوهري: الكلمة القصيدة بطولها

كلمته: تكليما »ما جاء مقترنا بالكالم والكلم، فقال صاحب املصباح املنير في ذلك:  ؛ومن تعريفات الكلمة

كالم( والكلمة بالتثقيل لغة الحجاز وجمعها )كلم( و)كلمات(... والكالم في أصل اللغة عبارة عن واالسم )ال

 (4).« أصوات متتابعة ملعنى مفهوم...

بتعدد التعريفات والحدود من جهة الشكل والداللة؛ فقد تدل على كل  :وتوصف الكلمة في عرف اللغويين

أو مجموعة األلفاظ، كما تطلق على بير، على اللفظة الواحدةأثناء التع -أو أصوات–ما ينطق به من حروف 

النص كامال إطالقا مجازيا سواء أكان نصا شعريا أو نثريا؛ فيقال: الكلمة االستهاللية: وهي ما يبتدئ به الكتاب أو 

 الخطبة أو الحفل أو نحوه.

 (5)أم حفال...كما يقال: كلمة الختام ملا يختم به من كالم، سواء أكان كتابا أم خطبة 

وثمة اعتبار عالماتي للكلمة؛ فهي عالمة والكلمات عالمات أي: أنها جزء من فضاء عالماتي هو النظام 

اللغوي للغة العربية لغة التراث الديني والثقافي والحضاري. ومن هذا املنظور؛ تصبح الكلمة أداة لإلدراك والوعي 

والتواصل بطرق وأساليب؛ تختلف باختالف االستعمال للجمل  عند املتكلمين والسامعين، تحويها لغة التعبير 

والعبارات من ذلك ما قد يرد، إنشائيا أو خبريا، أو بالنفي واالستفهام، والتوكيد والشرط والتعجب... وغيرها. وكل 

في علم  ذلك؛ يسوقنا نحو القول: إننا ال نستطيع أن نغفل الكلمة وما تؤديه من دور في اللغة أثناء التواصل أو 

. (6)محددة وبديهية حول الكلمة؛ قد يستوي في ذلك القارئ والكاتبن كل متكلم لديه فكرة ، أل Linguisticsاللغة 

مما يكشف مركزية الكلمة في اللغة، إذ ال تخلو منها كل اللغات العاملية، غير أن معاييرها وخصائصها مفردة كانت 

 أو مركبة في العربية تختلف عن اللغات.

والخاصية األساسية والشائعة للكلمة في العربية؛ هي اإلعراب وكذا االشتقاق والترادف، والتضاد، وثراء 

تظل مرتبطة بالظواهر الصرفية؛ كالسبق واإللحاق، واإلعالل،  -في العربية-املعنى بحسب السياق، كما أنها 

                                                           
 مادة: ...... 105، ص 13، بيروت، لبنان، م 2008، 6صادر، ط لسان العرب، ابن منظور، دار (2)
 ، ص نفسها.13المصدر نفسه، م (3)
 (ك ل م)مادة  278، ص: 2014المصباح المنبير، الفيومي، المكتبة العصرية، )د ط(، بيروت، (4)
وبسام بركة، ومي شيحاني، ينظر: قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية )عربي/انجليزي/فرنسي( إميل بديع يعقوب، (5)

 .328، بيروت، لبنان، ص 1987، شباط )فبراير(، 1دار العلم للماليين، ط 
، اإلسكندرية، مصر 2011ينظر: الكلمة دراسة لغوية معجمية، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، )د ط(، (6)

 .20العربية، ص 
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ت فهي: رمز على الذوات واملوجودات في الطبيعة واإلبدال... وللكلمة عالقة بالعالم الخارجي بين األسماء واملسميا

 (7).والكون، مما ينزلها منزلة السمة حينما توسم بها األشياء في الكون 

ويمكن أن نستخلص من خالل ما ذكرناه؛ أن علماء اللغة وأصحاب املعاجم لم يسهبوا كثيرا في تعريف 

من الكلمات، وتآلفها في التراكيب املختلفة. والكلمة  الكلمة وانساقوا وراء تعريفها حينما تكون مقترنة مع غيرها

جنس للكالم، تطلق على اللفظة الواحدة، وتقع على حرف واحد أو مجموعة حروف، وال  -مفردة–في نظرهم 

اعتبار للكتابة في الكلمة؛ ألنها من اللغة، وحد اللغة بالدرجة األولى يرتبط باألصوات والتلفظ أثناء النطق. قال 

 «في باب القول على اللغة وما هي؛ أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»ه(:  392ي )ت: ابن جن

. وتستمد الكلمة كيانها وجوهرها من الطبيعة الصوتية تارة، والطبيعة الفيزيائية تارة أخرى، وكل ذلك لتحقيق (8)

 البيولوجية، والنفسية، والفكرية... غرض التواصل، والتفاهم بين أفراد املجتمع، ولتلبية املقاصد

والكلمة في داللتها على املعنى في ذاتها، أو بائتالفها مع غيرها؛ تعتبر مادة ترمز إلى املعنى أثناء التلفظ، وذلك 

 املعنى كامن في النفس اإلنسانية، وفي األذهان.

 ثانيا: الكلمة في نظر النحاة والبالغيين:

قيت الكلمة اهتماما بالغا من لدن النحويين؛ فخصصوا لها في درسهم النحوي مجاال لقد ل الكلمة عند النحاة: -أ

في ظل مناقشتهم ألقسام الكلم في العربية، وعالجوا ما يعتور شكلها ووظائفها في سياق  واسعا، وعرضوا ملاهيتها

نوعها بين االسمية  بمعايير وخصائص بينوا من خاللها -الكلمة–حديثهم عن املقوالت النحوية، إذ ألزموها 

 والفعلية والحرفية.

غير أن املنهج الذي اتخذه النحاة، واختاروه لدرسهم النحوي للكمة؛ إنما ركزوا فيه على السمات 

والعالمات التي توسم بها األسماء منها، واألفعال والحروف، وكان ميلهم في هذا الشأن؛ نحو الكلمة املفردة خارج 

من حيث: اإلعراب والبناء، والتأنيث والتذكير، واإلفراد والتثنية والجمع، والتعريف التركيب فناقشوا قضاياها 

على العالمة كمعيار من  -أساسا –هم على الكلمة في ضوء مقتضيات الكالم، وانبنتتوالتنكير، وانصبت نظر 

 البديهيات واملسلمات.املعايير التي صنفوا بها الكلمة ووصفوها دون أن يركزوا على املفهوم باعتباره من 

إن نظرة النحاة إلى الكلمة؛ كانت مستمدة من قناعات واتجاهات أملتها عليهم توجهاتهم الفكرية 

واملعرفية التي تأسست من خلفيات مذهبية وعقائدية وانطالقا من فكرة العالمة والسمة التي توسم بها األشياء 

ما بالصفات الصوتية للكلمة التي كانت في مقدمة التحليل في الوجود، وفي العالم الخارجي، كما أولوا اهتما

 والوصف.

                                                           
 يزي/فرنسي( ص نفسها.ينظر: قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية )عربي/انجل(7)
 .1/33، القاهرة، 1952، 2الخصائص، ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط (8)
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ومما ورد من آراء حول الكلمة عند النحاة، وفقا ملا ذكرناه في ضوء منهجهم في الدرس النحوي؛ قول 

باب علم ما الكلم من العربية؛ فالكلم اسم وفعل وحرف جاء ملعنى ليس باسم وال »ه( في  180سيبويه )ت: 

 (9).«فعل

فالكلم اسم وفعل وحرف جاء ملعنى ال يخلو الكالم »ه(؛ الذي قال:  285والشأن نفسه بالنسبة للمبرد )ت: 

أشياء: الكالم: يأتلف من ثالثة »ه( كذلك:  316، وقال ابن السراج )ت: (10) «عربيا كان أو أعجميا من هذه الثالثة

 (11).«"اسم" و"فعل" و"حرف

وتلك الرؤى املفهومية التي ساقها النحويون حول الكلمة، والواردة في متون مؤلفاتهم؛ إن هي سوى لفتة 

متناثرة بين موضوعات درسهم النحوي وتجسيد للجانب الصوتي، والصرفي. قال أحد الدارسين في هذا الشأن: 

 (12).«جنبا إلى جنب مع نظيره الصرفي والنحوي واملعجمي»إن الدرس الصوتي بدأ 

دون مفهوم، إال ما كان من قبيل التقسيم  الهجري  4وبذلك؛ فقد بقيت الكلمة عند النحاة قبل القرن 

 والتصنيف من الوجهة الصرفية.

أما الكلمة في عرف النحاة بعد القرن الرابع الهجري، فقد بدأت معاملها تتضح بعض الش يء، من حيث 

ه( في مفصله في فصل  538ماهيتها وحقيقتها، ولعل الذي صرح بمفهومها تصريحا جليا هو الزمخشري )ت: 

رد بالوضع، وهي جنس تحته سماه: )في معنى الكلمة والكالم(؛ فقال: "الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مف

كتابه: املصباح في علم في ه(  610، وحذا حذوه أبو املكارم املطرزي )ت: (13)والحرف" ثالثة أنواع: االسم والفعل

 (14)النحو.

ه( إلى اللفظة باعتبارها جنس للكلمة، إذ تتنوع إلى املهمل منها 643في حين؛ أشار ابن يعيش )ت: 

فاللفظة جنس للكمة، وذلك أنها تشمل املهمل واملستعمل؛ فاملهمل ما يمكن ائتالفه من »واملستعمل فقال: 

، وهذا التعريف ارتبط بنوعين من (15)«وكق ونحوهما ، نحو: صصمعنى ءبإزاالحروف ولم يضعه الواضح 

 الكلمات، ما ائتلف منها من الحروف وانعدم معناه، واملستعمل الذي يحمل معنى.

                                                           
م، القاهرة،  1988، 3الكتاب، سيبويه، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع، ط (9)

1/12. 
، القاهرة، 1994اث اإلسالمي، )د ط(، عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التر المقتضب، المبرد، تحقيق: محمد (10)
1/3. 
، 4األصول في النحو، ابن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط (11)

 .1/36م، بيروت، لبنان،  1999
 .135م، القاهرة، ص  1989 ،1في الفكر اللغوي، محمد فتيح، دار الفكر العربي، ط (12)
 .32المفصل في علم العربية، الزمخشري، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل، )د ط(، )د ت(، بيروت، ص (13)
ينظر: المصباح في علم النحو، أبو المكارم المطرزي، تحقيق: ياسين محمود خطيب، مراجعة: مازن المبارك، دار (14)

 .41لبنان، ص ، بيروت، 1997، 1النفائس، ط 
 .19، 1/18شرح المفصل، ابن يعيش، مكتبة المتنبي، )د ط(، )د ت(، القاهرة، (15)
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ه( حينما فرق بين الكلمة والكالم؛ فقال:  567يفين املذكورين، ما أورده ابن الخشاب )ت ويقترب من التعر 

الكلمة هي اللفظة املفردة، وإن شئت قلت: الجزء املفرد. هذا األصل... وما يتخاطب به الناس من الجمل »

ألف، فالكالم مؤلف،  املفيدة التي سماها جمهور النحويين كالما )ألفاظ مؤلفة، وكل مؤلف فله مفردات منها

ه( تعريفا للكلمة؛ فقال:  646،وساق ابن الحاجب )ت (16)«مفرداته هذه الكلم الثالث فهو ينتظمها ومنها ينتظم

اعلم أن الكلم »، وشرح رض ي الدين األسترباذي قول بن الحاجب؛ فقال: (17)«الكلمة لفظ وضع ملعنى مفرد»

 (18).«جنس الكلمة

 لخص موقف النحاة القدامى واملتأخرين من الكلمة، في ألفيته فقال: (؛ فقد672أما ابن مالك )ت: 

اسم وفعل ثم حرف الكلم واحدة كلمة، والقول عم، وكلمة بها كالم قد  ."كالمنا لفظ مفيد كاستقم

 (19)يؤم"

جنس –فهو يرى أن الكالم شرطه اإلفادة التي تتأتى من تعلق الكلمات والجمل، ونوه بأقسام الكلمة 

 وهي مفرد للكالم. -الكلم

وحي إليه بجالء أنهم أغفلوا جوانب كثيرة تخص مصطلح واملتأمل في نظرة النحاة العرب إلى الكلمة؛ ي  

امللفوظ، والسبب في هذا واضح؛ ألن استقراءهم اعتمدوا فيه كثيرا  ر الكتابة التي تختص"الكلمة"، منها جانب 

تعريفات الكلمة في  -ربما–الفصيحة في نظرهم؛ فاختلطت على املشافهة والسماع للغة من الرواة، والقبائل 

أذهانهم بين اللفظ والكلمة، ولم يولوا اهتماما بالتفريق بين الصوت والحرف، في أحيان كثيرة، واعتبروا 

كما بدت لهم الكلمة  (.phonetic( والصوتية )phonologieاملصطلحين كالش يء الواحد من الناحية الوظيفية )

مفهومها بديهية ومن املسلمات فراحوا يصفونها من حيث التقسيم؛ فقالوا: الكلمة اسم وفعل وحرف، من جهة 

 ووضعوا لكل قسم مجموعة عالمات أخضعوا لها الكلمات في العربية.

والحقيقة أن الخاصية الصوتية للكلمة؛ هي اإلنجاز الفعلي أثناء التكلم والتخاطب والتصويت سمة 

 (. Biologieاد حين التواصل والتعبير عن الحاجيات من الوجهة البيولوجية )اجتماعية بين األفر 

وهكذا انصب اهتمام النحاة على الجانب التركيبي »وخلص أحد الدارسين في هذا الشأن إلى قول مفاده: 

 (20).«الكالم أو من خالل تحديد أصناف املكونات التي تتآلف في سبيل الجملة 

دارة الجملة في موضوعات الدرس النحوي عند القدامى ثم قال أيضا: "وكان بقوله هذا؛ وجوب ص امؤكد  

 (21)من املفروض أن ننتظر القرن الرابع ليغدو تعريف الكلمة من املقدمات األساسية في الكتابات النحوية".

                                                           
م، دمشق، سوريا،  1972المرتجل، ابن الخشاب، تحقيق ودراسة: علي حيدر، مكتبة مجمع اللغة العربية، )د ط(، (16)

 .5، 4ص: 
 .1/21م، بيروت، لبنان،  1995رضي الدين األسترباذي، دار الكتب العلمية، )د ط(،  ابن الحاجبشرح كافية،(17)
 .1/21المصدر نفسه، (18)
 .12ه، الرياض، ص  1414، 1األندلسي، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، ط  ألفية ابن مالك ، ابن مالك(19)
اربد، األردن، ص  ،2011، 1الكتب الحديث، ط األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي فؤاد أبو علي، عالم (20)

390. 
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ت لم يصرحوا بذلك املنهج املسطر واملتبع، وظل،وإذا كان النحاة فيما سلكوا من منهج لدراسة الكلمة 

وراء قناعة مستمدة من أسس  القيود الفكرية واملذهبية والثقافية مهيمنة على تفكيرهم؛ فإنهم انقادوا

اقع الخارجي–ومرجعيات ثقافية، ومن بيئتهم االجتماعية والطبيعية  ، فأدخلوا ما هو غير لغوي إلى اللغة، -الو

معنى بالوضع واعتمدوا في ذلك على الخاصية  ووصفوا الكلمة وصاغوا تعريفاتها، واعتبروها اللفظة الدالة على

 الصوتية وسمة التلفظ.

وإذا كان األمر كذلك؛ فإن الكلمة عند النحاة من حيث مفهومها؛ هي: لفظة أو حلقة من سلسلة األصوات 

املتتابعة في اإلنجاز الكالمي، وهي جنس للكالم وعنصر نحوي متعدد الجوانب من حيث الجوهر والوظيفة واملعنى 

 أثناء التواصل بين أفراد املجتمع.

 الكلمة عند البالغيين: -ب

ملا ارتبطت نظرة البالغيين للغة بالقيم الفنية، والجماليات األسلوبية للتراكيب النحوية من الوجهة 

البالغية، وكان اهتمامهم منصبا حول مسألة نظم الوحدات اللفظية، التي تتضمنها الجمل والعبارات؛ قادهم 

افرت عليه من خصائص ومعايير وشروط ووقفوا منهجهم  نحو معالجة املركب الوصفي "الكلمة" املفردة، وما تو

ومن حيث: إيحاءاتها الداللية،  -معزولة عن التركيب –وقفة إمعان وتمحيص على ماهية الكلمة مفردة" 

 ية.وتأليفات صوت -أو أصوات–وفصاحتها، وبالغتها في الكالم، وما تتركب منه من حروف 

وقد أدرك البالغيون بنظرتهم إلى الكلمة؛ أن "كلمة أفصح من كلمة"، وفصاحتها مرهونة بما تظهره من 

معنى، فتكون سهلة أثناء النطق إذا لم تكن وحشية أو غريبة. كما أن الكلمة الفصيحة في عرفهم خلوصها من 

افقة الكلمة للقياس  (22)تنافر الحروف، وعدم مخالفتها للقياس. اللغوي العربي؛ هو مطابقتها للسمات ومو

 الصرفية؛ من إدغام، أو إبدال... وغيرها، مع سهولة النطق بها من جهة األصوات غير مستكرهة في السمع.

 عدم كراهة السمع للكلمة؛ فقال: الىولقد أشار ابن األثير في "املثل السائر"

فإن كل عارف بأسرار الكالم من أي لغة كانت من اللغات يعلم أن إخراج املعاني في ألفاظ حسنة رائقة »

يلذها السمع وال ينبو عنه الطبع، خير من إخراجها في ألفاظ قبيحة مستكرهة ينبو عنها السمع، ولو أراد واضع 

افر . ونظرة البالغيين إلى الكلمة في ظ(23)ذلك ملا قلدناه" خالفاللغة  ل الفصاحة وبالغة الجملة، ينبغي أن تتو

                                                                                                                                                                                
 ، ص نفسها.السابقالمرجع (21)
، 3دار الجيل، طينظر: اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي،  (22)

في المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، تقديم  وما بعدها.وينظر تلخيص المفتاح21)د.س(،بيروت ،ص
 .39، 38م، صيدا، بيروت، ص  2014/ـه 1435الدكتور: ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، )د ط(، 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي (23)
 .1/71م، القاهرة،  1939ه/ 1358، الحلبي، )د ط(
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من خالل مكوناتها ونظمها في التركيب، إضافة إلى  -املتلقي–ا الخصائص الجمالية، ومؤثرة في السامع هفي

 (24).«تخلصها من االبتذال والتوعر

قيا، وكما ال ينبغي أن يكون اللفظ عاميا سو »قال: ف تهاولقد أشار الجاحظ إلى الكلمة من حيث جمالي

فكذلك ال ينبغي أن يكون غريبا وحشيا إال أن يكون املتكلم بدويا أعرابيا... إال أني أزعم أن سخيف األلفاظ 

 (25).«مشاكل لسخيف املعاني

والفصاحة يعني بها في عرف البالغيين، الظهور والبيان والشيوع، وهي صفة مقصورة على األلفاظ دون 

 (26)إال وصفا لهما، ألنها ترتبط باملعاني". التركيب، أما البالغة فإنها ال تكون 

وفي كالم العرب سمات الكلمة في العربية؛ من فصاحة وبيان، وجماليات األصوات، غير أن املعاني مختلفة 

اقف والصفات، والحاالت النفسة للمتكلمين واملبدعين، ألن الكلمة في التركيب  تكتسب  -أو النص–باختالف املو

املتلقي من خالل املعاني الثانوية التي هي من قبيل املجاز، وتتفاوت املعاني بحسب املواضع مخزونا مؤثرا في 

اقع والنظم.  (27)واملو

 الكلمة: فصاحة -1

افر فيها ثلة من الشروط أهمها:  إن الكلمة الفصيحة في نظر البالغيين ينبغي أن تتو

را حينما تقترب مخارج األصوات، والتنافر يثقل النطق على اللسان ويصبح عسي عدم تنافر أصواتها: -

 وقد يكون التنافر منسوبا إلى بعد مكوناتها من حيث صفات األصوات النطقية، من ذلك مثال:

 (28)مشتشزرات(، ومنها: الهعخع)قال أعرابي حينما سئل عن ناقته: تركتها ترعى  الهعخع

ألن ال تكون الكلمة وحشية غامضة املعنى، أو يكون معناها مستورا؛ فيحتاج إلى عدم غرابتها: -

الغوص في متون املعاجم اللغوية، مما يثقل كاهل السامع أو القارئ، من ذلك؛ ما روي أن عيس ى بن 

                                                           
 1419جماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف، إشراف الدكتور: نور الدين عشر، دار المكتبي، الطبعة الثانية، (24)

. وينظر: في جمالية الكلمة، حسين جمعة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، )د 46م، سوريا، دمشق، ص:  1999ه/
 .18، دمشق، ص: 2002ط(، 

، 1/80، بيروت، لبنان، 2002البيان والتبيين، الجاحظ، شرح الدكتور: علي أبو ملحم، دار مكتبة الهالل، )د ط(، (25)
81. 

ينظر: سر الفصاحة، محمد بن سنان الخفاجي، تعليق وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي (26)
. وينظر: المثل السائر في أدب ال.... 60هرة، ص: ، ميدان األزهر بالقا1952ه/ 1372صبيح وأوالده، )د ط(، 

 . 1/67والشاعر، المصدر نفسه، 
م، بيروت،  1968ينظر: المدخل إلى دراسة البالغة العربية، السيد أحمد خليل، دار النهضة العربية، )د ط(، (27)

 .78لبنان، ص 
 .22ينظر: اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، ص (28)
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على  كتكأكؤكم م تكأتكأتم علي  عليه الناس: ما لك عه فاجتمر عمر النحوي؛ قال حينما سقط عن حما

 (29): اجتمعتم، تفرقوا....عني؛ أي افرنقعواة ذي جن

 كثرة االستعمال: -

وهم  ،إن فصاحة الكلمة عند البالغيين؛ مرهونة باالستعمال وكثرة الورود عند املتكلمين املوثوق بعربيتهم

الذين ينتسبون إلى القبائل التي عرفت بالفصاحة والكلمة األكثر استعماال في عرف هذه الفئة من املتكلمين تكون 

 من بين الكلمات املرادفة لها واملشتركة في املعنى، وهذا فيما إذا كانت تتضمن مرادفات.

. (30)كلمات التي ترادفها في املعنىالكلمة التي ليس لها مرادف؛ فعالمة فصاحتها أن تكون استعماال من ال

 -أو اللفظة–وهذه املعايير واملميزات أشار إليها البالغيون في متون مؤلفاتهم، وفي سياق معالجتهم ملوضوع الكلمة 

 املفردة. والفصاحة في نظرهم عالمة للكلمة، كما أن البالغة سمة من سمات الكالم.

 فكرة اللفظ واملعنى في التراث البالغي: -2

هذه الفكرة التي تخص اللفظ واملعنى؛ ترتكز على تصورات أسهمت في تأصيلها ومناقشتها من لدن فئة  إن

أن تلك املعاني إنما هي صور مجردة ترتسم ارتساما أوليا في »البالغيين والنقاد العرب، ومؤدى تلك التصورات

ومعنى ذلك؛ أن الكلمة هي  (31).«ا...الذهن، وتظل كامنة على تجردها حتى تستثار وتتجسد بالكلم الدالة عليه

قائم في  هكامن في األذهان حتى تثيره الكلمة، كما أن -املعنى–الجسد، واملعنى هو الصورة الناتجة عنه، وهذا األخير 

 بالخواطر والنفوس عند اإلنسان. -دوما–الصدور متصال 

فيما أورده بعض –اللغوي، وأول إشارة ولقد أشار إلى املعنى وطبيعته كل من النقاد والبالغيين في تراثنا 

 إلى ذلك نوه بها الجاحظ، الذي حاول تحديد املعنى من حيث الكيفية والوجود؛ فقال: -الدارسين

املعاني القائمة في صدور العباد، املتصورة في أذهانهم واملتخلجة في نفوسهم، واملتصلة بخواطرهم، »

 (32).«وحشية، ومحجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة...والحادثة عن فكرهم، مستورة خفية، وبعيدة 

وإنما » ة األلفاظ بمعانيها من حيث: القلة والكثرة وسماتها؛ سخيفها وشرفها، فقال:قوأشار أيضا إلى عال

األلفاظ على أقدار املعاني، فكثيرها لكثيرها، وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها، وسخيفهالسخيفها، واملعاني 

وجهاتها تحتاج من األلفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه املعاني املشتركة والجهات  صغرة البائنة بصورهاامل

. ويرى أن املتكلم ينبغي أن يخاطب السامع بقدر ما يفهمه، ويجعل املقام مناسبا للمعاني واأللفاظ، (33)امللتبسة"

افقه الكالم ملقتض ى الحال؛ فيقول: أقدار ويحب على املتكلم أن ي» ومو أقدار املسمعين و وازن بين املعاني و

                                                           
 .24-23المصدر نفسه، ص ينظر: (29)
 .28، 27ينظر: اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني، هامش/ص: (30)
 .10م، القاهرة، ص  1998ه،  1418، 1المعنى في البالغة العربية، حسن الطبل، دار الفكر العربي، ط (31)
م، بيروت، لبنان،  2002الهالل، )د ط(، البيان والتبيين، الجاحظ، شرح وتقديم الدكتور، علي بوملحم، دار مكتبة (32)

1/81. 
 (.6/8الحيوان، الجاحظ، )نقال عن  1/18المصدر نفسه، (33)
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، وتلك املعاني تظل في كل مكان وفي (34) «الحاالت؛ فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما

األذهان والنفوس والخواطر في أشكال وصور معدومة ما لم تظهر باألصوات والحروف التي تحويها األلفاظ أو 

 الكلمات...

فاالسم إذن ليس إال صورة » -أو املسمى–والكلمة إن كانت اسما؛ فإن ذلك االسم ينزل منزلة الظل للمعنى 

 (35).«للمعنى الذي يسميه... مما يجعل االسم كالظل للمعنى ال يغادره حيثما ينتقل...

كالفصاحة، وعالقتها اهتموا كثيرا بالكلمة وقضاياها؛  على ش يء؛ فإنما يدل على أن البالغيين ل  د  وهذا إن 

من معايير في ضوء البناء الفني للنص، والكالم،  تورهاباملعنى؛ سواء أكانت اسما أم فعال أو حرفا؛ ونوهوا بما يع

وبينوا أوضاعها في التراكيب، وكل ما درسوه في شأن الكلمة كانوا متأثرين فيه بآراء النحاة وبأصحاب النظريات 

أمثال ابن قتيبة، والفراء والزمخشري وعبد القاهر والجاحظ، ... وغيرهم. وكانوا البالغية السابقين واألوائل، 

 متأثرين بمناهج وجهود املتكلمين، كاألشاعرة، واملعتزلة، وبالعلماء الذين ألفوا في اإلعجاز القرآن.

ونخلص القول؛ إلى أن الكلمة في العربية تعد نواة مركزية، وتختلف من لغة إلى أخرى، غير أن اختالفها 

بين اللغات العاملية، وقداسة في شأن اللكلمة يرتبط كثيرا بالنص الديني )املقدس(، مما يجعل البون شاسع 

ها الداللية والصوتية والنحوية والصرفية. وسمات هاالعربية تنزاح نحو كلماتها، وهي في لغة القرآن لها معايير 

والكلمة بذلك؛ دليل من دالئل اإلعجاز القرآني، كما أنها توصف بأوصاف ومعان مختلفة، كالطيبة مثال "الكلمة 

 هي الوجود، والكون واإلنسان؛ ... بل إنها الحياة بالتعبير املجازي.؛فالطيبة كالشجرة الطيبة" 

 

 

 

 

 :املصادر و املراجع

 ، اربد، األردن.2011، 1األسس املعرفية واملنهجية للخطاب النحوي فؤاد أبو علي، عالم الكتب الحديث، ط  .1
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 ، بيروت، لبنان.2002البيان والتبيين، الجاحظ، شرح الدكتور: علي أبو ملحم، دار مكتبة الهالل، )د ط(،  .5

املفتاح، في املعاني و البيان البديع، الخطيب القزويني ، تقديم الدكتور ياسين األيوبي، املكتبة العصرية  تلخيص .6

 م، صيدا ، بيروت.2014هـ/1435،)د.ط(، 

 1999هـ/ 1419ر، دار املكتبي، الطبعة الثانية، تجماليات املفردة القرآنية، أحمد ياسوف، إشراف الدكتور: نور الدين ع .7
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 استمارة املشاركة

 

 علوم اللسان العربي. * درجة العلمية: دكتوراه في        .  اليزيد بلعمش :االسم *        
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 :و  محور املشاركة ال 

 البالغة الجديدةبين البالغة القديمة و                 

 :   عنوان املداخلة 

  

  

       :ملخص 

ئص التركيبية بسياقها فصل البالغيين املباحث البالغية فكانت على ثالثة أقسام, قسم منها كان يعنى بربط الخصا   :فكرة البحث    

وتنوعات املختلفة لهما؛ وهذا عرف بعلم املعاني, وقسم منها أعتنى بصور الترتيب املعاني أو صور ترتيب األلفاظ في التركيب؛ وعرف 

ا املعنى سمي بعلم البيان: وهذا اعتنى فيه البالغيون العرب بجمع الصور املختلفة التي يورد بههذا النوع بعلم البديع؛ وقسم منها: 

الواحد مع تفاوت بين هذه الصور في الدرجة الخطابية, وقد نص البالغيون في هذا السياق على أربعة صور؛كان منها الكناية: وقد 

 : بأنهاكما يقول عبد القاهر الجرجاني  –عرفت عندهم 

ُره"  
ُ
عاني، فال يذك

َ
غة، ولكْن َيجيُء إلى معنى  واملراد بالكناية ههنا أن ُيريد املتكلُم إثباَت معًنى من امل

ُّ
فِظ املوضوِع له في الل

ّ
بالل

جاد"، يريدوَن طويَل القام ويُل النَّ
َ
هم: "هو ط

ُ
 عليه، مثال ذلك قول

ً
ه في الوجود، فيومئ به إليِه، ويجعلُه دليال

ُ
ة هو تاليِه وِرْدف

حى"، ؤوُم الضُّ
َ
ْدومة، لها َمْن َيكفيها أْمَرها، فقد  "وكثيُر رماِد الِقْدر" َيْعنون كثيَر الِقرى وفي املرأة: "ن

َ
 مخ

ٌ
رفة

ْ
واملراُد أنها ُمت

ر معًنى آخر ِمْن شأنِ 
ْ
لوا ِإليه ِبِذك وصَّ

َ
روه بلفِظه الخاّصِ به، ولكّنُهم ت

ُ
ك
ْ
رى، معًنى، ثمَّ لم َيذ

َ
له، كما ت

ُ
ه أن أرادوا في هذا ك

رى أنَّ الق
َ
فال ت

َ
ه في الوجود، وأْن يكوَن إذا كاَن. أ

َ
َر َرماُد الِقْدر؟ وِإذا كانِت َيْرُدف

ُ
َر الِقرى كث

ُ
 إذا طالْت طاَل النجاُد؟ وِإذا كث

َ
امة

حى ْن تناَم إلى الضُّ
َ
ْمَرها، َرِدف ذلك أ

َ
 لها َمْن َيكفيها أ

ً
رفة

ْ
 ُمت

ُ
 .1"املرأة

, أال وهي مسألة الجديدةهذا التعريف نقلناه على طوله لنبين فيه أن له مسائل أخرى مرتبطة به, مما تعلق بمفهوم البالغة     

لهذه الصورة البالغية أو لهذا الطريق من وهذا يكشف لنا عن مكون حجاجي ", قيل فيها: "الداللة على األمر  بدليلهالحجاج, ولهذا 

               طرق الكالم . 

جانب آخر من جوانب األداء في الكناية تأتي من كونه يحاول أن يلفت إلى تأتي أذن: أهمية هذا البحث . أهمية البحث وإشكالّيته:   

إشارتهم إلى هذا الجانب إشارة ثانوية, والحقيقة أن هذا جانب بالغ األهمية مع جانب الجمالي الذي ركز عليه البالغيون كثيرا , وأتت 

 في التبليغ وفي االستعمال, وهذا ما نود القيام به في هذه األوراق مجيبين على األسئلة اآلتية : 

 تكمن أهمية املكون الحجاجي في الكناية؟ فيما -

 ما طبيعة االحتجاج املقدم في الكناية؟  -

      ما الصور التي يكون بها االحتجاج في الكناية؟  -

                                                           
1
 (66القاهرة )ص-مود شاكر, دار الخانجيدالئل اإلعجاز, تح: مح 

 المكون الحجاجي للكناية في البالغة العربية 



 : عناصر املوضوع 

 مقدمة: التمهيد للموضوع وبيان أهميته وإشكاليته وعناصره ومنهجه وأثره في الدراسات املصطلحية   .1

  .عربية الكناية في البالغة ال .2

 . طبيعة الحجاج في الكناية .3

 . صور الحجاج في الكناية .4

 )أهم النتائج املتوصل إليها(  خاتمة:  .5

 

 وهذه العناصر قابلة للتغيير وفق املتغيرات الجديدة التي يفرضها البحث في املوضوع. : مالحظة

  املوفق.وهللا                                                                    

         بقسم اللغة العربية, جامعة األمير عبد القادر  للعلوم  .د.اليزيد بلعمش                                                                

 قسنطينة/الجزائر  -اإلسالمية                                                                                               
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

   املداخلة:

, بل هي واسطة العقد فيها, ألن باقي العلوم اللغوية األخرى إنما هي في العربية غة العربية من أبرز العلوم اللغويةتعد البال : مقدمة -1

أصل خادمة للعلم البالغة, فعلم اللغة يوفر للبليغ االختيارات اإلفرادية املختلفة, وعلم الصرف يمده بأنواع الصيغ, وعلم النحو 

نوعة, ليأتي البالغي بعدها فينتقي من هذا كله ما يخدم غرضه وقصده, فكانت البالغة العربية بهذا هي يتيح له أنواع التراكيب املت

 ا حركت قواعده ومعارفه.ا زالت عطاءات هذا العلم تبرز كلماألخرى, وم اللغوية الروح الذي يسري ماء حياته في باقي العلوم

بارزة  ية بين العلوم اللغوية لم يجعلها مقتصرة على هذا فقط, بل جعلها تحتل مكانة إن هذه املركزية التي تمتعت بها البالغة العرب    

بين العلوم األخرى املحايثة للعلوم اللغوية العربية, وهي العلوم الشرعية وباقي العلوم العربية األخرى, مما جعلها تحظى بصالت بتلك 

أهم مكون من مكونات الرسالة اللغوية؛ إنه املعنى,وكما هو معلوم أن هذا  العقلية, كونها تتعامل معالعلوم سواء منها النقلية أو 

املكون هو الجزء املقصود من الكالم في العلوم اللغوية والعلوم الشرعية, لكن شاع في األذهان أن البالغة العربية إنما تعنى بالجانب 
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القواعد البالغية العربية, وبل وامتد األمر إلى أن جعل بعضهم الجمالي واإلمتاعي, ولهذا شاع البحث عن وجوه الحسن ووجوه القبح ب

   ؟!!.   (1)الفكر العربي كله فكرا قائما على البيانية والجمالية, بعيدا نوعا ما عن الحجة العقلية والبرهان الحجاجي

بعض األغراض  مة صياغة تتالءم معحاولت أن تعيد صياغة العلوم اللغوية القديوفي العصر الحديث ظهرت علوما لسانية كثيرة     

  القديمةاليونانية ظهر عند الغرب اتجاه بالغي يدعو إلى أحياء البالغة ف, ؛ لسانية وحجاجية وتداولية وسيميائيةالبحثية األخرى 

ية في الخطاب, إلى دراسة األنساق الحجاج القائمة على الحجة والبرهان, فظهر إثر ذلك اتجاه بالغي يتجاوز دراسة اإلطار اللساني

قنع غيره بالكالم. وقد بدأ هذا االتجاه من منتصف القرن العشرين مع )شايم بيرملان( و)لوس ي يعلى اعتبار أن املتكلم إنما يتكلم ل

, (, على اعتبار أن مهمة البالغة "وصف الخطاب وصفا علميا يبين مضمراته ويستخلص بنياته ووظائفه التداولية والحجاجية"تيتيكا

 هذا النوع من االهتمام البالغي يشكل رافدا من الروافد "البالغة الجديدة"  فصار

وإذا كان األمر على هذه الصورة فإننا نتساءل عن مدى صدق عناية البالغة العربية بالجمالية وخلوها من املنطق الحجاجي؟! هل    

ي, أم أن األمر على العكس من ذلك تماما, فنجد أن اإلقناعو خلت الصور البالغية التي حددتها البالغة العربية من الطابع الحجاجي 

 الحجة القوية موطن الجمال فيها؟ البالغة العربية إنما ركزت على ما هو جمالي في األساليب اإلقناعية, لتستخرج مما 

في الدرس البالغي؛ أال وهي ملعالجة هذه القضية فإننا حولها التركيز على صورة من الصور البالغية, التي كان لها حضور قوي    

نظرية الحجاج في وتفاصيلها في الدرس البالغي العربي, ثم النظر إليها مرة ثانية لكن من منظور الكناية, ثم عرضنا لشرح مباحثها 

يانية, ومنه فتح الباب نحو إمكانية قراءة البالغة العربية البالغة الجديدة, للكشف عن املكون الحجاجي الكامن في هذه الصورة الب

االهتمام في البالغة العربية, وفتح آفاقها وأبوابها الستيعاب أكبر ملكونات  قراءة جديدة في ضوء البالغة الجديدة, لتوسيع من دائرة

            النصوص, دون إهمال أي جانب فيها.  

 

ينبغي أن نعلم أوال: أن الكناية في التراث اللغوي العربي لم تستقر على مفهوم اصطالحي قار متميز  :الكناية في البالغة العربية -2

 , أما قبل ذلك فقد كانت تتراوح بين:(2) هـ(471خاص بها إال عند عبد القاهر الجرجاني )

ف والنون والحرف املعتل يدل على تورية عن الكا" وهي في العموم يدور حول ما أشار إليه ابن فارس بقوله:: الداللة اللغوية -أ    

وشرح الكناية هنا بالتورية أيضا ال يقصد  .(3)"اسم بغيره. يقال: كنيت عن كذا. إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه. وكنوت أيضا

يقال: كنيت عن كذا. إذا تكلمت " , وهو ما أشار إليه بعده بقوله:(4)منها املعنى االصطالحي للتورية, إنما يريد بها املعنى اللغوي أيضا

. إال صاحب الصحاح فإنه قال عبارة (5)وقد تكررت هذه العبارة عند غير واحد من أصحاب املعاجم . "بغيره مما يستدل به عليه

َنْوُت أوضح من هذا املعنى حيث يقول: "
َ
َنْيُت بكذا عن كذا وك

َ
 .(6)"الكناية: أن تتكلم بش ئ وتريد به غيره. وقد ك

ويبقى سبب هذا , (7)الكناية هي عدول عن التعبير بلفظ إلى لفظ آخر دال عليه :ما يمكن أن يستفاد من هذه املفاهيم اللغوية أنم   

  العدول مجهوال على مستوى التعريف اللغوي.

وابن  ,أبي عبيدة, والجاحظ: من أمثال سيبويه, و (1)كبار اللغويين ردحا من الزمن وي هو الذي ساد على ألسنة بعضعنى اللغهذا امل    

 فبدأ وعلى ما ال يمكن التصريح فيه كالرسائل املراد ستر مرادها, .... ر,ائ: الضمعندهم على فكانت الكناية تطلق  ...قتيبة, واملبرد 

                                                           

(
1
خاصة الثاين منهما, ألن األول  هذه الفكرة جاء هبا حممد عابد اجلابري يف كتابيه اللذين بدأ هبما نقد العقل العريب, ومها: تكوين العقل العريب وبنية العقل العريب, (

 ريب. مبثابة مقدمة للكتاب الثاين الذي جاءت فيه شرح بيانية العقل الع
 
(

2
تطور مفهوم الكناية يف الرتاث البالغي . عدة قادة, م1993مصر, -دار الكتبمفهومها وقيمتها البالغية, الكناية ينظر يف هذا: حممود شاكر القطان,  (

 . 2009-2008( السنة اجلامعية: , إشراف: حبار خمتار, كلية اآلداب واللغات والفنون )جامعة وهرانالعريب دراسة اترخيية حتليلية فنية )رسالة ماجستري(
(

3
 (.   139, ص5, )جم1979 -هـ 1399 :ط, دار الفكر ,عبد السالم حممد هارون , تح:معجم مقاييس اللغةابن فارس,  (
(

4
 . (9)صمفهومها وقيمتها البالغية, الكناية ينظر يف هذا: حممود شاكر القطان,  (
(

5
 . ( , الفيومي, املصباح املنري )(411, ص5عجم العني )جينظر يف هذا: اخلليل بن أمحد الفراهيدي, م (
 (. 2477, ص6)ج م 1987 ,4ط ,بريوت –دار العلم للماليني , أمحد عبد الغفور عطار, تح:  اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري,  (6)
 (. 10)ص 1989, 1جدة, السعودية, ط -, دار املنارةالكناية ويليه نظم النثر أثر احلديث النبوي فيهينظر: حممد جابر فياض,  (7)



يات خيوط فائدة هذا االستعمال اللغوي يبرز وتظهر, وهي هنا وصف الحال على ما هي عليه أو الهروب من التصريح لغا بذلك

 متعددة يرومها املتكلم.  

ه, وبدأت معها 3: وفي هذه املرحلة التي يمكن أن نقول عنها بأنها تبدأ من القرن بمفاهيم بالغية أخرى  الكنايةامتزاج مفهوم   -ب  

ض عند ؛ كالتعري(2)ا نجد ذلك يتم تحت امتزاج هذا املصطلح بمصطلحات أخرى لكننمعالم املصطلح تسير نحو املنحى التخصص ي, 

والتورية والتتبيع  والتلويح والتعمية واملماثلة عند أبي هالل أيضا, ,وأبي هالل العسكري  اإلرداف عند قدامة ابن جعفرو ابن املعتز , 

 بيع. عند ابن رشيق, وكذا عند ابن سنان فقد جعلها قسما مستقال مرة وجعلها تحت اإلرداف والتت

للكشف عن أنها كانت مرحلة تقوم على تتبع الشواهد وتحليلها, -تتبعي لعرضها عند الباحثين من خالل-إّن ما يميز هذه املرحلة      

بنية الكناية, مما جعلهم يمزجون بين بعض األنواع البالغية مع الكناية, أي أن بنية وهيكل الصورة الكنائية ما زال في مرحلة البحث 

اية غائبا غير مشار إليه في الغالب, اللهم إال بعض اإلشارات إلى أن الكناية تأتي والتنظير له, ولهذا فإننا نجد الحديث عن وظيفة الكن

 فيها اللفظ معوضا عّما يستقبح ذكره. 

قد كشفوا لنا عن السياق املعرفي الذي  ومن جانب آخر فإن هذا العرض للصورة الكنائية نستشف منه أن الدارسين العرب        

لصورة البالغية في الدراسة البالغية تحفها مجموعة من الصور البيانية التي قد تتقاطع معها في التشكل تكون فيه الكناية, وأن هذه ا

والرمز والتلويح والتجاوز  : وهو اإلشارةباملفهوم العاموها ولهذا وجدناهم ربط رقها من ناحية أو من بعض نواحيها,العام لكن قد تفا

العام الذي يندرج ضمنه الكناية, كما ربطوها بما يساويها معنى وإن خالفها في شرط من  واللحن ... وهو اإلطار املفهومي اللغزو 

وهو  الشروط, وذلك عندما ساووها بـ: التعريض واإلرداف والتتبيع, وكذا ميزوا مفهومها عندما ذكروها مع ما يضادها ويخالفها

ومي الذي تدخل تحته الكناية بأبعاده العامة أو املماثلة أو هذه املرحلة إنما هي بحث في املجال املفهالتصريح. فعندئذ تكون 

 ظهور املرحلة الثالثة, وهي بروز وتبلور املفهوم االصطالحي. املناقضة, وهذه املرحلة هي التي هيأت

      :   املفهوم االصطالحي للكناية -ج

 . : طبيعة الحجاج في الكناية -3

 . : صور الحجاج في الكناية -4

 :  )أهم النتائج املتوصل إليها( خاتمة -5

اإلقناع ,  اإلمتاعإن مما يتوصل إليه من دراسة الصورة الكنائية في هذا البحث أن أبرز بأن البالغة العربية, قد حوت إلى جانب  -1      

انب اإلمتاعي, والجانب , بما يؤكد عدم نفي الجانب الحجاجي للجواإلقناعيوإلى جانب التصوير والتشكيل الخطابي الجانب الحجاجي 

إنما  العربية والبالغةوال غرابة في هذا ألن التواصل ذو طابع أدائي تداولي سياقي تجتمع فيه كل هذه اآلليات. العقلي للجانب الجمالي. 

ملكة  -أوضحناكما -البالغة العربية كانت قديما كل آلياته املستعملة فيه. فعال: هي مقاربة سياقية تداولية للكالم فهي مرتبطة ب

اللغوية والشرعية, وهي اليوم بنفس املكانة النفتاحها على مجموع العلوم واملعارف, وهذا كله راجع إلى أن التقنيات التي العلوم 

 تستعملها البالغة العربية لها األهلية الكافية ألن تنفتح على كل هذه االتجاهات والفهوم. 

      2-      
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 تلقي البالغة العربية الجديدة في الدراسات العربية الحديثة

 د : نجوى جدي  .ط

 تخصص:النقد العربي الحديث واملعاصرد.بالل محي الدين                                                                                                           ال

 تبسة -التبس يجامعة الشيخ العربي 

 ملخص:

غوية العربية الحديثة تطوًرا كبيًرا من خالل انفتاحها على الفكر الفلسفي من ناحية ، وإحياء التراث البالغي    
ّ
راسات الل عرفت الّدِّ

راسات دور أساس ي في الّتنظير لل العربي من ناحية أخرى ، وكان  العرب دبالغة الجديدة وفق أسس حديثة ، ونجد من الروالهذه الّدِّ

 ...وغيرهم .احمد يوسف,و محمد العمري, حمادي صمود, و :  الجديدة بالغةال الذين تلقوا

 ولذا نسعى من خالل هذه الدراسة إلى استعراض بعض أراء بعض الكتاب  العرب الذين تلقوا البالغة الجديدة في كتبهم.   

 الكلمات املفتاحية:

 الدراسات ،لغوية،بالغة،جديدة ،فلسفة.

Abstract : 

   Modern Arabic linguistic studies have witnessed a great development through their openness to philosophical 

thought on the one hand, and the revival of the Arab rhetorical heritage on the other hand. Muhammad Al-Omari, 

and Ahmed Youssef,... and others. 

   Therefore, we seek through this study to review some of the opinions of some Arab writers who received the new 

rhetoric in their books. 

Key words: 

Studies, linguistic, rhetoric, new, philosophy. 

 الباحثين بعض سعى لذا ، والفنون  واآلداب والعلوم وامليادين املجاالت مختلف في ملحوظا تطورا الحديث العصر شهد     

 مختلف في الجذرية التغيير حركات لتواكب أخرى  علوم استثمار خالل من لكوذ ، وتجديدها القديمة البالغة تطوير إلى العرب

 ، اإلبداعي طموحها جمدت التي ريةاملعيا الروح عن ةاملتخلي الخطابات لجميع يتيح وصفيا علما وتصبح   الحديقة الخطابات

 أم القديمة البالغة عن يالتخل بالضرورة يستلزم الجديدة البالغة تلقي وهل , الجديدة؟ البالغة  العرب الباحثون  تلقى فكيف

 عليها؟ والحفاظ القديمة البالغة لتجديد جاءت أنها

 تلقي البالغة الجديدة عند حمادي صمود: (1
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ه منذ فترة السبعينيات, أي منذ ظهور ثلبحو  اموضوع ةحديثالو ة قديمالربية غربية والعالبالغة المن  صمودحمادي  جعل     

مشروعا لقراءة  األطروحةتعد هذه , و (التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادساملعنونة بـ: )أطروحته 

عمل الباحث على العرض التاريخي ملضامين البالغة القديمة بل حاول يقتصر  البالغة العربية القديمة بطريقة حديثة, ولم

 الناتج عن خلفيته الفكرية واللغوية واألدبية الواسعة.  إصدار أحكام تقريرية وتقييمية, بتوظيفه لحسه النقدي

بالحدث  أيضافي أطروحته بنظرية الحجاج والجدل املنطقي, و أولى املتكلم اهتماما بالغا, وقد اهتم  حمادي صمودكما اهتم        

 الكالمي, وقام بتصنيف معطيات التفكير البالغي عند العرب قديما وحديثا إلى ثالثة أصناف وهي: املفاهيم واملنهج واإلجراء.

 وسعي وماهيته العلم تحسس عن واملتمخض النظري  االستخالص مةق تمثل التي املصطلحات جملة" أنها باملفاهيم ويقصد

)صمود، التفكير البالغي عند العرب  1"األصولية إبعادها وأدق اختصارها، على تختزن  عمل اتو أد إيجاد إلى عليه القائمين

 .(1981اسسه وتطوره الى القرن السادس، 

 البالغة تلك أسباب على والوقوف ، البالغية الوجهة من الكالم تحليل في املعتمدة الطرائق و  األسس"  به يعني املنهج أما

 )صمود، التفكير البالغي( 2"وأسرارها

 . واملضمون  الشكل جهة من وجودته النص بالغة بها حددت التي التطبيقية املقاييس فيه تناول  فقد اإلجراء ماأ   

 إذ يعرف بنظرية الحجاج, ما أو االهتمام بالبالغة الجديدة  إلىوقد تحول اهتمام حمادي صمود منذ منتصف التسعينيات     

 أدق من الحجاج بالغة يعتبر فهو (اليوم إلى أرسطونظريات الحجاج في التقاليد الغربية من  أهمبعنوان )  أعماله أول قام بنشر 

ن البالغة , أل إليهبالنسبة  أهمية(1999)صمود، من تجليات الخطاب البالغي،  3إليه بالنسبة أهمية وأكثرها اليوم يغالبال الدرس مواضيع

وهي: املتكلم, واملتلقي, والسياق يتم توظيف فيها كل السياقات املحيطة بالقول  إذالجديدة تتداخل فيها حقول معرفية متعددة, 

 االجتماعي , والسياق اللغوي.والسياق التاريخي,من اجل فهمها وتأويلها.

نستخلص أن تلقي حمادي صمود للبالغة الجديدة بأنه تلقي فعال وايجابي, إذ عمل على استخدم مضامين الحجاج كوسيلة     

اسات اللغوية والنقدية العربية الستنطاق البالغة العربية القديمة, ثم استخالص مقوالتها التي من شأنها أن تثري الدر 

آفاقه من جهة أخرى. اقع الخطاب األدبي و  املعاصرة على صعيد التنظير والتطبيق من جهة ,  و أن يستشرف و

بل تجاوز ذلك إلى دراسة التغييرات  فقط,نظرية الحجاج في نظر حمادي صمود على دراسة آليات التأثير والتأثر ولم يقف      

 ث على مستوى املعنى والخطاب األدبي.الجديدة التي تحد

 

 تلقي البالغة الجديدة عند محمد العمري: (2

من أكثر النقاد العرب اهتماما بالدرس البالغي العربي في عالقته بمستجدات النقد الحديث محمد العمري  يعد   

العربية من الدراسات املعيارية التي واملعاصر, ولذا عمل الناقد على تبني مشروع علمي يستهدف من خالله تحرير البالغة 

 يرى أنها , التي يرى أنها قضت فيها أزمنة طويلة جدا.
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تعميق االتصال بين البالغة العربية والنحو والعروض,  إلىفي مشروعه العلمي من خالل سعيه محمد العمري  وقد انطلق   

على تحديث منهجية, يقوم  إستراتيجيةالنقدي وضع  ولتجسيد مشروعه عن طريق مساءلة املنجز في التراث النقد العربي, 

 العناية بالبالغة العربية القديمة. إطارالبالغة العربية, وذلك ضمن 

عمل محمد العمري على القراءة الستعاب املرجعية اللسانية والفلسفية الكامنة في التراث النقدي, وذلك عن طري     

الجبهة الثانية فخصصها لالطالع على املناهج  أماخصصها للبحث في التراث بالوسائل املتاحة,  األولىجبهتين,الجبهة 

 الحديثة.

 أنمعتقدا محمد الوالي,  باالشتراك مع زميلهلجون كوهن  (بنية اللغة الشعرية) بترجمة كتابمحمد العمري  وقد قام     

التجديدية في قراءة الشعر من وجهة نظر بنيوية لسانية في  هذا الكتاب  هو عبارة عن كتاب شامل يضم كل املحاوالت

 الثقافة الغربية قبل العربية.

في إعادة قراءة التراث البالغي العربي في ضوء املعطيات املنهجية الحديثة, مستعينا باألبحاث محمد العمري  و شرع     

"لبناء بالغة جديدة تستوعب انجازات  العربية, سعيا منهالغربية في هذا املجال والتي كانت قد القت ترحيبا في الثقافة 

البالغة القديمة, وتستفيد من اجتهادات األسلوبية الحديثة, محاولة تجاوز جوانب النقص فيهما , باقتراح نموذج 

 .(1990)هنريتش،  "4سيميائي يقوم على نظرية االنزياح في التركيب والداللة والتداول 

أهمية البعد  إلى الذي كان الهدف منه التنبيه, () في بالغة الخطاب اإلقناعي بتأليف كتاب بعنوانمحمد العمري  قامو       

محمد العمري:" اعتاد الدارسون العرب املحدثون ,وتبعهم في ذلك املدرسون في  اإلقناعي في البالغة العربية, لذا يقول 

 نفس معاملتهم للنص الشعري... وهذا يجافي في الروح املنهجية اإلقناعيمعاملة النص الخطابي  الثانويات والجامعات

 .)العمري( 5التي تقتض ي اخذ طبيعة املوضوع بعين االعتبار عند تحديد منهج تناوله"

صياغة البالغة العربية انطالقا من تصور لساني بنائي, يراعي فيه البعد التاريخي منطلقا من  إعادةمحمد العمري  حاول    

تناول فيه مدى ثراء التراث البالغي )تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية (  كتاب بعنوان ألفاملستوى الصوتي, حيث 

 .العربي , وقدرته على توفير املادة اللسانية الواصفة للنص الشعري 

 يهدف محمد العمري من خالل أبحاثه إلى تحقيق هدفين وهما :    

يسعى إلى التأكيد على وجود بالغتين متمايزتين في تاريخ النقد العربي , األولى بالغة نثرية خطابية , و الثانية  الهدف األول:  

 .بالغة شعرية

الناتج عن تفاعل وتداخل خصائص ومفاهيم البالغتين النثرية العمل على إبراز الثراء النقدي التأويلي وأما الهدف الثاني: 

 .والشعرية

 معتمدا في ذلك على أراء بعض اللسانيين التداوليينالبالغة والحجاج,  العالقة القائمة بينمحمد العمري  وقد تناول     

بين البالغة والحجاج, أما  : املوقف األول يفصل التي قد تحدثت عن موقفين من هذه العالقة وهمامثل )روث امويس ي( 

اقف فيما يخص العالقة بين البالغة والحجاج  إذ تقول املوقف الثاني فيدمج بينهما  روث اموس ي :"وعموما فان املو

تمتد من املطالبة بقطيعة جذرية, إلى القول بوجود توازن بين ما اعتبر مبحثين متمايزين ومتكاملين إلى حد ما, وصوال 

 .6(2012)العمري ر.،  في نشاط لغوي واحد"إلى اقتراح دمجهما 

)روث اموس ي( و  على رؤية اللسانيين التداولييندرجات الحجاجية,  إشكاليةفي حديثه عن محمد العمري  يرتكز     

النص الحجاجي وغير الحجاجي نطرح مفهوم درجات  إشكاليةتقول روث اموس ي:" في مقابل إذ )كرستيان بالتيان(, 
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كما طورها ) كرستيان بالتيان( , فهنا يحسن التفريق بين الخطابات التي تستهدف الحجاج واإلقناع  الحجاجية

  .(العمري ن.) 7ناتج عن السياقات املوجهة للخطاب"والخطابات التي ال تستهدف ذلك, ولكنها ال تخلو من بعد حجاجي 

     

 

 تلقي البالغة الجديدة عند أحمد يوسف: (3

 باملعرفة ثراءهما واكتشف خاصة بصفة الحديثة والسيميائيات عامة بصفة الفلسفة دراسة على يوسف أحمد عمل قد   

 صعيد على أو ، النظري  الطرح الصعيد على سواء اللغة عوالم على مفتوحا حيويا إنسانيا فكريا إنتاجا بوصفها البالغية

 أساس ي قوام بمثابة  الخطاب نظرية وأصبحت للشعر، وميلها والجدل املنطق ثنائية قيود من حررها مما ، التطبيقي الطرح

 الفلسفة على ترتكز التي التأويليات وكذلك التداولية السيميائيات تستثمر لن حاولت التي الجديدة البالغة عليه تقوم

 الوضعيات بشرط مرتبط خطاب هي حيث من الخاصة بالغتها فلسفة لكل أن" يوسف حمدأ ويقول . الفينومينولوجية

 (2008)يوسف، السيميائيات والبالغة الجديدة،  8"املعرفية والتراكمات االجتماعية

 أراد إذ القانون، فالسفة لدى الحديث العصر في  مرة أول   ضالته وجد الجديد البالغي التيار أن" يوسف أحمد ويرى 

 فروع سائر مع وتتداخل جديدة تخصصات تقتحم  البالغة أصبحت وهكذا ،)يوسف ا.( 9"املنطق عنه عجز ما يحقق أن

 .واللسانيات والفلسفة األنثروبولوجيا و النفس ي التحليل: مثل اإلنسانية العلوم

 أفاق إلى وتتطلع ، الحرية تمجد بالغة قيم ضمن للحوار قويا سندا" يكون  حجاج إلى الوصل إلى يوسف أحمد يسعى    

 القيم عالم في الخير خامات استكشاف على اإلنساني الكائن وقدرة بالعمل راسخ إيمان ولها ، املفتوح اإلبداع

 الجديدة()يوسف ا.، السيميائيات والبالغة  10"الروحية

 اللسانية الثورة بانجازات ذلك في ومستعينة متعددة لخطابات واصفة لغة تكون  أن إلى تتطلع البالغة أصبحت لذا

 املعاصرة.

  تستوعب حتى االصطالحي جهازها وتحديث العربية، البالغة املفاهيم شبكة تجديد" إلى يوسف أحمد كما يسعى

افعات و االشهارية والتجارية والصحفية والسياسية التربوية الخطابات مثل للخطاب املختلفة األشكال  واملر

 على والوقوف الصورة عالم إلى الكتابة من اءبد األيقوني التعبير بأشكال اإلحاطة إلى تمتد أنها كما ، القضائية

)يوسف ا.، السيميائيات والبالغة  11"الحوار في جديدة بياتدأ فرضت التي الصورة حضارة ضمن والجمالية االجتماعية تحوالتها

 الجديدة(

      

 توفرها التي سننباأل  فاستعان ، حججه بسط في التقليدية بالوسائل يكتفي يعد لم الحجاج" أن يوسف حمدأ ويرى    

 ما مجتمع بسطها جديدة شفوية ظل وفي ، اإلقناع آداب في بصريا انخراطا العين ثقافة انخرطت إذ الصورة، عوالم

 خطاب في عميقة تحوالت أحدثت التي السيميائيات بالغة ظهرت هنا ومن )يوسف ا.، السيميائيات والبالغة الجديدة( 12."الحداثة بعد

 . الحداثية الرقمية التقنيات مجاالت في الحاصل التطور  ظل في خاصة واإلنسانية، االجتماعية العلوم
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ونصل في األخير إلى أن تلقي الباحثين العرب للبالغة الجديدة, كان تلقيا فعاال وايجابيا , ألنهم انطلقوا من البالغة الجديدة التي      

 تقوم على الثقافة املتجددة التي تتسم باستيعابها لكل الخطابات املتنوعة , في انتشار وسائل االتصال الحديثة.
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 املصادر واملراجع:قائمة 

 

 .392،ص1981, 1تونس,ط ،الجامعة التونسية السادس،منشورات القرن  إلى وتطوره أسسه العرب عند البالغي التفكير: صمود حمادي (1

 433 ص البالغي، التفكير: صمود حمادي (2

 .8،ص1999 ،1تونس،ط للنشر، قرطاج رالبالغي،دا الخطاب تجليات من: صمود حمادي (3

 11ص, 1999 ،1،ط البيضاء الشرق،الدار إفريقيا ، العمري  محمد تر,يةواألسلوب البالغة: بليث هنريش (4

 9،ص اإلقناعي الخطاب بالغة في: العمري  محمد (5

, 4ع, 40 ،مج للثقافة الوطني الفكر،املجلس عالم الحجاج،مجلة بالغة أو والحجاج البالغة ، العمري  محمد عن نقال اموس ي روث (6

 272ص,2012

 273 الحجاج،ص بالغة أو والحجاج البالغة: العمري  محمد عن نقال اموس ي روث (7

 110ص, 17 مج, 67ج عالمات، ،مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (8

 .110 ص عالمات، مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (9

 111ص ، عالمات مجلة ، الحديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (10

 112 ،ص عالمات ،مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (11

 112 ،ص عالمات ،مجلة الجديدة والبالغة ياتالسيميائ: يوسف احمد (12
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 الحجاج من املنظور الخطابي إلى املنظور التداولي في البالغة الجديدة

 

 د/ حمدي منصور جودي

 جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 

ص: 
ّ

 امللخ

ل  يعّد الحجاج من أهم املجاالت البحثية التي شغلت الدارسين قديما وحديثا، سعيا إلى اإلحاطة بمنظومته املفاهيمية
ّ
التي تشك

 أّن الت
ّ

طور األطر التأسيسية لنظرياته اللغوية واللسانية والتداولية. وقد ارتبط مفهوم الحجاج منذ القديم بالخطابة ارتباطا وثيقا، إال

ية الحاصل في مختلف العلوم اللغوية واللسانية والبالغية جعله ينحا منحا جديدا، يعيد فيه تشكيل منظومته املفاهيمية الكالسيك

 بعيدا عن املنطق اآلرسطي.

واعتبارا لهذا تسعى هذه الورقة البحثية إلى اإلحاطة بمفهوم الحجاج وتتّبع تطورات أهم نظرياته بين البالغة القديمة والبالغة 

 بين الحجاج الخطابي والحجاج التداولي. الحاصل الجديدة، وذلك التحول 

 :وطئةت -1

من يظن إمكان تحصيل البالغة واالستفادة منها في وقت وجيز، بحال الرجل الذي قض ى ليلته في تصفح  شبه حازم القرطاجني 

أن يحصل  -كما قال–كتب الطب، ثم أصبح وهو يحرر وصفة طبية إلسعاف صديقه املريض، فعّجل بنهايته. إن بوسع إنسان ذكي 

به في ذلك العلم، وليس ذلك ممكنا في علم البالغة؛ إذ أكثر ما يستحسن باالجتهاد في علم من العلوم، خالل شهر أو عام، شيئا يعتّد 

علم كلي، يقتض ي ضبطه اإلحاطة بعلوم اللسان وعلوم  -كما قال–ويستقبح في علم البالغة له اعتبارات شتى بحسب املواضع، فالبالغة 

 .1اإلنسان املختلفة املتدخلة في تكوين الذات املنتجة للخطاب

ة البالغة في السياق العربي إشكاال في كونها علم الخطاب االجتماعي بنوعييه التخييلي والتداولي، وذلك نتيجة وال تطرح كلم 

الدمج الذي مارسه في املرحلة الثانية من تاريخ البالغة العربية كل من عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي، ثم السكاكي وحازم 
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لتلفيقية التي قام بها العسكري في كتاب "الصناعتين". فبالرغم مما أدت إليه هذه العملية من إقصاء القرطاجني، وذلك بعد املحاولة ا

 واختزال أحيانا، ومن تحويل املركز أحيانا أخرى )من التخييل إلى التداول خاصة(، فقد ظل شعار الوحدة البالغية مرفوعا.

" التي تتردد بين ثالثة Rhétoriqueبالغة( العربية حاليا، هي "ريطوريك أما في الثقافة الغربية فإن الكلمة املطابقة لكلمة ) 

 مفاهيم كبرى:

الذي يخصصها ملجال اإلقناع وآلياته في املقامات الخطابية املعروفة )املشاورة، واملشاجرة، واملفاضلة(، وهي بهذا  :املفهوم األرسطي-1

عنى وتهتمPoétiqueاملفهوم تقابل "ُبوييتيك 
ُ
بالخطاب املحاكي املخيل أي الشعر حصرا. وهذا هو املفهوم الذي أعاد "بيرملان"  " التي ت

 وآخرون صياغته في اتجاه بناء نموذج منطقي لإلقناع.

" ترسم "روالن بار إذ الذي يجعلها بحثا في صور األسلوب، وهذا املفهوم الذي استقر لها عبر تاريخ من االنكماش،  :املفهوم األدبي-2

 تاريخ البالغة القديمة، وقد أعيدت صياغة هذا االتجاه حديثا باعتباره بالغة عامة أحيانا. فيمة في محاضراته املشهورة خطوطه العا

يستوعب املفهومين األولين من خالل املنطقة  :الذي يسعى لجعل البالغة علما أعلى يشمل التخييل والحجاج معا، أي :املفهوم النسقي-3

سعا هذه املنطقة أقص ى ما يمكن التوسيع، فقد حدث خالل التاريخ أن تقلص البعد الفلسفي التداولي للبالغة، التي يتقاطعان فيها، مو 

وتوسع البعد األسلوبي حيث صار املوضوع الوحيد لها، فكانت نهضة البالغة حديثا منصّبة على استرجاع البعد املفقود في تجاذب بين 

 ملجال الفلسفي املنطقي واللساني )حيث يهيمن التداول(.املجال األدبي )حيث يهيمن التخييل(، وا

 مفهوم الحجاج وعالقته باإلقناع: -2

الحجاج استراتيجية لغوية تكتسب أبعادها من األحوال املصاحبة للخطاب، كون اللغة "نشاط كالمي يتحقق في الواقع وفق 

ينقل تصوراته ومدركاته املوجودة في واقعه إلى املستمع، قاصدا بذلك  ، فاملتكلم أثناء العملية التخاطبية2معطيات معينة من السياق"

وبخاصة ما التبليغ أو اإلخبار أو التأثير في هذا املستمع. وبالتالي يعمد املتكلم إلى إقناع الطرف اآلخر، أو التغيير في بعض معارفه وأفكاره، 

لك الغاية "فالحجاج ال ينحصر في استعماالت خطابية ظرفية، وإنما هو يظهر فيها اختالف بينهما، فيستعمل املتكلم خطابا حجاجيا لت

، هذا التالزم هو املوّجه األساس لكل هدف من أهداف التواصل، مما يترتب عن ذلك أن كل 3بعد مالزم لكل خطاب على وجه اإلطالق"

. وعلى هذا األساس فإن الحجاج "جنس خاص من 4خطاب موّجه إلى الطرف اآلخر "ويهدف إلى اإلقناع، يكون له بالضرورة بعد حجاجي"

الخطاب، يبنى على قضية أو فرضية خالفية، يعرض فيها املتكلم دعواه مدعومة بالتبريرات، عبر سلسلة من األقوال املترابطة ترابطا 

 .5منطقيا، قاصدا إقناع اآلخر بصدق دعواه والتأثير في موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضية"
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الفرضية الخالفية التي تكون بين طرفي الخطاب، هي املحور الرئيس الذي تدور حوله العملية التخاطبية،  إن القضية أو

ق األمر بنقل املدركات 
ّ
فحضور الحجاج داخل الخطاب راجع إلى دور املستمع املتلقي في قبول أو رفض ما يوّجهه املتكلم، وإذا ما تعل

مات، فإن املتكلم ال يميل إلى التبرير أو التدعيم، ولكن قد يجعل من واملعلومات الحقيقية التي يمكن أن تدرج 
ّ
ضمن البديهيات أو املسل

مات قاعدة لتبرير دعواه؛ فالحجاج ينطلق مما هو بديهي ومعروف وال خالف فيه بين املتكلم و املستمع، لتبنى 
ّ
تلك البديهيات أو املسل

ب أو املستمع، وذلك بجعل ، وبهذا فإن "اتكلمعلى منواله دعامات مقاصد امل
َ
لخطاب الحجاجي موّجه للتأثير على أراء وسلوكات املخاط

مات والبديهيات بالتبريرات، والتدعيمات 6أّي قول مدّعم صالحا أو مقبوال كنتيجة، بمختلف الوسائل"
ّ
، وبخاصة املنطقية في ربط املسل

ستمع، وهذه التبريرات والتدعيمات تمثل مجموع األدلة التي يقدمها التي يستعملها املتكلم أثناء حجاجه، بهدف استمالة وإقناع امل

 املتكلم لطرح رأيه أو دعواه، لتبنى على منوالها مقاصد الحجاج. 

، فالنتائج املتوصل 7إن األدلة التي يقّدمها املتكلم أثناء حجاجه "ليس من شأنها أن تكون حاسمة فاصلة فيما تثبت أو تنفي"

حجاجي ليست يقينية ال تقبل الشك أو الرّد، ألن املستمع بإمكانه رفض هذا الحجاج، وحتى الرّد عليه )الحجاج إليها من كل خطاب 

العكس ي(. وهذا واحد من الفروق بين الحجاج والبرهان واالستنتاج؛ ففي الحجاج ُيتَرك املجال للمستمع "الستخالص النتائج وربط األمور 

، وكذا املنزلة التي يملكها هذا املتكلم عنده، 8استيعابه للحجج املستعملة من قبل املتكلم" بعضها ببعض، على حسب مستواه ومدى

ق موضوع الحجاج به، وردود أفعاله املمكنة تجاه األدلة والحجج املقّدمة إليه، ألن غاية الحجاج "ليست الصدق الدقيق وال 
ّ
ومدى تعل

ما البرهان واالستنتاج فإن نتائجهما في الغالب تأخذ صبغة املوضوعية التي توجب . أ9البرهنة القاطعة، وإنما هي اإلفحام واإلقناع"

 اإللزام، فهي أقرب إلى املنطق الرياض ي الذي يسعى إلى اليقينية العلمية القطعية. وعلى هذا األساس فغاية الحجاج اإلقناع واالستمالة،

ن االستمالة في الحجاج تتحقق "باستدالل منطقي قابل لالختيار من قبل أما البرهان واالستنتاج فغايتهما اإللزام والوجوب، علما أ

بالنسبة 11، هدفه إنساني يتمثل في "تحقيق الحرية اإلنسانية من حيث هي اختيار عاقل"10املتلقي، ليأتي اختياره اختيارا واعيا وعاقال "

 للمتلقي.

في كل األحوال أن يقول شيئا ما ويحرص على أال يقول ما لم يقل، إن اإلقناع آلية معتمدة في كل خطاب، ألن املتكلم "إنما يريد 

َد خطابه قدرته على الفعل وا
َ
ق
َ
، 12لتأثير"أو ُيفَهم منه ما ال يريد قوله، ألنه يعلم علم اليقين أنه متى تّم األمر على النحو الذي ال يريد، ف

العقلي والعاطفي في املتلقي، الستمالته لفعل معين، ويتحقق هذا مما يعني أن اإلقناع عملية كالمية وآلية منهجية تستهدف التأثير 

باعتماد البراهين واألدلة والحجج التي تتالءم مع سياق الخطاب ومع طبيعة هذا املتلقي، فيتحقق بالتالي اقتناعه بمقاصد املتكلم. ألن 

انسجام بين الرغبة الذاتية للمتكلم وبين اإلمكانات املتاحة  االقتناع فعل األثر الناجم عن عملية اإلقناع، وبين اإلقناع واالقتناع ينشأ

واملتوفرة لتحقيق املقاصد، ألن غاية الوظيفة الحجاجية هي "حمل املتلقي على االقتناع بما نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا 
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ا، تعتمد مخططا يهدف استمالة املتلقي . وهذا ما يجعل اإلقناع جهدا لسانيا اتصاليا مؤسسا على مقاصد محّضرة مسبق13االقتناع"

 والتأثير فيه تبعا للسياق املحيط بالخطاب الحجاجي.

ومحصول الكالم: إن الحجاج واإلقناع متالزمان، إال أن الفاصل بينهما يكمن في طبيعة نتائجهما؛ فالحجاج هو محاولة املتكلم 

بما يعتقد، لينقله إلى املتلقي ويثّبته في ذهنه أو معتقده أو سلوكه. ويتأتى ذلك  إقناع املتلقي. أما اإلقناع فهو محاولة املتكلم إقناع نفسه

من خالل اللغة التخاطبية املدرجة، ألن "اللغة في الخطاب الحجاجي تقوم بدور جوهري وفاعل في تحقيق التأثير واالستمالة؛ فاملفردات 

، فلغة الحجاج ال ترمي إلى إثارة املشاعر 14تجاه ذلك الحدث"والتراكيب التي يختارها املتكلم لوصف حدث ما، تعكس موقفه 

ها في بناء  واالنفعاالت لدى املتلقي، وإنما تسهم في تقديم الحجج واألدلة، وفق منهج منطقي يستميل ذلك املتلقي ويجعله فاعال موّجِّ

في مختلف املواقف  15ناع اآلخرين والتأثير فيهم"استراتيجية الحجاج بوصفه "عملية اتصالية تعتمد الحجة املنطقية باألساس وسيلة إلق

 التواصلية.

 التوجه البالغي اللساني: -3

تأسست البالغة الجديدة ذات الطابع اللساني ما بين سنوات الخمسين والستين من القرن العشرين، وتعنى بنظرية األدب،  

ل هذا التوجه مجموعة من الباحثين مثل: روالن بارت، وجيرار جينيت، ورومان جاكبسون.16ودراسة الصور البالغية
ّ
ويسعى  ، وقد مث

هذا االتجاه إلى تصنيف الصور البالغية ضمن إطار منهجي محدد، إذ صّنف بعضها "في ضوء املعيار الصوتي أو الخطي، وصّنف صورا 

، وصّنف أخرى Syntaxeأو التركيب  Syntagme، أو حسب طبيعة الكلمة أو املركب ع(أخرى في ضوء املورفيم )الزوائد واللواحق واملقاط

صورة السخرية ، وهذا التصنيف أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة ضمن تحوالت البالغة، منها: 17حسب طبيعة الداللة أو السياق التداولي"

 تأليفي.املرتبطة باملحور االستبدالي، وصورة االستعارة املرتبطة باملحور ال

وقد دعم هذا التوجه اللساني الجديد مجموعة من علماء الغرب، منهم جماعة لييج )جان دوبوا وآخرون(، إذ يرون وجود صور  

، وصور االستبدال. كما رأت منطقية تساهم في الدراسات البالغية الحديثة؛ منها: صور الوصل والربط، وصور الحذف، وصور التعويض

، وأن تلك الصور السابقة الذكر يمكن تصنيفها أيضا إلى صور 18"االستعارة في الحقيقة ليست سوى مجاز مرسل ثان"هذه الجماعة أن 

 .19الفكر، وصور الداللة، وصور النطق والتعبير...، وتجتمع هذه الصور بشكل من األشكال في النصوص الشعرية والسردية والحجاجية

ع هذا االتجاه البالغي اللساني، من خالل تحديد عناصر العملية التواصلية، وقد أسهمت نظرة رومان جاكبسون في توسي 

ل إليه، والرسالة، والقناة، واملرجع، واللغة. أما ل، واملرَس ووظائف اللغة أثناء التواصل؛ فعناصر العملية التواصلية عنده هي: املرسِّ 

 :20وظائف اللغة فتتمثل في
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 بالسياق الذي تتم فيه عملية التواصل.: وتتعلق الوظيفة املرجعية )السياقية( -1

 : تحدد أثر املرسل وتعبيره املباشر أثناء التواصل.الوظيفة التعبيرية )االنفعالية( -2

 تمثل اآلليات املعتمدة لشّد انتباه املرسل إليه أثناء التخاطب.  :الوظيفة االنتباهية -3

 ى رسالة التخاطب.وتتعلق باملرسل إليه وقدرته على تحديد فحو  :الوظيفة اإلفهامية -4

 تبرز وعي املرسل إليه في استعمال قانون الخطاب.  :الوظيفة ما وراء لغوية -5

تمثل امللفوظ في بنيته املادية وهي أهم وظيفة في التواصل، وقد اعتبرها جاكبسون نص  :(الوظيفة الشعرية )اإلنشائية -6

 الخطاب.

ية، ألنهما محورا التخاطب في نظره؛ فالعملية التواصلية محورها املتكلم واملتلقي، وهو هنا يولي أهمية كبيرة للوظيفتين التعبيرية واإلفهام

 والهدف من التواصل هو إقناع املتلقي والتأثير فيه.

يقوم هنا على سند لساني لغوي، هدفه التأثير في املتلقي، وهو توجه جديد من شأنه جعل املتكلم يركز في وعليه فإن الحجاج  

 اللغة وعلى أدواتها إلنشاء الحجج املدعمة.بناء حجاجه على 

 التوجه البالغي الحجاجي: -4

يعد كتاب "بيرملان" و "تيتيكا" )مصنف في الحجاج، البالغة الجديدة( من أهم الكتب التي سعت إلى ضبط العالقة بين الحجاج  

 والبالغة، هذه العالقة تأخذ مسارين اثنين هما:

 أ/ الحجاج هو البالغة الجديدة.

 ب/ الحجاج جزء من البالغة الجديدة.

وإذا ما ُوضع ذلك الكتاب في السياق املعرفي العام، جاز ترجيح املسار األول: الحجاج هو البالغة الجديدة، إذ ما ليس حجاجا باملعنى 

 الذي يرتضيه مؤلفا الكتاب السابق سينتمي إلى أحد القطبين: السفسطة أو البرهان.

ات عجز املنطق الصوري والفلسفة الوضعية في املجال القيمي بقدر ما حرص على إبعاد األحكام وقد حاول بيرملان إثب 

االنفعالية واالعتباطية عن البالغة، فهي صالحة عنده ألن تكون منطقا ألحكام القيمة، أي للفلسفة، على شرط التخلي عن التعارض 

زلة في إجراءات إقناعية غير عقلية. وباختصار الفلسفة يمكن أن تظل عقلية التبسيطي بين منطق مختزل في البرهنة الشكلية وبالغة مخت

 حتى وهي تؤسس أحكامها القيمية على البالغة.
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إلى البالغة القديمة، ولكنني إذ  -حين النظر إلى موضوعها–يقول بيرملان: "إن نظرية للحجاج من هذا القبيل توجه الذهن  

. ومن الجوانب التي تتضمن 21سأضطر لتقليص مباحثي من جانب وتوسيعها من جانب آخر" أعالجها من زاوية هموم عالم املنطق

توسيعا وتضييقا إهمال خصوصيات الخطاب الشفوي، واستيعاب الخطاب املكتوب اقتصارا على الحجج املقنعة فيهما معا املوصلة إلى 

خطابية في مقابل االمتداد إلى املحاججة الخاصة، مع شخص واحد أو اإلقناع. ويكمن وراء هذا اإلجراء عدم إيالء أهمية كبيرة للمحافل ال

ّد( الختبار مدى قيمة أطروحة وصالبة حجة  .22حتى مع الذات، يتداول املرء مع نفسه حول الـ )َمَع( و )الضِّ

ري والتداولي، وبهذا التوجه تقترب نظرية الحجاج الحديثة من مبحث الجدل أكثر من قربها من مبحث البالغة ببعديها الشع 

وذلك بالرغم من اختيار االنتماء ملا سمي بالغة جديدة. يقول بيرملان: "من هنا احتلت الطوبيقات األرسطية، )باعتبارها صياغة للجدل 

السوقراطي القائم على السؤال والجواب والنقد والدحض(، حيزا من النظرية الفلسفية للحجاج. فمن املالحظ أن فن الحجاج )كما نما 

، فيقوى هذا التسليم أو 23وتطور مع جورجياس، وبروطاغوراس، وزينون( يهتم دائما بإحداث التسليم بأطروحات توجد في حالة تعارض"

ليته ليدفعه نحو الفعل، ففي الحجاج ال يفرق بين اإلرادة  فيينقص من قوته بواسطة حجج متنوعة، إذ يعتمد التأثير 
ُ
الشخص في ك

 ة والتطبيق.والفعل، وال بين النظري

 التوجه البالغي التداولي: -5

لقد تغيرت النظرة إلى النص في العصر الحديث "فالنص األدبي ليس مجرد خطاب لتبادل األخبار واألقوال واألحاديث، بل  

لسلوكي من خالل يهدف إلى تغيير وضع املتلقي عبر مجموعة من األقوال واألفعال اإلنجازية، وتغيير نظام معتقداته، أو تغيير موقفه ا

؛ إذ الغاية من الخطاب الحجاجي هي التأثير في املتلقي، ودفعه إلى فعل ش يء ما، ، وهذا عين اإلقناع في الحجاج24ثنائية: افعل وال تفعل"

 وهذه الغاية من أهم مرتكزات نظرية أفعال الكالم في الدرس التداولي الحديث.

فالتداولية هي دراسة اللغة في االستعمال، وما ينجز من أفعال من خالل هذه اللغة، وهذا ما يعرف بنظرية األفعال الكالمية،  

أوستين ثم سيريل. ونظرية أفعال الكالم في مجمل فلسفتها التداولية "تنبني على ثالثة عناصر رئيسة، وهي: أوال: فعل التي أسس لها 

ق ألفاظ في جمل مفيدة سليمة التركيب، وذات داللة...، وثانيا: الفعل املتضمن في القول، وهو الفعل اإلنجازي القول، ويراد به إطال 

ب إثر فعل القول"الذي يحدد الغرض املقصود بالقول...، وثالثا: الفعل الناتج عن القول، وهو ما ينتج عن القول من آثار 
َ
 .25لدى املخاط

هو يبنى على جملة من الحجج واألدلة تهدف إلى نتائج معينة مقصودة، غايتها إقناع املتلقي وبالنظر إلى مكونات الحجاج، ف 

، ويستنتجها والتأثير فيه، وبالتالي لم يعد الحجاج نصا أو خطابا تتراص فيه الحجج والنتائج، وإنما له مقاصد ضمنية يسعى املتكلم إليها

جاج هو امللفوظ أو التلفظ، والفعل املتضمن في القول هو مقصد املتكلم ومراده من املتلقي بمعية سياق التواصل. ففعل القول في الح
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الحجاج، أما الفعل الناتج عن القول فهو ظهور مقاصد الحجاج في سلوك املتلقي، من خالل استخالصه لألفعال الكالمية أو الجمل 

إلى جانب أفعال الكالم فإن الحجاج قد استقى مفهوما  .26ها سيريلاإلنشائية أو الخبرية، ثم تصنيفها إلى جملة أفعال الكالم التي أقرّ 

جديدا أثبته الدرس التداولي الحديث، وهو مفهوم االستلزام الحواري الذي يتعلق بالدالالت البالغية الضمنية التي يستلزمها السياق 

غير مباشر، ويتحكم فيه املقام أو السياق  معنى حواري استلزاميالكالمي؛ إذ "ينتقل الكالم من نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى 

 .27التداولي"

لقد أضحى الخطاب الحجاجي وفق هذا الطرح خطابا تداوليا، يسعى من خالله املتكلم إلى استعمال اللغة ألجل دفع املتلقي إلى  

أقوال، تؤدي إلى استنتاج نتائج  بما يقدمه املتكلم من حجج وأدلة في شكل إنجاز فعل معين في واقعه أو في سلوكه، عن طريق إقناعه

معينة ومقصودة في ذاتها، تظهر في حياة وواقع املتلقي. وعليه أصبح الخطاب الحجاجي وسيلة تغيير وتأثير أكثر منه وسيلة تعبير، وهذا 

غي الجديد أو البالغة هو املنحى الّتطوري للحجاج من مجال الخطابة والتعبير إلى مجال التداول والتغيير، وهو ما يعرف بالدرس البال

 الجديدة.
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تكلم لدى الجاحظ عنوان املداخلة :
ُ
 امل

ُ
 -دراسة تداولّية اجتماعّية –جهاز

 (  07جد  –بال ) رمز املداخلة : 

ص :
ّ

 امللخ

يتغّي الجاحظ من خالل بيانه إلى تجهيز املتكلم وجعل خطابه هادف محققا ملقاصده ؛ إذ يتحقق الخطاب بوفرة 

أوردها الجاحظ فيي معالجتيه لطخطياب ي حييق  ميقو ماهيوم الليياق عميى ماهيوم الخطياب أو عناصر و االلتزام بشروط التي 

عنى باملتلقي وغيرها تهتم بالخطاب شروطا و جماليات وأهداف ...
ُ
 النص نجده يعدد تجهيزات تخص املتكلمي وأخرى ت

يييُرُه هييييقه الورثيييإ اللحسيييييإ إلييييى تسايييتد الجيييياحظ ل ييير  لمييييا ي تييييداولّيي بتطيييو ر      
ْ
ط
َ
ه عناصيييير العملييييإ التواصييييليإ خاصييييإ ت

د الّتواصييلي وهييقا مييا تهييدف زُ املييتكلم حيييق ُيجهّ  َمييإ فييي بنييات محييور وُمْحييد  عييّد جهييود الجيياحظ ُمنّا 
ُ
هُنطقييا وهنييداما ...وعليييه ت

 هقه الورثإ إلى بيانه.
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 -دراسة تداولية اجتماعية –املداخلة:  جهاز املتكلم لدى الجاحظ 

 و يباللالغييإ الجديييدة ميي   اتعالثيي وم ييططتات ذاتملاحيي  عبيير العييرب القييدامل بالتداولّيييإ  وق احتاييل اللالغييي 

ييه ُيعييّد اتيياب ياللييياق والتلييييقي لطجيياحظ 
ّ
ييإ تداولّيييإ فييي ترايييل للييقهن العرلييي عمييى أن

ّ
منّامييإ تداولّيييإ فييي مجملييهي وأّول محط

اات ي صيييييشيييييروط الخطييييياب النيييييا   ذاييييير الجييييياحظ  فقيييييد يهييييقا ال تييييياب هيييييو االهتميييييام الليييييالل بعناصييييير العملّييييييإ التواصييييلّيإ

 ...الاهم واإلفهامهما وظياتيقلوثّعد وهيئته الخارجيإ هنداما وإشاراتي يواالمته من العيوب النطقيإ )املتكلم(لخطي ا

الجاحظ ي فتداوليإ حيق ُيجّهز املتكلم و جعله في حل عن فشل إبالغ خطابه ومقاصده  الجاحظ للتداولّيإد نّا يُ 

 .فاهدتحقيق ال و طرائق سثطاب العمليإ التواصليإ ي وهدف الخطابي في اهتمامه ب فحواها

اايم جيامل لكيل ءيكيت اشي  » الليياق  قيول يي وهو عندنا يوافق م طط  الخطياب يإذياللياقيحيق ُيعّرف الجاحظ 

ياق ذليييق لييق ثنيياع املعنييىي  وهتييق ل جيياب دوق ال يم المييامل إلييى حقيقتييهي و لجييم عمييى مح ييوله  ائنييا مييا  ي ضييمير حّتييى ُياَّييكْ

ميا هيو الاهيم واإلفهيامي فليسّي 
ّ
اللياق ومن أي جيسد  ياق اليدليلي لّق ميدار المير وال اّييإ الّتيي إليهيا يجيري القائيل والمياملي إن

(«ءييييييييييييييييييييييييييييييكيت بل يييييييييييييييييييييييييييييي  اإلفهييييييييييييييييييييييييييييييام وأو ييييييييييييييييييييييييييييييت  عيييييييييييييييييييييييييييييين املعنييييييييييييييييييييييييييييييىي فييييييييييييييييييييييييييييييقلق هييييييييييييييييييييييييييييييو اللييييييييييييييييييييييييييييييياق فييييييييييييييييييييييييييييييي ذلييييييييييييييييييييييييييييييق املو ييييييييييييييييييييييييييييييل.

1( 

ال شيييي  عيييين املعنييييى وإوالييييإ اللسييييام وظياييييإ املييييتكلمي وهييييقا يمييييتد ي املتلقييييي الييييقي  ميييي ى إلييييى تللي ييييه بلييييياق الخطيييياب 

فيييي و يالليييياقي  بييييق التيييداول واملقاصيييدي وعلييييه تترتييي  عميييى ثطليييي العملييييإ التواصيييليإ اإلفهيييام والاهيييمي ومنيييه تتجميييى العالثيييإ 

 ييييييإ ذو عالثييييييإ بالخ» اللييييييياق ؛ إذ  إعالثييييييإ تكاملّييييييي
ّ
ي يييييييتم عبيييييير الل

ّ
طييييييابي حييييييي  ُيعنييييييى باإلبانييييييإ واإلراييييييال واإلبييييييالغ املليييييييق الييييييق

 )2(«وغيرها.

 الخطاب   حددو 
ْ
يحتاج إلى تمييز  » الجاحظ واائل تداولّيإ لللياق ي وهي واائل الخطاب وجمالياته  وأهدافه ؛ إذ

خيرجي  وجهيارة املنطيق وت مييل التيروف وإثاميإ وايااإ وإلى ترتت  ور ا إ وإلى تمام اآللإي وإحكام ال نعإ وإلى اهولإ امل

سني بيه 
ُ
متمال إليه القلوبي وت

ُ
الووقي  وأّق حاجإ املنطق إلى التالوة احاجته إلى الجزالإ والاخامإي وأّق ذلق من أابر ما ت

يييز ّ 
ُ
ا لطخطييياب شيييروطبالغيتيييه فجعيييل إتداولييييإ الخطييياب فيييي مق يييديته و  توافيييق روط الليييياقيشييي)3( «ن بيييه املعيييا يالعنييياهي وت

 وجماليات وأهداف...و دخل  ل هقا  من تجهيز املتكلمي وتمهيل طرائق تسدّيإ الخطاب نحو متلق مق ود.

أّما الولى فهي جهاو امليتكلم مين وايائل خطابييإ تداولييإ عبير تنائييات )تميييز واياايإ( يوهيي توافيق الاطنيإ وايرعإ 

اللديهيييإي فييياملتكلم علييييه ت يييسي  متلقييييه وجمهيييور مميييتمعيهي فييي ق بيييدا ميييوهم ميييا يحيييول بتنيييه و ييييق مق يييده يميييو  حيييالهم 

تكلم خطابييه ولييه أق ُي ّييير هييقا الترتتيي  بييسق وصيياه ر ا يييا؛ لّق و سييتلم مجييرى خطييالي غيييره فييي )ترتتيي  ور ا ييإ( ؛إذ يرتيي  امليي

ليييييزم صيييييا ل الخطييييياب حهيييييقه الوايييييائل ...وال ينيييييال تحقييييييق ذليييييق إال بتاعيل)اآلليييييإ وال ييييينعإ( وماادهيييييا تطو يييييل 
ُ
حاليييييإ املتلقيييييي ت

 الواائل الل وّ إ لإلبالغ واإلي ال.  



ليييق بمخييارج الصييوات واعتميياد الوحييدات الل و ييإ فييي تلايييظ أّمييا السانيييإ فهييي جهيياو املييتكلم صييوتيا فونولوجيييا يإذ تتع

 مييُه 
َ
اييهل النطييق فييال يعتمييد غر يي  اللاييظ وال أصييعله يوأق يكييوق منطقييه ممييموعا جهور يياي وحرفييه تييام و امييل فييي خطيياب ن

الي يقييل عمييى الذق موثعييا حميينا مووونيياي فيمتييد ذلييق التييستير للقليي  والعقييل معيياي فيح ييل املييتكلم عمييى مييراده فييي ثاليي  جميي

َيَمييّل المييامعوق وال يُراييق فييي 
َ
ي يياه الجيياحظ بييالتالوة ...امييا يعييزو هييقا الجمييال الخطييالّي )الجزالييإ والاخامييإ( فييال ُيطنيي  ف

 أالو ه فتسخروق. 

امليييتكلم حهيييقه التجهييييزات الخطابييييإ وال يييوتيإ والجمالييييإ تخوليييه لتحقييييق أهدافيييه وث يييوده إْق اايييتمالإ أوتيييستير أو 

 إثناعا .  

 يال الخطييالي خاصييإ ي والخطيياب »  ا أخرىيجهيز فيهييا املييتكلم و جعلييه ُمينهال إق التييزم حهييابحوتيياللييياق  نيقار ل يياح 
ّ
فييي االت

اإلشيارة ي وعالثههيا بياللاظ يفهميا عنيده شير كاقي إذ  ييوفرللمتكلمتجهيزات غيير ل و يإ موهيا  ي تيّم  )4(«الجدلي عمى نحو أخيص

رجميياق هييي  ي عييم العييوق هييي لييه» يقييول  
ُ
اييظو عييم الت

ّ
إ قه تداولّييييهيي)5(«ومييا ت نييي عيين الخييو. يعنييهي ومييا أاايير مييا تنييوب عيين الل

 إ إلى اإلشارة  فيها الجاحظ تجاوو 
ّ
 في تلليل املعنى والق د.  وإانادها وايلإالل

ي  و  ينل متكلمييا نا تييا بتجهيييزات ل و ييإ وغييير ل و ييإ  ي  ير الجيياحظ لتداوليييإ الخطييابوعمى نحييو أخييص اإلثنييا يّ نّ يُ 

ل متق اتاب ياللياق والتلييقيي حي  يرى يمحمد العمريي أّق مادة ياللياق والتلييقي لها تالد محاور  وهي
ّ
وظياإ أبواب تمس

ت هييير وظياتييييق للليييياق  وهيييي وظيييائ  تداولييييإ تتجييياوو يوعلييييه )6( الليييياق العرليييييإ وأدواتهاالعملييييإ الليانّييييي  الليييياق وثيمتيييه

 ييإ وهمييا  الوظيايي
ّ
إ الخطابّيييإ ومييا يت ييل حهييا ميين إلقييات وإثنيياع واحتجيياج ومناوعييإ ومنيياظرةي والسانيييإ هييي وظياييإ التواصييل لل

 )7(وهما وظياإ إفهامّيإي ووظياإ إثناعّيإ.  نه فاللياق له وظياتاق تداوليتاقالاهم واإلفهام ي وم

اللالغيييإ » للالغيييإ؛ إذ تسايييتد لتداولّييييإ عر ّييييإي تيييم لوظيييائ  تداولّييييإي وت هييير هيييقه الوظيييائ  التداولّييييإ فيييي ا  ييّل هيييقا

حهقا ُيعّد الجاحظ مناد التداولّيإ الخطابّيإي ون رّ إ متكاملإ اعتس  باالت ال الخطاليي ي)8(«إظهار ما غمض من التق

وهيييي فيييي -وتحتيييل الوظيايييإ » ولعواميييل أخيييرى غيييير ل وّ يييإ  الميييياه الخيييارغي واملقيييامي ووايييائل غيييير ل وّ يييإ  اإلشيييارة وغيرهيييا... 

تمييييإي والهييييدف الييييقي تميييي ى هييييقه الطييييراف إلييييى  -ومييييدار المييييرم ييييططته ال اّيييييإ 
ّ
حجيييير الزاوّ ييييإ فييييي هييييقا اللنييييات لّاهييييا مولييييد الط

 )9(«تحقيقه.

التداولّيإ في م يطط  الجياحظ يالليياقي ي ووظائاهيا ت مين فيي الوظيايإ اإلفهامّييإ والوظيايإ  تجهيز املتكلم  من إّق 

 العملّيإ التواصلّيإ من أثطاب مشاراإ في 
ُّ
اإلثناعّيإي وهقه محاولإ بنات ن رّ إ تداولّيإ بالغّيإ إثناعّيإي تهتم بكّل ما َيُح 

 ي دف مييين الخطيييابإ وث يييد وهييالتواصييل )ميييتكلمي متليييق( ومقيييام وظيييروف خارجّيييي
ّ
 و يييإيحاول فييياملتكلم   يييمن مجموعتيييه الل

بيييالتعلير عييين غر يييه وإرايييال أفكييياره و ييي  أحااتميييهي ومنيييه وجييي  أق يختيييار الترايييي  املنااييي  وأق يحتيييرو  إي يييال مق يييده

 املتكلم يقوم  
ْ
اللّيإ في تراايله؛ إذ تإ الّد  لمات بعالثيإ بن م االمه ب يايإ خاصإ ي وعمى منوال معيق ترتلو فيه الك» الّص 

عينه عمى اإلف ا  عن  ر عن غر ه وُ م ّن اامعه من فهمهنحوّ إ معينإ ؛  ي يتمنى له أق يعبّ 
ُ
اعتمادا عمى القرائن الّتي ت

 )10(«مق وده.



رايييي  وعالثاتيييه الداللّييييإ والّنحوّ يييإ ووظائايييه التداولّييييإ  امنيييإ فيييي الل يييإ ي ومنيييه تداولّييييإ 
ّ
 يييإي أنيييواع الت

ّ
وميييرّد ذليييق الل

ر 
ّ
 وّي في شّقيه  الخطالّي والجممّيي ووظائاه املق ودة التي تندى بقرائن وموها تحقيق ال رض و لوغ املق د.الت

ّ
 اي  الل

لييه  خطييابي فكييل الخطيياب اإلي يياليوماهييوم ال ييرض أو الاائييدةي فييي تداولّيييإ  التواصييلو م يين أق نلييّيق العالثييإ بيييق 

وال يتحقييق هييقا إال بييائتالف ال يالم و ييم بعضييه إلييى بعييض  يإلييه وظيايإ تداوليييإ يتوخاهييا ومق ييد يرميي إليييه وغييرض يميي ى

 )11( عمى وجه من الوجوه النحو إ املسلوفإ.

 بالّصييييتإ  خطابيييياتاملييييتكلم ميييين ل تييييه مييييا يشييييات ميييين  يسشييييك 
ّ
ل إال

ّ
ييييل وُ حقييييق فائييييدة يوهييييقا ال يتييييست

ّ
ميييين خاللهييييا ُياهييييم وُ لل

واعليم أق ليتد اليّن م » الداللّيإ والّصتإ الّنحوّ يإي  فُتنيال الوظيايإ التداولّييإ وتح يل فائيدتها يوفيي هيقا يقيول الجرجيا ي 

 أق
ّ
وتعييرف مناهجييه الّتيي نلجيي  فييال تز ييل م الّنحيوي وتعمييل عمييى ثوانتنييه وأصيولهي تضيل االمييق الو ييل اليقي يقتضيييه عليي إال

 )12(«عوهاي وتحاظ الراوم الّتي ُرام  لق فال تخّل بشكيت موها.

ن املق يودي و نحيرف عييأق يمييل بيه عين تسدّييإ الوظيايإ  الخطيابمين شيسق الّز يل الّنحيوي فيي النحو جهاو امليتكلم يو 

العن يير الّنحييوي الييداللي بيياملعنى الاييا  فييي » الّنحييو والداللييإ؛ لّاهمييا الصييل فييي الاائييدة فيقييّدم   ييافروفييي هييقا يجيي  أق يت

الجملإ القي يماعد عمى تمييزه وتحديدهي يمد العن ر الداللي العن ر الّنحوي ايقلق بيلعض الجواني  الّتيي تمياعد عميى 

 )13(«تحديده.

حوّ يييإ وهيييي الميييالمإ الترايلّييييإي مييين شيييساها أق تقييييم املعنيييى وميييا فيييي عموميييه يتيييستر بيييسالد عناصييير  الّصيييتإ النّ  الخطييياب

راييي  والداللييإ الترايليييإ تمييتلزم القواعييد الصييتإ الداللّيييإ وهييي املعييا ي املي و يهييدف إليييه
ّ
توخيياة يوالهييداف املرجييوة ميين الت

 القليييو »الّنحو يييإ الترايلّييييإ ؛لّق 
ّ
ي و منيييه تيييستي اليييدالالت فيييي )14(«ل الّصيييتإ القواعدّييييإ هيييي واحيييدة مييين عواميييل عيييّدة لكيييي تّتخيييق

ليييتد ال يييرض بييين م الكليييم أق » ثالييي  نحيييوي تيييتين فتقليييل مييين املتلقيييي وتميييير نحيييو املق يييد ي وفيييي هيييقا يقيييول الجرجيييا ي  

ي اثتضاه العقل
ّ
ي ي)15(«توال  ألااظها في النطقي بل أق تنااق  دالالتها وتالث  معانيها عمى الوجه الق

ّ
ومعنيى الوجيه اليق

 وّ ييإ؛ إذ  خطابييهفيياملتكلم ال ُيحقييق ملت يياه ميين  ؛واالاييتعمال الّتييداولييقتضيييه العقييل ه
ّ
 إذا ااييتعمله  ييمن جماعتييه الل

ّ
إال

ي  ُيشيييكل السالتّييييإ اآلتييييإ  » التداولّييييإ ت مييين وظياههيييا 
ّ
ّم ييين ال يييالم مييين الّتجيييقر فيييي إطييياره اليييق

ُ
فيييي اايييتخالل العملّييييات الّتيييي ت

ُل فيييه املراييلي واملتلقييي والو ييعّيإ التللي ّيييإ يإ وم يينَ
ُ
ّق أّي تحليييل تييداولّي يمييتلزم بالضييرورة التحديييد الضييمني للّمييياه الييقي ت

 ي والجملإ والّمياه يخضعاق للّصتإ الداللّيإ والّنحوّ إ.)16(«الجملإ

املتقييييق لوظائاييييه التداولّيييييإ ي ُيشييييترط فيييييه أق يشييييمل فييييي ترايلييييه تييييتإ نحوّ ييييإ وتييييتإ داللّيييييإ وتداولّيييييإ فييييي  الخطيييياب

 يييإو االايييتعمالي 
ّ
ييالّتعلير عييين الا ييير والحاايييتد  امليييتكلم وجهييياوهي فهيييي أداةأاهيييا  وظيايييإ الل  يييإ أغرا يييا متعيييددة  ي

ّ
تحقيييق الل

يإ يافإ ليقلق )17( فيي وظيايإ التواصيل واملعتقداتي والتستير في ال ير ب ثناعه أو ترغيله أو ترهيليه... ل هيقه الغيراض تتحيّد 

 
ّ
 يييوي املةجمّييييإ والداللّييييإ وال يييرفّيإي  يييوق  ميييق االايييتعمال ُيحيييّد » فيييي  تايييتعماال  يييإ الل

ّ
ميييق الل

ّ
د حييياالت اسييييرة ثواعيييد الس

مييييانيات املميييي ى 
ّ
 و ييييات االجتماعّيييييإ»الترايلّيييييإ ال ييييوتّيإي وهييييو مييييا يعنييييي بييييه فييييرع الل

ّ
ناييييد » ؛إذ ال يمييييتعمل املييييتكلم )18(«الل

 )19(«الّنمو من العلارات في مخاطلإ أشخال ذوي أو اع مجتمعيإ مختلاإ.



ياثاق  الّميياه املمييتعمل لييه ي وهييو ايي الخطاباملنتخيي أق ُيطييابق الّمييياه بنوعّيييه املكييّوق اليداخمي والخييارغيي أو يتيرابو 

 ييييإ ااييييتعماال ي و )20(ّاييييياه مقييييالي وّاييييياه مقييييامي
ّ
الييييوظياي لييييه  الخطييييابأّق  هيييياماادت تار ييييها ال ييييروف االجتماعيييييإ لل

يي يوموثي  امليتكلم مين هيقا الخطابد من إنتاج عناصر أااايإ تشكله وتجمده يوهي يالاحوى القضوييي يوالق 

ُيرا يييي فييييه الوظيايييإ وفحيييواه ي تيييّم الق يييد منيييهي تيييّم  لخطييياب معييييق؛ وهيييقا يعنيييي أّق امليييتكلم حييييق اايييتعماله اإلي يييالي 

 )21(موثاه من هقا االاتعمال.

مم هقه الّن رّ إ بالشمول إذ  ؛هي عمدة الّن ر اتو ي النا يّ  لّتواصللن رّ إ اللياق والتلييق في عمومه 
ّ
ي وتعقد عالثات تت

ي يدعم ن رّ إ الوظياإ الّتداوليإ ّد بعلم الّنادي واالجتماع... وتع
ّ
د واملكّوق الول لعملّيإ املتكلمي فهي الّمند الق هو املتّد 

حيدت  املتلقيي و ي ي ث يده وفيي اياّييإ إنتاجيه لطخطيابالّتواصلي وال ورة الوظياّيإ هنا تتجمى في نتتإ وفي
ُ
ي مين أجليهي أ

ّ
اليق

ي هيو فييه قيامفيي حالتيهي ومميتواهي وامل ي يالهقه العملّيإ الّتخاطلّيإتتجمى عالثته باإل 
ّ
تشيخيص  -لّق مين شيسق هيقا  ؛اليق

 فيح ل الاهم واإلفهام.ي تحقيق الق د  -حالته

بيق املتكلم واملتلقيي وصورته الوظيايإ ت من  واإلي ال وهو الوايلإ الّتواصلّيإي به يحدد التواصلالخطابأّما 

رااي  والجمل وترابو بسيات بطليعيإ وظياييإ الّتيي تير و الخطياب  ونيه حيدد تواصيمّي ي وهيقا الّتواصيل 
ّ
ه توال من الت

ّ
في أن

 .يقوم بييييعقد تضافر وظائ  تجعله ممتمرا 

 ال والوظياإ متالوميقي بل جعلي  التواصيل  ن رّ إ الّتواصل وظياّيإ في جوهرها ؛ لّاها جعل  الّتواصل أو 
ّ
االت

 إ 
ّ
ندي الّتواصل باعتلاره وظياإ الاهم واإلفهام. –من جهإ أخرى  –وظياإ ابرى لل

ُ
 إ غاللا ما ت

ّ
 ونجد الل

 و ييإ التداولييإ التواصيليإ هيي غاّيييإ    
ّ
يجي  أق يكيوق الّتواصيل أايا  الوظياييإ التداولّييإي وأق تكيوق الوظيائ  الل

ثيمههياي بيسق تتحقيق في ّق ن رّ يإ التواصيل تتحقيق وتيزداق  –وهو الصيل  –لي وإذا ُجعل التواصل أاااا للوظيايإ الّتواص

 ييإ االجتماعّيييإ ال تقت يير عمييى إي ييال الفكييار والّتعلييير عوهييا فحميي  بييل ناعّيييإ الخطيياب
ّ
 ييإ ي وفييي وظياييإ الل

ّ
اي ااييتعمالها لل

 تتعداه لشكال والو ات االمّيإ. 

 يإ  أهميإ املتكلم وجهاوهبرو ت         
ّ
عميى أّاهيا يوظيايإ اجتماعييإيي وعميى أّاهيا يطر قيإ مين » بن رّ إ التواصل في ن رتهيا إليى الل

ي تقوم به في حياة الاردي وفي حياة 
ّ
 إ وجوهرها حق الاهمي أق نن ر إلى الّدور الق

ّ
العملي... مما ُيعيسنا عمى فهم طليعإ الل

  بيق
ّ
ل
َ
 (22) «أفرادها التدي  بل إ مشتراإي وفي حياة الّنوع اإل ما ي بعامإ. الجماعإ الّتي ُين

 ييييإ  اإلي ييييال واإلت ييييالو يييرتلو  
ّ
ييييقبناعّيييييإ الل

ّ
 ييييإ»  يلن

ّ
ي (23)«ال تجييييد واييييلإ لالت ييييال أنجييييل فييييي هييييق الليييياب ميييين الل

 ييييإ ميييين من ييييور تواصييييمّي وظيايييييّي تقييييوم 
ّ
 ييييالي ومميييياعد ميكييييانيكي للا ييييرة ي وواييييييلإ   تخييييدم تالتييييإ أغييييراضوالل

ّ
واييييييلإ لالت

 للتسجيل والرجوع إليها.

قييد هييقا العن يير الاّعييال فييي التحليييلي فمييوف نقييل فييي اييوت  
ُ
ييه إذا ف

ّ
يييتح م فييي تحقيييق وظياييإ الّتواصييل املقييامي ف ن

 يإ والّميياي(24) احتماالت واقا طلقات مين املعيا ي الاهم ي وتحتمل الراالإ حيسئق عدة
ّ
هي وامليتكلم واملتلقيي والرايالإي فالل

 (25)«ثناة تواصل تممن بر و فيزيائي وناسكي للّتواصل واإلبقات عليه أو ثطعه.» تر طهم وظائ  وتر و بيوهم 



هو نجا  الخطياب فيي  -هنداما وحر ات وإشارات-غايإ الجاحظ من تجهيز املتكلم بقوى ل و إ وأخرى اجتماعيإ 

اختالفييييا واايييعا فييييي مقييييدرتهم الخطابيييييإ...إق لكييييل مقدرتييييه وااايتييييه  »تكلموق يختلاييييوق بليييوغ مقاصييييده وتحقيييييق أهدافييييه فييييامل

الخاصيإي ول يين اسيييرا مييا تجييد شخ ييا ثليييل امليييزات ال الميييإ يينتر فييي اييامعيه و ايييدهم أاايير مميين هييو أاايير مقييدرة وأفصيي  

 (26)«لمانا ...

 )داخلهييييا( صييييليإ وات يييياليإ ميييين رحييييم الل ييييإاللييييياق والتلييييييق مدراييييإ فييييي إعييييداد وتجهيييييز املييييتكلم بواييييائل و ليييييات توا

متوحى يوتقنيات وهنداإ إي اليإ 
ُ
 إت

ّ
 اجتماعيإ وتداوليإ. )خارجها( من علاتة الل

 :هوامشلا -

-  
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 جمالية التلقي وشعرية الخطاب" "بالغة السرد بين  

 (قراءة في املفاهيم النظرية للبالغة القديمة والجديدة)

 

 :مقدمة

لئن كان للبالغة الجديدة مفاهيم عدة، بعضها فضفاض وبعضها اآلخر زئبقي يتمدد ويتقلص بين خطاب 

 البالغة العربية القديمة لم تغادر مفهومين اثنين
ّ
أولهما: الوصف الذي يطلق على  ؛وخطاب وموضع وآخر، فإن

الكالم/الخطاب الذي يبلغ مقاصده أو مراميه ويجليها بشكل واضح وصريح ال تشوبه شائبة، فيؤثر في املتلقي ويؤدي 

املقصدية املتوخاة منه)الفراهيدي، خالد بن صفوان..(، وثانيهما: العلم الذي يضطلع بالحكم على 

مالية وفق املعايير القاعدية للبالغة العربية القديمة )السكاكي، الجرجاني، بالغةالخطاب/القول، ويحدد قيمته الج

الجاحظ..(،ومن املعلوم أن القاعدة البالغية العربية قوامهاالفكرة املحورية،"مطابقة الكالم ملقتض ى الحال"،التي 

ترام قواعد التلقي التي يمكن تحيل على السياق والتلقي،مّما يعني أن املفهوم األول يلتقي مع الثاني في مسألة اح

اختزالها في جملة "كيفيةإقناع املتلقي"، وهي عينها القاعدة التي تتغنى بها البالغة الجديدة، وتتردد باستمرار على 

ن فالنا بليغ" لإلشارة إلى قدرته على إيصال إألسنتنا ألنها منطبعة في أذهاننا حولتصورناللبالغة، ومنذلك قولنا:"

 إذا استوفى شروط املعنى إلى م
ّ
ستقبل الخطاب، ونردد العبارة معإدراك مسبق أن املعنى اليصل إلى املستمع إال

اإلقناع )الحجاج في البالغة الجديدة(، وتحلى بالجمالية األدبية)الشعرية في البالغة الجديدة(، ونخلص من هذا أن 

سال وتلقي الخطاب سواءكان شفويا أو مكتوبا؛ حاطة بطرائق إر مرمى تهديف البالغة الجديدة كما القديمة هو: اإل 

أي الوقوف على القيمة التواصلية الحجاجية والبيانية والشعرية واملقامية السياقية له، وهو مايعني الوقوفعلى 

 أطراف عملية التواصل ككل: املتكلم/الباث، الخطاب/امللفوظ، واملتلقي/املستمع. 

وهي الوضعية البالغية التي تطالعنا بأنصع صورها ومختلف تجلياتها وتمظهراتها الخطابات السردية، 

العتمادها على عناصر االستهواءواالستقطاب والتخييل واحترام مقامات املسرود له، والبحث الدؤوب عن السبل 

رى شعرية الستدراجه من ناحية ثانية .. إقناعه، حتى تكون هناك فعالية لالتصال بمعيته من ناحية، وأخبالكفيلة 

على شاكلة النصوص السردية التاريخية الخالدة من قبيل "اإلمتاع واملؤانسة" للتوحيدي، الذي زاوجت بالغته بين 

mailto:boucekinemojahed@yahoo.fr
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السرد والحوار والحجاج والتصور، ونص "حي بن يقضان" البن طفيل و"كليلة ودمنة" البن املقفع .. أين تتراءى 

 بشكل واضح وصريح. الوظيفة البالغية

وما يجعل األعمال السردية تنهض بالوظيفة البالغية ممثلة في املزاوجة بين عوالم التخييل وأدوات الحجاج 

والجدل أن طبيعتها األدبية تقتض ي ذلك، فهيتنماز عن غيرها من النصوص األدبية، ال من حيث البناء فقط، بل من 

السارد -لى خاصية التراسل التي يدير أطوارها الثالوث املتكاملحيث التيمة كذلك، كونهاتنهض في األساس ع

يتضمن جملة من الرسائل، هو خطاب موجه من مرسل إلى متلٍق  وبتفسير أدق العمل الروائي -لهواملسرود واملسرود 

كما يتفرد بمجموعة من الخصائص تيسر عملية التواصل، حيث تقوم هذه الخصائص بتحديد وظائف 

 اب.      الرسالة/الخط

بين بشكل خاص السرد النص بشكل عام وبالغة بالغة مفهوم ه الورقة الوقوف على وبشكل عام تروم هذ

 :ال وهماى بهما البالغة الجديدة أين اللذين تتغنالغة الجديدة في مضمار البعدالبالغة القديمة والب

 البعد الحجاجي اإلقناعي التداولي 

 البعد التعبيري الشعري األسلوبي 

 بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة:. 1

 البالغة العربية، املفهوم واملاهية:1.1

الفعل( بلغ جاء في املعجم املفصل أن مفردة بالغة تعني في مجمل ما تعنيه "االنتهاء والوصول،)وهي من 

إليه، وأورد لسان العرب أن قولنا "رجل بليغ، وبلغ حسن الكالم فصيحه، يبلغ بعبارة 1؛ أي وصل وانتهى"الش يء

، وسميت البالغة بالغة ألنها تنهي املعنى إلى قلب السامع فيفهمه، وهي البالغ كذلك ومؤدى 2لسانه كنه مافي قلبه"

 إلى ذهن املتلقي.هذا أن البالغة هي الحرص على إيصال داللة امللفوظ/الخطاب كاملة غير منقوصة 

واملعنى اللغوي للبالغة يكاد ال يبتعد كثيرا عن املعنى االصطالحي، فهي علم من علوم اللغة العربية يتدارس 

نها علم ها البعض بـ"فن الخطاب الجيد"، ويرى آخرون بأيجمالية الخطاب ويستعرض مكوناته الفنية، ولهذا يسم

ي والتداولي معا، إذ ألحق علماء اللغة العربية الجانبين تحت مضلة البالغة مثلما هو الخطاب االحتمالي التخيل

جني"، ولم يشذ عنمفهوم "البالغة الجامعة" ا"ابن سينا "و"الخفاجي"و"الجرجاني"و"السكاكي"و"القرطمع الشأن 

وم واحد موحد للبالغة )التخيل، التداول( إال العسكري في مفهوم الصناعتين، ولكن مع ذلك ال نعثر على مفه

والسبب الرئيس في هذا أن املفهوم تجاذبه الفالسفة واملفكرون واللغويون، وتعاطت معه حقول معرفية متنوعة، 

وعلى هذا األساس النحص ي مفهوما واحدا للبالغة  ،وانفتاح البالغة نفسها على جملة من املعارف والتخصصات

 االضطالع بالخطاب وفعاليته.يثية ولكنها تتقاطع في ح،وإنما مجموعة مفاهيم

 نظرية البالغة العربية القديمة:2.1

مجتمعة أن الرؤية البالغية التي تبناها علماء اللغة العربية على  بالغة العربية القديمةفاهيم المتطالعنا 

اختالف مشاربهم وتنوع ثقافتهم وعصورهم، مؤداها أن البالغة هي علم الخطاب االحتمالي بشقيه التداولي 

والتخييلي؛ أي أنها تضطلع بالجانبين معا ضمن رؤية موحدة ال تفصل هذا عن ذاك، مما جعل للبالغة العربية 



3 
 

مسارين اثنين، أحدهما علم البديع ومرجعيته القاعدية هي الشعر، واآلخر علم البيان ومرجعيته هي الخطابة، وظل 

العلمان يسيران جنبا إلى جنب ويتقاطعان في الكثير من التفاصيل، بسبب العالقة الوطيدة والنقاط املشتركة 

بطت باللغة العربية بشكل فطري وعفوي كملكة كامنة الكثيرة املوجودة بين الشعر والخطابة، ولكون البالغة ارت

وقدرة مالزمة،تستميت بحضورها في الكالم العربي، توارثتها األجيال بوتيرة فطرية وعفوية كذلك، أو بتقدير ابن 

خلدون: "املتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم، يسمع كالم أهل جيله، وأساليبهم في 

هم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصبي استعمال املفردات في معانيها، فيلقنها أوال، ثم يسمع مخاطبات

 . 3التراكيب بعدها فيلقنها كذلك إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم"

ب يتمثل في وهي أن جوهر البالغة عند العر  ،ولقد أشار "ابن خلدون" بوضوح إلى مسألة غاية في األهمية

مااليتم إال باستيفاء شروط التواصل اللساني املتمثلة في  اطب وإبالغه فحوى الرسالة، وهو إفادة املتحدث للمخ

الكفاية اللغوية في األساس التي تلم بقواعد التأليف، يقول "ابن خلدون": "اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ 

ني وجودتها وقصورها بحسب تمام امللكة أو نقصانها، وليس ذلك بالنظر إلى هي ملكات في اللسان، للعبارة عن املعا

املفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب، فإذا حصلت امللكة التامة في تركيب األلفاظ املفردة للتعبير بها عن املعاني 

ئذ الغاية من إفادة مقصوده املقصودة، ومراعاة التأليف الذي يطابق الكالم على مقتض ى الحال، بلغ املتكلم حين

، ويستفادمن كالم "ابن خلدون" أن أساس البالغة العربية هو الكفاية اللغوية التي 4للسامع، وهذا هو معنى البالغة"

تمكن من التعبير عن املعاني، وتوصل الخطاب إلى مبتغاه ومبلغه، وهذه الكفاية ال تعتمد على امتالك الكلمات 

سن الصياغةوالتركيب الذي يعي تمام الوعيقواعد التأليف، ويعلم تمام العلم فقط، بل تستوجب إدراك ح

 أبجديات املقامات ومقتضيات األحوال وكذا املقاصد، العناصر املعبر عنها في الحاضر بالسياق التداولي. 

التعبير لبلوغ ومن هنا فإن البالغة العربية لغة واصطالحا تعني في صميم ما تعنيه امتالك القدرة وناصية 

النهاية والتواصل التام في الخطاب/امللفوظ؛ أي تحقيق عنصرين أساسيين في الخطاب/الكالم هما: اإلبالغ والقدرة 

على التعبير لتحقيق اإلبالغ، مما يفيد أن اإلبالغ أو التوصيل الخطابي بمعية الكفاية التعبيرية هما وجهان لعملة 

البالغة العربية، وأكثر من ذلك هما كوحدة )ثنائية( أصل في  واحدة، مالزمان لبعضهما البعض في

أوجزئية بسيطة يمكن إلحاقها بنص الكالم، وبعبارة أوضح هما الوحدة التي تبين  االخطاب/امللفوظ، وليس فرع

 الخطاب تأليفا ومقصدية، وليس جمالية فقط كما يتوهم البعض.

إنها تهتم "بالتواصل واإلقناع بشكل موجز،فبوسعنا القول وعليه إذا جاز تحديد البالغة العربية القديمة 

متاع"، وهو التعدد الذي وفر لها فسحة االشتغال الحتضان الشعر والنثر معا،أو باألحرى الشعروالخطابة من واإل 

، بمثل ما تطالعنا به مؤلفات"جواهر 5"علم البيان"،"علم البديع"،و"علم املعاني"ةخالل العلوم الثالث

"،"علم البالغة"،"البالغة الواضحة"،ويضطلع علم البيان بوظيفة االحتراز عن الخطأ في التركيب مما داللته البالغة

افية ب ، بينما ينهض علم املعانيبوظيفة "االحتراز عن الخطأ في كيفية 6خفائها"تمام املراد من وضوح الداللة أو إغير و

،أما علم البديع فيقوم باقتفاء 7داللة املركب على قيد من قيودها"التراكيب في اإلفادة لتمام املراد من املعنى،وفي 
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أو بتعبير "القزويني": "هو علم يعرف به وجوه تحسين الكالم بعد رعاية تطبيقه ،"توابع البالغة من طرق الفصاحة"

 .8على مقتض ى الحال،ووضوح الداللة"

البالغة العربية، أنها تحرص كل الحرص على حال السامع أو  التي تضطلعبها ةوواضح من األقسام الثالث

باألحرى مقتض ى الحال؛أي هي تتوخى اإلبالغ بالدرجة األولى، واملعنى التام بالدرجة الثانية، والجمالية بالدرجة 

يجاز من غة اإل الثالثة، ولهذا يربط معظم العرب البالغة بجملة من املقوالت املأثورة، يتأتى في صدارتها مقولة "البال 

: "البالغة أن تجيب فال تبطئ، وتقول فال تخطئ"، "صحار العبدي"ومقولة  ،غير عجز، واإلطناب من غير خطل"

ومقولة عبد الحميد الكاتب:"البالغة ما فهمته العامة ورضته الخاصة"، وأشهرها على اإلطالق هي عبارة البالغة 

عينها، بالسامع أو مقامه. وقد حدد "السكاكي" املقامات في مواضع  "مطابقة الكالم ملقتض ى الحال"؛ أي مراعاة حال

"فمقام التشكر يباين مقام الشكاية، ومقام املدح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب يباين ،كل منها يختلف عن اآلخر

بأسلوب آخر في البيان ، والكالم عينه أورده "الجاحظ" 9مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل"

ذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك املقام، وأرضيت من يعرف إوالتبيين لدى قوله: "

،واملقام الذي أسال الكثير من حبر 10.."نه ال يرضيها ش يءحقوق الكالمفال تهتم ملا فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإ

ما يصطلح عليه املحدثون  نفسهتمام البالغة الجديدة ودرس التداولية، وهو علماء اللغة العربية يأتي في صميم اه

بـ"سياق الحال"أو"سياق املقام"، ويربطونه "بما يحيط باللفظ من ظروف تتصل باملكان أو املتكلم أو املخاطب في 

املحيطة بالنص من ذا مجموعة العوامل والعناصر داللته وتوجهه باتجاه معين، فهو إأثناء النطق، فتعطي اللفظ 

، أوبتحديد"ديكرو": "نسمي مقام الخطاب مجموع الظروف التي نشأالخطاب 11خارجه التي تعين على فهمه وتفسيره"

 .12في وسطها .. وإننا لنعرف التداولية بوصفها دراسة لهيمنة املقام على معنى العبارة"

لتوصيل، ألنه في تقديرها "ليس كل كالم وإلى جانب املقام تشترط البالغة العربية شرط سالمة التبليغ وا

صحيح صحة لغوية مطلقة صالحا ملقامة، أو موفقا في أداء رسالته في ظروفه وحاله، ففي هذه الحالة ينقص ضرب 

، ويش ي هذا 13آخر من الصحة، وهي صحة اإليصال والتوصيل على وجه معينيقابل أغراض الكالم، ويعنى بمقاصده"

شروط التواصل بين املتكلم واملخاطب، وفي  استيفاءجميع الحاالت وكل األحوال تركز على بأن البالغة العربية في 

 نحو التالي:الويكون ذلك بشكل متواتر على  ،مقدمتها املقام والسالمة وتحديد الغرض

 املتكلم الغرض املقام 

 .ذهن، ويتحرى سالمتهاوصحتهاالاملتكلم:يحدد الداللة واملقصدية في -1

 الغرض:يحدد الغرض الذي يستقيم معه الكالم.-2

 املقام:يحدد املقام الذي يستوعب الكالم. -3

أن "ما تكون عليه املعاني من صحة وكمال ومطابقة للغرض إلى ه "القرطاجني"في هذا اإلطار وقد نبّ 

لى ما يقترن به الكالم، املقصود بها، وحسن موقع في النفس يكون بالنظر إلى ما للمعنى عليه في نفسه، وبالنظر إ

وتكون له به عالقة، وبالنظر إلى الغرض الذي يكون الكالم منقوال فيه، وبالنظر إلى حال الش يء الذي تعلق به 

 ،14القول"
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وهكذا اتجه الدرس البالغي إلى اإلحاطة بمالبسات الخطاب وصيرورته، يؤسس لبالغة عامة كلية تستوعب 

مجموع علوم اللغة العربية، وتحتضن الشعري بمعية الخطابي على نحو ما نشأت عليه تقريبا، باعتبارها ملكة 

إقناعا، لها حضور في املقامات الخاصة كما العامة،الشأن الذي جعلها تتمتع بإمكانات جّمة ال نكاد  تواصل إمتاعا و

 نعثر عليها في البالغة الغربية القائمة على املفاهيم اإلقناعية الحجاجية فقط.

 البالغة الجديدة املفهوم واملاهية:  . 2

مستعينة باإلرث البالغي -اتجهت الدراسات الغربية اللغوية واألدبية منذ الخمسينيات والستينيات 

التأريخ للبالغة الغربية وإعادة تلقيها بغية اإلحاطة بماهيتها وتمفصالتها وفروعها وقوانينها، لتخلص  إلى -األرسطي

إلى مفهوم "البالغة الجديدة"، جاعلة منه تخصصا مستقال ينهض بدراسة الجوانب الحجاجية في الخطابات وتبنت 

، ثم اتسعت رقعته الحقا مع نخبة من (Tyteca)ا"و"تيتك (Perlman) الجامعة البلجيكية املشروع مع كل من "برملان" 

، تقوم في نطاقه "الباحثين تكني نفسها "جماعة ليج" البلجيكية، التي اقترحت مسمى آخر بعنوان "البالغة العامة

البالغة مقام نظرية الخطاب مستعينة باألدوات املنهجية واإلجرائية لألسلوبية واللسانيات والسيميائيات في دراسة 

 طابات والظاهرة األدبية.الخ

وبهذا الشكل أمست البالغة الجديدة حجاجية املفهوم واملنطلق القرائي، عمومية الدراسة والتصورات 

ن من حيث ن من حيث الشكل واملنهج والقوانين واألهداف، متكامال ن، منفصال ان أساسيااملنهجية، قوامها مبحث

 ل جوانب الخطاب.التوجه العام والغاية األسمى، وهي اإلحاطة بك 

 املبحث األول: يقتفي داللة الخطاب الشعري )دراسة أسلوبية(

 املبحث الثاني: يقتفي أثر الداللة الحجاجية اإلقناعية)دراسة تداولية(

ثنين، البعد األدبي الجمالي الذي تسميه جديدة تتدارس الخطاب في بعديه االويعني هذا أن البالغة ال

اإلقناعية العملية، لنكون  تهة الصورة"، وبعده الحجاجي التواصلي من خالل فعاليجماعة"مو"البلجيكية "بالغ

شعرية"، األولى تتقص ى املشترك في الخطاب؛ أي ما  "بالغةواألخرى بذلك أمام بالغتين، إحداهما "بالغة حجاجية"،

يجعله يستوفي القواعد املتعارف عليها وال يحيد عنها، والثانية تتقص ى الشاذ واالستثنائي في الخطاب؛ أي ما يجعله 

 .15االنزياحات والخروج عن األعراف التخيلية من قبيليشذ عن القواعد الشعرية السابقة 

ة الجديدة تنهض بدراسة آليات الخطاب وفعاليته التوصيلية، وبمفهوم آخر وخالصة القول أن البالغ

ناء التواصل، تأثيرا علميا تتوخى في ثأوضح وأدق البالغة الجديدة موضوعها تأثير الخطاب/الكالم في املتلقي أ

أو  ،16ة واإلمتاعمضماره الوقوف على الوسائل التي تحقق اإلقناع بما تتضمنه من عناصر الحجاج والتأثير واإلفاد

، وهذا األخير يتمفصل إلى قسمين 17حتمال"بالتعبير املختزل "للعمري": "البالغة علم الخطاب املؤثر القائم على اال 

 اثنين:

 األول: الخطاب التداولي الحجاجي 

 الثاني: الخطابالشعري التخيلي
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( ألن rhétoriqueالجديدة )الذي يطابق مفهوم البالغة الغربية  -حسب العمري -وهو املفهوم العربي 

تستوعب جميع الخطابات، وكذا البالغات " بالغة عامةاملوروث للبالغة يحددها على أساس"التصور العربي 

 .18الفرعية الخاصة

ومن هنا فالبالغة الجديدة، هي العلم الذي يتدارس الخطابين التخيلي والتداولي، األول هو الذي يسمى 

ة القديمة الشعرية، والثاني الخطابية باالصطالح الغربي الذي حافظ على املفهوم األرسطي،وللتمييز بين البالغ

ن األولى بالغة تهتم بالبيان وآلياته وقواعده، ومجمل املعايير التي تحدد سالمة الخطاب والجديدة، يمكن القول إ

وصحة تركيبه؛ أي هي بالغة تعليمية تهندس أبجديات وأدوات امتالك ناصية الفصاحة وملكة البيان، أما الثانية 

بشكل خاص، وتقوم في خضم  فهي بالغة قراءاتية تضطلع بتوصيف الخطابات بمختلف أشكالها والظاهرة األدبية

ذلك بإحصاء الصور البيانية واستقراء األسلوب وعناصر الخطاب، والوقوف على قواعد الحجاج والتداول، ويكون 

هذا غالبا تحت مضلة االتجاهات والنظريات النقدية املعاصرة، من قبيل اللسانيات والبنيوية والسميائية 

لبالغة ا:لـ للغوية أمام بالغات جديدة وليست بالغة واحدة مثلما هو الشأنوالتداولية، ولهذا تجدنا في الدراسات ا

و"لوس ي  (C.Perelman)"الحجاجية: التي تعنى بالخطابات السياسية والفلسفية والقانونية مع كل من "بيرملان

و"روالن (GroupU)، وبالغة سيميائية مع كل من جماعة"مو"البلجيكية(L, olbrechts. tyteca)أولبريخت تيتكا"

 ابارت"، تعنى بدراسة العالمات واألنساق السيميائية للخطاب/الكالم، ومجمل اإلشارات البصرية التي تؤدي غرض

، وبهذا الشكل امتدت مساحة البالغة إلى جملة من املعارف والتخصصات األخرى، كما انفتحت على اتواصلي

ميا للكثير من الحقول املعرفية بتعبير الفيلسوف األملاني املجاالت العلمية والثقافية والفنية، واعتمدت مدخال رس

"والترجينز": "لقد أصبحت البالغة ملكة العلوم اإلنسانية قديما وحديثا"، كما أنها أحدثت نقلة نوعية بانتقالها من 

الخطابات توصيفية تتدارس  بالغة تعليمية معيارية تلقن كيفية اكتساب الفصاحة وملكة البيان، إلى بالغة علمية

تراكيبها، وتهتم بمختلف التخصصات واملجاالت، وبالغة حجاجية تعنى بعناصر التأثير واإلقناع في  وتستقرئ 

 الخطاب املوّجه إلى املتلقي الذي يتحقق بموجب ثالثة شروط هي:

 اللوجوس: آليات اإلقناع )الحجج والبراهين( -

 اإليتوس: القيم التي يثيرها املتكلم-

األثر الذي يتركه الخطاب في املتلقي، أو الصدى/االنفعال؛ أي أن البالغة الجديدة هي "بالغة إقناع الباتوس: -

 وإمتاع".

 بالغة السرد: . 3

على درجة كبيرة من األهمية يتعلق بمصطلح "بالغة السرد" في حد ذاته وما  ءأول األمر ينبغي االشارة إلى ش ي

فضاء العام، وعالقة الخطاب باملقامات واألسيقة املتعارف عليها، والفكر يثيره على مستواه، إذ البالغة حيزها ال

املشترك، والنماذج املعروفة، والخطاب الفاعل، وأدبية األسلوب وجماليته، بينما السرد حيزه التخييل والدراما وهو 

ل، هذا التعارض الصارخ نكار وتفجير وتدمير للمثهو انزياح وانقطاع وإيؤشر على الذاتية والخصوصية "وإلى كل ما

بين مجالين يحيل أحدهما إلى التطابق، واآلخر إلى االختالف، نشأ في سياق تجاهل األدب الحديث للوظيفة 
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االجتماعية، ووجد صداه في تقلص البالغة إلى نظرية الصور، واالبتعاد عن البعد الحجاجي، على هذا النحو حدث 

 . 19عية ابتداء من القرن الثامن عشر"فصل البالغة األدبية عن البالغة اإلقنا

وإذا كان دعاة الفصل يملكون كل املبررات التي تسند توجههم وتدعم آراءهم، فإّنهم باملقابل ال يحوزون على 

الذي يشّيده  ئتالف، فالفضاء التخييلياالختالف يحيل على اال  على أدلة قطعية ودامغة، كما أن األدب بقدر ما يحيل

اقع والعناصر التي يعرفها ويشترك فيها معظم الناس، بغاية استثارته أو  ويتوجه إلى متلٍق  هو يمتح في األساس من الو

إقناعه بمسائل وقضايا عامة ومشتركة، إذ ال يمكن التواصل مع القارئ بواسطة التخييل دون الرهان على ماهو غير 

واملعايير. سيظل النص األدبي مستغلقا من دون خلفية مشتركة، واليمكن إدراك  تخييلي؛ أي على االتفاق واملسلمات

، مما يعني أن إشكال التباين أوباألحرى االلتباس 20االختالف وتحديده إال على أساس التطابق الذي استند اليه"

ة" التي تعنى بالتخييلي من اإلحاطة بالخطاب السردي في ضوء "البالغة العامالبالغة فهوم ال يمنع املاملوجود في 

واإلقناعي معا، بالرغم من املشاكل التي تطرح على مستوى النص السردي املعاصر وفي مقدمتها انفتاحه على عوالم 

واحتفاله بالنص املتعدد الخواص الذي يتضمن فضاؤه القصة  ،ال حصر لها، وخلخلته لألساليب الكالسيكية

اقع.. وغيرها من األمور التي لم تخض فيها واملسرحية والشعر والحكاية الشعبية، و  يمزج األسطورة باالستشراف بالو

البالغة، ومن ثم فالبالغة مطالبة بتوسيع دائرة اشتغالها لتهتم ببنى ووقائع ومواصفات سردية جمالية.. معاصرة 

سردية، وتنفتح على جميع تتجاوز التمظهرات والتراكيب األسلوبية الكالسيكية املعتادة، بالغة تضطلع بكل األنواع ال

الخطابات التي تسّيجها )أسطورة، حكاية شعبية، مسرح، شعر(، وكذا التراكيب التي تبنينها هذه الخطابات )زخارف 

لسانية، أسلوبية، سردية، حجاجية..(، وحتى تستوعب كل هذا بوسعها االستعانة باألدوات والبرامج التطبيقية من 

لشعرية، وتحليل الخطاب، واللسانيات التداولية..وسواها. وبهذه الوتيرة تخرج البالغة املناهج النقدية املعاصرة، وا

من الحيز املغلق، املتمثل في التجليات األسلوبية بمفردها أو العناصر الحجاجية إلى الفضاء الرحب املنفتح الذي 

التأثير والتخييل والجمالية دفعة يستوعب كل األجناس الخطابية واألدبية، ويستثمر في السياق النص ي، والحجاج و 

 .واحدة

 بالغة السرد في النظرية العربية: 1.3

اقف والظروف املقامية،  يطالعنا املوروث العربي القديم بنماذج سردية تطفح باألساليب والخطابات واملو

على سبيل املثال ال -الشعرية والتخيلية، ومن هذه النماذج  التي تمتح من تفاصيل البالغة العربية في تمفصالتها

"نص الخبر" الذي يعتبر جنسا سرديا في األدب العربي القديم،وإن كان النقد الحديث واملعاصر يصنفه تارة  -الحصر

صوصه في ، فهذا الشكل األدبي تتراءى ن22، وتارة أخرى في قائمة "فنون القول"21في قائمة األجناس األدبية النثرية

اقع أو باألحرى  العينات التي أوردها الجاحظ، ينهض من زاوية على اإلفادة واإلمتاع، ومن زاوية أخرى على تخييل الو

اقع بالخيال" سواء الخبر كجنس قائم بذاته أو النوع الذي خرج من رحمه وتحول إلى شكل أدبي قائم  23"مزج الو

مع الخبر في حيثيات جملة من العناصر، منها )السرد، النثر، اللغة  النادرة" الذي يتقاطع"بذاته، ونعني بذلك نص 

اقع، الحجاج، القصر(، ويختلف عنه في سمة الهزل التي تعد خاصية في النادرة  األدبية العادية، االتصال بالو

للخبر  التبارحها، بها تعرف وبها تأخذ الخصوصية الذاتية، و"تقدم لنا مصنفات النثر العربي أصنافا متعددة،
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والنادرة؛ هناك أخبار العشاق والشعراء، واملجانين والحمقى، والزهاد واألذكياء وهناك نوادر البخالء والظرفاء 

ما اتفق، كيف 24والفساق واللصوص وغيرها من األصناف، أو التوزيعات التي يتحلى بها كل من الخبر والنادرة"

ين اثنتين، هما تي تتناولها، نجدها مجتمعة تشترك في جزئيولكنبالرغم من تنوع املواضيع واختالف األغراض الت

استفزاز املتلقي بالتهكم املضحك، واستثارته بعنصر العجائبية، مما يعني أن الخبر بوصفه شكال أدبيا سرديا أو نمطا 

لقارئ بغية تعبيريا يقوم بوظيفتين بالغيتين أساسيتين، إحداهما إبالغ الحدث الطريف أو العجيب إلى املستمع أو ا

اقع بالخيال بأسلوب الوصف  إفادته وإثارته في نفس الوقت، وأخراهما إحداث املتعة األدبية لديه، عبر مزج الو

يحمل في طياته أبعادا تعليمية تتغّيا لفت نظر  والخبر على بساطته املشوق والحوار الجذاب املحيل على الشخصية،

اقع، وكذا القيم املجتمعية املحمودة واملرفوضة بغية جعله املتلقي إلى السلوكات اإليجابية والسلبية  املوجودة في الو

يميز بين هذا وذاك في شكل دعوة ضمنية مبطنةتستهدف توجيه سلوكه لكييتبنى هذه القيمة ويتخلى عن األخرى، 

نستطيع فيه دائما التمييز  ذلك أن القدرة على التمييز بين اإليجابي والسلبي وتحديد قيمة األشياء،"ال تتهيأ إال في عالم

 .25بين الصواب والخطأ، وبين الخير والشر"

ومجمل النصوص التي أوردها الجاحظ في متن "الحيوان"، من قبيل "عبد هللا سّوار وإلحاح الذباب" 

 ، تؤشر على وظائف بالغية ال غبار عليها، يمكن إجمالها في اآلتي:26و"علمه حيلة فوقع في أسرها" و"وفاء الكلب"

إفادته على ما ذكرنا )التأثير في املتلقي والتعل  م( يأوال:إثارة املتلقي و

 ثانيا:النصوص تنهض بوظيفة اإلبالغ والتواصل،إذ فضال عن املتعة التي تدخلها على القارئ عبر إضحاكه وموضعته

في عوالم البهجة والسرور، هي باملقابل تؤدي غرض التواصل بمعيته، كونها تقدم له أخبارا ومعطيات ومعلومات 

عن حوادث وشخصيات بعينها، وحقائق عن مواضع وسلوكات قيمية وعلمية إنسانية ومجتمعية، بغاية إفادته 

ثمهي تعمل على إبالغ رسائل محددة إلى املتلقي، باملعلومة وكذا التأثير فيه من خالل توجيه أفعاله وسلوكاته، ومن 

تنطوي على وظيفة تداولية ومقصدية متوخاة، تارة تعليمه، وتارة إقناعه بش يء معين، وتارة دفعه إلى تغيير رأيه 

م التي يزخر بها كتاب "البخالء"و"البيان والتبيين"، التي يسوقها الجاحظ بأسلوب أوسلوكه .. وما إلى ذلك من القيّ 

ردي سلس، عبر نماذج شخوصية وأحداث تدعو املتلقي بشكل ضمني إلى أفعال التكافل وإعمال العقل والفكر، س

م الجود والكرم والتشبث بالثقافة العربية األصلية ضمن التحوالت الثقافية واالقتصادية الكبيرة التي يعرفها قيو 

لخدمة أغراض محددة وتمرير رسائل معينة، على املجتمع العباس ي، وعلى هذا النحو وظف الجاحظ السرد بالغيا 

شاكلة املسائل الكالمية التي كانت تتبناها املعتزلة ويرفضها قطاع عريض من املجتمع العباس ي، كدور املعرفة 

العقلية املجردة في االطالع على الحقائق ومعرفة كنه األشياء، وتفسير الشرع.. الخ، وألن هذه النصوص أداة إبالغية 

، ينبغي تلقيها في أسيقتها ومقاماتها، عن طريق الوقوف على وظائف النص واألثر الذي تركه في اتواصلي اغرضتؤدي 

 ااملتلقي، بدل االكتفاء بدراسة أس
 
حدد قيمتها إال ليبها وتصنيف جمالية معانيها، إنها نصوص تواصلية بامتياز ال ت

ثارها في نفسية متلقيها، وكشف مقاصدها الخلفية والفلسفية واإليديولوجية والتعليمية والتهكمية، آناء تحديد ثأ

 .وأدواتها الحجاجية املعتمدة في عملية اإلبالغ
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ثالثا: وظيفة التشخيص والتصوير: أو مايسمى في البالغة العربية بالتمثيل، وهو انتقال الصورة األدبية من الحالة 

حالة الحسية، ويتأتى في مضمار التخييل عبر تفعيل التشخيص الحس ي واملشابهة والوصف واملبالغة.. املجردة إلى ال

وتنطوي بالغته على اإلمتاع واإلفادة، وتزاوج بين التخييل واإلقناع، وتيسير املعنى وتجسير املفاهيم بين الصورة 

احات أسلوبية، ويتفرد التمثيل في كونه يحقق املجردة والصورة الحسية فيما يوظفه من تشبيهات واستعارات وانزي

الغاية الجمالية عندما ينقل الفكرة من العقل املجرد إلى عقل املحسوسات، وباملقابل يؤثر في النفس ألن األثر 

جاء في أعقاب  االجمالي يكون له وقععلى النفس وينطبع بسهولة في الذاكرة، وهكذا يؤدي الوظيفة الحجاجية، "إذ

و برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها األصلية إلى صورته كساها أبهة.. وضاعف قواها في املعاني أ

، ويفيد كالم الجرجانيأن التمثيل ليس أداة جمالية فقط، بل أداة حجاجية تواصلية، فهو 27تحريك النفوس لها"

يرية والصيغ األدبية التي تنزاح بالصورة من يترك أثرا في النفس، ويأتي الكالم الواصف والسردفي طليعة األشكال التعب

املضمون العقلي املجرد إلى املضمون الحس ي، فالسرد تؤثثه األفعال واألحداث والشخصيات الفاعلة في األحداث 

واألمكنة.. وهي العناصر التي توفر له إمكانات التشخيص والتصوير، وبالتالي إيصال املعنى املبدئي إلى املتلقي والتأثير 

يه باعتبارها مؤشرات حسية، والتمثيل وفق هذه الطريقة هو عينه الذي تطلعنا به نصوص الجاحظ في اعتمادها ف

هي أن  نتيجةاملزاوجة بين التخييل وتمرير الرسائل املبطنة مدعومة بالحجاج والتشخيص الحس ي الجمالي، وال

التمثيل صيغة بالغية عربية قديمة تتضمن التصوير والحجاج، مما يعني أن النصوص السردية تتيح إمكانية 

اجتماع الوظيفة التخييلية مع الوظيفة الحجاجية، ألن التشخيص الفني يعد: "وسيلة معرفية تقرب املعاني املجردة 

. وهذا التصوير الحس ي مرتبط بطبيعة الحال بغايات أبعد التي يصعب على املرء استيعابها عقال دون معاونة الحس

 .28من مجرد االفهام، ربما تكون أخالقية، أو تربوية تهذيبية أو للتأثير فقط"

 تجليات البالغة الجديدة في النص السردي القديم:.2.3

الحجاجي اإلقناعي، إذا كانت خالصة البالغة الجديدة ال تخرج عن املعنيين األساسيين املتمثلين في: املعنى 

ي دن النص السر إالتداولي في املفهوم املعاصر، واملعنى الشعري التخييلي الذي يصب في التصوير والتعبير الجمالي، ف

أخرى، كاستثارة بالعربي القديم يزاوج بين املعنيين، فهو من ناحية يسعى إلى التأثير في نفسية املتلقي بطريقة أو 

اقفه حيال قضايا ومسائل معينة، مستخدما وسائل اإلقناع والحجاج  عواطفه أو توجيه سلوكاته أو تغيير مو

املختلفة، ومن ناحية أخرى نجده يبث سمات املتعة وعناصر الجمالية، ويحفز مخياله من خالل التصوير الحس ي 

يتين ومشاهد الغرابة والتمثيل االستعاري.. وتتفرد النصوص السردية العربية القديمة بميزتين بالغ

أساسيتين،كالهما تتغّيا التأثير في املتلقي واستقطابه، تتمثل األولى: في التأثير املباشر في القارئ بتوظيف األسلوب 

يره بأدوات وتستث الذي يقدم املعنى جاهزا له دونما حاجة إلى إعمال الفكر والخيال بغية التأويل، والثانية: تستفزه

 املنتج مع النص، وتعمل على تفعيل مخياله للتجاوب مع األثر األدبي.خاصة وعالمات لسانية على التفاعل 

ومن األمثلة التي تنسحب على امليزة األولى، نصوص مقامات "الهمداني" و"الحريري"، فهي تتوجه إلى القارئ 

 اأو أخبار  ابشكل مباشر، مفصحة عن فحواها ومحددة مبتغاها بغية التأثير فيه كي يتلقاها تداوليا، باعتبارها قصص

تنطوي على وقائع أخالقية وتعليمية وتوعوية يكتفي املتلقي بمعيتها بدور االستجابة والتقبل، وما يقال هنا عن 
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املقامات يقال عن جزء معتبر من قصص ألف ليلة وليلة، وأخبار ونوادر الجاحظ، إذ تبادرنا بأنها تقدم 

والشواهد، وتستعرض الوقائع بطريقة واضحة إذ ال تتجاوز بواسطة السرد مسندة باألدلة وأدوات اإلقناع اأفكار 

 بالغتها املعاني البسيطة واألسئلة املتداولة واملحصورة.

أما الشواهد التي يمكن أن نسوقها عن امليزة الثانية، بخصوص النصوص التي تشغل ذهن القارئ 

ها على سبيل املثال ال الحصر الكثير من وتستفزه، وتدعوه إلى املشاركة في تأويلها بشكل مبطن، فعديدة ومن بين

قصص "ألف ليلة وليلة" املضمنة بداخل القصة اإلطار، كقصة "الصياد والعفريت" التي تحيل في املعنى الظاهر 

على أن الصغير بإمكانه أن يتغلب على الكبير إذا استخدم ذكاءه وعقله، وأن الخير يتغلب على الشر .. بينما معناها 

مر خلف جملة من العالمات االستعاريةيهجس بداللة أخرى مغايرة تماما، تتمثل في أن "املخلوقات الباطني املض

،وفضال عن ذلك تطالعنا عديد القصص في "ألف ليلة وليلة" باحتفالها بالفضاء 29املدجنة ال يرتجى منها شر"

.. وغيرها، ولعل الغرابة  الغرائبي والعجائبي، من قبيل قصة "السندباد البحري"، وقصة "البساط السحري"

تتضاعف أكثر فأكثر في كتاب "كليلة ودمنة" املترجم إلى اللغة العربية عن الفارسية، الذي يطالعنا بقصصه على 

اقعية إلى كائنات  لسان الحيوانات، تقوم في أفعالها وتصرفاتها بما يقوم به البشر، إذ أسند كاتبها سمات إنسانية وو

قصصيا كله غرابة وعجائبية، تمارس فيه الشخصيات السردية الحيوانية  ؤثث فضاء  حيوانية غير بشرية، لي

بعينها وتمرير رسائل مشفرة حول مسائل سياسية واجتماعية  صابة مراٍم وظائف اإلنسان والحيوان معا، متقصدا إ

اقع و  أحداث وثقافية سادت عصر ظهور القصص، حيث استخدم املؤلف األسلوب العجائبي للتعبير عن الو

اقعه، كأن ينتشل نفسه من املساءلة، أو درءا لخطر محدق، أو توظيف التلميح بدل  املجتمع، لدواٍع  تتعلق به أو بو

 التصريح للتأشير على متلقي ضمني مقصود.. وأشياء من هذا القبيل.

تواجهها حية وما يقال هذه النصوص يقال عن الكثير من أخبار ونوادر الجاحظ كقصة "املرأة املذنبة" التي 

،وقصة "ليلى الناعطية" وغيرها من "غنية"وهي في طريقها ألداة فريضة الحج وقصة "األعرابية الفقيرة" التي تسمى 

القصص التي تنطوي على معنى ظاهر، وآخر ضمني يحتاج إلى مشاركة القارئ.. الذي يعمل على ربط األخبار 

وبنصوص أخرى في عهدها، ليصل إلى معناها الخفي الذي أضمره السارد لحاجة في نفسه، أو  القصصية بأسيقتها

 بغية استثارة متلقيه. 

ونخلص من هذا إلى أن السرد العربي القديم وظف آليات الحجاج كما وظف أدوات التخييل في استثارة 

جود في الفنون النثرية كما الشعرية، مما قطابه، ودلل بشكل واضح ال تشوبه شائبة بأن التصوير مو تاملتلقي واس

اقعي، من خالل تقديمه  يعني أنه خاصية أدبية بالغية عربية، تنهض بتجسير املسافة بين املعنى املجرد واملعنى الو

 بصيغة حسية بصرية، تجعل ما التراه وال تدركه الحواس مرئيا ومدركا، على طريقة الرسم والتجسيم.

العربي القديم طابع"التشخيص"أو "األنسنة" بإضفاء الطباع اإلنسانية على  ويأخذ التصوير في السرد

اقع إنساني، أو  الجماد أو الحيوانات، مثلما أشرنا مع"كليلة ودمنة "، وهو نمط تصوير "يقوم على خلع ماهو في الو

، 30أو غير معنوية" إضفاءالخصال البشرية على أشياءأو كائنات غير إنسانية، سواء كانت حية أو جامدة، معنوية

 ته، ألن املسرود يدهشه ويؤثر فيه.ءبطريقة تستدرج القارئ بشكل وبآخر إلى قراءة النص وإعادة قرا



11 
 

 بالغة الرواية/السرد في النظرية الغربية: . 4

صياغة  تأسست بالغة الرواية في النظرية الغربية انطالقا من السؤال املحوري واإلشكالي التالي: ملاذا اليتم

ولإلجابة على االشكالية قام  ؟بالغة خاصة بكل األجناس األدبية، طاملا هناك إجماع حول بالغة عامة لكل الخطابات

مجموعة من النقاد واملفكرين بموضعة العوالم الروائية تحت ضوء البالغة املنفتحة، التي بإمكانها أن تستعين 

األخرى في مقاربتها للرواية، بدل االكتفاء ببرامج البالغة الكالسيكية، ومن  بأليات املناهج واملباحث القراءاتية

الباحثين األوائل الذين لفتوا االنتباه إلى ضرورة االهتمام ببالغة الرواية "ميخائيل باختين"في كتابه "الكلمة في 

بقضايا أسلوبية الرواية، ينطلق  الرواية"، عندما أقّر بالعبارة والحرفأنه "لم يظهر حتى القرن العشرين طرح واحد

من االعتراف باألصالة األسلوبية للكلمة الروائية، الكلمة النثرية الفنية، إذ ظلت الرواية ردحا طويال من الزمن 

موضع دراسة إيديولوجية مجردة، وتقويم اجتماعي دعائي فقط، في حين أن املسائل التي تشخص أسلوبيتها مهملة 

، وكالم باختين في هذا املقام ال تشوبه شائبة، إذ ال يختلف اثنان أن 31عرضا وبدون مبدئية" إهماال تاما، أو تدرس

نقاد الغرب تعاملوا مع النصوص الروائية في كنف املناهج السياقية الخارجية اإليديولوجية، أو في كنف املقاربة 

من عشر أسير البالغة الكالسيكية، ولهذا كان البالغية الكالسيكية، بدليل أن النقد الغربي ظل "إلى حدود القرن الثا

عاجزا عن فهم الخصوصية األسلوبية للرواية، مما جعل أحد النقاد املعاصرين يالحظ أن البالغة الكالسيكية، 

 .32بقدر ما كانت تتميز بالحذق في تناول لغة الشعر، فإنها تتميز باالبتذال عندما يتعلق األمر بمشاكل السرد"

على هذه الحقيقة في مقال له انتقد فيه هيمنة الشعرية على البالغة في (GérardGenette)ر جينيتولقد وقف جيرا

مطلع السبعينيات، داعيا في ثناياه إلى نقل االهتمام من بالغة الجملة إلى بالغة النص، ومن البالغة العامة إلى صورة 

ور ثالثة نصوص تكاد تكون متزامنة، مع اختالف (ظه1970_1969بين )"عرفت الفترة املمتدة  :أو بتعبيره33التعبير

ملجموعة (Rhétorique Générale)احجامها فإن عناوينها تش ي بأمر ذي اعتبار، نقصد بذلك البالغة العامة

ونقصد (Rhétorique Généralisée)لذي نعلم أن عنوانه األصلي هو: البالغة املعممةا (Liége Groupe)"لييج"

 peur Un Rhéterique De la Figurée)نحو بالغة لصورة معممة (Deguy Michel)ثانيا، مقال ميشيل دوكي

Généralisée)رونقصد ثالثا، مقال"جاك سوش"(jaque soycher) الستعارة املعممةا(LaMétaphor 

Généralisée)"كما أنه في متنه "صور  ، 34هكذا يتقلص املوضوع، من البالغة إلى صورة التعبير، ثم إلى االستعارة "

((Figures"في كيفية تشكل الحكي فيها أيضا )35لم يتدارس "الصورة الشعرية فقط ولكن )كان يبحث. 

(من الباحثين الذين  (Jean-yvesTadieيعد الناقد الفرنس ي "جون إيف تادي" "جيرار جينات"وإلى جانب 

الذي ذهب فيه إلى أن النص (Le Récitpoétique)جديد للنصوص األدبية في كتابه "املحكي الشعري" ا بتلٍق طالبو 

ومتقطعة، وشيئا فشيئا بدأت  36في األصل، سوى أنه يأتي بوتيرة متدرجة امحكي االشعري بدوره ليس إال تعبير 

الدراسات الغربيةتنقل االهتمام من بالغة العبارة أو الجملة إلى االضطالع بالبناء الكلي للنص، ضمن محور أوسع هو 

ا قام به "ريتشاردز" في دعوته إلى تحديث البالغة لدى إقراره بأن "الحجر األساس الذي "بالغة الخطاب"، من قبيل م

افة املعنى الخاص؛ أي االعتقاد بأن للكلمة أو املفردة معنى ثابتا مستقرا،  يقوم عليه سوء الفهم، هو مايسميه بخر

، وفضال عن 37ملالزم له"بصرف النظر عن السياق أو االستعمال عامة، كما أن لكل إنسان اسمه الخاص ا
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( أن الدرس ينبغي أن يتوجه صوب التمظهرات الخيالية للعقل (GeorgeLakoff"ريتشاردز" اعتبر "جورج اليكوف"

كالكناية واالستعارة والتخييل بشكل عام، ألن هذه األخيرة هي مركز أبنية التفكير وهي التي تستوعب معاني تجاربنا 

 هو في األصل تخييلي.الشخصية، وإدراكنا الحس ي الذي 

ومن الدراسات الهامة التي أولت العناية بالدرس البالغي عامة وبالغة الرواية بشكل خاص مقدمة مقاربات 

، و"لغة الرواية" لـ"دافيد (MikhailBakhtine)أدبية، نجد كتاب "شعرية دويستفسكي" ملخائيل باختين 

ة" وكذا "الصورة في الرواية الفرنسية الحديثة" "لستيفن ، و"األسلوب في الرواية الفرنسي(David lodge)لودج"

.. وعلى هذا النحو أمس ى اهتمام (WayneBooth) و"بالغة التخييل" لـ"واين بوث"" (StephenUllman)و"أوملان

الدراسات السردية الغربية ليس الجوانب اإليديولوجية والتقويم االجتماعي، وصورة الكلمة، وإنما الصورة 

الروائية الكلية، واملجاز السردي وعالقة الشعرية بالحكي .. لتعرف البالغة الغربية نقلة نوعية من شكل األسلوب 

إلى "الصورة الروائية" كإجراء نقدي ينهض بتحليل األعمال الروائية في نطاق رصد فنيات  إلى"األسلوبية املعاصرة"،

 .السرد، ثم يتدارس الصور الحكائية في إطارها العام الكلي تالتصوير اللغوي في تمفصال 

 مفهوم بالغة الرواية وإجراء الصورة الروائية:. 5

هج النقديةواملقاربات القرائية، ظل يعلن عن نفسه على الرغم من أن النص الروائي تجاذبتهعديد املنا

كمادة خام بوسعها أن تستقطب تجارب أخرى وقراءات جديدة، لينفتح على عوالم البالغة الجديدة وقد تبلورت في 

شكل "أسلوبية معاصرة"، تتعاطى بالغيا مع النص السردي كما الشعري، مسلطة الضوء على بالغة الرواية 

مار نسيجها املعقد وتمفصالت أسيقته الخارجية والداخلية، بغية رصد الصور الروائية البالغية وأسلوبيتها في مض

اقع، تحت عنوان "الرواية استعارة كبرى" مثخنة بالتشخيص املجازي  وانزياحاتها األدبية وعالقة ذلك ببالغة الو

ناع والتأثير في املتلقي، إنها تجليات صريحة والتصوير االستعاري، واألساليب الحوارية الحجاجية التي تعتمد على اإلق

للعالقة الصورية بين املشاعر اإلنسانية والفضاء التمثيلي التخييلي البليغ، وعلى هذا األساس تستوجب الضرورة 

القرائية اإلحاطة بما ينطوي عليه هذا الفضاء من مكونات بالغية، على شاكلة املجاز السردي، والصورة السردية، 

حميد بتعبير "-يب الحجاجية، والتجاذبات بين السردي والشعري.. ذلك أن الحديث عن بالغة الرواية والتراك

يعني جعلها "متصلة بميدان أوسع، وهو األسلوبية بمعناها الوظيفي .. الرواية ككل يمكن النظر إليها،  -لحميداني"

للرواية يتحدد بزاوية نظر الروائي، مما يكون له أثر  هي نفسها باعتبارها استعارة تمثيلية كبرى .. إن الطابع األسلوبي

، كما أن الرواية هي من زاوية تمتح من الخيال، وهذا األخير يتشكل من الصورة 38مباشرة على تحديد هوية الرواية"

اقع،والطابوهات واملحظورات، تطالعنا تارة  األدبية بمختلف أشكالها وألوانها، ومن زاوية ثانية هي مسار لتجليات الو

اقع على بشاعتها ومرارتها، وفي  باألشياء الجميلة واملشاعر املتدفقة، وتجعلنا تارة أخرى وجها لوجه أمام حقائق الو

ع يكبح دجميع الحاالت يأخذ التشخيص مجراه محلقا في أبعاد ال متناهية، ال ش يء يوقف حريته التعبيرية وال را

 جماحه التخييلي.

يحائية،مسيجة أساليب بحمولتها الرمزية وداللتها اإل  مرة ذلك تتجلى الصورة البالغية في لغة السردوفي غ

اقف وظروف مختلفة، وأشكال خطابية تطفح بالداللة  متنوعة، وفضاءات جماليةوعوالم شخوصية بمو
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ة كبرى، ال ترتبط باملكونات عيها، ومعلنة أن الرواية صورة بالغيااالستعارية، فاتحة بذلك أبواب التأويل على مصر 

تتطلب التفاعل واالنخراط التام بمعية  ،الشكلية والداللية فقط، بل ترتبط باألبعاد الحسية والذهنية اإلدراكية

 الفضاءات التخييلية وحظور الحس التأويلي.

لي والبناء إن البالغة الروائية تبحث في الصورة السردية املوسعة، التي يؤثثها التشخيص اللغوي التخيي

السردي الجمالي، بخصائصه الفنية اإلنسانية، وأسيقته املتنوعة، النصية والذهنية والتعبيرية والبالغية 

واألجناسية،وهي كل ذلك ألنها"وسيلة للتعبير الفني والجمالي عن قضايا إنسانية خالدة، مثل الحياة واملوت، والحب 

. فهي طريقةللتشكيل والتصوير والوصف، وغايتها الوظيفة الفنية والكراهة، والسعادة والشقاء، والسلم والحرب.

والجمالية.. ومن ثم فالصورة الروائية هي مركز التفاوض ومعترك االختيارات الفكرية والفنية التي صدر عنها 

 .39الروائي، على اعتبار أن الصورة إجراء لغوي ووسيلة فنية وغاية"

روائية املوسعة تتفرع إلى ثالثة جوانب أساسية هي: املكونات وبشكل مختزل نقول إن بالغة الصورة ال

والسيمات، والصور الفرعية، ولذلك تستدعي املقاربة البالغية تدارس جملة من األسيقة للقبض على الصورة 

السردية املوسعة وفق خطوات منهجية مرحلية ومستويات تحليلية متتابعة،يمكن إيجازها في النقاط األساسية 

 ة: التالي

 السياق النص ي: ويتم فيه بحث املكونات الثابتة التالية:  أوال:

 املكونات السردية: )األحداث، الشخصيات، الفضاء، الوصف، اللغة، الرؤية السردية(-أ

افة، سمة التوتر.-ب اقعية، سمة العجائبية، سمة الخر  السيمات الثانوية: سمة الو

املستوى األجناس ي: وفيه ينبغي الوقوف على مكونات الجنس األدبي داخل الصورة الروائية، عبر إلحاق الصورة  ثانيا:

بسياقها النوعي الستخالص ميزاتها التحسينية والنوعية، ألن الصورة الروائية شأنها شأن الصورة الشعرية تتعالق 

على السياق الذهني )التفاعل بين املتلقي والصورة( وعناصر بشكل أو بآخر مع عناصر الفضاء الروائي. ثم يأتي الدور 

الحجاج، فالسياق اللغوي )تدارس األساليب والتراكيب اللغوية(، لتتوقف العملية عند السياق البالغي، أين ينبغي 

ية، من رصد الصورة الروائية الكبرى، وتحديد سيماتها الجمالية بمعزل عن بالغة الشعر؛ أي دراسة "الصورة الروائ

اقها عن  حيث هي مظهر أسلوبي، تعبير نسقي عن التماثل البالغي املتجذر في السياق الكلي للمتن. ومن هنا افتر

الصورة البالغية التزينية التي قد تندرج في إطار السرد إال أنها تظل فيه في وضعية افتقار إلى سمات التكوين 

إلجرائي للصورة البالغية الكبرى إلى اإلحاطة بالصورة السردية فنيا ، وبمعنى من املعاني يتطلع البرنامج ا40الروائي"

 وجماليا وبالغيا، بعيدا عن بالغة الشعر وعن البرامج التي يوظفها علم السرد في تطبيقاته النقدية املعاصرة. 

وبهذاالشكل يتسنى مللمة بالغة الرواية في مضمار مكوناتها الفنية والجمالية واإلنسانية، وذلك 

باستيفاءالشروط البالغية املتصلة بالبنية، والداللة، والوظيفة، باعتبارها العناصر املؤطرة للسرد الروائيإلى جانب 

الصورة األدبية ذات الطابع السردي، ونخلص من هذا أن البالغة الروائية هي بالغة سردية في املقام األول، إنها 

الفكرية؛ أي الحجاجية التي تجعل القارئ يقتنع بأنه بصدد حكاية "مجموع الطرائق والوسائل الفنية واألسلوبية و 

، يحاور ساردا ويتفاعل مع املسرود ضمن فضاءزمني ومكاني متخيل، تؤثثه لغة سردية شعرية 41وليس بصدد فكرة"
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التحيين  خاصة، وتيمة تتوهج باإليحاء واإلمتاع تبنين أفقا نصيا يتطلع إلى أفق قارئ مميز يتفاعل معه، وينهض بفعل

والتأويل البالغي الروائي، ذلك أن بالغة الرواية هي "بالغة نوعية، من خالل بحثها الدائم عن الصورة الكلية 

وتنماز بشعرية  ،42والجزئية التي يحفل بها النص،باعتبارها محكيات لها طابع خاص على املستويين البنائي والداللي"

زخارف اللسانية فقط، بل بالغة وشعرية التفاصيل السردية كذلك التي خاصة أيضا، التسيجها البالغة اللغوية وال

 تنهض باستدراج املتلقي واستقطابه وشد انتباهه وإيهامه بحقيقة الخيال.. وما إلى ذلك.
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 – الجاحظ آراء خاللمن -معالم البالغة الجديدة في التراث العربيتجليات عنوان املداخلة : 

 

ويروم  ال يزال الدرس البالغي غير مستقر ، وفي حركية وتجديد دائم سواء من حيث مسائله ومناهج دراسته .

هذا البحث إبراز مركزية الجاحظ في النظريِة البالغيِة العربيِة ، وتقديم قراءة جديدة للبالغة العربية القديمة ، في 

  والبالغيين نظرية الحجاج بديال لها .ظل تبني عدد من النقاد 

عرف الدرس اللغوي العربي تطورا كبيرا ونضجا واضحا خالل القرن الثاني للهجرة ويرجع ذلك أساسا إلى ما 

توصلت إليه العلوم املعرفية من حقائق ونظريات استفاد منها النقد األدبي الحديث ، إذ إن العلماء واملفكرين 

افر في إنتاج املعرفة ، فأسسوا حركة فكرية مسايرة للمشهد الثقافي  والبالغيين العرب أبدعوا وأسهموا بشكل و

عملت على تجاوز هنات بعض النظريات طارحة في الوقت ذاته البديل ، بفضل لغويين وبالغيين ومفكرين متمرسين 

امة واضحة في قيضعون كل ش يء موضع املساءلة والحوار. وفي غمرة اللغويين واملفكرين العرب آنذاك يبرز الجاحظ 

العربي التراثي فلسفيا ، لغويا ، أدبيا وبالغيا من خالل ما خلفه من مؤلفات تجلي بوضوح خصوصية خارطة الفكر 

العصر  –في العصر الذهبي فكره ، العقالني واللساني انطالقا من قاعدة معرفية زاخرة بمستجدات املشهد الثقافي 

 . الغية واللغوية العربية القديمةفأحدثت إنجازاته نقلة نوعية في مسار الحركة النقدية والب –العباس ي

هذا شكلت رؤيته للنظريات اللغوية أسئلة القضايا اللسانية وامتدادات النظريات اللغوية ن وانطالقا م

الحديثة املنسوبة إلى روادها مكونا رئيسا من مكونات الدرس اللساني عند الجاحظ . كما تثير بعض التساؤالت جدال 

ت الثقافية املرجعيا -الحديثة ، وتتمحور إشكالية هذه التساؤالت في :  بالغيةالنظرية ال ل أثره في تطوير معرفيا حو 

عالقة ماض ي  - تعامله مع مختلف القضايا البالغيةالحديث عن منهجيته املتبعة وكيفية  - التي تشبع بها الجاحظ

 . بحاضرها البالغيةالدراسات 

mailto:mzjhonsmith@gmail.com


على الجانب التاريخي التطوري ، بل على الحدث الجاحظي وما  و لرسم معالم هذه القراءة النقدية ، لن أركز 

املعاصرة ، وهل الدرس  مدى تقاطعه مع املكتسبات البالغية والخطابيةبعده باعتباره محورا للبحث محاوال إبراز 

تفكير وما مدى صمود الوما هي خصائص البالغة الجديدة ؟ البالغي القديم محصور في البيان والبديع و املعاني ؟ 

 البالغي العربي ضمن حركة التفاعل بين التراث والحداثة ؟

يدور الحديث اليوم عن بالغتين : كالسيكية وجديدة ، فالبالغة الكالسيكية هي بالغة بيانية معيارية وتعليمية 

نن في الكتابة تساعد الكاتب أو الخطيب على كيفية الكتابة واإلنشاء والخطابة ، أي أّنها أداة لإلبداع ووسيلة للتف

 بغية الوصول إلى تأليف راق ، وأداة ناجعة الكتساب ملكة الفصاحة والبيان .

صف القرن العشرين ، أصبحت البالغة في ثوب جديد ، ألنها كانت تعنى بوصف قواعد الخطابات تومع من 

مناهج معاصرة لسانية واألجناس األدبية وتصنيف الصور الباغية واملحسنات البديعية وبيان وظائفها في ضوء 

وبنوية وسيميائية وشعرية . ولم تقتصر البالغة الجديدة على ما هو لساني في دراسة الصور والخطابات األدبية ، بل 

 كانت تهتم بالحجاج في الخطابات الفلسفية واألخالقية واالجتماعية والقانونية والسياسية مع ) شايم بيرملان

C.Perelman ت تيديكا( و ) لوس ي أولبريخ L.Olbrechts-Tydeca ) 

تجلت في كتابات الجاحظ مفاهيم كثيرة تشكل أساسيات الدرس اللساني التداولي املعاصر الذي يدّرس وقد 

  .وتتقاطع معها ، ومن بينها البالغة  وكان للمفاهيم التداولية تأثير واضح في علوم أخرى تقترب منهافي جامعاتنا اليوم 

فقد أفاد الجاحظ من ينابيع سوق البصرة التي كانت ملتقى العلماء واألدباء ، وأسهم في تكوين شخصيته 

كثرة قراءته لكل ما وقع تحت يده من كتب، حتى إنه كان يستأجر دكاكين الوراقين فيبيت فيها ) العلمية واألدبية 

رع من فروع املعرفة، وهكذا أخذ الجاحظ اللغة عن األمة في كل ف للنظر، وكذا العصر العلمي املزدهي بأشهر علماء

أشياخها الكبار: األصمعي ، وأبي عبيدة، وأبى زيد األنصار ، وأخذ النحو عن األخفش األوسط ، وأخذ الحكمة عن 

االعتزال على شيخ املعتزلة في ذلك العصر: أبى إسحاق إبراهيم بن سيار النظام،  صالح بن جناح اللخمي ، وتفقه في

 (1)في عصر عاش فيه كبار الشعراء والكتاب ( قّيض للجاحظ أن يعيش فقد

واألدب إال  أثرت هذه املعلومات في حياة الجاحظ وفى مؤلفاته املختلفة التي لم يترك فيها بابا من أبواب العلم

سبعين كتابا ومن طرقه، وصار بذلك أعجوبة الزمان وينبوع االفتنان ، إذ ذكر الباحثون أنه ترك ما يزيد على مائة و 

لفها الجاحظ، بث فيها الجاحظ  االذي يعّد واحد والتبيين" أشهر كتبه الكبيرة: "كتاب البيان
ّ
من الكتب الكثيرة التي أ

الخطابة، الكالم الجيد ، خطبة أو جدال أو حوارا أو قصصا  آراءه البالغية والنقدية في مسائل شتى كالبيان ، البالغة،

ويمكن تصنيفه مؤلفا في البالغة ، لتضمنه عديد املقاييس  .صول األدبية واللغوية عموما من األ حتى عّدت آراؤه 

البالغية من بيان وبديع غير أن منهج الجاحظ فيه جعل هذه املقاييس ال تدرك إال بحسن التأمل ، حتى قال أبو هالل 

، كما أنه يمزج بين 2(ال توجد إال بالتأمل إن أنواع البيان والبالغة مبثوثة في تضاعيفه و منتشٌرة، )العسكري عنه 

 .القضايا واألفكار
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 :وتضمّن كتاب البيان والتبيين بابين كبيرين هما

 وضّمنه الجاحظ مجموعة من الفصول تتعلق باللسان و ما يتصل به من مخارج الحروفباب الكالم: -

) الذي يحمل كثيرا املفاهيم املتداولة في الدرس اللساني  .وعيوب الكالم ، و اختالف طرق اآلداء، واللحن والفصاحة

 الحديث ( 

تحدث الجاحظ عن  و تعّرض للحديث عن البيان ، و البالغة ، و الخطابة آدابها و شروطها ، كما باب البالغة:-

) ه، في قوله  مطابقة الكالم ملقتض ى الحال و العناية بأقدار السامعين في نقله لحديث بشر بن املعتمر في صحيفت

مدار  واملعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة ، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة ، وإنما

افقة الحال وما يجب لكل مقام من املقال أن يعرف  املتكلم ينبغي) ، و  (1)(الشرف على الصواب وإحراز املنفعة مع مو

كالما ولكل حالة  أقدار املستمعين و بين أقدار الحاالت ، فيجعل لكل طبقة من ذلكأقدار املعاني و يوازن بينها و بين 

 . (2)( من ذلك مقاما

 إذا أعطيت لكل مقام حقه وقمت ) و من أقوال الجاحظ في وجوب مطابقة الكالم ملقتض ى الحال قوله     

العدو  م ملا فاتك من رضا الحاسد وبالذي يجب من سياسة ذلك املقام ، و أرضيت من يعرف حقوق الكالم فال تهت

 . (3)( فإنه ال يرضيهما ش يء

امللك بكالم  ال يكلم سيد األمة بكالم األمة، وال) وعّد العناية بأقدار السامعين من شروط البالغة فقال     

يح وال كل التنق السوقة، وال يكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة، وال يدقق كل التدقيق وال ينقح األلفاظ

، فاملطابقة  (4)( عليما يصفيها كل التصفية، وال يهذبها كل التهذيب، وال يقبل ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا

واألسرار من بسط أو إيجاز أو  لدى الجاحظ أن يكون الكالم وفقا ألحوال السامعين بمراعاة الخصوصيات واللطائف

 أنه لم فعلى الرغم من أن الجاحظ اعت . حذف أو تكرار
ّ

بر املعاني مطروحة في الطريق يستوي فيها الخاصة والعامة إال

 يهمل جانب املعنى و داللة اللفظ ، فقد تعّرض إلى دالالت األلفاظ ومعانيها . 

 ال
ّ
جريبّية تعمل بمبدأ بالغة ال تخويمكن القول أن

ّ
رج عن دائرة العلوم األخرى ، فكّل العلوم اإلنسانية والت

حق على تطوير الفكرة الّسابقة ويشير إلى ما فيها من خطأ أو خلل أو نقص األخذ من 
ّ

منطلقات الّسابقين ، إذ يعمل الال

الطبيعي أن يستفيد الالحق من الّسابق ، ولوال أخذ  فمن مع إظهار مكامن حسنها فترقى إلى صورة ونتيجة أحسن ،

 ة من الّرقي واالبتكار الذي نشهده اليوم .العلوم بهذا املبدأ ملا تطّورت وما وصلت إلى هذه الّدرج

خضع لهذا املبدأ أيضا ) ومن حّق كّل طبقة أن تستغّل نشاط سابقتها وتضيف إليه ما وكان البّد للبالغة أن ت

ق هذه املشاركة العاّمة في عناصر الحياة 
ّ
ل شخصّيتها وتاريخها الخاّص تمثيال موضوعّيا أو شكلّيا ، وبذلك تتحق

ّ
يمث

                                                           

 .136، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج -(1)
 .136املرجع نفسه ، ص -(2)
 .116املرجع نفسه ، ص - (3)
 .92املرجع نفسه ، ص  -(4)



اس جميعا . هذا قانون إذ ينه
ّ
ض املمتازون باالبتكار واإلبداع غير مستأثرين بما عملوا ، ولكّنهم يفيضون منه على الن

  (1)يسري على الحياة األدبّية باعتبارها ظاهرة إنسانّية (

من وباستقراء آراء الدعاة إلى تجديد البالغة ، نجدهم يتجهون في شبه إجماع إلى تخليص البالغة مما شابها 

ى بعض منهم االعتماد على تراثنا في البالغة ، وجعله ومباحث األصوليين وما إليها ، فرأمسائل املنطق والفلسفة ، 

أساسا للتجديد ، وأن التجديد يجب أن يكون نابعا من روحنا ومجتمعنا ، وتكويننا وفطرتنا وذوقنا وبعض آخر يرى 

أخرى مؤلفه على منهج حديث مستقل ، مبني على أساس من أن الكتب القديمة يجب أن تلغى ويحل محلها كتب 

الدراسات الغربية الحديثة وبعض ثالث يرون املزج بين البالغة العربية بالدراسات البالغية الحديثة في شتى اللغات 

لقديم من الخير الجمع بين ما يصلح من تراثنا ، وما يصلح من بالغة الغرب ، وأن التعايش بين اه األوروبية ، وأن

أقوى أثرا ،  تي تعتبر  الفكر البالغيفوالحديث أفضل نتاجا و
ّ
طبيقّية ال

ّ
ظريات واإلجراءات الت

ّ
العربّي القديم حافل بالن

  لكثير منأصال 
ّ
تي تثير إعجابنا ملا اكتسته من ثوب حداثي ترجع أصولها  ظرياتالن

ّ
في حقيقة األمر إلى تراثنا الغربّية ال

ويمكن اتخاذ مسألة السرقات األدبية نموذجا حيا  ، وقد ال يكمن االختالف سوى في املصطلح أو املناهج . القديم

 لذلك .

قاد العرب القدامى فأدلوا و 
ّ
تي أثارت اهتمام الن

ّ
قد برزت مسألة الّسرقات األدبّية واعتبرت من أهّم القضايا ال

؟ وهل بالغية  ةنظريّ أساسا لإلشارة إلى ذلك . فهل يمكن اعتبارها بآرائهم املختلفة وتقسيماتهم املتعّددة كما سبق ا

  عتبارها معادال ملا يصطلح عليه البالغيون يمكن ا
ّ
ناص" ، وما العالقة بين الت

ّ
رقات إن لم الّس ناص و املحدثون بـ "الت

 . ال لها بمصطلح ومفهوم حديثتكن معاد

اد العرب املعاصرين 
ّ
ظر إلى كيفّية نظر النق

ّ
ناص كان موجودا في وبالن

ّ
إلى هاتين الفكرتين هناك من رأى أن الت

ه لم يكن تحت هذا املصطلح ، بل ورد تحت عّدة مسمّيات أخرى . أّما 
ّ
قدّية لدى القدامى غير أن

ّ
أغلب الّدراسات الن

 في العقود 
ّ

قدّية العربّية إال
ّ
ناص لم ُيعرف في الّدراسات الن

ّ
 ) مفهوم الت

ّ
األخيرة بالّرغم من وعي بعضهم اآلخر فرآى أن

صوص بعضها مع البعض اآلخر (
ّ
اد العرب القدامى بعالقات الن

ّ
 تلك الّدراسات لم تستخدم مصطلح ( 2)النق

ّ
وأن

ذي هو ترجمة ملصطلح 
ّ
ناص وحده ال

ّ
ناصية Intertextualité"الت

ّ
" بل استخدمت مصطلحات مرادفة مثل "الت

صوصّية"
ّ
ي" (3)والن ص ّ

ّ
صوص" و"الحوارّية"و"( 4)و"التعالق الن

ّ
ص الغائ (5)تداخل الن

ّ
ومع اختالف هذه  بوالن

 يجمعها ويربطها وهو الكشف عن حالة من العالقات القائمة بين نّص ونصوص 
ً
 أن هناك جامعا

ّ
املصطلحات إال

 أخرى .
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 أشكالها املوظفة تعّد ضمن الحاالت التي يتضمن
ّ
 أن

ّ
 الّسرقة ليست مرادفا للتناص ، إال

ّ
ها هذا ) ورغم أن

داخل بإلقاء نظرة قرائية على التراث النقدي  (1)املصطلح الحديث ، فهو أعّم وهي أخّص (
ّ
و يمكن مالحظة هذا الت

فيقودنا هذا التعدد في املفهوم وكثرة املصطلحات إلى طرح عديد من التساؤالت حول تقارب العربي القديم .  

ناص هو السرقة بأشكالها املختلفة املصطلحات الغربية والعربية املتداولة وتطّوراته
ّ
 الت

ّ
ا ، فهل من الصائب أن

ة جديدة ؟ أم أنه "االقتباس 
ّ
واملصطلحات املنضوية تحتها والتي تتقارب في دالالتها من نسخ وسلخ وإغارة و ... في حل

 والتضمين" ؟  

تي أثارت اهتمام العرب القدامى فاختلفت آراؤهم  إذ تعّد 
ّ
قدّية ال

ّ
مسألة الّسرقات األدبّية من أهّم القضايا الن

نا نشهد في عص
ّ
 أن

ّ
ناص" ، فما هي  رنا الحديث ما اصطلح عليهوتعّددت تقسيماتهم ، إال

ّ
الغربيون املحدثون بـ" الت

ناص والّسرقات ؟ وهل يمكن م
ّ
رون مع هذين العرب املعاص ملصطلح بذاك ؟ وكيف تعاملا ابلة هذاقالعالقة بين الت

حين
ّ
ل جزًءا من الدرس البالغيباعتبار أحدهما تراث املصل

ّ
 ما يصّب في خدمة البالغة الجديدة؟املعاصر ب ّيا واآلخر يمث

ناص وذلك في قوله ) ال نعلم في األرض شاعرا تقّدم في تشبيه تاو 
ّ
ّم ، قد تحّدث الجاحظ عن صميم مفهوم الت

عراء من بعده أو معه ، إن هو لم يعد على 
ّ
 وكّل ما جاء من الش

ّ
وفي معنى عجيب غريب ، أو في معنى شريف ... ، وإال

ذي يتنازعه 
ّ
ه ال يدع أن يستعين باملعنى ويجعل نفسه شريكا فيه ، كاملعنى ال

ّ
لفظه فيسرق بعضه أو يّدعيه بأسره ، فإن

عراء فتختلف ألفاظهم ، وأعاريض 
ّ
 (2)أشعارهم ، وال يكون أحد منهم أحّق بذلك املعنى من صاحبه .(الش

رين 
ّ
عرّية إلى إعجاب املتأخ

ّ
يرجع عبد املالك مرتاض من خالل قول الجاحظ األصل في الّسرقات األدبّية أو الش

نازع ( رفضا من
ّ
ه ملصطلح ) باملتقّدمين ، فيقع استحواذ األواخر على أفكار األوائل ، وعندما استعمل لفظة ) الت

 الّسرقات األدبّية ( . 

ه ترك بصماته عليها حسب رأي عبد امللك موضوع لقد تناول الجاحظ 
ّ
الّسرقات دون تفصيل فيها ولكن

تي وردت في " رسالة 
ّ
مرتاض ، ولذلك نجد في كتاباته بعض اإلشارات تدور حول الّسرقة ، ومن ذلك تلك اإلشارة ال

دوير " وهو يخاطب
ّ
ربيع والت

ّ
يخ  الت

ّ
أحمد بن عبد الوّهاب على سبيل االستهزاء به عن معنى كان يتحّدث عنه الش

ي في وصفك ، ومأخوذ من كتبي في مدحك (
ّ
 ذلك معنى مسروق من

ّ
. كما نجده تناول الّسرقة في ( 3)فيقول : )... فإن

عر متفّرقة
ّ
 (4).( كثيرة بعض املواضيع ) مثل موضوع العصا وكيف وردت فيها أبيات من الش

ناص من خالل أفكار ثبوتها للعرب وإ
ّ
 الهندو  ثباتها لألمم األجنبية مثل الفرسلقد تناول الجاحظ مسألة الت

ه منقصة من بالغة و 
ّ
ا منه أن

ّ
ه للعرب ظن

ّ
ر واملحاكاة واملثاقفة لألمم األعجمّية ويرفض ذلك كل

ّ
الروم ، فهو يثبت التأث

 كالم العر 
ّ
ه من جهة أخرى يرى أن

ّ
ه يؤمن بفكرته ) العرب وألن

ّ
ب إلهامهم وألفاظهم تأتي دفقا وإرساال ، وذلك ألن
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فظ (
ّ
ما العبرة بالل

ّ
ريق وإن

ّ
ناص لدى العرب في غير ما موقع في ( 1)املعاني مطروحة في الط

ّ
، ونجده يرفض فكرة الت

فاته .
ّ
  مؤل

 الجاحظ وقع دون أن يشعر فيما فّر منه أّول األمر فقد أثبت ال ويرى 
ّ
ناّصية في كالم العرب مع من مرتاض أن

ّ
ت

ف 
ّ
صل بعقولهم ، من غير تكل

ّ
 ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم وات

ّ
سبقوهم وذلك من خالل قوله ) لم يحفظوا إال

ظ وال طلب .(
ّ
اعر يدخل في تناص مع غيره ممن عاصروه أو  (2)وال قصد ، وال تحف

ّ
 الش

ّ
ناص بعينه ، أي أن

ّ
وهذا هو الت

ه يستبدل النصوص بعضها ببعض على حّد تعبير جوليا كريستيفا ، وفي ذلك إشارة  سبقوه دون أّي قصد
ّ
أّي أن

ناص الحديث .
ّ
 واضحة إلى مفهوم الت

 ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم  
ّ
عراء ) لم يحفظوا إال

ّ
 الش

ّ
 (3)قصد ( دون ومن خالل ما قاله الجاحظ بأن

 
ّ
ف في حين أن

ّ
ذي يقوم على عدم التكل

ّ
ناص ال

ّ
ذي كان سائدا آنذاك ومفهوم الت

ّ
ه فرق بين مفهوم الّسرقة ال

ّ
نجد أن

 الّسرقة تعتمد إلى القصد كأن تسرق قصيدة بأكملها أو معنى بلفظه وتنسبها لنفسك .

سية ، وكذلك في عدم حصر فأهمية البالغة البنوية تكمن في الخروج عن التقسيم الذي سنته البالغة املدر 

البديع واملحسنات ، بل الرجوع به إلى داللته األولى عند العرب ، حيث البديع هو البالغة عموما . ومن هنا فالبديع 

يرجع إلى صناعة القول وداللته على املعنى املقصود ولذلك ارتبطت باملقاصد وأساليب الخطاب ، واهتمت بإعطاء 

 املندرجة تحتها .تي تنضبط بها القوانين الكلية للشعر ال

إجرائيـة قائمة على الشـبيه أو املماثـل اصطالحيا لتلك الرؤى  آراء بالغيةأثمرت هذه املحاوالت إنجاز وقد 

ذلك ما   .النقدية من مصادرها املختلفة ، وهي مصادر لم تكن كتب األدب العربي القديم سوى الجانب اليسير منها

يتجلى بوضوح لدى سبر أغوار التـراث العـربي ، إذ يتكشف مدى اشتمال هذا املوروث على مالمح تظهر أن العرب 

  في الدرس القديم . بها كانوا على وعي بجزئيات هذه الظاهرة التي عنوا

اقتباس وهما مصطلحان معروفان في الدرس البالغي  فقد قسم البالغيون املعاصرون التناص إلى تضمين و

 العربي منذ القديم، إال أنهما عرفا تطورا كغيرهما من املصطلحات النقدية . 

الناثر نصا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ليوضع في  فاالقتباس يعني بصورة مختصرة أخذ الشاعر أو

االقتباس يشمل األخذ من بعض العلوم واملعارف األخرى ،  جعل شعر الشاعر أو نثر الناثر، ومن البالغيين والنقاد من

ا أو جزًءا من بيت شعري من  كالنحو والصرف والفقه والعروض ، وغير ذلك. أما التضمين فيعني
ً
أخذ الشاعر بيت

 شاعر آخر فيودعه في شعره، على أن يكون ذلك علنا من دون أن يخفي ذلك ، وٕاال فاألمر يعد سرقة أدبية .

 : االقتباس -1

                                                           

 . 25، ص  3البيان والتبيني ، جينظر: اجلاحظ ،  –(1)
 . 225، نظرية الن   األديب ، ص عبد املال  مر    –(2)
  . 268، ص  2اجلاحظ ، البيان والتبيني ، ج-(3)



) فنجد عبد الهادي الفكيكي في كتابه " االقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي " يربط الحديث عن 

 (1)االقتباس بالحديث عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وآدابها .(

زهد والوعظ  ، وقد تطرق من خالل كتابه إلى األغراض الشعرية التي مسها االقتباس مقدما نماذج في ال

 املدائح النبوية ، املدح والهجاء ، الفخر ، االستعطاف ، الرثاء ، الغزل والعتاب . 

ابن عباس رض ي هللا عنه ما أن رسول هللا صلى هللا  :وقد ورد االقتباس بمعنى االستعارة واالستفادة في حديث 

سورة تعالى في  ، ومنه قوله(2)عليه وسلم قال : ) من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد (

 (3)﴾يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين ءامنو انظرونا نقتبس من نوركم الحديد ﴿ 

َن الكالم شيئا من القرآن أو الحديث ، ال على أنه منه ،  :ند البالغيين االقتباس عومنه جاء اصطالح  مَّ
َ
) أن ُيض

ن ( 4)والكالم هنا يشمل املنظوم واملنثور ( ّمِ
َ
ومنهم من قصر االقتباس على القرآن ال غير، فقيل : ) االقتباس أن يض

القرآن والحديث االقتباس  على ِف بذلك ، فزادومنهم من لم يكت( 5)املتكلم كالمه كلمة من آية أو آية من كتاب هللا (

 . مختلف الكتب املقدسةمن 

لم يقصر ناجي علوش في تعليقه على االقتباس على األخذ من القرآن الكريم فقط بل جعلها متعلقة ) ف

من كتاب النصارى املقدس ،  20بالكتب املقدسة السابقة ، فأشار إلى اقتباس بعض الشعراء في بداية القرن 

 5مستحضرا مؤلفا لعيس ى اسكندر املعلوف تحت عنوان " اقتباس الشعراء من الكتاب املقدس" الذي يضم 

 (6)دراسات تبين تأثر الشعراء العرب بكتاب النصارى املقدس (

) ومن البالغيين من وضع  االقتباس في مكانة مرموقة في الصناعة البالغية ، ليس فوقه من الكالم ما هو  

 (7)نه ، ألنه ممزوج بالقرآن ال على وجه التضمين بل على وجه االنتظام به (أعلى درجة م

 : التضمين -2

ّمن الشعر شيئا من شعر الغير،مع التنبيه عليه ، إن لم يكن البالغي  في االصطالحالتضمين ) 
َ
هو أن ُيض

النثر أيًضا ، فقيل عن التضمين ولم يقصر بعض البالغيين التضمين على الشعر، بل شمل ( 8)مشهورا عند البلغاء (

                                                           

 . 7م ، ص1996اي ، ر سو  –الفكيكي عبد ا ادي ، االقتبا  من القران الكرمي   الشعر ، دار معد دمشق  –(1)
 .  793رواه أبو داوود   سننه والنسائي ، احلديث  –(2)
 . 13سورة احلديد ، اآلية  –(3)
،   اجلرجاين عيد بن علي. و 381 ص م ، 4،1998 ط بريوت ، -العلوم إحياء دار البالغة ، علوم   اإليضاح ، الدين القزويين جالل –(4)

 .49 ، ص1 ط هر ، 1405بريوت ، -العريب الكتاب دار األبياري ، ابراهيم  : ح التعريفات ،
 .455 ، ص2 ج م ،1987بريوت ،  -ا الل ومكتبة دار شعيتو ، عصام : ح ، األدب هلزانة احليوي ، هللا عبد بن علي بكر أبو الدين  قي –(5)
 . 4م ، ص1996اي ، ر سو  –عبد ا ادي الفكيكي ، االقتبا  من القران الكرمي   الشعر ، دار معد ، دمشق  –(6)
 .137 ، ص 1، ج م 1995بريوت ، -العصرية املكتبة احلييد ، عبد الدين عي عيد  : ح ، السائر الدين املوصلي ، املثل ضياء –(7)
 . 385القزويين ، اإليضاح   علوم البالغة ، ص  –(8)



وقد ذكرت  (1)تضمين الشاعر شعره والناثر نثره كالًما آخر لغيره قصًدا لالستعانة على تأكيد املعنى املقصود ()  بأنه

ا أن بعض البالغيين لم يفّرق بين االقتباس والتضمين ، وذلك عائد إلى التشابه الحاصل في املعنى ، وعلى هذا 
ً
سابق

ئ والخطيب(نجد من قا وكأن  (2)ل ) إن الشاعر ال يقتبس بل يعقد ويضّمن ، أما الناثر فهو الذي يقتبس كاملنش ِ

على أساس النص املقتبس ، ولكن  التفريق بين االقتباس والتضمين قائم على أساس تقسيم الكالم إلى شعر ونثر، ال

الكالم نصوصا من القرآن أو الحديث ، أّما  ذكرناه سابقا من تضمين الذي عليه أغلب البالغيين أن االقتباس ما

 التضمين فما كان من غيرهما من سائر قول البشر .

 هذه بين كبير فارق  ال إذ ، واالستعانة كاإليداع ، أخرى  مصطلحات مصطلح التضمين انضوت تحت وقد

  ، املصطلحات
َ
ا شعره الناظم يودع أن بأنه اإليداع ) فُعّرف

ً
 يوطئ أن بعد بيت بيت أو ربع نصف أو غيره شعر من بيت

 التعريف هذا بين واضح فرق  فال -له  بأجمعه البيت أن السامع يظن بحيث متالئمة بروابط تناسبه توطئة له

ا  وتعريف التضمين املذكور 
ً
 ومعهما البالغيين بعض عند تطابقا وربما ، واإليداع التضمين كذلك بين ، واألمر -آنف

،  (3)استعانة ، وتضمين ، املصارع فما دونه إيداًعا ( داز  فما لبيت تضمينا سّمي ورّبما :قيل  حتى االستعانة أيًضا

افق مع ما ورد ى هذا املعنى ال يتو
ّ
ا أو أكثر وسّماه  من أمثلة وحت

ً
اإليداع في كتب البالغة ، إذ ضّمن بعضهم شعره بيت

  :البالغيون إيداًعا ، ) ومن ذلك قول جمال الدين بن نباتة 

 من شعر ثقيــــــــــــل مطـــــــّول  كــــــــعلي البانياس ّي منشًدا     فيا ل أتاني

ا     كجلمود مدبر  مقبل مفّر  مكّر 
ً
ه السيل من عِل  معــــــــــ

ّ
 صخر حط

وعلى هذا األساس يكون مصطلح التضمين أعّم وأشمل من املصطلحات  (4)إذ سّماه صاحب الخازنة إيداًعا (

 إيراده عن بقية املصطلحات ، ٕواالطالع على النماذج الشعرية التي أطلق عليها البالغيون مصطلحاألخرى ، ويغني 

يدل على أن التضمين ال يختلف عن اإليداع إال في أمر رئيس ي واحد ، وهو أن التضمين شمل الشعر والنثر ، أما  اإليداع

 ف في أن مادة هذا البحث هي نصوص شعريةاإليداع فقد اقتصر على الشعر فحسب ، وتكمن أهمية هذا االختال 

ه فإن األمثلة الواردة في كتب البالغة على أنها إيداع أو استعانة يمكن النظر إليها على أنها أمثلة 
ّ
وتأسيًسا على ذلك كل

دامت نافعة للغرض الرئيس ي من هذا البحث ، وال سّيما إذا تذكرنا أن علماء البالغة قد أفاضوا في  للتضمين ما

التدقيق وإعطاء كل معنى مصطلًحا خاًصا به حتى وإن تقاربت معاني تلك املصطلحات بصورة كبيرة ، هذا فضال عن 

بين  -وإن كان يسيًرا  -ومن هنا نجد التباين  أن املصطلحات البالغية مرت بمارحل لم تكن قد استقرت بصورة نهائية ،

 .املعاني التي أعطاها البالغيون لتلك املصطلحات 

 

 وختاما :

                                                           

 .326 ، ص2 ج ، السائر املوصلي ، املثل –(1)
 .459 ، صاملرجع نفسه  –(2)
 . 381-380القزويين ، اإليضاح   علوم البالغة ، ص -( 3)
 . 311، ص 2، ج األدب هلزانة ، يوياحل –( 4)



يمكن اعتبار هذا البحث مشروعا يدعو إلى النظرة الشمولية في قراءته التراث ، مع التحذير من مشكلة 

ن االتجاهين التقليدي والحداثي . وال ندعي بذلك أو والتنبيه إلى ضرورة تجاوز الجدل القائم بي .التبعية للنقد الغربي

    نسلم بكمال املكتسبات التراثية إال أننا نرفض استبدالها بشكل كامل وضرب وجودها وأسبقيتها .

 الجاحظ كان بحق املؤسس الفعلي للبالغة العربية ) رفقة 
ّ
فمما سبق في هذه القراءة املوجزة يتأكد لدينا أن

ها أفكاره نتضّم تورد ذكر بعض منهم ( ، وذلك من خالل ما جمع من آراء ومالحظات وشواهد  –مجموعة من البالغيين 

ين تأصيال وتقعيدا ، فوضع حدود ، محاوال اإلملام بمفاهيمها
ّ
ا للبيان والبديع ولم يحصر علوم البالغة في هذين الشق

بل عالج كثيرا املسائل في علم املعاني واللفظ والكالم والخطاب مما يعّد مضمارا خصبا للبالغة الجديدة القائمة 

 على الحجاج ومراعاة املقال للمقام .

 البالغة ال تخرج عنكما 
ّ
مبدأ األخذ من منطلقات تقع تحت طائلة و دائرة العلوم األخرى ،  يمكن القول أن

حق من حّق الّسابقين ، إذ 
ّ

عمل على تطوير الفكرة الّسابقة ويشير إلى ما فيها من خطأ أو خلل أو نقص مع أن يالال

 بل من الواجب أحيانا من الطبيعي و  إظهار مكامن حسنها فترقى إلى صورة ونتيجة أحسن ،
ّ

حق من أن يستفيد الال

 الّرقي واالبتكار الذي نشهده اليوم .رجة إلى دملا تطّورت وما وصلت   أخذ العلوم بهذا املبدأالّسابق ، ولوال 



 امللخص:

 د/آسيا جريوي 

 محور املداخلة : ...تلقي البالغة الجديدة في الدراسات العرية 

 .نظرية  البالغة في الدراسات العربية بين التراث واملعاصرة..........عنوان املداخلة : .

ص : 
ّ
 امللخ

إن الحديث عن البالغة العربية يقودنا إلى الغوص في التراث العربي القديم  وتتبع املسار التاريخي لبداية االهتمام   

عوامل ظهور هذا العلم هو اهتمام العرب بالقرآن  بهذا العلم من طرف العلماء العرب والدارسين القدامى  ، وما

والكشف عن االعجاز القرآني  ، فكان للبالغة دورا كبيرا في ابراز قوة الكريم محاولين تفسيره والبحث عن معانيه 

البيان وجزالة اللفظ، هذا ألن القرآن الكريم أبهر العرب وأعجزهم بفصاحته وبالغته ، ولعل التأثير البالغي القرآني 

إلى التغييرمن الظلمات كان جليا  لدى العرب حيث كان للخطاب القرآني التأثير القوي على العرب والبشرية فأدى 

 إلى النور ومن عبادة األصنام إلى التوحيد.

 وعلى هذا األساس نطرح االشكالية اآلتية :

 مامفهوم البالغة العربية بين القدامى واملحدثين؟-

 ماهي عوامل تأسيس نظرية البالغة ؟-

 ؟كيف يتجلى التأثير البالغي في  تلقي الخطاب القرآني-

 

 

 

 

 

 

 

 



 املداخلة :

 ية  البالغة في الدراسات العربية بين التراث واملعاصرةنظر 

 د/آسيا جريوي 

 تمهيد:

علم األصوات وعلم النحو والفقه... وغيره ، ارتبط  تعد البالغة العربيةمن العلوم املعرفية في التراث العربي، مثل

بالجانب الديني ..فالبالغة تهتم بنظم الكلم وبراعة ابداعه تستلم وجود ثالثة أركان في العملية التواصلية )  املتكلم 

اطب له(  (ويبرز التأثير البالغي لدى املتلقي من خالل االستماع أو القراءة )املخاِطب(، والخطاب،  و  املتلقي )املخ

للنص ، ويحدث  بعد ذلك  االنفعال من طرف املتلقي ويكون رد فعل باالعجاب أو النفور  وهذا األمر يعود إلى مدى 

أكثر جمالية وتأثير لدى النص جودة  الخطاب أو ردائته  ، وهنا يأتي دور البالغة لدى املتكلم أو املنتج للنص لجعل 

 املتلقي وعلى هذا األساس نقف على مفهوم البالغة العربية في الدراسات القديمة والحديثة كاآلتي:

 مفهوم البالغة  العربية بين القدامى واملحدثين: -1

 البالغة العربية بحث في الجذور: -1-1

لقد نظر املفكرين إلى البالغة العربية من زوايا مختلفة ، فكل منظر وله تصور معين في تحديد مفهوم البالغة   

 العربية وعليه نقف على أهم املفكرين كاآلتي : 

(نحو قوله: )) وقد علمنا  أن االنسان  إذا أغفل  علم البالغة ، وأخل  أبو هالل العسكري يرد مفهوم البالغة عند )

 (.1عرفة الفصاحة  لم يقع علمه بإعجاز القرآن  من جهة  ما خّصه  هللا به من ُحسن التأليف وبراعة  التركيب(( )بم

البالغة بأنها: ))إحاطة  القول  باملعنى .واختيار  الكالم .وُحسن النظم حتى تكون الكلمة مقاربة  (املبّرد)وقد عّرف 

 (.2د . وُيحذف منها الفضول(( )أختها ومعاضدة شكلها .وأن يقّرب بها البعي

، وهو حديث املعنى، والشكل، والصورة فيعني (  اللفظة والجملةمن خالل عنصري : ) إلى ( للبالغة  الجاحظو ينظر ) 

به أن املعنى واحد، ولكن طريقة عرضه تتعدد وتختلف، أّما عن وصفه نفسه لتوجهه قال في كتابه البيان والتبيين: 

في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي. وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ،  "واملعاني مطروحة

وسهولة املخرج، وكثرة املاء، وفي صحة الطبع وجودة السبك". فاملعاني عنده فسيحة وواسعة إنما األلفاظ عكس 

الخطب الرائعة، واألشعار الرائقة، ما كذلك، فيقول:" ومن الدليل على أن مدار البالغة على تحسين اللفظ، أن 

 (.3) عملت إلفهام املعاني فقط ألن الرديء، من اللفظ، يقوم مقام الجيد منها في األفهام'

كتابا في البالغة العربية ملا يحتويه من عناصر جوهرية  في البيان والبديع    للجاحظ ويعتبر كتاب البيان والتبيين

 (.4إن أنواع البيان والبالغة مبثوثة  في تضاعيفه ومنتشرة، ال توجد إال بالتأمل ( ) وغيره ، يقول عنه العسكري : )



فيكتابهلمفاهيمالبالغةعندالفرسوالروموالهنديينوالعلماءالعرب،وارتبطمفهومهالديهبالفصاحةواملطاالجاحظتطّرق

ىالحاملعفصاحتهوحسنسبكهوجودةرصفه،معإعطاءكلمقامحقهومراعاةأحوااللسامعينضبقة،أيمطابقةالكالملمقت

ل :))  عنذلكحينقالجاحظوعّبرا.بمراعاةالخصوصياتواللطائفواألسرارمن بسطوإيجازأوحذفأوتكرار

(( اليكونالكالميستحقاسمالبالغةحتى يسابقمعناهلفظه،ولفظهمعناه،فاليكونلفظهإلىسمعكأسبقمنمعناهإلىقلبك

(5 .) 

 الخطاب البليغ له أثر على نفوس السامعين مثل خطب الحرب والسياسة والدين وغيرها.ف

التي تحرك املستمع وتهز فيه كيانه ، ولكل خطاب أسلوبه وموضوعه ومقامه كما للمتكلم أو الخطيب طريقته في 

خطبة )الوداع( للرسول صلى هللا عيه وسلم ، بما امتازت به من بالغة راقية في السبك من  : األداء وفي التأثير. مثال

 وأهداف من جهة أخرى. دينية وأخالقية جهة وقيم

 البالغة عند املحدثين :  -2

بالنص أن العناية فيه مركزة على الجملة الخبرية والجمل االنشائية دون العناية البالغي  يرى املعاصرون في تراثنا 

األدبي كامال، أي دون أن يعنوا بالشمول واإلحاطة في دراسة النص األدبي، ويعللون ذلك  بأن الشعراء والنقاد 

 وحدة القصيدة ، كما عللوه بأن  البالغة نشأت في 
ُ
القدامى لم يعرفوا الوحدة العضوية والفنية ، إذ كان البيت

ريم، وكانت تلك الدراسات تتناول الجمل القرآنية  وهذا الذي أحضان الدراسات التي تدور حول إعجاز القرآن الك

  كاملة ٌ:  فقالابن طباطبا  ،  نبه إليه
ٌ
 فنية

ٌ
 وصورة

ٌ
 واحدة

ٌ
له كأنه فكرة

ُ
 .(6(  )  )ينبغي أن ُينظر إلى النص  ك

ه، على أن البالغة لم وهذا افتئات على البالغة  التي أّدت دورها كامال غير منقوص في خدمة القرآن الكريم  وحراست   

 بالربط بين اآليات ، بل بين السور تستعين بنص على فهم نص 
ٌ
تب التفسير حافلة

ُ
تهمل الفهم الكلي للنصوص ، فك

حتى أنها تنظر إلى الكلمة في جملتها ، والجملة في آيتها، واآلية في ضوء سابقها والحقها وسياقها، وسبب نزولها ومعناها 

 (  .7قرآن كله سورة واحدة  )وموضوعها، حتى كأن ال

وهذا الجانب الديني كان هدفا من أهداف البالغة العربية  لدى العلماء القدامى ، غير أن الدراسات الحديثة نظرت 

 إلى قضية الحجاج ودور املتكلم واملتلقي  من خالل االقناع واالقتناع.



افعة وهو قسم حمادي صمودويرى ) ( في ذلك  أن البالغة العربية  انحسرت في قسم واحد من أقسام بناء  املر

العبارة ، حيث اهتم البالغيون باملجاز وصور البيان والشكل الظاهري املمتع في الظاهرة البالغية وعلى هذا األساس 

فع الديني )البحث في سر إعجاز أجرت بعض الدراسات مصطلح الخطابة على ماهو قسم من أقسامها.من خالل الدا

القرآن الكريم(  الذي يعد الدافع األساس لقيام البالغة العربية وسائر العلوم اللغوية، فالخطابة ترسم معالم 

ت في شعرهم فهو )حمادي صمود اإلقناع بينما البالغة تنشداإلمتاع واإلطراب ويعزز 
ّ
( ذلك إلى أن بالغة العرب تجل

 (. 8)  هم وتفاضلهمديوانهم وموطن تنافس

 

 تأسيس نظرية البالغة العربية: -3

ها  مرحلة النشأة بمصاحبة  
ّ
عرفت علم  البالغة في تأسيسه  تطورا حيث ) مر بمراحل أثناء عبر األزمان ، فكانت أول

العلوم األخرى بجانبه ، ثم ّ مرحلة تكامله مع هذه العلوم ، وحتّى الوصول إلى املرحلة األخيرة التي تفّرد فيها علم 

  علم البالغة لم يملك البالغة مع استقراره عن العلوم األخرى ، 
ّ
ركيز على أن

ّ
وعند العودة إلى نشأة هذا العلم يجب الت

فات التي وجدت حينها ،
ّ
ؤل
ُ
ما كان على هيئة أفكار،وُمالحظات  ضمن امل

ّ
ومن ُوجودا واضحا بين العلوم األخرى ،إن

 نشأة البالغة في املشرق تفّوق على نشأته في املغرب
ّ
كر أن

ّ
كر -الجدير بالذ

ُ
 –البن خلدون  في كتاب) الِعبر( بحسب ماذ

ال ذلك  ِ
ّ
درة ، ''  كما أورد ُمعل

ُ
َوم  وأكثر ق

ْ
سانية والّصانع الكمالّية أق

ّ
افر في بالدهم الُعمران، كانوا للعلوم الل  من تو

ّ
أن

 .(9''  (  ) وكان أهل املشرق حينها أكثر عمرانا من املغرب

ولقد ارتبط علم البالغة في بداياته بالشعر حيث كان النقاد العرب القدامى يهتمون بالفصاحة وبجودة الشعر في    

 (10العصر الجاهلي ، ولعل من أسس علم البالغة : )

 وهو املرجع األول في الحكم على الفنون األدبية .  )الذوق الفطري(:-1 

 ملوازنة واملفاضلة لبناء أحكام يطمئن العقل إلى جدارتها .وهي القدرة على ا)البصيرة النفاذة(:-2 

 (11ولعل من أهداف البالغة ، نذكر: )

 : ويركز على تفسير وتذوق  بالغة القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة.هدف ديني-



 :ويتمثل ذلك في تأليف الشعر والنثر والقدرة على بناء األدب .هدف أدبي-

:  ويعرف  بالهدف البالغي وهو عبارة عن القدرة على معرفة كالم العرب سواء كان صالحا أو  هدف نقدي-

 طالحا.بمعنى جيدا أو سيئا .

،  الخليل بن أحمد  الفراهديتلميذ  ألبي عبيدة)مجاز القرآن(ّون في علوم البالغة ، كان كتاب ألف ودُ  عد أول ماويُ 

)إعجاز الذي ألف كتاب للجاحظوقد ُعني هذا الكتاب بدراسة ِعلم البيان وتفصيله، أما علم املعاني فكان فيه شهرة 

صاحب هذا العلم وال ُينازعه فيه   ابن املعتز (؛ وتطرق للمعاني في معظم كتبه األخرى ،أما ِعلم البديع فكان القرآن

، بعد  عبد القاهرالجرجانيوتم تتويج هذه املجهودات مع عالم البالغة  ،) البديع  في البديع( أحد من خالل كتابه 

ليكتمل العقد بالجوهرة  الوسطى  )مفتاح  )أسرار البالغة (،في املعاني ، وألف كتابه  ئل االعجاز(ال كتاب )دتأليفه  

 (.21) السكاكي العلوم( للعالمة

بأقسامها: )علم املعاني ، علم البيان ، علم البديع( ولكل سنظرية البالغة يتـأستم  وبفضل جهود العلماء القدامى 

علم يحتوي على عناصر في الحليل والدراسة ولقد كان هذا التأسيس واالرث القديم بداية مليالد البالغة الجديدة أو 

 .ثة واملعاصرة  يماتعرف اآلن باألسلوبية في الدراسات الحد

 تلقي الخطاب القرآني والتأثير البالغي :

 أعظم ، )فهومن  صلى هللا عليهوسلم() سيدنا و نبّينا محمديتميز الخطاب القرآني بأنه أفصح وأبلغ كالم نزل على 

 الخطاباتعلىوجهاألرض،يتميزباتساقألفاظهاتساقامحكماينزههعنأيلغوأوخطأ،ويتفردبقدسيةخاصةفقداستخدماهلل

(، عجزت قريش أمام فصاحته وقوة 13) (الِخطابفيآياتالقرآنالكريم،واملتأملفيهيجدبالغةالخالقعزوجل -عزوجل-

 بيانه.

اقتناعه من خالل االستماع  وفي الحديث عن التأثير البالغي في الخطاب القرآني ومدى َوقع ذلك على نفسية املتلقي و

قوة الحجج في الخطاب  القرآني التي أعجزت العرب كذا  قراءته و أو السور واآليات الكريمة من القرآن الكريم  إلى 

وبما أن اللغوي  يكفي في عمله  تّصور املفهوم، وحتى ال  .)القرآن الكريم  لغة أمام  فصاحة وقوة البيان فيوأبهرتهم . 

فسية للغتها ) كينونة النص(، فال بّد 
ّ
حوية والن

ّ
من ربط التأويل   تتالش ى كينونة النص في حدود التركيبة  الن

ريق التي بها التي بها 
ّ
باإلمكانات  التي ُيوفرها املجال االستقبالي للساٍن ما،  وهذا الّربط  هو ما ُيؤّدي إلى التأويل  والط



فظ املعّبر )...( ،وهذا ما ُيهيء استقبالية هذا املعنى الذي يتأسس وجودا 
ّ
يمكن القبض على املعنى  وتحصيله بالل

 (14اللساني لخطاب ما ( ) ن ألفاظُه في الّسياقعندما تتعاي

تفسير  في كتابه ) الزمخشري ولقد اهتم البالغيون  والعلماء في تفسير القرآن الكريم كما قاموا بدراسات حوله مثل 

 
ّ
بالقرآن الكريم  من زوايا مختلفة في بحوثهم   من الذين اهتموافي كتابة )إعجاز القرآن( وغيرهم  الجاحظاف( و الكش

 .ومؤلفاتهم 

  و ،و الخطاب / النصب ، املخاِط /الخطاب القرآني له ثالث زوايا )املرسل و 
َ
وفي التوجيه ، ب له(املرسل إليه / املخاط

ة، فعلى سبيل املثال ) القرآني  
ّ
 السيوطي : يقسمنجد املفسرين واألصوليين  تناولوا أوجه الخطاب القرآني بكّل دق

وجوه مخاطبات الخطاب القرآني على ثالثة أقسام: قسم ال يصلح إال للنبي )صلى(، وقسم ال يصلح إال لغيره ، وقسم 

على خمسة في كتابه )النفيس( وجعل الخطاب في القرآن بن الجوزي ع في املوضوع كايصلح لهما ، وهناك من وّس 

في كتابه )النص   طه جابر العلوانيعشر وجها ، وذهب آخرون  إلى جعله أكثر من ثالثين وجها ،ومن املحدثين ، نجد  

القرآني من الجملة إلى العالم( يمّيز نوعين رئيسين من املتلقين ؛ األول هو املتلقي األول وهو الرسول )صلى( والثاني 

بي
َ
 .له  هو املتلقي الثاني ، بمعى  أي انسان يستمع أو يقرأ القرآن الكريم ( 15(  )ن هو املتلقي الثاني أو املخاط

إن هذا التوّسع  في التعامل مع املتلقي ، وجعل الخطاب يشمل الكّل )كل متلقي يتلقى القرآن( له أهميته الداللية  ،    

ن مقام املتلقي شفافا ، وكلما كان ذكره في  والجمالية ، والفكرية العميقة للبناء  النص القرآني ، ألنه  كلما كا

ه  أكثر سهولة على األرجح ، وهذا 
ّ
الحكاية صامتا ، كان تماهي كل قارئ حقيقي  مع ذلك  املقام الضمني أو حلوله محل

السبب من األسباب  التي جعلت  الخطاب القرآني  قادرا على أن يخاطب كّل واحد، وأن يحسب كل ّواحد نفسه  

 
َ
خاط

ُ
 (. 16ب له واملقصود بالخطاب  )امل

اَعَجًبا﴿ ومن القرآن الكريم قوله تعالى:
َ
آَياِتن

ْ
واِمن

ُ
ان
َ
ِقيِمك ْهِفَوالرَّ

َ
ك
ْ
ْصَحاَبال

َ
أ
َّ
ن
َ
أ
َ
ْمَحِسْبت

َ
 [9 اآلية :سورةالكهف﴾ ] أ

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف ] والرقيم [ على سبيل اإلجمال واالختصار ، ثم يقول:  نجده الكثير  ابنوفي تفسير 

أي : ليس ؛بسطها بعد ذلك فقال : ) أم حسبت ( يعني : يا محمد ) أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ( 

ار ، وتسخير الشمس والقمر أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا ، فإن خلق السموات واألرض ، واختالف الليل والنه



والكواكب ، وغير ذلك من اآليات العظيمة الدالة على قدرة هللا تعالى ، وأنه على ما يشاء قادر وال يعجزه ش يء أعجب 

 (17)  [من أخبار أصحاب الكهف ] والرقيم

لسيد املخاطبين وإن في قوله تعالى: )أم حسبت(وهي صيغة التوّجه هللا تعالى بخطابه إلى املتلقي وهو خطاب 

 )الرسول محمد صلى( واملقصود غيره كما ذهب إليه غير واحد.

 .سرد قصة أهل الكهف منعجائبية  أن هناك ماهو أكثر  و 

 ﴿وقوله تعالى:
َ
ا َرش

َ
ْمِرن

َ
ا ِمْن أ

َ
ن
َ
ْئ ل  َوَهّيِ

ً
َك َرْحَمة

ْ
ُدن

َ
ا ِمْن ل

َ
ا آِتن

َ
ن وا َربَّ

ُ
ال

َ
ق
َ
ْهِف ف

َ
ك
ْ
ى ال

َ
 ِإل

ُ
َية

ْ
ِفت

ْ
َوى ال

َ
 أ
ْ
 (10)الكهف: اآلية ﴾ًداِإذ

 -أيهاالرسول - اذكر؛ بمعنى :  املّيسر  يرد توضيح اآلية الكريمة في تفسير  و 

اناملؤمنونإلىالكهف؛خشيةمنفتنةقومهملهم،وإرغامهمعلىعبادةاألصنام،فقالوا : حينلجأالشبَّ

رلناالطريقالصوابالذييوصلناإلىالعماللذيتحب،فنكونراشد ربناأعطناِمنعندكرحمة،تثبتنابها،وتحفظنامنالشر،ويّسِ

 (.18) ينغيرضالين

اقعة وقصة التأثير البالغي وأما في    نجد أن  جمالية السبك في اللغة والتركيب تشد انتباه املتلقي لوجود خبر لو

ايقاعا داخليا معجزا ،  للنص وقوة البيان والفصاحة. وبفواصله التي تجعل.مع االيجاز واالختصار له ستسرد

.كما يحمل كثير عبر وحجج القناع السامع واعجازه القصص و الوآياته .حافل ب  هكل سور باعجاز  هو  والقرآن الكريم

 من القيم واملعاني والدالالت  املتضمنة  فهو منهج البشرية في الحياة.

الغي من خالل استخدام الصيغ التركيبية املختلفة في القرآن الكريم واألساليب التعبيرية)علم ويتجلى التأثير الب

املعاني والبيان والبديع( ، مثل استخدام : األمر والنهي والنداء واالستفهام  والجمل االنشائية والتصاد واملفارقة 

 والكناية واملجاز ...إلخ.

 خاتمة:

في مراحلها وكان للقرآن الكريم دورا بارزا في تجلي علوم معرفية مختلفة في التراث العربي عرفت البالغة العربية تطورا 

، وكما كان للدراسات الحديثة نصيبا في االهتمام بعلم البالغة  متاثيرن بالدراسات الغربية حول نظرية القديم 



ا قويا ملا يحمله من أساليب لغوية تعبيرية الحجاج و كذا مفاهيم األسلوبية ، ولقد كان  لتلقي الخطاب القرآني تأثير 

 وبالغية جمالية . 
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 خديجة كالتمة االسم واللقب:

 أستاذ محاضر قسم أ الصفة:

 أم البواقي -جامعة العربي بن مهيدي  مؤسسة االنتماء:

 /0698886172الهاتف والبريد اإللكتروني:

Khadidjakelatma@gmail.com              

 املحور األول بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة  محور املداخلة:

 والبالغة الجديدةبين البالغة  العربية القديمة االستعارة  املداخلة:عنوان 

 -دراسة في املفهوم وآليات التحليل  -

 امللخص

ترتبط االستعارة في البالغة العربية بالخيال الشعري والزخرف البالغي وباالستعماالت اللغوية غير      

العادية، وهذا ما أكّدته بحوث العلماء العرب القدامى وهي تحلل األقاويل الشعرية العربية عبر مختلف 

قيق األغراض. ويكاد الناظر في العصور، كما كشفت بحوثهم حجية وقوة هذه االستعارة لبلوغ املعنى وتح

املباحث البالغية القديمة التي عنت بتحليل  األساليب البيانية يالحظ التقارب في تناول موضوع االستعارة  

  وآليات تحليلها من حيث املبنى واملعنى، ومن حيث حجيتها وقوتها في تحقيق األغراض الشعرية والخطابية.

صا لالستعارة مع ظهور تيار غربي جديد اطلق على نفسه صفة البالغة إال أننا نجد تحليال مختلفا وخا

ومجاال آخر الشتغالها وهو كما ذهب "جورج اليكوف و"مارك  الجديدة فصار لالستعارة مفهوما جديدا

جونسن"أنها حاضرة في كل مجاالت حياتنا اليومية وتوجد في التفكير وفي األعمال التي نقوم بها، 

ما قدمه علماء النفس التربوي خاصة منهم "جان بياجيه"حيث انتهى إلى أن اكتساب  ونموذجهما في هذا

الطفل للغة ينطلق من سلسلة من عمليات استعارية تفرضه عليه معرفته املحدودة؛ وإدراكه للموجودات 

 ألسماء الحاصلة في رصيده اللغوي.هو الذي يدفعه إلى بناء عالقات بين ا

 

 

 

 

 تمهيد:

علماؤنا البالغيون القدامى  بحث فيها التي تجمع األلفاظ واملعاني واملوجودات التي من العالقات 

العالقة االستعارية فحاجة اللغة الدائمة إلى التوسع والتجديد فرضت على مستعملي اللغة هذا النمط 

عارة"؛ من التركيب بين اللفظ والعقل واألشياء؛ فنتج عن ذلك انساق خطابية متنوعة من بينها "االست

تحيد األلفاظ عن معناها األصلي إلى معان استعارية جديدة  تصبح ملتصقة بها، بل تصبح في  »حيث

، واشتغال علمائنا على هذا النسق الخطابي كان مزدوجا؛ حيث عمل هؤالء على 1«الغالب معا، حقيقية 

واإلقناع،فكالهما جعل من "االستعارة" تناوله من جانبين ال أقول متضادين وأنما متقابلين هما التخييل 

 تستميل جمهور املتلقين جمالية إمتاعية تهّز النفوس وتطرب لها، وإما خطابية حجاجية إقناعية تقنية إما

 .فتؤثر فيها لتحقيق أغراض شتى



 "السكاكي"و "الجرجاني"ولقد أخذ مفهوم االستعارة في البالغة العربية القديمة توجها عقليا خاصة مع 

؛ حيث أظهر تحليلهم لنماذج القول التي تنتمي إلى هذا النسق االستعاري البنية "حازم القرطاجني"و

 . لها "الجرجاني"عبد القاهر املنطقية واالستداللية التي  تخضع لها االستعارة وهذا ما نراه جليا في مفهوم 

 في البالغة العربية القديمة) املفهوم وآليات التحليل(االستعارة  .1

 االستعارة عند الجرجاني : 1.1

ضرب من التشبيه، ونمط من التمثيل، والتشبيه قياس،  »في معرض حديثه عن االستعارة يرى  بأنها 

، 2«فهام واألذهان، ال األسماع واألذانوالقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتى فيه األ 

من أجل التشبيه، وهو كالغرض فيها، أو  وضعتولقد جعل الجرجاني االستعارة ضربا من التشبيه ؛ألنها 

 الهدف منها هو الوصول إلى درجة من درجات املبالغة في التشبيه قصد 3كالعلة والسبب في فعلها
ّ
؛ بمعنى أن

ن هما املشبه واملشبه به، أو املقيس  التأثير، ويعني ذلك أن البنية االستداللية لالستعارة مركبة من طرفي

إضمار عناصر هذه البنية، وقوله ضرب  والفرق بينهما يكمن في درجات االهتمام  بإظهار أو واملقيس عليه،

، فقد خّصها بالتشبيه من حيث البناء اللفظي، أما التمثيل فمن حيث من التشبيه ونمط من التمثيل

 ت التصوير التي تتم على مستوى اإلدراك والذهن.بناؤها العقلي إذ التمثيل يهتم بدرجا

البنية التركيبية لالستعارة بنية قياسية استداللية تتكون من وجعل من قد قابل التشبيه بالقياس و 

ة مشتركة وهي وجه الشبه، 
ّ
حديثا هذا الطرح وقد تبنى "طه عبد الرحمن"مقيس ومقيس عليه تجمعهما عل

، فإما أنه استعاري أو غير زااو مجأحقيقة كان   االستداللية لكل قول طبيعيلبنية ا » ملا اعتبر القياس

استعاري، فإن كان استعاريا فال منازعة في صفة املشابهة القياسية التي تتقوم بها االستعارة، وإن كان 

تتفاوت  ولالستعارة عند الجرجاني ضروب ومراتب 4،«الثاني فمرده إلى )داللة املفهوم( املعتبر في القياس

  درجات القرب والبعد بين طرفي التشبيه :حجيتها ومدى إقناعها حسب 

استعارة الطيران لغير » كــ االستعارة القريبة من الحقيقة  )املرتبة األدنى لالستعارة( ول:األ ضرب ال -

 ، ذي الجناح، إذا أردت السرعة، وانقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته من علّوِّ

إذا عدا عدّوا كان حاله فيه شبيها بحال السابح في املاء. ومعلوم أن الطيران  والسباحة له

 5«واالنقضاض والسباحة كلها من جنس واحد من حيث الحركة على اإلطالق

 : يثانالضرب ال -

عبد "يري و  العالقة بين طرفي التشبيه من خالل القرب والبعد هذا الضرب من االستعارة تتحدد في       

أن يكون الشبه »يشبه الذي مض ى، وإن لم يكن يطابقه؛ وذلك  أن هذا الضرب يي"الجرجانالقاهر 

رأيت مأخوذا من صفة هي موجودة في كل واحد من املستعار له واملستعار منه على الحقيقة. وذلك قولك 

  6«، تريد إنسانا يتهلل وجهه كالشمسشمسا

 : ثالثالضرب ال -

أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية، وذلك كاستعارة  »وحدهوهو الصميم الخالص من االستعارة 

 7.«النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق

 :السكاكيعند االستعارة  2.1

   ثار السكاكي مسألة مهمة علم البيان وما يندرج تحته من مباحث أ في قسم 

افتتحنا الكالم في هذه التكلمة أن  منذ ن نثني عنان القلم إلى تحقيق ما عساك تنتظرأوهذا أوان  »

 و االستعارة، كيف يسلك في شأننحققه، أو عّل صبرك قد عيل له، وهو: أن صاحب التشبيه، أو الكناية أ



 أربعة بل إلى اثنين محصولهما إذا أضروب  إلىمتوخاه مسلك صاحب االستدالل،...
ّ
يت النظر إلى نت وف

توصل بذاك إلى اإلثبات، أو يعاند شيئا فيتوصل بذلك إلى لزام ش يء يستلزم شيئا، فيإاملطلوب حقه، 

 8.«النفي

يكشف لنا نص "السكاكي" توجهه العقلي والحجاجي في طرح مسائل البالغة العربية ومعالجتها، وهو يجعل 

وقد كشف كذلك عن ، والكناية دليال حجاجيا يتوصل به إلى تحقيق املطلوب االستعارة والتشبيهمن 

التي تربط  بين علم البالغة باملنطق واالستدالل وهي النظر، واملطلوب، واللزوم،  بعض املصطلحات

معنى القول،  لتضمنهما  واملنطقاالستدالل وهي مصطلحات  نجدها تدخل في مفهوم اإلثبات ،والنفي 

 ، واللزوم. والطلب، واالنتقال

إنما هو اقتضاء صفة الزمة في ش يء لش يء آخر كقول القائل  كان حاصل االستداللويرى "السكاكي" أنه إذا 

أو ، عرفه يستلزم الحمرة الصافية، فيتوصل بذلك  إلى وصف الخد  بهاما ي الخّد فهو يلزم ، (خدها وردة): 

ن تبرز من هو في الحمام في معرض من سداه ولحمته شدة أ: في الحمام أسد، تريد كاالستعارة في قول القائل

 يئة،هجراءة املقدم مع كمال الالبطش، و 

خرى طريق أطريق التصريح فيتمم الداللة، و ويكشف في النهاية عن طرق االستدالل فأحدها يتم عن 

 9.الكناية

 فيما يأتي: عند الجرجاني والسكاكياالستعارة وتحليل  مفهومماجاء في وبهذا يمكننا ان نلخص 

 االستعارة ذات بنية لغوية وعقلية قياسية. -

 ارتباط االستعارة بالقياس واالستدالل جعلها دليال لغويا حجياجيا . -

 اعتبارها دليال حجاجيا جعلها خطابا موجها للفهم واإلدراك وليس لألسماع واألذان. -

وبالتالي فإن تحليل مثل هذا النسق الخطابي يستدعي استحضار مجموعة عناصر لغوية وغير لغوية 

 يلخصلها الشكل اآلتي :

 

ب                                            املتكلم/املخاطِّ

 

 

 

 

 

 

 السامع/املتلقي                                          

 االستعارة في البالغة الجديدة) املفهوم وآليات التحليل( .2

يعني بعث لبالغة  أرسطو من جديد في مصنفات املحدثين من  مصطلح البالغة الجديدة في العصر الحديث

؛ لتكون البالغة قائمة على العقل والعاطفة معا؛ وتتفق البالغة الغربية 10الغربيين أمثال: بيرملان وتيتكاه

قناع 
إ

والبالغة العربية القديمة على مدى فترة تطورهما الزمني أن كليهما وضعتا لتحقيق وظائف منها اإل

وقد أخذت البالغة الغربية في املرحلة الحديثة تسير في توجهين يختلفان عما سبق، األول هو  11،اعواإلمت

 االستعارة

إخفاء و إظهار : دليل/حجة -
 يه عناصر التشب

 املستعار)املشبه(/املستعار له)املشبه به(
.حبسب نوع االستعارة  

تتحدد حجيتها حبسب -
 القرب والبعد بني طريف التشبيه

  
   
  

  إدراك / حتليل احلجة  فهم -
ل/ رفع اللبس عن املعىناستدال -  



مقنعة للمتلقي، واملنحى الثاني ربط  املنحى الجدلي املستند إلى مبادئ التحليل الرياض ي وتكون نتائجه

 بالبحث عن جماليات الصورة و األساليب املجازية . البالغة باألسلوب فزاد االهتمام

هذه املنطلقات املختلفة وسمت البالغة الغربية بسمات مختلفة، فكان عقلية في مرحلة، وجمالية 

وهذا التعددلم يعط توجها حقيقيا للبالغة  ذاتية، وقولية واستداللية منطقية، في مراحل أخرى  احتمالية

 .12الغربية الجديدة

ترجمة املصطلح فدارسون ذهبوا إلى تر جمة املصطلح في هذا االختالف إلى عدم االتفاق  كما أدى 

، ومنهم من أضاف كلمة بالبالغة، ومنهم ترجمه بالخطابة ، ومنهم من دمج بينهما ) البالغة والخطابة(

 ومن النظريات التي تعنى بها البالغة الجديدة نظرية الحجاج اللغوي. 13.جديدة للبالغة

  نظرية الحجاج اللغوي: 1.2

تقترح مقترحات جادة حول كثير و حول املعنى،  من ضمن النظريات الداللية الحديثة تقدم تصورات جديدة

تركز على ،كما  من القضايا  والظواهر اللغوية، و تتجاوز مجموعة من املشاكل املنطقية الكالسيكية

هذه النظرية من تصورات أزولد ديكرو، كما  الوظيفة األساسية للغة وهي الوظيفة الحجاجية، وتنطلق

تعنى بالوسائل اللغوية الحجاجية  م، وهي نظرية لسانية1973بينها بشكل واضح في نظريته الحجاجية سنة 

 .14التي تتضمنها اللغات الطبيعية، وتسعى لرصد تأثيرها التداولي على املتلقي

 االستعارة الحجاجية:  2.2 

، وهي من أهم ثيرا أو إقناعاأت يصال فكرة ما إلى املستمعإتتميز االستعارة الحجاجية برغبة املتكلم في 

الوسائل اللغوية التي تعتمد عليها النظريات الحجاجية الحديثة في تحليلها للخطاب ، وباعتبارها آلية 

 ،وليصبح حجة في الخطاب التدالغوية فقد ينطبق عليها تحليل القدامى لالستعارة بمفهومها القديم فت

ويفترض "طه عبد  واستعمالها من قبل املحاجج املتكلم يكون لغاية مقصودة ألجل التأثير في املتلقي

 :15الرحمن" عدة فرضيات لبناء النظرية التعارضية لالستعارة في الحجاج

 أن القول االستعاري قول حواري، وحواريته صفة ذاتية له -

 قول حجاجي، وحجاجيته من الصنف التفاعلي.أن القول االستعاري  -

 القول االستعاري قول عملي، يالزم كال من الظاهره البياني والتخييلي. -

تمتلكها كثيرا ما يعمد املحاجج العتماد االستعارة بدل االلفاظ الحقيقية، إلدراكه القوة الحجاجية التي 

في االستعماالت االستعارية أقوى مما هو في  االستعارة، فالقوة الحجاجية تكون في املفردات التي تبدو 

وهذا ما جعل القوة الحجاجية لالستعارة ترتبط بالسلم الحجاجي الذي يعد 16املفردة في معناها الحقيقي،

َرة ﴿احد اهمد عامت النظرية الحجاجية، فمثال في قوله تعالى:  آلخِّ َيا باِّ
ْ
ن  الدُّ

َ
ُروا الَحياة

َ
ت
ْ
يَن اش

ّ
َك الذ ولئِّ

ُ
 17﴾أ

قوله تعالى :)اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة  ( قوة حجاجية في كلمة اشتروا إذ استعار هذه الصفة ليبين ففي 

أن الذين كفروا كمن باع إيمانه ثمنا لخلوده في هذه الدنيا وملذاتها وابتعادا من هللا وتعاليم دينه، فهي 

ا لبقائهم وخلودهم في الدنيا(، فإذا مثلنا لهذا تقابل في املعنى )أولئك الذين تخلوا إيمانهم وعبادتهم هلل ثمن

 
ّ
 م الحجاجي سيكون كاآلتي:القول االستعاري بالسل

 

 

 

َرة -                       القول االستعاري  - آلخِّ َيا باِّ
ْ
ن  الدُّ

َ
ُروا الَحياة

َ
ت
ْ
يَن اش

ّ
َك الذ ولئِّ

ُ
 أ



 

 وزهدوا فيها مقابل                      تخلوا عن عبادة هللا -                          القول الحقيقي -

 ملذات الدنيا وما فيها                                               

 

أن هناك مجاال حجاجيا آخر تشتغل وفقه االستعارة يكسبها بعدا حجاجيا آخر أال وهو البعد اللساني  كما

 العرفاني.

 

 االستعارة التصورية: 3.2

 

 التصوريةاالستعارة 

 

 االستعارة املجازية

 

 

                                  

 احتواء االستعارة التصورية االستعارة املجازية                             

 

عبر محور االستبدال، وهو اختيار ش يء لوضعه في   »لم تعد االستعارة تعني تلك العبارات التي تتم 

ناك نقل ملعاني الكلمات، وال استعارة صفات واللوازم مجازية تربط بين ،ولم يعد ه«18موضع ش يء آخر

ولم تعد مرتبطة بالتخييل ومادة الشعر، بل اتسع مفهومها ليشمل جميع مستويات  املشبه واملشبه به

بل أصبح هناك  تصور استعاري الخطاب الطبيعي، الخطاب اليومي واالجتماعي والسياس ي والفلسفي ..الخ.

بناء ذهني يكّون الفرد أو املجموعة عن ش يء »على أنه  Maria Tirizahتعرفه"ماريا تيريزاه كابريه" للعالم و 

 «19من األشياء دون أن يكون ذلك موجودا على الحقيقة

إننا نوظف في خطاباتنا العادية استعارات ننقل بها تجاربنا الحياتية وتصوراتنا وإدراكاتنا لعاملنا 

اقعنا وفق هذه املستويات من الخطاب هي عملية نقل غير أمين الخارجي، و عملية نقلنا يشوبها  لتجاربنا  وو

فكل استدالل ينشئه » الغموض وااللتباس ، ودعما لكالمنا ما أشار إليه "طه عبد الرحمن" في  قوله:

اقع ملحالة في االلتباس إن قليال أو كثيرا، هذا االلتباس الذي آن األ  نتخلى عن وان أن اللسان الطبيعي و

انتقاص شأنه، وأن نرى فيه قوة ومزية تكسب اللغة الطبيعية الطواعية أو املرونة الكفيلة بجعلها 

بالنسبة لعملية اللبس ». وفي نص آخر يقول «20ي ال تحص ىتال تستجيب ألغراض التبليغ اإلنساني

املتكلم يجوز من عالم إلى آخر هذا الخطابي) أو اإلنشاء(، يقوم املتكلم بنقل األعيان إلى مدلوالت أي إن 

الجواز الذي ال يمكن أن يكون نقال أمينا بحيث يهتدي املستمع إلى نفس األعيان التي انطلق منها املتكلم في 

إنشاء خطابه، وإنما هو بناء مدلوالت تبقى أعيانها غير محددة أي ))ملتبسة(( يتصرف املستمع في تعيينها 

تتكون وفق هذا النمط من االستعمال اللغوي، وليست  ستعارات إذنفاال  ؛«21بحسب وضعه التداولي

 فقط تلك املرتبطة باستعمال اللفظ في غير موضعه



من هذا املنطلق جاء ما يعرف باالستعارة التصورية؛ ألنه منذ ما يقارب الثالثين عاما برزت وجهة نظر      

فانية خاصة اللسانيات مثل هذا لتطور، مهمة حول الوظائف الطبيعية للغة، وقد شهدت العلوم العر 

ويذهب هذا النهج للقول إن بعض الخطابات مبنية على أساس إطارات أو أنساق تصورية،  وهذه اإلطارات 

، وقد دافع عن هذا الطرح "اليكوف" وفريقه وبين كيف يرى الناس ويفكرون في هي إنتاج  االستعارات

 بعض النماذج كقول القائل: ومن أمثلة االستعارت التصورية  22العالم من خالل اللغة الطبيعية،

 ) الأعتقد أن هذه العالقة ستتجه إلى مكان ما( -

 ) انظر إلى أي مدى وصلنا(  -

تدل هذه العبارات على أن عالقة شخصية كالحب، تفهم على أنها )رحلة( فهذا التصور  هو الذي يصدر        

مجال املصدر  ؛ويؤكد الشرح من زاوية لسانية عرفانية أن اإلدراك البشري يتكون من التقابالتمعناها، 

هذا  وهو )رحلة أ( ومجال العالقة الشخصية أو )الحب ب( ويكون تناسب بين املجالين ويطلق على

 23،التناسب باإلسقاط

إن االستعارة جزء ال يتجزأ من خطاباتنا اليومية وهي موجودة في تجاربنا وتترجمها أقوالنا، والبحث فيها       

سبق أن  يستوجب البحث في مستويين مستوى األقوال املجازية واألقوال غير املجازية ألن مجالها واسع كما

      ذكرنا.
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 قراءة في كتاب " التشبيه واالستعارة " منظور مستأنف ، ليوسف أبو العدوس

 د/ سامية بـــــوعجاجة                          

 كلية اآلداب واللغات                          

 قسم اللغة العربية واآلداب                      

  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر                       

 امللخص :

تتناول الدراسة كتابا بالغيا لكاتب معاصر؛ وهو كتاب) التشبيه واالستعارة( منظور مستأنف ليوسف أبو العدوس ، 

أفكار. الباب األول ذكر فيه التشبيه  حاولت الباحثة تقديم قراءة ملحتويات الكتاب ، وأهم ما ورد فيه من آراء و

 منظور الفكر العربي والفكر الغربي ، ثم خالصة ألهم األفكار. عارة منثاني االستدالالته ومباحثه ، أما الباب ال

 مقدمة : 

يه وتزيده بيانا وبهاء ، التشبيه واالستعارة . فقلما نجد    
ّ
من األلوان البالغية البديعة ، التي تزين النص األدبي وتجل

الفن البليغ ؛ ولذلك أعطى البالغيون أهمية وأولوية نصا أدبيا أو قصيدة شعرية ، أو مقالة نثرية ، تخلو من هذا 

 . بالغة لهذين الفنين ، وأبرزوا مكانتهما السامية في ميدان التصوير الشعري والفني

كتاب هللا وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم ، فهذا صاحب الطراز يبرز دور التشبيه في الكالم ،  وهما كثيرا الورود في

فيقول : " واملختار عندنا : كونه معدودا في علوم البالغة ، ملا فيه من الدقة واللطافة ، وملا يكتسب به اللفظ من 

 1، وإدنائه البعيد من القريب " الرونق والرشاقة ، والشتماله على إخراج الخفّي إلى الجلّي 

صورة بصورة أقبح منها ، فهو يزيد  ويزيد البليغ أو الشاعر املعنى جماال وخالبة ، إذا جاء بتشبيه جميل ، أما إذا شّبه

املعنى قبحا ، تنفر منه النفس والعقل " وأما فائدة التشبيه من الكالم فهي أنك إذا مثلت الش يء بالش يء فإنما تقصد 

 وكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه .ة املشبه به ، أو بمعناه ، وذلك أبات الخيال في النفس بصور به إث

ذلك مثبتا في النفس خياال حسنا يدعو إلى الترغيب فيها ،  شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كانأال ترى أنك إذا 

 2نفس خياال قبيحا يدعو إلى التنفير عنها " وكذلك إذا شبهتها بصورة ش يء أقبح منها كان ذلك مثبتا في ال

أما االستعارة فهي أبلغ من التشبيه ، كما أنها تجمع بين املجاز والتشبيه ، ولها دورها في التشكيل ، وتوليد املعنى ، 

؛ وقد أبدى عبد القاهر الجرجاني إعجابه بها ، فقال في هذا السياق :  وإضفاء مسحة جمالية وتخييلية على األسلوب

" وهي أمّد ميدانا ، وأشّد افتنانا وأكثر جريانا ، وأعجب حسنا وإحسانا ، وأوسع سعة ، وأبعد غورا ، وأذهب نجدا في 



جم فصيحا، واألجسام الصناعة وغورا ، من أن تجمع شعبها وشعوبها.. فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا ، واألع

 3الخرس مبينة واملعاني الخفية ، بادية جلية ." 

أيدينا كتاب ) التشبيه واالستعارة( ليوسف أبو العدوس ، الذي حاول أن يقدم قراءة جديدة لهذين الفنين ،  وبين

 مزاوجا بين البالغة القديمة والبالغة الجديدة ، ولذلك نسأل :

 هل استطاع الباحث تقديم رؤية مغايرة للبالغيين القدامى ؟ – 1

 أين تكمن مالمح الجدة في بحثه ؟ – 2

 / قراءة في كتاب ) التشبيه واالستعارة ( ليوسف أبو العدوس:1

)مواليد من الباحثين املعاصرين ، املتخصصين في البالغة العربية والنقد ، الكاتب األردني يوسف أبو العدوس       

 ) األردن(نقد بكلية اآلداب ، جامعة اليرموك   ، أستاذ البالغة وال( 1956

فه " التشبيه واالستعارة " سنة 
َ
ل
َ
افق ل: 2007ألف الكاتب مؤ ، طارقا موضوعا بالغيا قديما وحديثا ،  ه1427املو

 ولذلك قّسم كتابه إلى بابين.

 فصول : الباب األول وعنونه : التشبيه ، قّسمه إلى ثالثة

 الفصل األول : مفهوم التشبيه في بحوث النقاد والبالغيين العرب القدامى -

 الفصل الثاني : األشكال البنيوية للتشبيه -

 الفصل الثالث : جماليات التشبييه -

 الباب الثاني : عنونه : أربعة مداخل لالستعارة

 النحوي  الفصل األول : املدخل -

 الفصل الثاني : املدخل الفلسفي -

 الثالث : املدخل االنثربولوجي الفصل -

 1الفصل الرابع : املدخل الجشتالتي  -

صفحة ، وكما هو موضح في الفهرس وفي املتن ، فقد طرق الباحث البالغي موضوعا قديما قدم  318يقع الكتاب في 

 ، والغربية املعاصرة لهذين اللونين البالغيين. الدرس البالغي في العربية ، ومزج التناول من خالل الدراسة الحداثية

 قسم البالغيون علم البالغة إلى ثالثة علوم وهي :    

 / علم املعاني1



 / علم البيان2

 / علم البديع3

وفيما يخص ) التشبيه واالستعارة  فهما من مباحث علم البيان ( وال يكاد كتاب نقدي بالغي منذ أقدم العصور إلى 

ا يخلو من دراستهما وذكر أنواعهما وأغراضهما ، وبيان فضلهما في القرآن الكريم والحديث النبوي يوم الناس هذ

 .الشريف واألدب والشعر

جاء في مقدمة الكاتب ، بيان لفضلهما وسبب التأليف فيهما ، فقال : " حظي التشبيه واالستعارة بعناية البالغيين    

والنقاد والفالسفة على اختالف مشاربهم ، واللسانيين ، علماء داللة وسيميائية ، وبرغماتية وتركيب ، لهذا فقد 

ها التوجهات املعرفية التي يستند إليها هؤالء  ظهرت تصنيفات وتقسيمات متعددة للتشبيه واالستعارة
ّ
، تعكس في جل

خذ البالغيون 
ّ
العلماء في بحثهم هذين املوضوعين. وكان شأنهما عظيما عند الشعراء كذلك،  ومن هذا املنطلق ات

الستعارة فالتشبيه وا          2" والنقاد العرب القدامى من التشبيه واالستعارة مقياسا للمفاضلة بين الشعراء.

 
ّ
ة مشاعرهضروريان للشاعر ، وجودة الشعر وتفّرده ، وبراعة الشاعر وتفن

ّ
 ، نه في البوح عن مكنون أحاسيسه ودق

 تتجلى في طريقة تصويره وقّوة تخييله.

 الكاتب ملّم بأهمية هذا املوضوع ، الذي شغل على مّر القرون والحقب فكر أرباب البالغة والبيان والعلماء     
ّ
إن

، ولذلك حرص على تقديم إضافة من خالل املزج بين الدرس البالغي القديم والبالغة الغربية املعاصرة  تخصصينامل

، يقول : " وتعنى هذه الدراسة بتبين  اهتمام البالغيين والنقاد بالتشبيه واالستعارة وفق رؤية مستأنفة مبنية على 

رب املحدثين الذين أفادوا من دراسات أرسطو وكونتليان دراسات البالغيين العرب القدامى ، والبالغيين الغ

 3وغيرهما.. " 

 / مباحث الكتاب : 2

 فصول كما سبق القول . 3الباب األول : خصصه الباحث للتشبيه ، وقسمه إلى    

 الفصل األول : عنونه بمفهوم التشبيه في بحوث النقاد والبالغيين العرب القدامى. 

في هذا الفصل قّدم الكاتب تعريفا للتشبيه ، من حيث املعنى اللغوي ، واملعنى االصطالحي ، وأركان التشبيه 

. 

 قرآنية ورد فيها التشبيه ، أو أبيات شعرية ، بيه ، وتعليق علماء اللغة على آياتاستعرض بعد ذلك مفهوم التش

ه( في كتابه : 276ه( وابن قتيبة )255ه( والجاحظ)210ه( وأبو عبيدة )207ه( والفّراء) 180بدأها بسيبويه )م 

ه( عّرف التشبيه في كتابه " الكامل" وذكر 286عيون األخبار ، والشعر والشعراء ، وتأويل مشكل القرآن ، واملبرد ) 

تز تقسيماته للتشبيه ، وبين دوره في التعبير الفني ، من خالل نماذج من آيات قرآنية وأبيات شعرية ، وابن املع



ه( في كتابه " 322ه( في كتابه "عيار الشعر" ، وابن أبي عون )322ه( في كتابه البديع ، وابن طباطبا العلوي) 296)

 ( ، والقاض ي عبد العزيز الجرجاني 337كتاب التشبيهات" وقدامة بن جعفر)

في الوساطة ، وابن وهب الكاتب في مؤلفه " البرهان في وجوه البيان  ه( إذ وقف عند تشبيهات عدد من الشعراء366) 

ي )386" والّرماني )
ّ
ه( 395( في الخصائص ، وأبو هالل العسكري)392ه( في " النكت في إعجاز القرآن" وابن جن

القيرواني ه( وابن رشيق 423ه( والثعالب )415ه( وعبد الجبار املعتزلي )406ه( والشريف الرض ي)403والباقالني )

 4ه( 1120ه(.. وصوال إلى ابن معصوم املدني )471ه( وعبد القاهر الجرجاني )466ه( وابن سنان الخفاجي )456) 

له ،  علم من أعالم البالغة والنقد  واللغة ، وفيها ذكر التشبيه وتحديدات العلماء 52فالقائمة طويلة ملا يربو عن     

 بنماذج منتقاة ، من القرآن الكريم ومن شعر العرب وخاصة الشعر الجاهلي .األدبي مع التمثيل في النص وأهميته 

 الفصل الثاني : عنونه : األشكال البنيوية للتشبيه   

قدم الكاتب في هذا الفصل ستة مباحث وهي : أدوات التشبيه ، أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه واألداة ،     

ية ، تقسيم الطرفين من حيث إفرادهما وتركيبهما ، تقسيم الطرفين من تقسيم الطرفين من حيث الحسية والعقل

 املركب واملتعدد . حيث تعددهما أو تعدد أحدهما ، التشبيه

افيا ضافيا ألنواع التشبيهات ، كما تنوعت الشواهد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية ،     املالحظ هنا جاء الشرح و

 وأشعار جاهلية وإسالمية ومعاصرة كأبيات لبدر شاكر السياب وتوفيق زياد.

 الفصل الثالث عنونه : جماليات التشبيه  

فته بالبالغة وفنونها ، وإملامه الواسع بالبالغة القديمة واطالعه أظهر الكاتب براعته في هذا الفصل ، فتجلت معر     

 . على البالغة املعاصرة

بداية على أهمية وجه الشبه في دراسة التشبيه " من حيث هو مدخل تكسير الفاصل القائم بين تحدث الكاتب في ال   

ويالحظ أن كل واحد من الحيوان والنبات والجماد تمثل قسما  ، املقوالت املختلفة في املوجودات العينية أو الذهنية

 8مطلق التجريد من املوجودات ينضوي تحته عدد آخر من الفصول أو الفصائل " 

وفي مبحث آخر تعرض ألغراض التشبيه من منظور القدامى ، مبينا فوائده وهي : بيان حال املشبه ، بيان إمكان   

كما يذكر التشبيه التمثيلي  . املشبه ، تزيين املشبه وتقبيحه ، وتقرير صفة املشبهبيان مقدار حال  حال املشبه ،

 ودوره في الكشف عن النفس اإلنسانية بكل ما تعج به من انفعاالت وتخوضه من تجارب شعورية.

 جمالية التشبيه ؛ تكمن في إيضاح املعاني ، ونقل النفس من الخفّي إلى الجلّي ، ومن املعقول إلى املحسوس ، أو   
ّ
إن

كما ذكر الكاتب : " إن املعرفة الجديدة التي يكتسبها املتلقي من الصور التشبيهية النادرة البعيدة القائمة على الخلق 

د نقله وضوحا... والوضوح في وجه الشبه ال يعني أن يكون املعنى مبتذال ، وإنما واإلبداع واالبتكار تزيد املعنى املرا



عن طريق العالقة املبتكرة  يعني ذلك اإليضاح الذي تفيده املعرفة الجديدة املكتسبة ، التي يصل إليها املتلقي

، حتى تمكن من تنسيقها والوجه املكتشف ، الذي أدركه املبدع بيقظته الفعلية وتأمله الدقيق لعناصر الصورة 

افق مع ذاته ومشاعرها "   9تنسيقا جديدا يتو

يقف الكاتب في هذا الفصل على عديد الفضائل واملزايا التي يختص بها التشبيه ، فمن خالل األمثلة التي ساقها :    

حال الخطاب ، يقول من آيات قرآنية وأشعار عربية ، يطرق موضوع التفاعل بين طرفي الصورة التشبيهية ومالءمتها ل

الكاتب : " لكي يكون التشبيه صادقا في التعبير عن املشاعر الوجدانية ، متفاعال معها ، وجب أن يتفاعل طرفاه ، بأن 

عن املعنى املراد تشبيهه ، ومرآة تعكس  صادقا في التعبير  –حسيا كان أم مجردا  –يكون املعنى املراد التشبيه به 

آفاقه النفسية ، حتى يتمكن من التأثير في نفس املتلقي " بصدق أبعاده النفسية ، و       10مشاعره الوجدانية ، و

يتطلب من املتلقي جهدا ومثابرة ، كي  املشبه به ، فيتحقق الغموض ،مما يلح أيضا على أهمية املغايرة بين املشبه و    

 يتلمس نقاط االلتقاء بين طرفي التشبيه. 

" ومن هنا يقوم املتلقي بتأويل تلك الصور.. وأبرع تلك الصور هي التي  وهذا األمر ينجم عنه صورة فنية موحية    

املتلقي وفق  تركيب بنائه النفس ي  تستطيع أن توحي بأكبر قدر ممكن من الدالالت اإليحائية واإلثارات التخييلية عند 

 11وخبرته املكتسبة " 

 جمالية التشبيه تق  
ّ
افة ، وللتشخيص دوره في تشكيل مالمح الصورة ، إن وم على االبتكار والجّدة والغرابة والطر

ي ، عن طريق تشخيص املعاني إلى صور حسية 
ّ
 12وهو عملية نفسية محضة ، وظيفته التأثير في املتلق

 التشبيهية الناجحة.إضافة إلى توكيد املعنى في نفس املتلقي ، وتحقيق املعادل املوضوعي بواسطة الصورة    

 ومباحثها ستعارةالباب الثاني : يختص باال   

فبالنسبة للفصل األول ، وهو عبارة عن مدخل نحوي ، استهل الكاتب بالحديث عن االستعارة وأهميتها لدى   

ختالف البالغيين وغيرهم ، يقول : " حظيت االستعارة باهتمام الفالسفة واملناطقة ، والبالغيين ، والنقاد على ا

وسيميائية ، وبرغماتية وتركيب . لهذا فقد ظهرت تصنيفات وتقسيمات متعددة مشاربهم ، واللسانيين : علماء داللة 

ها التوّجهات املعرفية التي يستند إليها هؤالء العلماء في بحثهم االستعارة ." 
ّ
 13لالستعارة ، تعكس في جل

من خالل ثالثة مباحث : االستعارة في األسماء ، واالستعارة في  وهنا بيان لالستعارة بمنظور التركيب النحوي ؛  

 األفعال ، واالستعارة في الحروف.

 .أما الفصل الثاني ، املدخل الفلسفي   

استعرض الكاتب آراء فالسفة غربيين حول مفهوم االستعارة وأهميتها ، من فترة الحضارة اإلغريقية إلى وقتنا   

من أوائل الفالسفة الذين خاضوا في هذا املجال ، يقول أبو العدوس : " وأدرك أنها تعد املعاصر . فهذا أرسطو 



وسيلة قوية في التعبير عن املكنونات ، وذات قيمة عالية إذا استخدمت بشكل مناسب . ومن هنا يجب أال تكون 

نظار جديد ، يمكننا من االستعارات بعيدة أو سخيفة ، أو فضفاضة.. واالستعارات الجيدة تضع األشياء تحت م

 14رؤيتها بشكل لم نرها به من قبل."

كما درس االستعارة عند الفالسفة املسلمين مركزا على الفالسفة : الفارابي وابن سينا وابن رشد ، كما خاض في   

وزيادة ، واالستعارة من منظور االتجاه البرغماتي ، وقيمة االستعارة ومنزلتها املعرفية  كيفية عمل االستعارة

 واالستعارة مبدأ أساس ي للتفكير والعمل . االستقصاء حول وظيفة اللغة ،

 الفصل الثالث : املدخل االنثروبولوجي

 وللمجتمع بثقافته وعاداته أثره      يناقش الكاتب مفهوم االستعارة من منظور انثربولوجي ، فاللغة وليدة بيئة ما ،       

قيا مثال يرى العالم من خالل عن كل ما يحيط به " فاملتحدث من لغة ما في إفري للغة والتعبير الفرد في استخدام 

لغته الخاصة ، وذلك العالم يختلف جوهريا ، عن ذلك الذي يراه متكلم لغة أخرى ، في بقعة ثانية من الكرة  عدسة

ا تعبر عنه هو الطريقة التي األرضية ، وهكذا فإن اللغة ونظام املفاهيم الذي تنقله هو نتاج التعاون الجمعي ، وم

  15يقدمها املجتمع ككل " 

، واالستعارة الخارجية  ستعارة عند ليفي شتراوس وصلتها بقوانين النباتات والحيواناتاال  الكاتب استعرضكما 

، وتحدث عن استعارة األسماء بين الناس ، والحيوانات والنباتات ، وحديث عن  وتفاعلها  باالستعارة الداخلية

 التمثيل املكاني لالستعارة .

 الفصل الرابع : املدخل الجشتالتي

يناقش قضايا العلم املعرفي عند الكوف ، هذا األخير يرى التفكير خاصية جشتالتية ذات بنية إيكولوجية ، وجسم 

" فعن طريق تفاعل الجسم مع محيطه يرى اإلنسان الصور املختلفة ، ويسبر  ع محيطهاإلنسان مصدر التفاعل م

اقع أجزائها ، وعن طريق القوى اإلبداعية والخيالية يصوغ مخططات ، ويبدع املجازات ،  أغوارها ، ويتعرف على مو

  16واالستعارات والكنايات " 

 ، واالستعارة الشائعةوتحدث الكوف في موضوع القدرة املفاهيمية ، والتخطيط 

 ووظيفتها. ةأما باملر فقد شرح معنى االستعار 

 الخالصة : 

فالتشبيه حلٌي وبيان ، ينقل النفس  من مباحث علم البيان ،اهتم الكاتب بالبحث في فني التشبيه واالستعارة وهما     

املتمرس من يأتي  من الخفي إلى الجلي ، ومن املعقول إلى املحسوس ، فيه إيضاح للمعنى وجالء للمبنى ، والشاعر 

  ة فيها جّدة وابتكار.بصور دقيقة طريف

ومقدرة لغوية ، عن اقتدار فني أما االستعارة فهي ميدان اإلجادة وموضع الشاعرية واملهارة ، وهي في الفكر الغربي تنّم  

اقع الفيزيائي واالجتماعيوثقافية ،  .في التعبير عن جوانب الو
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 ال:ـــــــــــقــــوان املــــنــــع

 البالغة الجديدة في التراث األصولي  

 حجاجية القياس أنموذجا.

 

  امللخص:

تعد نظرية الحجاج أو البالغة الجديدة من أهم املواضيع التي أنتجتها الدراسات اللغوية الحديثة في الحقل 

األصول، فقد اعتنى علماء األصول اللساني التداولي، إال أننا لو نظرنا إلى ذلك الطرح لوجدناه مبثوثا في مصنفات علماء 

 بتعريف الحجاج وبيان موضوعه وأهميته، وفصلوا القول في أركانه وشروطه، وأساليبه وتقنياته.

ويعد القياس من تقنيات الحجاج وآلية أساس من آليات التداول الحجاجي التي اهتم بها املحدثون واألصوليون 

دوا بالدراسة املستفيضة ملفهوم القياس وخصائصه وأنواعه، كما وصفوا على حد سواء، إال أن علماء األصول قد انفر 

ن مؤلفات علماء األصول في الحجاج والجدل وإن كانت إ البنية القياسية وحددوا عناصرها، وهذا يقودنا إلى القول 

موضوعة في األصل لخدمة أصول الفقه، إال أن واقعها ومحتواها يشهد بأنها أهم مصادر الجانب النظري والتطبيقي 

 لنظرية الحجاج، وهذا ما سيحاول املقال إثباته من خالل تقنية القياس. 

 تقديم:

التي استقطبت اهتمام الدارسين؛ ألن الخطاب الحجاجي يختلف عن غيره  التداولية املباحثيعد الحجاج أحد 

في أفكار املتلقي، وحثه على قبول شيئ معين أو  لغرض التأثير من الخطابات، كونه يعتمد على تقنيات حجاجية توظف

توظيفها في خطابه، ، وهو من أهم التقنيات الحجاجية التي يعمد املتكلم لالقياس ومن بين هذه التقنياتالقيام به، 

 .لقوته اإلقناعية  والتأثيرية في املتلقي

mailto:الإلكترونيsamiasho10@gmail.com
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األحكام الشرعية العملية من أدلتها  علم األصول يبحث في القواعد التي يتوصل بها املجتهد إلى استنباطوملا كان  

القياس على  -إلى جانب القرآن الكريم والسنة الشريفة -تعتمدالشرعية هذه القواعد ، فقد ثبت أن  التفصيلية

 وهذا ما سنحاول توضيحه في هذا املقال.، االستداللي

 : )البالغة الجديدة(الحجاج  -أوال 

 ، يمكن إجمالها في: اللغوية تشير مادة " َحَجَج " في املعاجم اللغوية إلى عدد من الدالالت مفهوم الحجاج: – 1

ههة : ، َحاَجْجتهه : أي غلبتههه بهالحجج التههي أدليههت بهها َجههاج . والُحجَّ البرههان ، أو مهها دوفههع بهه الخصههم ، وجمعهها ُحَجههج وح 

ه َمَح  َجاجا : أي نازعه الحجةويقال : َحاجَّ ة وح  ل. اجَّ ْحَجاج : أي َجد  َحاج : هو التخاصم . ويقال : رجل م   . والتَّ

مغالبههه بهظهههار واالحتجهاج : مههن احهتل بال؛ههييء؛ أي اتخههذه حجهة . ويقههال : أنهها حاججتهه ، فأنهها محاجههة وحجيجهه ؛ أي 

 .(1)الحجة التي تعني الدليل والبرهان

نالحههم مههن خههالل هههذه التحديههدات املفجميههة أن لفههم الحجههاج يههدور حههول: التنههازا، والتخاصههم، والجههدل، والغلبههة، 

  والوسيلة املتمثلة في األدلة والبراهين.

معارضههة الخصههم بالخطههاب، وإقامههة وبحسههب اسههتعماالت القههرآن الكههريم لهههذه الكلمههة، نجههد أنههها ال تكههاد تخههرج عههن 

  قهْل  الحجج والبراهين لتغيير القناعات واملفهاهيم التهي عنهده، وإمالتهه عإهها إلهى ضهدها، قهال تعهالى:  
َ
هل  ف

َّ
  ه  ل

ْ
هجهة البال  ُح ال

َ
﴾ ) ةغ

 (، وقههال سههبحانه وتعههالى: 150األنعههام   
َ
 أ
َ
ههَر  ْم ل

َ
هه ت

َ
ههه راهيَم فههي رَ ي حههاجَّ إْبههى الههذ  إل  

والههذيَن  وقههال سههبحانه:  (،257﴾ ) البقههرة   ب 

ون فههي      ُيحههاجن
ُ
َضههة ههُتهم داح  ْسههُتجيَب لههُه ُحجَّ

ُ
ههْن بعههد  مهها ا م  م  ههْ ه 

َ
ههْم وعل ه   

  عْنههَد رب 
َ
ضههبو ول

َ
(، 14﴾ )الشههور   عههذابو شههديُد  ْم ُهههغ

اصهطالحيا زائهدا أو وبهذا يتبين بأن الحجاج في االستعماالت القرآنية لهم يخهرج عهن معنهاه اللغهوي، بمعنهى أن لهعن لهه معنهى 

 .(2)مغايرا للمعنى اللغوي 

، تقود املستمع إلى تبني موقهف معهينالخطوات التي يحاول بها الفرد أو الجماعة أن » الحجاج هو تلك اصطالحا:  -

 -Assertions، أو علهى قضهايا جازمهة   Representationوذلهك باالعتمهاد علهى تمثهيالت ن ذهنيهة مجهردة أو حسهية ملموسهة  

  .(3)«تهدف إلى البرهنة على صالحية رأي أو مشروعيته   – Arguments حجيات 

موضهههههوا الحجهههههاج ههههههو درس تقنيهههههات » بقولهمههههها:(L.O.Tytéca) ( " وتيتيكههههها "CH.perelman"شهههههاييم بيرملهههههان" ) وقهههههد عرفهههههه 

ن تزيهههههد فهههههي درجهههههة ذلهههههك الخطهههههاب، التهههههي مهههههن شهههههأنها أن تهههههؤدي باألذههههههان إلهههههى التسهههههليم بمههههها يعهههههرض عل هههههها مهههههن أطروحهههههات، أو أ

  .(4)«التسليم

وحري بنا أن نشير إلى أن  الحجاج قد ورد بمعناه الحديث عند علمائنا األجالء، ولكن بتسميات اختلفت باختالف مطلق ها 

مههههدار األمههههر والغايههههة التههههي إل ههههها يجههههري القائههههل » البيههههان" فههههي قولههههههه: "وتوجهههههاتهم، فنجههههد أن "الجههههاحم" قههههد أطلهههه  عليههههه اسههههم 

 .(5)«فبأي شييء بلغَت اإلفهاَم وأوضحَت عن املعنى، فذلك هو البيان في ذلك املوضع امع، إنما هو الفهم و اإلفهام؛والس
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أما الحجاج عند علماء األصول فال يخفى على من له أدنى صلة بعلم أصول الفقه أن هذا العلم من أكثر العلوم 

اإلسالمية توظيفا للحجاج والجدل، وأن علماء األصول من أكثر أرباب العلوم اإلسالمية براعة في استثمار قوانين هذا 

الشرعية، واالحتجاج لها، والدفاا عإها، ونقض شبه املخالفين،  العلم في تقرير القواعد األصولية واستنباط األحكام

املصطلحات واملفاهيم، واملبادئ التي ال يستغنى عإها في هذا العلم، و  ودحض آرائهم، وما يتبع ذلك من ضبط الحدود

الغزالي" ما ازدوج  ألن أشرف العلوم كما يقول " ؛(6)وما ذاك إال ألن أصول الفقه يقوم على املزاوجة بين العقل والسمع

 .(7)فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرا

بهذا الطرح تكون املسائل األصولية والقواعد الشرعية ذات طبيعة حجاجية استداللية؛ ألنها تستنبط الحكم 

وبين االستدالل  ومن طريف ما أتوا به، أنهم قابلوا بين القياس التمثيلي في أصنافه ومبادئه» وتثبت الدليل على ذلك، 

البرهاني والصوري في ضروبه وقوانعنه، وخلصوا بعد تقليب النظر ف هما إلى وجوب األخذ بقياس التمثيل في تحليل 

الخطاب الطبيعي، الذي يمثله في أجلى مظاهره املصدران اإلسالميان القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك ملا 

يرية ومميزات مضمونية تقصر عن آدائها إمكانات البرهان ينطوي عليه هذا الخطاب من خصوصيات تعب

 .(8)«الصوري

باإلضافة إلى ذلك فهن املتأمل في كتب علماء األصول يدرك توظيف آليات الحجاج بوضوح، من خالل عناية  

األصوليين بترتعب املادة األصولية على وجه اإلجمال والتفصيل، وبناء القواعد على أسن منهجية سليمة، مع الحرص 

أو اللغوية، وبيان حجج العقلية  ن الدالئل الشرعية، أوو البراهين على كل قاعدة بما يناسبها م     على إقامة الحجج 

 .(9) املخالفين

من  ولنستدل على أن علماء األصول قد أفاضوا في البحث الحجاجي، نذكر املثال اآلتي من كتاب "املستصفى

 :للغزالي "علم األصول 

م العموم ثالث: » يقول "الغزالي":  دَّ
َ
 حجاج من ق

 الحجة األولى: أن القياس فرا والعموم أصل فكيف يقدم فرا على أصل. 

 االعتراض: من وجوه األول، أن القياس فرا نص آخر ال فرا النص املخصوص به. 

 الثاني: أنه يلزم أن ال يخصص القرآن بخبر واحد ألنه فرا، فهنه يثبت بأصل من كتاب وسنة فيكون فرعا له. 

 ا يطلب بالقياس حكم ما لعن منطوقا به، فما هو منطوق به كيف يثبت بالقياس؟ الحجة الثانية: أنه إنم

لعن كقوله: اقتلوا « فاقتلوا املشركين» االعتراض: أنه لعن منطوقا به كالنط  بالعين الواحدة؛ ألن زيدا في قوله: 

 زيدا.                  

 وحجاج القائلين بتقديم القياس اثنتان: 

 ن العموم يحتمل املجاز والخصوص واالستعمال في غير ما وضع له، والقياس ال يحتمل شعئا من ذلك.الحجة األولى: أ
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 االعتراض: أن احتمال الغلط في القياس لعن بأقل من احتمال ما ذكر في العموم من احتمال الخصوص واملجاز.

الحجة الثانية: قولهم تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس وبين الكتاب، فهو أولى من تعطيل أحدهما أو 

 تعطيلهما. 

 وهذا فاسد، ألن القدر الذي وقع فيه التقابل لعن فيه جمع، بل هو رفع للعموم، وتجريد للعمل بالقياس. 

 ى إال التوقف؛ ألن الترجيح إما أن يدرك بعقل أو نقل.حجة الواقفية: قالوا: إذا بطل كالم املرجحين، فهل يبق

 .(10)«حجة من فرق بين جلي القياس وخفيه، وهو أن جلي القياس قوي وهو أقو  من العموم، والخفي ضعيف

الهويي جاءت على ههذا املنهوال، وههذا يهدل علهى  مومسائله مو قضاياه مفي جل مواضيعه علماء األصول وهكذا منهج 

ملصهههههطلحات مهههههن قبيهههههل البرههههههان والحجهههههاج، وقيهههههاس الشهههههبه، وحجهههههج املخهههههالفين   وا، فقهههههد تعرضهههههالحجهههههاج األصهههههولي بنظريهههههة

في  واالعتراض عل هم باألدلة، وألفاظ التعليل، والشواهد، فهذه كلها تمثل إرهاصات لبحث لغوي أال وهو البحث الحجاجي

 .الدرس األصولي

خطابهههة » إلسهههالمي القهههديم انحصهههر فهههي لهههونين خطهههابيين، همههها: الحجهههاج فهههي الفكهههر العر هههي اوحهههري بنههها أن نشهههير إلهههى أن  

الجهههدل واملنهههاظرة فيمههها بهههين زعمهههاء امللهههل والنحهههل وفيمههها بهههين النحهههاة واملناطقهههة، وفيمههها بهههين الفالسهههفة واملتكلمهههين، والخطابهههة 

 .(11)«التعليمية متمثلة في الدروس التي كان يلق ها العلماء في مختلف العلوم آنذاك

 القياس:-ثانيا

قياس املصدر الرابع من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم والسنة الشريفة يعد ال مفهوم القياس:-1

واإلجماا والتي اتف  عل ها علماء الفقه و األصول، وهو في اللغة: التقدير واملساواة؛ أي تقدير شييء على مثال شييء آخر، 

 .(12)بفالن؛ أي ال يساويه ال يقاس فالن ر به النعال مقياسا، ويقالوتسويته به، ولذلك سمي املكيال مقياسا وما يقد

قد عرف علماء األصول القياس بتعريفات كثيرة مختلفة العبارات، إال أنهم أجمعوا على أن وأما في االصطالح ف

 القياس إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه في الحكم، الشتراكهما في علة ذلك الحكم.

وحد القياس أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو » بقوله: "القاضيي أبو بكر الباقالني"عرفه وقد 

 .( 13)«نفيه عإهما، بأمر جامع بيإهما من إثبات حكم أو صفة أو نف هما عإهما

  .(14)«، الشتباههما في علة الحكم عند املجتهدهو تحصيل حكم األصل في الفرا:»وقال "أبو الحسن البصري" 

البد في كل قياس » فالقياس إذن هو إثبات مثل حكم معلوم ملعلوم آخر؛ ألجل اشتباههما في علة الحكم، ولهذا 

 في التحريم لإلسكار في كل. ، كقياس النبيذ على الخمر(15)«من فرا، وأصل، وعلة، وحكم

 ويسمى املقعن عليه كالخمر. ،فالركن األول:األصل
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 املقعن كالنبيذ.، ويسمى الركن الثاني: الفرع

 ، وهي القدر املشترك بين األصل والفرا وهي اإلسكار.الركن الثالث: العلة

 وهو التحريم. الركن الرابع: حكم األصل

 .(16)وثمرة القياس انتقال حكم األصل إلى الفرا الشتراكهما في العلة

ال ينتظم »ة، يقول "الغزالي": كما يتألف كل قياس من مقدمتين؛ مقدمة كبر ، ومقدمة صغر ، يقودان إلى نتيج

، فاملقدمة الكبر  (17)«القياس إال بمقدمتين معلومتين، تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص، فيتولد بيإهما نتيجة

هي من املسلمات عند املتلقي، وتعتبر هي منطل  املحاجج، وبهضافة االستدالل نحصل على نتيجة القياس وهذا راجع 

إذا لم يقبل  »" ويليام برانت"      ، يقول (18)ير أو يقدم حسب ما يقتضيه املخاطب أو الخطابملقاصد املحاجج، فقد يغ

 .(19) «سد  -إذ ذاك–املخاطب املقدمة الكبر  كان الحجاج 

عالقة قوية بحجية القياس من حيث معرفة مراتبه التي ينشأ عإها اختالف في  إن هذا له القياس: تقسيمات - 2

قوة االحتجاج به تبعا الختالف تلك املراتب من جهة القوة والضعف، لذلك نجد تقسيمات عديدة للقياس عند 

 األصوليين، نذكر مإها:

 س الجلي والقياس الخفي.نقسم القياس من حيث القوة والضعف إلى قسمين: القياي التقسيم األول:-أ  

و ما يتبادر إلى الذهن ألول وهلة؛ كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع ه القياس الجلي:-

    األذ  في كل مإهما، في قوله تعالى:
َ

 فال
َ
  ْل ُق  ت

َ
 هُ ل

ُ
  ما أ

 
 وَ  ف

َ
 ال

َ
  .(20) (23)اإلسراء  ﴾ماُه رْ هَ إْ  ت

قياس الذي يكون نفي الفارق فيه بين األصل والفرا مظنونا، ويحتاج فيه إلى اجتهاد ونظر، هو ال القياس الخفي:-

كقياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر في الحرمة بجامع اإلسكار في كل مإهما، ومن الوارد أن يكون تحريم الخمر الذي 

ال توجد تلك الخصوصية في النبيذ،  ورد فيه نص صريح بسبب وجود خصوصية أخر  سو  اإلسكار في الخمر، وربما

  .(21) القائن إلى إثبات ذلك ويحتاجولذلك فهن إلحاق النبيذ بالخمر، ينفي وجود فارق بيإهما، أمر مظنون 

نجده في البالغة الجديدة ضمن   -الجلي والخفي-هذا املقام إلى أن هذا التقسيم للقياس نشير في وحري بنا أن    

يقول ، نظرا ملا يتسم به من مبدأ التدرج، وذلك باالستناد إلى قوة الحجة أو ضعفها، تقنيات السلم الحجاجي

  »":الغزالي"
َ
  بين جلي القياس وخف   رَق حجة من ف

ه، وهو أن جلي القياس قوي وهو أقو  من العموم، والخفي ي 

عالقة ترتيبية )الحجج( حقل حجاجي ينطوي على إن أي »: منشئة بذلك سلما حجاجيا، يقول "ديكرو"، (22)«ضعيف

 .(23)«نسميه سلما حجاجيا

  ينقسمالتقسيم الثاني: -ب
َ
 لى" و" قياس املساواة" و" قياس أدنى".ْو القياس إلى" قياس أ

 قياس ال -
أ
كان فيه ثبوت الحكم في الفرا أولى من ثبوته في األصل؛ كتحريم ضرب الوالدين أولى باملنع هو ما  لى:و  األ

 من التأفيف.
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مثل حكم األصل؛ كقياس إحراق مال اليتيم أو إغراقه على تحريم  فيهحكم الفرا كان  هو ما املساواة:قياس  -

 أكله بجامع اإلتالف من الكل من غير وجه ح .

أضعف منه في األصل؛ كقياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع وهو ما كان ثبوت الفرا فيه قياس األدنى:  -

 .(24) لاإلسكار في ك 

 حجاجية القياس:  -3

يعد القياس آلية أساس من آليات التداول الحجاجي، باعتباره قائم على توليد الخطاب الطبيعي، انطالقا من 

 . (25)امهمته املتمثلة في الربط بين شعئين على أساس جملة من الخصائص املشتركة بيإهما، للوصول إلى استنتاج م

الحجاجي عند من يحسن استعماله تحقي  اإلقناا، نظرا للمكانة التي قوة القياس في الخطاب  والذي يظهر

يحتلها القياس بكل أنواعه في نجاعة الخطاب الحجاجي، بل هناك من يرجع حجاجية الخطاب العتماده على القياس؛ ألن 

 . (26) املحاجج الذي يوظف القياس ال ينفي الحكم، بل يزيد الحكم إثباتا أو نفيا على حسب الخطاب

انفردوا بالدراسة املستفيضة ملفهوم القياس وخصائصه، فقد وصفوا البنية »ومن املعلوم أن علماء أصول الفقه 

القياسية، وحددوا عناصرها، وبعنوا مسالك الوصف الجامع بين املقعن واملقعن عليه، وصنفوا أشكال هذه املسالك، 

عل ها، ووجود دفع هذا االعتراض، كما وصفوا شروطها  ورتبوا خصائص كل صنف مإها، ورسموا مختلف وجوه االعتراض

  .(27) «وأحكموا تفصيلها

 وبذلك يعتبر القياس أبرز وسيلة حجاجية استوحاها الخطاب الحجاجي من األصوليين، 

، التي في التأثير واإلقناا والتسليم للفكرةألنه يضطلع بدور مهم  ؛من أقو  الحجج والبراهين التي يلجأ إل ها املخاطب وهو

هي موضوا القياس، ونجاح هذا القياس إنما يرجع إلى ما في مكنة املتكلم به، من ذكاء ذهني، وحيل عقلية يستطيع أن 

التي  الفكرةيربط من خاللها بين)املقعن؛ الفكرة التي يدافع عإها، واملقعن عليه؛ التي هي الشاهد أو النموذج أو 

  .(28)فضاء افتراضيي أو فضاء واقعي استدعاها( وأراد االستعانة بها في نجاعة خطابه ونفاذه، سواء كانت من

شبه املنطقية التي تعتمد في قوتها اإلقناعية على بعض البنى املنطقية ومن قوانعنه  ولهذا اعتبره "برملان" من الحجج     

ذات الصبغة الحجاجية شبه املنطقية عالقة التضمن؛ وهي العالقة املنطقية ومن أهم عالقات التعدية  ،قانون التعدية

 
ُ
بين أن قضية ما تتضمن قضية أخر ، ويبدو هذا خاصة في االستدالل القياسيي القائم أساسا على التعدية في التي ت

 "برملان"ه حسب ضميرا ، ويسميه قياسا ظنيا، فالضمير لعن من بعض الوجو  "أرسطو"القياس الخطا ي الذي يسميه 

 .(29)إال حجة أو دليال شبه منطقي يقدم في شكل قياس، ويؤدي إلى ظهور عالقة التعدية 

آلية منطقية حجاجية، يمكن للمحاجج أن يعتمد عل ها في إقناا املعترض عن عند "بيرملان" هو وعليه فهن القياس       

يحتوي اآلليات التي يتوالد بها كل خطاب  -في نظره–؛ ألنه كالمي"، ولهذا سماه "طه عبد الرحمن" بههه"االستدالل ال(30)كالمه

 .  (31)طبيعي وتتكاثر بها أجزاؤه، وتتماسك فيما بيإها

بعد طول تمحيص –كما ير  "طه عبد الرحمن" أن النتائل التي أفضت إل ها مختلف وسائل أصحاب النزعة الحجاجية      

ولم  » استحصالها بوسائل القياس التمثيلي والقياس األصولي خاصة، يقول: أنها في جزء كبير مإها، يمكن -وإمعان نظر

تنكشف لي الصبغة القياسية للنتائل التي توصل إل ها منظرو االستدالل الطبيعي فقط، بل تكشفت لي حقيقة أبعد 
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وأتم من تصور  وأخطر، وهي أن تنظير أصحاب القياس، من أصوليين وأهل املناظرة ، لالستدالل الطبيعي كان أقو  

 ، وهذا يدل على الويي األصولي بحجاجية القياس ودوره اإلقنايي في الخطاب.(32)« املعاصرين له

 خالصة القول:      

 توصلت إلى النتائل اآلتية: بعد رحلة طيبة مع البالغة الجديدة في التراث األصولي، حجاجية القياس أنموذجا،     

، والتي يكون ةُيعرف الحجاج في الفكر الغر ي بأنه تقديم مجموعة من الحجج واألدلة التي تؤدي إلى نتيجة معين -      

 القصد مإها التأثير في املتلقي، وإقناعه بخصوص موضوا ما.  

واستنباط  علم األصول من أكثر العلوم اإلسالمية استثمارا للحجاج وقوانعنه في تقرير القواعد األصولية، -

 األحكام الشرعية.

-  
ُ
 ستخدم مصطلح الحجاج بكثرة في املصنفات األصولية إلى جانب االستدالل والبرهان واإلقناا.ا

 احكم األصل على الفرا الشتراكهما في العلة، وهو تقنية من تقنيات الحجاج، اهتم به إطالقالقياس هو  -

 األصوليون والتداوليون على حد سواء.

في الخطاب،  نجاعتها الحجاجية التقنيةمن أقو  الحجج التي تؤدي إلى اإلقناا، وقد أدت هذه القياس  عدي -

ويبنى على مقدمتين؛ مقدمة كبر )األصل(، ومقدمة صغر  )الفرا(، ثم النتيجة املستلزمة من القياس) الحكم(، و 

 ) العلة الجامعة(.     الحجة التي أدت إلى هذه النتيجة

 لقياس أبرز آلية استداللية حجاجية استوحاها الخطاب الحجاجي من األصوليين. يعتبر ا -

 القياس عند أصحاب النظرية الحجاجية أمثال "بيرملان" هو من التقنيات الحجاجية شبه املنطقية. -

عند األصوليين من خالل الذي يتسم بالتدرج من حيث قوة الحجة وضعفها تبرز مالمح السلم الحجاجي  -

في البالغة الجديدة كتقنية  ما جعلهتقسيمهم للقياس من حيث القوة والضعف إلى القياس الجلي والقياس الخفي، وهذا 

 من تقنيات السلم الحجاجي.

ويي ال وهذا يدل على وأركانها وشروطها، القياسيةفحددوا عناصر البنية  في دراسة القياسعلماء األصول  أفاض -

 .النموذج التداولي  -إن لم نقل يفوق –و شكل يقارب  بحجاجية القياسعمي  لا

إن لعلماء األصول فضل السب  في كثير من البحوث التي قام عل ها الدرس التداولي وإن اختلفت املصطلحات،  -

 الحجاج وتقناته كتقنية القياس االستداللي.كبحث 
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بالغة الجديدة )املصطلح و املفهوم(بين التراث العربي و الفكر ال: بـــــ املوسوم الوطني امللتقى في مداخلة: املشاركة نوع

 . اللغوي الحديث 

   الحجاج البالغة العربية الجديدة بين الحجاج املنطقي أم :البحث عنوان
 
من خالل جهود جابر عصفور  –ساني الل

 .  -نموذجا 

 الثالث : تلقي البالغة الجديدة في الدراسات العربية . املحور : املشاركة محور 

 املقدمة :

ذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد األعمار، إذ ترجع إلى 
ّ
إّن البالغة العربية موغلة منذ القدم، على اعتبارها البحر ال

 
ً
راسات املعاصرة مع شاييم و بيرملان و  عنعصر اليونان وما جاء من مؤلفات أرسطو و أفالطون ، فضال ظهورها في الّدِّ

وال شّك أّن فكرة وضع تصور جديد للبالغة العربية في العصر ، "البالغة الجديدة"زميلته تيتكا في أعمالهم املسماة 

قاد بخصوص التراث البالغي، وقدرت تي طرحها النُّ
ّ
ه على الحديث جاء منطلقه من تلك االستفسارات و اإلشكاالت ال

سانّية الجديدة،إذ ِّ
ّ
ظر من جديد في مراحل تكوينه  استيعاب الـمعطيات الل راث من خالل النَّ

ُّ
كان ذلك دافًعا لتقويم هذا الت

ّل البالغة الجديدة، حيث  أو مرحلة تقنين هذا العلم وأهم منطلقات تجديده وموقف أصحابها من البالغة القديمة في ظِّ

ظر في البالغة العربية من منظوٍر ت الّدراسات البالغية العر خط بية مؤخًرا في الوطن العربي خطوات هامة، فقد أعيد النَّ

 جديٍد .

ــــ: البالغة املوسومة الـمداخلة خالل من سأحاول  ساني  الحجاج أم الـمنطقي الحجاج بين الجديدة العربية بــ ِّ
ّ
 من –الل

 اآلتية: اإلشكالية نع اإلجابة -موذجاـن عصفور  جابر جهود خالل

تي لجوانبا هي ما 
ّ
رس ضوء في العربية البالغة يف عنها الكشف تم ال  عصفور؟ جابر ودهج خالل من الجديد البالغي الدَّ

ما و  الجديدة؟، العربية البالغة مفهوم البحثية: ما الورقة ذهه خالل من عنها نجيب فرعية إشكاالٍت  ةّد ع طرحن ومنها

ساني في  والحجاج املنطقي الحجاج بين العالقة طبيعة تكمن أينو  بالبالغة الجديدة ؟ما عالقته و  مفهوم الحجاج؟ ِّ
ّ
الل

 الجديدة؟ العربية البالغة

  ( :La nouvelle rhétorique مفهوم البالغة العربية الجديدة ) -1

تي أصبحْت على اتصاٍل دائٍم بالتيار 
َّ
رس العربي، وخاصة إن مصطلح "البالغة الجديدة " من املصطلحات ال داولي في الدَّ التَّ

تي ساهمْت في إعادة مفهوم البالغة في الّساحة تحت ُمسمى "البالغة الجديدة " أو "الحجاج" .
َّ
 مدراس الحجاج ال

ُقوم البالغة الجديدة بعملية فحص لكل الحجج و البراهين الواردة داخل الخطابات سواء كانت تلك الخطابات 
َ
حيث ت

تي تتطلب في العديد من املرات تقديم أدلة عقلّية منطقّية التخاذ موقف أو تنفيذ فعل إلى ذ ةُموجه
َّ
خصية ال

ّ
واتنا الش

 . iمعين

اقد "محمد مشبال" في كتابه "البالغة و األصول " بأنَّ البالغة الجديدة بالغات متعددة ال يعني   وهذا ما ُيشير إليه النَّ

 و تعاضًدا بين هذه البالغات لتأسيس صرح بالغة عامة مؤهلة بل  ،تنازعها أو تنافر أقطابــهـــا
ً
عكس ذلك نجد تداخال

خيلي داولي و التَّ قدية بما تحتاج إليه ملقارنة الخطاب التَّ راسة النَّ طبيقّية لتزويد الّدِّ
، لتشكل الخلفية الّنظرية ، و العدة التَّ



را كالنّية و الّدِّ
ّ
ُح ويذكر محمد مشبال بأنَّ الـمنجزات الش

َ
عتبر داخلة في  لَّ سات األسلوبّية ال ُيمكن أْن ت

ُ
محل البالغة بل ت

 .   iiدائرة البالغات املتشكلة على مدى تاريخ اإلنسانية

ها مكون طبيعي في  –يرى معظم املفكرين البالغيين املعاصرين  –ويزيد قائال : " فالبالغة  صوص ، بل إنَّ ماثلة في كل النُّ

واصل اإلنسا ذي قد يتجسد أحياًنا في مجموعة من البنيات اإلقناعية هني ... أشكال التَّ
َّ
ذا هو موضوع البالغة ، ال

ور و الوجوه األسلوبية ذات  ) بالغة املحسنات (   التحسينيةظيفة  الو )البالغة الحجاجية (، و أحياًنا في مجموعة من الصُّ

فرزها مختلف األجناس و  أخرى و أحياًنا 
ُ
تي ت

َّ
صويرّية ال عبيرّية و التَّ يغ التَّ و األشكال  األنواعقد يتجسد في مجموعة من الّصِّ

 .iiiبالغة األدبية (الو النُّصوص األدبية )

ذي قدمه محمد مشبال يبين لنا أن البالغة الجديدة ماهي إال استنطاق النُّصوص الواردة و 
ّ
ومن خالل التعريف ال

ساني لتحقيق بالغة جديدة تهتم بالعملّية سياقا ِّ
ّ
تي جاءْت فيها ، فهي مزيج لغوي بين الجانب الفني و الجانب الل

ّ
تها ال

ل زواياها .
ُ
واصلّية بك  التَّ

واية و بالغة املسرح وكانت  رد ، وبالغة الّرِّ فالّدراسات املعاصرة املتأخرة أولت اهتماًما بعّدة بالغات خاصة، مثل بالغة السَّ

سانت ِّ
ّ
ها في بناء كلّيات البالغة كعلم كلّي شامل ُيسمى علم اإلنسان و الل

ّ
سهم كل

ُ
 . ivحت ُمسمى البالغة الجديدة و ت

 

قنيات الخطابّية ، وتسعى إلى إثارة النفوس، و كسب  تي تهدف إلى دراسة الّتِّ
ّ
َجاج ال عرف البالغة الجديدة بأّنها نظرّية الحِّ

ُ
وت

م  العقول عبر عرض الحجج ، كما
ّ
تي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب ، ث

ّ
تهتم البالغة الجديدة أيًضا بالشروط ال

طور  اجمة عن ذلك التَّ  .vيتطور، كما تفحص تلك اآلثار النَّ

درك أن البالغة الجديدة ماهي إال امتداد للبالغة الكالسيكية
ُ
قنيات  ،ومن خالل هذا التعريف ن لكّنها تختلف عنها في الّتِّ

 ة وعرض الحجج .الخطابيَّ 

،من ةينبغي اإلشارة إلى تعارض البالغة الجديدة مع تقليد البالغة الحديثة، وهي بالغة أدبّية صرف ،ذلكن فضال ع

دعى أسلوبية
ُ
ها تختزل البالغة في دراسة الوجوه األسلوبّية، فالبالغة الجديدة على عكس البالغة الحديثة. األفضل أن ت  إنَّ

الخطاب أو الزخرف أو القيمة الجمالّية ، بل من جهة كون ذلك وسيلة لإلقناع ، وخاصة وسيلة لإلبداع غير معنّية بشكل 

 .  vi"،) أي جلب أشياء إلى ذهن الّسامع ليست حاضرة في ذلك الحين ( ، وذلك عبر تقنيات التمثل ر أي "الحضو 

َجاج :-2  مفهوم الح 

رت    
ُ
تي تناولت الحج كث

َّ
اج و يختلف مفهومه من حقل آلخر، فنجد مفاهيم فلسفّية منطقّية، و الحقول الـمعرفية ال

بالغية وتداولّية، وهذا ما جعل داللة الحجاج تختلف من دراسة إلى أخرى، فقد ورد تعريفه في  أخرى و ، أخرى قانونّية

ه :>> نشاط لغوي و اجتماعي غايته دعم أو إضعاف مقبولّية و جهة ن
ّ
ظر ُمتنازع فيها لدى معجم تحليل الخطاب على أن

 viiمام قاض عقالني <<وذلك بعرض كوكبة من القضايا قصد تبرير أو دحض هذه الوجهة أ ،مستمع أو قارئ 

مبرّرات  طرف فهذا الّتعريف  تعريف قانوني للحجاج حيث يشترط وجود طرفين متنازعين أمام قاض يعرض عليه كل    

 تخدم وجهة نظره .

عرض فيه فرضّيات أو مقّدمات و ادّ  UTZ Maasوُيعرفه أوتس ماس )
ُ
غوي ت

ُّ
 عاءات( بكونه : >> سياق من الفعل الل

غوي << ةُمختلف
ُّ
ل الفعل الل

ّ
 viiiفي شأنها، هذه الفرضيات املقّدمة في املوقف الحجاجي هي مشك

امة مواقفهم الخاّصة ، في فيه جهود األفراد دع بني(: >>  جنس الخطاب ، ت  Deborah Schiffrinأّما عند ديبوراشيفرين)

ذي ينقضون فيه دعامة موقف خصومهم <<
ّ
 .ixالوقت نفسه ال

فاع عن موقف  اإلفهامو  اإلقناعيفرين  أن الحجاج جنس من الخطاب يقوم على غرض شومن خالل ّتعريف ديبورا و الّدِّ

 شخص ي .



حجم حمل املتلقي على االقتناع بما تعرضه عليه ، أو زيادة في  ( :>>ChaimPerelmen( ) 1912- 1984أّما لشاييمبيرملان )

 .xهذا اإلقناع <<

 على وظيفة الحجاج في تبني موقف معيّ وهنا
ً
جوء إلى  نلشاييمبيرملان قدم هذا الّتعريف مركزا

ُّ
و إقناعه و التأثير فيه بالل

 ( تبرز صّحة هذا املوقف .Argumentsحجج ) 

ه :>> تقديم الحجو بكر العزاوي فقد أبأّما 
ّ
ج و األّدلة املؤدية إلى نتيجة معّينة ، وهو يتمثل في إنجاز عّرفه على أن

اجّية داخل الخطاب ، و بعبارة أخرى يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من األقوال، بعضها هو بمثابة تتسلسالت استن

 
ُ
تي ت

َّ
تائج ال غوية وبعضها األخر هو بمثابة النَّ

ّ
 منها << .ستنتج الحجج الل

 و بكر العزاوي أن الحجاج عبارة عن تسلسل قولي يبدأ بتقديم حجة ويَ أبُيوضح 
ُ
 إلى نتيجة . صخل

 والحجاج : الجديدة البالغة بين العالقة

مثال روالن بارت أ ذلك ألنَّ الـمجددين للبالغة الغربية،، ثمة تداخل كبير في الّتعريفات بينهما عند الكثير من الباحثين

ال يكون النَّص حجاجًيا، ، فأرادوا أْن تنتعش البالغة بما تحويه من خاصية إقناعية  يتسم بها الخطاب الحجاجي وغيره،

ضمًرا أو معلًنا، بنية تحويل أو تعديل ُم  من وجهة نظر البالغة الجديدة، إال حين يحمل بذرة خالف، تتضمن قصًدا تأثيرًيا

 .xiوافقة داخل مسار تواصلي غير إلزاميامل أو حمله على مزيد من ،وجهة تفكير املخاطب

وفي الفن بجميع تمظهراته الجمالّية، مثلما ، لهذا فإنَّ بالغة الحجاج تتصف بالبنية إذ نجدها في األدب بجميع أنواعه

ألّنها تتسم بإقناعية استطاعت أْن تتوغل إلى جميع العلوم ، وغيرها اإلعالمنجدها في علم النفس و االجتماع و القانون و 

 و املعارف، وهذه الخاصية اإلقناعية في البالغة الجديدة جعلت اختيار الحجج بتحديد بعنصرين هما : 

 تي يمتلكها املتلقي حتى يتسنى إقناعه بشكل تراكمي للحجج .ا
َّ
 النطالق من املعطيات ال

 ؤتي أكلها إال إذا اعتمدنا على حجج مضادة لوذلك ألن امل، راعاة املقامم
ُ
تي ُيركز عليها الخصم لحاجة ال ت

َّ
حجج ال

 في بناء خطابه.

 ال انفصام له، وذلك باعتماد تقنيات البالغة في عملّية اإلقناعل و
ً
كما أّن ، هذا ارتبطت البالغة الجديدة بالحجاج ارتباطا

عتبر في نظرية الحجاج و ا
ُ
تي تساعد على انسجام الخطاب الن من يلبالغة الجديدة عنصر العوامل و الروابط ت

َّ
عناصر ال

 .xiiحّتى يصل إلى مبتغاه من توجيه املتلقي إلى النتيجة املرادة أو ما ُيسمى بالوجهة الحجاجية

 أضحت أنهاو الحديث عن البالغة وحجاجياتها خاصة بعد انتقالها من لغة موضوع إلى لغة واصفة، يجعلنا ننظر إليها 

"تلتقي مع مجموعة من املصطلحات الحديثة كتحليل الخطاب و األسلوبية و القراءة "وغيرها، وهذا يجعلنا ننظر إلى 

 للمجتمع "على البالغة 
ً
صبح علًما واسعا

ُ
 .xiiiأّنها " ليست محصورة في البعد الجمالي بشكٍل صارٍم ، بْل تنزع إلى أْن ت

مختلف العلوم املعرفية و اإلنسانية من أجل رونقتها ببعدها الجمالي و تحقيق في وغل لتوهّنا ندرك أنَّ البالغة تسعى ل

 قناع الـمتلقي .  إخاصيتي الّتواصل و التأثير و 

 فُيشير "صابرالحباشة" في كتابه "التداوليةوالحجاج" إلى أّن الحجاج ماهو إال وظيفة من وظائف البالغة، وعليه فليس

ة من األساليب و األصوات يتم افتراضها من البالغة )ومن غيرها ، كاملنطق ناسالغة : بل هو تر /فًنا ُيوازي البالحجاج علًما"

غة العادية ... ( ولذلك فمن اليسير اندماج الحجاج مع البالغة في كثير من األساليب "
ّ
 .xivو الل

الحجاج ُيوازي البالغة من حيث األساليب و األصوات بوُيبين صا
ّ
فعليه فإّن الّتداخلبين  –جمالي البعد ال–ر الحباشة أن

 البالغة و الحجاج أمٌر جائٌز .

قنّيات الخطابّية، تالكما يقول "صابر الحباشة " : وفي هذا اإلطار  وجدنا البالغة الجديدة في عالقتها بالحجاج "تهدف إلى 

تي تسمح للحجاج  وتسعى إلى إثارة الّنفوس وكسب العقول عبر عرض الحجج، كما تهتم البالغة الجديدة أيضا
ّ
روط ال

ّ
بالش

 . xvكما تفحص اآلثار الّناجمة عن ذلك الّتصور "  ،بأْن ينشأ في الخطاب ثم يتطّور 



قنّياتالخطابّية من أجل التهدفان إلى يوفي هذا الصدد ُيرجح أّن البالغة الجديدة لها عالقة وطيدة بالحجاج باعتبار كليهما 

ذي تسكب فيه الوظائف الحجاجية ، خالل عرض الحجةعقول من الإثارة نفس املتلقي و كسب 
َّ
فالبالغة هي الوعاء ال

 خطابها .     

ويظهر جلًيا من خالل التقنّيات الخطابّية ، يكمل اآلخر أحدهماوخالصة القول أن البالغة و الحجاج هما علمان قائمان 

 وجهان لعملة واحدة.غة و الحجاج وعليه فإنَّ البال ، املتلقي و عرض الحجج للمرسل إقناعإلثارة النفس و 

 نشأة البالغة العربية الجديدة : -

راث البالغي، من خالل كتابة تاريخه، حيث كان هّم الطالب  الدارسيناقتصرْت مهمة 
ُّ
عريف بالت في العصر الحديث على التَّ

طفى املراغي إلى تحقيق ذلك من في تلك الفترة أن يضع الباحثون كتًبا ، تجمع مراحل هذا العلم ، وهو ما دفع أحمد مص

ذي صدر سنة 
َّ
، وتقوم خطة الكتاب على شرح 1950خالل عمله املوسوم بــــــ: "تاريخ علوم البالغة و التعريف برجالها " ال

قد و املوازنات و إ  في كتب النَّ
ً
ا مبعثرة

ً
صنيف، حين كانت بحوث تي مَرْت بها البالغة العربية منذ بدء التَّ

َّ
عجاز األطوار ال

 . xviالقرآنعند عبد القاهر الجرجاني

اريخّية ، كتاب شوقي ضيف ) راث البالغي من خالل الكتابة التَّ
ُّ
راسات الرائدة في تلقي هذا الت (:  2005 -1910ومن الّدِّ

عريف  راث من خالل التَّ
ّ
تي فتحت الباب أمام الباحثين للنهوض بهذا الت

َّ
ذي ُيَعدُّ أهم األعمال ال

َّ
"البالغة تطّور و تاريخ " ، ال

ذي قّدمه شوقي ضيف سرًدا تاريخًيا فحسب، بل به و كتابة تاريخه ، 
َّ
وتعدى األمر إلى تفسيره و تأويله، لم يكن العمل ال

 . xviiحاول بوعي أْن يبحث عن حلقة وصل بين مرحلة تاريخّية و أخرى ، و أْن يربط بين الجانب البالغي و الجانب األدبي 

 
ّ
تي تّم بها تلقي الت

َّ
تي  كان مادام موضوعنا يدور حول الكيفية ال

ّ
راث البالغي بشموليته ، فإننا نذكر بعض الّدراسات ال

هدفها دراسة مشكالت البحث البالغي في العصر الحديث ، سواء من خالل جزئية األرسطي في البالغة حيث نجده في 

فكير البالغي العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر 1973 – 1889عمل طه حسين ) الجرجاني م ( عندما شملت دراسته التَّ

 
َّ
تي قدمها بدوي طبانة ) ذينأو عند ال

َّ
راسة ال  1956م( ونشرها سنة  2000- 1914اشتغلوا على بالغة الّسكاكي ، كذلك الّدِّ

حاول البحث و  م، حاول من خاللها دراسة تطور فكرة البالغية عند العرب و الوقوف على مناهجها ومصادرها الكبرى،

غة ، وكيف تطّور مفهومه في أذهان العلماءبيان العربي عند واضلعن مفهوم ل
ُّ
 . xviiiع الل

تي نظّن 
ّ
ذي قّدمه  علي عشري الزايد ، املوسوم  ومن الكتابات ال

َّ
ها قّدمْت  كتابة جديدة لتاريخ البالغة العربية ، العمل ال أنَّ

شر عام 
ُ
ن منهج الّتأليف عكتابه البحث م ، وكان موضوع  1977بـــ: " البالغة العربية، تاريخها ، مصادرها، مناهجها " ون

البالغي عند العرب ، وخلص إلى أنَّ البالغة عرفت في تطورها أربع مراحل وهي : املنهج التجميعي )آثار البيان و التبيين (، و 

نطقي نهج االنطباعي )الكامل للمبرد (، و املنهج التحليلي الفني )كتابات عبد القاهر الجرجاني (، و املنهج التقني املامل

 ، xix)مفتاح العلوم للّسكاكي (

فكرةتصنيفالكتاباتالبالغيةوفقمناهجمعينةاستلهمهاباحثونآخرون
ّ
نرى إ عدعليعشريالزايد،ب إن

ْ
 حمدمطلوبقدأ ذ

راساتالبالغيةاملختلفة.، شتغلعلىفكرة "مناهج "ا  وبحثفيالّدِّ

وتأثر بهذا النوع من قراءة التراث عبد السالم عبد الحفيظ ، في كتابه املوسوم بــــــــ: "مناهج البحث البالغي في الّدراسات 

راسات  1978صدر سنة  " الذيالعربية  غية كاللغوية العامة بال ير الغم في القاهرة ، حيث تناول فيه مباحث البالغة في الّدِّ

راسا قدية و األدبية عجازهإالقرآنية ككتب املجاز القرآن و  تو النحوية ، و الّدِّ دراسات النَّ ِّ
ّ
 .xx، وفي ال

ها الدارسينّن أو الحق 
ّ
راث، وال يسمح املجال بعرضها كل

ُّ
اريخي في تلقي هذا الت عتبر دراسات ، و اتسمت كتابتهم بالسرد التَّ

ُ
ت

للباحثين في تقديم  دراسات حول موضوعات جديدة نذكر قّيمة نجحت في تقديم تاريخ البالغة العربية ، وفتحت املجال 

قدي و البالغي لجابر عصفور . راث النَّ
ُّ
ورة الفنّية في الت ورة األدبية ملصطفى ناصف و الصُّ  منها الصُّ



ساني متأخر  ِّ
ّ
رسة مقارنة مع القراءة الـمما اومن هنا ابتدأ البحث عن قراءة جديدة للتراث البالغي وفق مقوالت الّدرس الل

تي 
ّ
حوي العربي، وهذا النوع من القراءة يرتكز على منهجية بنيوّية لسانّية تختلف عن املناهج الخارجية ال راث النَّ

ّ
في الت

اريخي عند من حاولوا قراءة البالغة القديمة أمثال شوقي ضيف و بدوي طبانة و  الحظنا بخصوصها سيطرة املنهج التَّ

 .  xxiملنهجن سلك هذا امعشري الزايد وغيرهم م

راث البالغي وفق مقوالت علم 
ّ
ومن ثم فإّن هذا النوع من القراءة فتح املجال أمام الباحثين العرب للنظر من جديد في الت

غة الحديث بغي
ُّ
 ظهرت بعد ذلك بعض  ةالل

ْ
البحث عن علمية البالغة  لتكون مشاركة في صناعة أدبية األدب ، إذ

تي حاول أصحابها الوصول إلى تقديم قراءة جديدة للبالغة العربية ، على غرار محاوالت حمادي صمود و 
َّ
املحاوالت ال

 . xxiiمحمد عمري ومحمد عبد املطلب و جابر عصفور و غيرهم

ي العصر الحديث و املعاصر بالتراث البالغي، و أسهم ذلك في ظهور العديد من الّدراسات و األبحاث اهتم الّدارسون ف

ا من مرحلة النشأة ثم الّتطور و الّنضج و 
ً
العربية ألجل استنطاق املوروث البالغي، وتصنيف مراحل تطوره انطالق

تي تغيرت مالمحها 
ّ
 بمرحلة االستقرار ، وهي الكتابة ال

ً
اريخي عند الرواد املحدثين أمثال استكماال بين جيل تبني املنهج التَّ

سانّية وقدموا تاريخ البالغة بصورة يشوقي ضيف و أحمد مصطفي املراغي ..... وغيرهم، وآخر 
ّ
ن استعاروا األدوات الل

 معاصرة مختلفة أمثال حمادي صمود ومحمد العمري .... وغيرهم .

ساني : و ج املنطقي البالغة العربية الجديدة بين الحجا-4  
 
 الل

هناك من يعتقد أن البالغة لم يعد ُيفهم منها سوى وظيفتها في تنميق الخطاب وزخرفته وجماليته وال عالقة لها باإلقناع 

يقول محمد الولي : >> وفي هذه الحالة مادامت نواة البالغة الحجاجية قد ألحقت باملنطق فقد اختزلت البالغة العامة في 

 xxiii....إلى بالغة محسنات و زخارف << رسطيةاأل صيغتها 

وهّنا يبين محمد الولي بأنَّ البالغة الجديدة قد انحصرت في دائرة املنطق و بعدها الجمالي من محسنات و زخارف و 

تي كانت آنًفا. 
ّ
 اختزالها للبالغة ال

غة على عكس ذلك فهي ذات إن البالغة من هذا املنظور أصبحْت بالغة محسنات وزخارف واستعارات جمالية،والبال 

صلة وثقى بالحجاج، ووسيلة لإلقناع، كما أّنها تبحث في استعمال الخطاب من أجل أن يكون 

 مقنًعا؛كماأنعالقةالحجاجإشكال

 .xxivنعنيبالقدماءفالسفةاليونانوبالّتحديدأرسطووالبالغيينالعربو ثيرومعقدمنذالقدم،فقداهتمالقدامىقبالملحدثين،م

ّية قد خصّصها أرسطو لـمجال اإلقناع و آلياته حيث تشتغل على الّنص الخطابي في املقامات الثالثة نجد البالغة األرسط

)املشاورة ، املشاجرة و املفاضلة ( فخطابة أرسطو تضمنت عناصر حجاجية و أسلوبية كما أن أجناسها الثالثة قابلة 

 الحتواء أصناف الخطاب االحتمالي املؤثر، وُيمكن أن نعتبر خطاب
َّ
ي تة أرسطو هي البالغة العامة باملفهوم الجديد، ال

راسات البالغية الحديثة  خصًبا للبحث في الّدِّ
ً
 . xxvأصبحت مجاال

رس البالغي العربي قديمه و حديثه، وهذا  جعل ا مكما نجد املنطلقات و املصادر و مسارات البحث قد تعدّدْت في الدَّ

لكل املقاربات الحديثة ، حيث نجد الحجاج جاء في عّدة صيغ كالبيان ، والـمقام ....وقد  تستجيبالبالغة العربية 

هتم بالفهم قد اأن البيان عند الجاحظ إلى وامتداداتها"،  أصولهااستخلص "محمد العمري" في كتابه "البالغة العربية و 

ه العملّية املوصولة إلى الفهم و اإلفهام  في حالة  و اإلفهام، فيقول : >> مفهوم البيان عند الجاحظ مفهوم إجرائي : أي أنَّ

غوية و هاشتغالها ... فالش يء املركزي  الثابت في كتاب البيان و التبيين هما الف
ُّ
م و اإلفهام بالوسائل املختلفة : الوسائل الل

نظريتين أساسيتين هما : ، وبذلك يشير محمد العمري في كتابه إلى أن مشروع البيان يرتكز على xxviاإلشارية خاصة <<

و التأثير و االستمالة بما هو  ناعقاإلن هو كل ما يهدف إلى اومن هّنا فإن البي ،نظرية املعرفة و نظرية اإلقناع و اإلفهام

 معرفي و إقناعي.



حقل كما نستخلص أن كلمة "بالغة " باملعنى العربي و كلمة "خطابة " باملعنى اإلغريقي، ظهرْت عند الغرب و العرب في 

 واحد وهو اإلقناع .

 تناوله" أبو هالل العسكري )
ْ
م ( " في كتابه " 1005 -م 920كما تحدث البالغيون العرب عن املقام و مقتض ى الحال، إذ

ناعتين " حيث  في هذه الحالة ، فاملقام بتغيير الغرض املنشود، فباختالف الغرض املنشود يختلف املقام ربطالّصِّ

خطابًيا يتمثل الخطيب والـمخاطبين ، أما إذا كان املقام شعرًيا فغرضه يتمثل في االستمالة و اإلثارة ، ولكْن يجب أْن 

ل كل من الخطيبوالشاعر وسيلة للتأثير  ذي الـمتلقي، ف واقتناعَيستعمِّ
َّ
املقام يهتُم باملتلقي كونه العنصر األساس ي ال

 xxviiيتوجه إليه الخطاب أو الشعر ...

املقامات عنده مختلفة  تم (" في مؤلفه " مفتاح العلوم " حيث ورد 1229 – 1160كما نجد فكرة الـمقام عند " الّسكاكي )

غوي في مختلف العالقات االتصالّية تت
ُّ
نوع و تختلف بحسب مقتضيات هذا االتصال ، ، كما أن أشكال االستعمال الل

امع ، كذلك مقام الكالم يتغير من واحد إلى اآلخر كي يتطلب  ،فمقام املتكلم يختلف على مقام السَّ
َ
فمثال الكالم مع الذ

َرْعَت في الكالم فلكّلِّ كلمة مع صاحبتها مقام "
َ
 xxviiiمقاًما معيًنا ومع الغبي يتطلب مقاًما آخر، لذلك قال " فإذا ش

  في الّدرس البالغي لكونِّ 
ً
ه ُيمارس الخطاب االقناعي وُيحاول مراعاة األلفاظ لألغراض            فإن املقام يلعب دوًرا فعاال

 واملقاصد الحجاجية الكالمية من أجل تحقيق هدف اإلقناع . 

ا البد من اإلشارة إلى ماقام به الكاتب "أحمد حسن الزيات) صحيفته الرائدة "الرسالة"، من (" في  1968 – 1885و هنَّ

تاب والباحثين من التجديد في أمور األدب و الفن عموًما
ُ
و األساليب  ،خالل مقالته األدبية وما أتاحه لألدباء و الك

 في البالغة و البيان 
ً
 نوعّية

ً
حيث البالغية و البيانية على وجه الخصوص، وُيعد كتابه "دفاع عن البالغة " أحدث نقلة

عنى البالغة عنده بالعقل و الذوق مًعا، تناء بتجويد األسلوبواالقتدار على إبداع الجمالاالعقامب
ُ
 عملها ، ويقوموت

شويق  اإلقناعالجمع بين الفكرة و الكلمة و ممارسة على
َّ
اسو قلوبهم و إمتاعهم عن طريق الت عن طريق التأثير في عقول النَّ

رغيب
ّ
 . xxixو الت

حيث اهتم بالحجاج و الجدل املنطقي، ، في أطروحته على رؤية الجاحظ لبالغة البيانكما أّن " حمادي صمود"ارتكز 

إلى جانب اهتمامه بالحدث الكالمي
ً
 كبيرة

ً
ومن هذا املنطلق قد شكل الّدرس ، xxxوأولى املتكلم )منش ئ الخطاب (مكانة

تعبير أحمد الشايب تجاوزت فلك وحسب  ،البالغي نقطة تحول تجاوز فيها التناول املدرس ي للبالغة العربية القديمة

فإّنها في اآلن نفسه بثت روًحا ، فتحت على معطيات عصرها ومنجزاته املعرفية و املنهجية و الثقافيةاناملنهج القديم، و 

نظريات بالغية جديدة  بناء وتشكيل جديدة في التناول النقدي للبالغة العربية، نهض بها نقاد باحثون استطاعوا 

سانّية س البالغي في أصوله وتاريخلّدر استوعبت ا
ّ
ه، وانفتحت على مناهج القراءة في الفكر الـمعاصر الل

يمائّيةوالفلسفّية  .xxxiوالّسِّ

تي قدمْت رؤية شاملة للبالغة العربية، املكتسبات املستجدة في املناهج 
َّ
وقد استثمر صمود في هذه القراءة الجديدة ال

سانيات، و األسل ِّ
ّ
عريةاملعاصرة، خصوًصا الل ِّ

ّ
قدية و الـمناهجية لصمود تطوًرا الفًتا من ، وبية و الش وعرفت املقاربة النَّ

شعرية الخطاب إلى نظريات الحجاج وتحليل الخطاب، حيث تحول البحث من النظر إلى البالغة بوصفها معطى إبداعًيا 

حول املعرفيوالـمنهجي املنجزات الكبيرة وتخيلًيا،إلى البحث فيها باعتبارها حجاجا وتداوليا، وقد استثمر صمود في هذا ا لتَّ

سانّية ِّ
ّ
غة .و في مجال العلوم الفلسفية و الل

ُّ
يميائية وفلسفة الل  السَّ

تي من أهم تجلياتها إنتاج املفاهيم، و الّتنظير ألسس  قراءتهومن خالل هذه العلوم نهضت 
َّ
الجديدة للبالغة العربية ال

القراءة و التأويل للنص البالغي خصوًصا، ونصوص الثقافة العربية اإلسالمية عموًما وفتح اآلفاق الـمشرعة للولوج إلى 

بالغة عامة، انطالقا من التراث البالغي  عالم البالغة الجديدة،كما أنَّ محمد العمري شغل شغله الشاغل في إنشاء

في  "عبد القاهر الجرجاني"أمثال  القدامىالعربي وأنساقه الكبرى، بحيث اعتمد على أمهات الكتب البالغية من البالغيين 



ربية ، ووضع يده على مفاصل البالغة الع، و"السكاكي" في كتابه "مفتاح العلوم""دالئل اإلعجاز"و " أسرار البالغة"كتابيه 

ها الكبرى، في ضوء أسئلة العصر الحاضر مستفيًدا من الّدراسات اتوفسر خلفيات مشاريعها ومنجزاتها، مستكشفا مسار 

 اـلمعاصرة في الشعرية و نظرية األدب و الـمعرفة الجديدة .

النظريات الحديثة            وخلص إلى أنَّ البالغة تجمع بين البعدين التخييلي الشعري، و الّتداولي الخطابي مستفيًدا من 

لخطاب وا والـمعاصرة على االحتمال و التأثير،فيشمل االحتمال التخييل و التداول، أي الخطاب التداولي الحجاجي

تداخل الجنسيين في جنس واحد بنسب و التخييلي الشعري، مع إمكان تداخل الحجاجي و الخطاب التخييلي الشعري ، 

فهو الصفة الّتواصلّية الحوارية  ،التأثر أو التأثير في نفوس املتلقين وعقولهم من أجل استمالتهاأما  ،متقاربة أو متفاوتة

 لكل نص بالغي في ارتباطه باملقام . 

ا–وانطالقا من هذه الرؤية الـمستوعبة للمنجزات البالغية 
ً
تي ال تنتهي–لبالغة اتجاوز العمري تعريفات  -قديما وحديث

ّ
 -ال

ذي يتناول الخطاب االحتمالي بخلفياتها املعر 
ّ
 موحًدا لها بقوله :>> هي العلم ال

ً
فية و اإلجرائّية املختلفة،وقدم تعريفا

 أو هما مًعا << . ،املؤثر، تخييال وتداوال

عريفات الجامعة، وما تح من مصطلحات شبكية دقيقة، مثل االحتمالو مل فقامت بالغته الجديدة على مثل هذه التَّ

تي تسلحْت بها هذه البالغة الجديدة لتشييد معامرها، وتأنيث التأثير و التخي
َّ
يل و التداول، وغيرها من املصطلحات ال

 فضاءاتها . 

ذي بلوره الناقد و الروائي الجزائري "حبيبمونس ي" طّورة للبالغة العربية  االتومن االتجاهات البالغية الحديثة و امل
َّ
تجاه ال

الـمشهدية نحو رؤية جديدة  للبالغة العربية "، وقد خصصه للتعامل مع الّنصوص األدبية في كتابه " بالغة الكتابة 

 وصفًيا يتجاوز معيارية البالغة التقليدية
ً
و الجمالية و األساليب البيانية العربية  اإلبداعيةحيث ركز على  ،تعامال

للطابع العقلي و اـلمنطقي وانفتح على القراءات الذًعا  اووجه نقًد  ،واستعرض تعريفات البالغيين العرب لهذه األساليب

 .xxxiiاملعاصرة مركًزا على الّتفسيرات النفسية و الجمالية للشعر

قْت في تشييد أنساق بالغية ِّ
ّ
جديدية، وُوف تي اعتمدت التراث البالغي العربي في قراءتها التَّ

َّ
، هذه بعض املشاريع العلمية ال

 .الغة الجديدة، وطرق تحليل الخطابة في عالقتها الحيوية بقضايا البمستفيدة من الدراسات البالغية الغربي

عامل مع  أصول البالغة العربية القديمة ومناهج النقد الحديث، هو ما  ولعل هذه الروح االبستمولوجية  العالّية في التَّ

 جسد طموح هؤالء الرواد لتجديد الدرس البالغي العربي، وبناء أنساقه الجديدة .

ها كانت تعنومع من ألجناس اخطابات و البوصف قواعد ى تصف القرن العشرين أصبحت البالغة في ثوٍب جديٍد، ألنَّ

ور البالغّية واملحسنات البديعّية، وتبيان وظائفها في ضوء مناهج معاصرة لسانية وبنوية  األدبية، وتصنيف الصُّ

بل كانت تهتم  ،في دراسة الّصور و الخطابات األدبية وسيمائية و شعرية، ولم تقتصر البالغة الجديدة على ماهو لساني

فبعضهم يرى االعتماد على تراثنا في  ،بالحجاج في الخطابات الفلسفية و األخالقية و االجتماعية و القانونية و السياسية

جديد يجب أنَّ يكون نابًعا من ُروحنا ومجتمعنا و  ناكوينتالبالغة و جعله أساًسا للتجديد، و أنَّ التَّ وقِّ
َ
 .xxxiiiنا و فطرتنا وذ

ساني متأخرا مقارنة مع القراءة املــمارسة في  اومن هن
َّ
ابتدأ البحث عن قراءة جديدة للتراث البالغي وفق مقوالت الّدرس الل

راث النحوي العربي
ّ
تي الحظنا بخصوصها يوهذا النوع يرتكز منهجّية بن، الت

ّ
وية لسانّية تختلف عن املناهج الخارجية ال

ومن ، شوقي ضيف، وبدوي طبانة، وعشري الزايد أمثالسيطرة املنهج التاريخي عند من حاولوا قراءة البالغة القديمة 

سانيات ويقوم على نقد و تقويم  يأخذسلك هذا املنهج فهو 
َّ
ذي >> يد البنتراث البالغي، و يأخذ شكل النقالمن الل

َّ
وي ال

، و األعمال األدبية تصبح حينئذ 
ً
ال مثل نظاًما شامِّ

ُ
يرتكز في دراسة األدب باعتباره ظاهرة لغوية قائمة في لحظة معينة ت

نظم، و تحليلها يعني إدراك عالئقها الداخلية، ودرجة ترابطها و العناصر املنهجية فيها و تركيبها بهذا  ذاتأبنية كلية 

ذي
ّ
ؤدي ب النمط ال

ُ
 xxxivه وظائفها الجمالّية املتعددة <<ت



 نبذة عن حياة جابر عصفور :

 نشأتـــــــــــــــــــــــــه:-

م(،كاتب ومفكر وباحث أكاديمي مصري،  2021ديسمبر  31 -م 1944مارس  25جابر أحمد عصفور ولد في محله الكبرى ) 

م  2007ثقافة العربية في مصر ووزيًرا للثقافة فيها منذ للاألعلى جلساملأميًنا عاًما ب، و كان رئيس الـمجلس القومي للترجمة
xxxv  تاب أسيا و أفريقيا"، كما

ُ
واملكتب التنفيذي في " املجلس القومي للمرأة "وسكرتير عام لـــــــ "الرابطة املصرية التحاد ك

التقدم العلمي " في الكويت،  جائزة "مؤسسة" ، و شغل عضوية لجان تحكيم كّل من " جوائز الدولة التشجيعية في مصر

، و األمين  2011و  2007لطان العويس"، كما شغل منصب وزير الثقافة ، ومدير "املركز القومي للترجمة " بين سوجائزة "

ـــــ " دومدرس عمي، كما تولى عدة مناصب في "جامعة القاهرة"، منها  2007و  1933لـمجلس األعلى" بين االعام لـ

ه تولى عدة مناصب مختلفة كأستاذ و مستشار و رئيس مساعدومدرس وأستا ذ مساعد، و أستاذ في النقد األدبي، كما أنَّ

اجستير والدكتوراهفي جامعة القاهرة بمصر ، كما كانت له املليسانس و الوحاصل على عدة شهادات ك ، تحرير وغيرها

 على عدة جوائز عدة مشاركات في عشرات املؤتمرات و الندوات التخصصية داخل و خارج الو 
ً
طن العربي ،متحصال

 :وطنية و دولية نذكر منها

  القاهرة –جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، من وزارة الثقافة املصرية- . 

 راسات األدبية  . -الكويت –مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، جائزة أفضل كتاب في الّدِّ

 راسات اإلنسانية، معرض الك  .-القاهرة –تاب الدولي جائزة أفضل كتاب في الّدِّ

 الثقافي التونس ي من رئيس الجمهورية التونسية  الوسامxxxvi. 

 مؤلفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:-

ـــــه ـــــــ  تتمثل في :  التي سنذكر أهم مؤلفاتــ

 الّصورة الفنّية في الّتـراث الّنقدي و البالغي. 

  عر و دراسة التراث
ّ
 .النقديمفهوم الش

 لـمرايا الـمتجاورة )دراسة في نقد طه حسين (ا. 

 راث النقديق
ّ
 .راءة الت

 اإلظالملّتنوير يواجه ا. 

 حنة الّتنويرم. 

 ظرة األدبية الـمعاصرال  .نَّ

 فاق العصرآ. 

 الترجمة : عصر البنيوية. 

 في األدب العربي عاملوهناك العديد من 
ً
 .xxxviiموًما ؤلفات للكاتب جابرعصفور ذكرنا أهمها تداوال

 إسهامات جابر عصفور في الّدرس البالغي الجديد : 

راث من ثو انكب الّدارسون الـمحد
ّ
ن على قراءة التراث العربي في البالغة العربية الجديدة إيماًنا منهم بما يتضمنه هذا الت

البحث في قراءة  مؤلفات ذات أهمية قصوى ومن أفكار و تصورات جعلتها محل اهتمام الباحثين العرب، ويندرج هذا

املحدثين للتراث البالغي و دراسة تصوراتهم ومناهجهم، واخترنا قراءة جابر عصفور نموذجا لهذه الّدراسة، نظًرا لقيمته و 

و الهتمامه بقضايا التراث النقدي و البالغي و  ،و البالغة العربية بصفة خاصة، مكانته في الثقافة العربية بصفة عامة



ظريات الّنقدية املعاصرة ترجمة و تأليًفا، وتتأكد هذه القيمة أكثر،  لغزارة كتابته بهذا املجال، وألنَّ الرجل منفتٌح على النَّ

 راساته .بالنظر إلى رجوع عدد من املؤلفين البارزين و الباحثين املهتمين بقضايا التراث إلى كتاباته و د

تي أفرزت تلك نصوص و أنتجته، وهكذا 
َّ
مولية ال

ُّ
راث بالنسقية و اإلحاطة الش

ّ
لقد اتسمت قراءة جابر عصفور لهذا الت

لقي املباشر السلبي أو  نجد قراءته تربط النُّصوص بمختلف األنساق املعرفّية، في محاولة جريئة ال تتوقف عند حدود التَّ

ساهم في إنتاج وجهة النظر و إنتاج تفسيرات تسعى إلى إعادة بناء ذلك الخطاب، اإلبالغعند حدود االجترار و 
ُ
، بْل ت

 وكشف املسكوت عنه .

عد هذه الّدراسة من الّدراسات السابقة في مقاربتها للتراث النقدي و البالغي مقاربة نسقية، حيث تأخذ هذه الّدراسة 
ُ
ت

النقدي و البالغي ، و تعامل مع هذا املوضوع من خالل النظر في عالقاته لتسليط الضوء على )الّصورة الفنية ( في تراثنا 

غة و 
ّ
تي ساهمْت في إغناء هذا املوضوع مثل ربطه بالفلسفة و علم الكالم و الل

َّ
املتفاعلة مع باقي العلوم و املعارف، و ال

ينللنقد و البالغة العربية كانوا من التفسير، ويقول في هذا الّصدد :>> ومما حتم ذلك الّتعامل أن املنظرين األساسي

هم كانوا علماء لغة أو تفسير بارزين ، و ال أدل على   على أنَّ
ً
املتكلمين و الصلة بين املتكلمين و الفالسفة صلة وثيقة، فضال

جابر  ذلك من الجاحظ و الّرماني و الزمخشري املعتزلين و عبد القاهر الجرجاني و الباقالني األشعريين ... << ، وهنا

ورة الفنية و الّتعرف على أصوله  .xxxviiiبالنظر إلى التراث العربي ا و امتداداته اعصفور ُيسلط الضوء على مفهوم الصُّ

تي استعان بها جابر ملعالجته لهذ
َّ
 املوضوع ، من ذلك :  انجد في ثنايا هذه الّدراسة بعض الحقول املعرفية األخرى ال

 علم النفس : 

شارة إلى بعض إل على أن هذه الكلمة كانت تستخدم ل أشاري معرض حديثه عن التخييل ، و وقد تطرق لهذا العلم ف

تي ُيمكن إدراجها تحت ما نسميه اآلن بسيكولوجية اإلدراكو الظ
َّ
فسّية ال و ذلك ألنَّ الكلمة كانت تستخدم  ،اهر النَّ

وهم، و ما يتصل بها من تشكل األوهام الكاذبة في النفس بفعل مخادعة األشخاص، أو بتأثير  لإلشارة إلى عمليات التَّ

 . xxxixالخوف أو املرض

 الّتصوف : 

 وهي بدورها أحدث
ً
ة النظرة العدائية إلى الخيال انقالًبا في الّتفكير البالغي و غّيرت من طبيعت قدم املتصوفة أفكاًرا مهمة

ساهمْت في إغناء  ،الشعري، وُيشير جابر في هذا الّصدد ملا قدمه ابن عربي في املوضوع، في النظرة املتصوفة للخيال عموًما

ا رحبة في كشف عمق تلك العالقات
ً
 . xlالحقل البالغي وفتحت آفاق

فة الثانية للبال 
ّ
ح الك  من تاريخية البالغة العربية، وفي كتابه " البالغة العربية"رجَّ

ً
ن مًءا بدغة، وهي الخطابية، انطالقا

عرية             اإلفهامالّتوجه الـمعرفي للجاحظ في رسم بالغة عربية تنهض على الفهم و  ِّ
ّ
إلى القرطاجني في مزاوجته بين الش

 والخطابية .

تي يطرحهاا ه لإلشكاالت الـمعرفّيةوالـمنهجّيةوبتأصيله لهذين البعدين للبالغة العربية، وكشفه عن معاملها،وبيان
َّ
، ل

 .xliبحيث قدم تصوره وسماه بــــــــــ "البالغة العربية "

تي أفرزت تلك بالقد اتسمْت قراءة ج
َّ
مولّية ال

ُّ
راث البالغي بالنسقّية و اإلحاطة الش

ُّ
وأنتجته،  النصوصر عصفور لهذا الت

وهكذا نجد أّن قراءته تربط هذه الّنصوص بمختلف األنساق الـمعرفية ، في محاولة جريئة ال تتوقف عند حدود التلقي 

ساهم في إنتاج وجهة الّنظر و إنتاج تفسيرات، تسعى إلى إعادة بناء 
ُ
لبي أو عند حدود االجترار و اإلبالغ ، بْل ت املباشر السَّ

 .xliiكوت عنه ذلك الخطاب و كشف املس

تعامل مع التراث النقدي و البالغي على أساس أوله : >> لقد حاولت  أنبقلقد ختم جابر عصفور كتابه "الصورة الفنية " 

راثه أو توجيه مسار قضاياه األساسية املرتبطة 
ُ
تي  ساهمْت في ت

َّ
النظر إلى عالقته املتفاعلة بغيره من العلوم و املعارف ال



م ذلك الّتعامل أن املنظرين مثل ا ،بمبحث الصورة فسير، مما حتَّ غة و التَّ
ّ
للنقد و  األساسينلفلسفة و علم الكالم و الل

 على أّنهم كانوا علماء لغة أو تفسير بارزين . <<
ً
 .xliiiالبالغة العربية كانوا من املتكلمين و الفالسفة صلة وثيقة، فضال

ساس على التراث األ ية ُيقر بأن إسهاماته كانت قائمة في وعيه فإن جابر عصفور من خالل حديثه عن البالغة العرب

و االجتماعية، ألنها تحمل في طياتها الجانب  اإلنسانيةين االعتبار تداخلها مع باقي العلوم املعرفية و بعمع األخذ  ،البالغي

 الجمالي و الفني في تقنياتها الخطابية و هذا ما جعلها تتداخل مع نظرية الحجاج .

 خاتمة :

عد بمثابة استنتاجات توصلنا إليها من خالل هذا العرض، 
ُ
تائج، ت وفي ختام بحثنا يمكن تلخيص ما جاء فيه بجملة من النَّ

الــــــــي : حو التَّ وردها على النَّ
ُ
 ن

سانيين و البالغيين على شتى مشاربهم ِّ
ّ
غة، وعلى هذا األساس وجدنا الفالسفة و الل

ّ
عد البالغة سمة بارزة في الل

ُ
ُيركزون  ت

 تلقي .على املتأثير البحثهم عليها، بوصفها أداة وظيفية للحجاج  ووسيلة اإلقناع و 

 
ّ
راث البالغي شك

ُّ
 من إنَّ الت

ً
فإن معاودة البحث فيه وسبر أغواره من  ،سالميةاالنتماء إلى الحضارة العربية اإل  أوجهل وجها

املعطيات العلمية  استيعابتجعلها قادرة على  و املتخصصّينهّمة الباحثين و  تشحذأجل الحصول على إجابات ال تزال 

 الجديدة .

صورات و في تبلورت البالغة العربية الجديدة  ذي مثل الجانب التراثي البالغي في تقديم التَّ
ّ
مزيج بين الحجاج املنطقي و ال

ساني و املعطيات املعرفية،  ِّ
ّ
 بين طياته التقنيات قام بدور إقناعي تأثيري للبالغة العالذي الحجاج الل

ً
ربية الجديدة حامال

 الخطابية للولوج إلى نفس و ذهن املتلقي . 

غة املالجديدة فتحت  البالغة العربيةإنَّ 
ّ
راث البالغي وفق مقوالت علم الل

ُّ
جال أمام الباحثين العرب للنظر من جديد في الت

 العربية.الحديث بغية تقديم قراءة جديدة للبالغة 

راث البالغي جزئًيا، 
ُّ
تي قّدمها الباحثون العرب لتجديد البالغة العربية نظرت إلى الت

ّ
املالحظ أن الّتصورات املختلفة ال

فيد البالغة العربية في الوقت 
ُ
تي من شأنها أْن تعطي ثماًرا ت

ّ
مولَية ال

ُّ
ظرة الش اهن.وغابت النَّ  الرَّ

 
َّ
سقّية وعالقة هذا التراث ببقية الحقول املعرفية األخرى، فالنص التراثي اتسمت قراءة جابر عصفور للتراث البالغي بالن

ي ساهمْت في إنتاج تلك ليعنده  س بنية مغلقة منعزلة عن نفسها، بل هو بنية مفتوحة تستحضر مختلف األنساق الّتِّ

سانية في تنشأ يالنُّصوص، فه
ّ
سباق ثقافي و فكري و  وتطورت وفق نسيج من العالقات املعرفية و الّتاريخية و الل

 سياس ي . 

ذين ركزوا على التراث البالغي بصفة خاصة وربطه مع مختلف العلوم املعرفية 
ّ
ُيعد جابر عصفور من األدباء العرب ال

راسات  ،بصفة عامة وهذا ما شهدناه في تنوع دراساته في مختلف امليادين األدبية و العلمية ، نظرا لتطلعاته على الّدِّ

ورة الفنّية و إسهامه في العربية الق ديمة و الغربية الحديثة ، مما مكنته في إثراء التراث البالغي و النقدي و تركيزه على الصُّ

سانية و إحياء التراث البالغي العربي و دمجه مع العلوم الـمعرفية
ّ
 الحجاجية.والل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : املصادر واملراجعقائمة 
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البعد االقناعي للبالغة العربية ، أساليبه وتقنياته من منظور محمد العمري      

الدكتورة : صفية طبني                                                                  

قسم اآلداب واللغة العربية                                                                  

جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                 

 

كانت البالغة العربية  تؤسس جسور التواصل بين الشعر والخطابة، بين التخييل واإلقناع. وهو  موضوع                 

 لم يتناوله املعاصرون بالتوضيح اال في بعض البحوثمهم لم  ينل إال القليل من االهتمام في الدرس البالغي املعاصر ف

النادرة  القليلة  

إمعان النظر في الخطاب اإلنساني يبرز لنا أن غالب أقوالنا تسعى إلى التأثير في سلوك املخاطبين، بل إن خطاًبا قد ف 

ا من أي مسعى حجاجي، قد ينكشف أمامنا باعتباره منطوًيا على طاقات حجاجية 
ً
1 جبارةيظهر بريئ  

لثالث الهجري مع في القرن ا تتطور وتظهر مرحلة جديدة  مراحل الدرس البالغيمن  د بدأت مرحلة جديدة قف            

فيها علم البالغة علما مستقال له أصوله و قواعده، ثم نحا تشكل  هـ(،592( وابن املعتز)تهـ522ت)كل من الجاحظ 

ة في العالم الذي نعيش فيه؛  القياس و البرهان الدرس البالغي نحو التعليل و التفسير و   ُمهمَّ
ً
ذلك أن للبالغِة مكانة

فهي حاضرة في كل تفاصيل الحياة؛ هي موجودة في املؤسسات الثقافية، واملنابر اإلعالمية، فال يكاد أي خطاب يخلو 

ب
َ
ين؛ محاولة التأثير فيهم بأساليبها منها. وقد نشأت البالغة في أحضان الخطابة، التي تتميز بمراعاة املقام واملتخاط

غوية وتقنياتها االستداللية؛ قصد دفعهم لالقتناع بما يقوله الخطيب
ُّ
2الل  

وذلك ملا يلعبه   تعنى باهتمام الدارسين والباحثين،لخطاب اإلقناعي من املباحث التي عتبر البحث في بالغة اي              

بية والعلمية، وحتى اليومية منها، ألن اإلقناع هو ى مجاالت التخاطب األدعنصر اإلقناع من دور بارز وأساس في شت

عملية تهدف إلى تغيير موقف أو سلوك شخص )أو مجموعة( تجاه حدث معين، فكرة، ش يء، أو أي شخص أو 

يج أشخاص آخرين، يتم ذلك باستخدام كلمات مكتوبة أو منطوقة لنقل املعلومات، واملشاعر، أو لالستدالل، أو مز 

وهذا ما دفع بالباحث "محمد العمري" إلى عقد دراسة خاصة حول الخطاب اإلقناعي، بالعودة إلى مضانه  منها.

وربطه بالبالغة العربية التي كانت وال تزال ملتقى لعلوم مختلفة، ومن جملتها الخطاب الذي بات يمثل مرجعا ال غنى 

الفهم واإلفهام، فكانت عناية العمري منصبة حول بالغة  ل ًبديل عنها في حصو  ال  عنه في إحداث التواصل، ولغة

                                                           
15أفالطون وأرسطو وشايم بيرلمان"، مجلة عالم الفكر، ص، ، "مدخل إلى الحجاج ينظر محمد الولي  - .

1
  

82ص ، 40رضوان الرقبي، ، "االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله"، مجلة عالم الفكر، المجلد - - .
2
  



،طبعا العمري لم ينطلق من الفراغ ،بل وصف وصفا دقيقا ملا جاء   1 اإلقناع وما يؤديه املقام ضمن دائرة التخاطب

والجاحظ مع علم البالغة العربية به القدماء، خاصة أرسطو مع البالغة اليونانية ،  

اد الدارسون العرب املحدثون ليقول : فقد اعت يتساءل العمري :ملاذا البحث في بالغة الخطاب االقناعي ؟             

هم للنص الشعري  النص الخطابي االقناعي نفس معاملتون في الثانويات والجامعات ، معاملة سوتبعهم في ذلك املدر 

ي أخذ املوضوع بعين االعتبار عند تحديد منهج تناوله ، وهذا يجافي الروح املنهجية التي تقتض أو أي نص انشائي آخر 
2 

 إذن فيجب مراعاة املنهج في التعامل مع النص ألن النص اشكال مختلفة تستدعي لكل منها املنهج الخاص بها 

يركز العمري في الخطابة على عنصر التأثير واالقناع ، فهذا األخير صنعة يجب على الخطيب أن يحسنها وهي              

التي يجب التحلي بها عند أرسطو القوة   

والبحث في بالغتنا العربية يحيلنا مباشرة على قطب من أقطابها األفذاذ وهو والبالغة هي مراعاة مقتض ى الحال 

ى س ج الى البيان والتبيين للجاحظ الذي أر و م عن االقناع عند البالغيين القدامى إال بالولالجاحظ وال سبيل للكال 

 فيه دعائم علم البالغة و سبل االقناع 

بعد املخاطبين الذين يلقى إليهم الخبر إلى ثالثة  صنفت البالغة العربية فيما وعلى ضوء مراعاة مقتض ى الحال       

 أصناف :

  مخاطب خالي الذهن 1

مخاطب شاك متردد  2  

  2مخاطب جاحد منكر 3

 وفي كل هذا تراعى مقامات الكالم ،

 تظهر مراعاة املقام عند "الجاحظ" في حديثه عن الخطيب وما يجب أن يراعيه أثناء

تتحدد حسب فهي  "العمري" على طبيعة اإلقناع هذا الذي أكدهطبيعة املقام، و ب مرتبطاالتخاطب، ليظل اإلقناع 

والذي أوضح فيه أن الخطاب االقناعي نوعان : خطاب اقناعي  في كتاب البيان والتبيين وذلك املقامات واألحوال.

، فينتج عندنا اللغة ب االهتمام  على باإلقناعشفوي وهو الذي تتقدم فيه الغاية على الوسيلة وهي اللغة أي االهتمام 
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خطاب اقناعي حسب املقامات واألحوال ، والبعد االقناعي حاضر وبقوة في بالغتنا العربية ، والخطابة جزء من حياة 

 العربي 

إذن فالجاحظ هو الوجهة األولى التي نتوجه اليها في قراءتنا للبالغة ، واإلقناع ينطلق من الخطاب الشفوي                 

وتراعى هذه السياقات في تبيان أهمية اإلقناع ، والعمري وصف لنا وصفا دقيقا هذه سياقات املقام ألنه يظهر فيه 

 السياقات واملقامات  انطالقا مما جاء به القدماء وذلك من أرسطو حتى الجاحظ 

 أسس بالغة الخطاب االقناعي عند محمد العمري : 

عند العمري نفسها منذ أرسطو ،وهي ال تختلف عن غيره سواء البالغيين العرب أو  ةبالخطا بناء تعتبر عناصر

 الغربين ،فعناصر بناء الخطابة ثالثة وهي :

وسائل االقناع أو البراهين  1  

واالسلوب أو البناء اللغوي  2  

،ومنهم البالغيون  وترتيب أجزاء القول ، ثم هناك أسلوب االلقاء الذي اعتبره الدارسون للخطابة بعد أرسطو  3

 العرب عنصرا مستقال ويتضمن الحركة و الصوت 

وهذه العناصر ال يختص بها الخطاب عند اليونان و الالتين دون العرب ،وال القديم دون الحديث ،إنما االختالف في 

  1العنصر املهيمن فيها من حضارة إلى أخرى 

بة على الخطابة ،في حين يغلب االسلوب والعبارة عند فاليونان يهتمون باملنطق ،فتكون عندهم الحجة هي الغال

 العرب نظرا الهتمامهم بالشعر وبكالم العرب والجزالة في القول 

إذن فالبالغة مرتبطة أيما ارتباط بالخطابة ، فتمتد أسسها االقناعية منها واالسلوب والحجة فيصل في الحكم على 

  الخطاب ،
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 امللتقى الوطني:

 البالغة الجديدة )املصطلح واملفهوم( بين التراث العربّي والفكر اللغوي الحديث

 

 تومي غنيةاالسم واللقب: 

 أستاذ محاضر أالّصفة: 

 جامعة محمد خيضر بسكرةمؤّسسة االنتماء: 

 biskra.dz-ghania.toumi@univ  0794649005الهاتف والبريد االلكتروني: 

 نظرية وتأسيس" -"البالغة العربية الجديدة :5محور املداخلة:   محور 

 التأسيس واالمتداد -بالغة الجمهور عنوان املداخلة: 

 ( 22جد  –رمز املداخلة : ) بال 

 

 

 

 

 

 

  -بالغة الجمهور 
ّ
 واالمتدادأسيس الت

 :مقّدمة

"بالغة نسعى في هذه الورقة البحثية إلى التعريف بتوّجه بالغي عربي جديد، ظهر في السنوات األخيرة، هو 

 الجمهور"
ّ
بات مجتمع يعيش فيه الفرد الذي يتفاعل مع ؛ إذ إن

ّ
املعارف بأنواعها تنشأ تلبية لحاجات عملّية وملتطل

غيرات التي تعتوره، 
ّ
كانت البالغة أحد املجاالت التي شابها تحرك طفيف بعد أن و حركية ذلك املجتمع، ومختلف الت

 عاشت الّرتابة والركود لزمن طويل، فنادت أصوات بعض  املشتغلين بال
ّ
ص بالغة إلى ضرورة تجاوز االهتمام بالن

م بوصفه صانع الخطاب و لوحده 
ّ
ب/الجمهور، بتوّسل  إلىاملتكل

َ
االهتمام باملتلقين أيضا، والهدف هو خدمة املخاط

mailto:ghania.toumi@univ-biskra.dz
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جاه العالمات اللغوية وغير اللغوية التي ينتجها الجمهور مادة للّدراسة. 
ّ
عريف بهذا االت

ّ
ومن أجل ذلك سنستهّل بالت

قليدّية والحديثة )البالغة الجديدة( التي نقف وبدايا
ّ
ت ظهوره، ثّم الحديث عن الجمهور وعالقته بالبالغتين الت

ز فيه الدارسون عندها هي أيضا بوصفها حاضنة  
ّ
جاه، يليها الحديث عن عصر استجابات الجمهور الذي يرك

ّ
هذا االت

 وننتهيبالغة الجمهور وعالقتها بعلم البالغة االجتماعي، على خطابات الجمهور املتنّوع كمدّونة ذات طابع خاّص، ثّم 

عبّية كصورة من صور بالغة الجمهور واستجاباته املعاصرة في إطار 
ّ
إلى تقديم نموذج تطبيقي هو االحتجاجات الش

تجلى ، واإلشكالّيات التي تفرض نفسها هي: ما املقصود ببالغة الجمهور؟ وكيف عالقته باملجتمع الذي يعيش في كنفه

أسيس ي لها؟ وما مساحة تناولها وبحثها في الدراسات البالغّية املعاصرة؟
ّ
 .الفعل الت

أسيس:
ّ
 الت

 بالغة الجمهور أحد أوجه عصرنة البالغة التي تدرس استجابات الجماهير ألعمال فنّية وأدبّية وتواصلّية 
ّ
إن

اقع التواصل االجتماعي وغيرها(، أي  )أعمال روائية، وسير شعبّية، وخطب سياسية، ووعظ ديني، وتعليقات في مو

اد عبد اللطيف، وصالح حسن حاوي وعبد الوهاب ملختلف أنواع الخطاب. وتعّد كتابات الباحثين البالغيين: عم

صديقي وغيرهم محاوالت مهّمة في هذا املسلك الجديد، ويظهر فيها صهر البالغتين القديمة والجديدة في مظهر 

ل لبنة في صرح بالغة املستقبل، وهذا ما سيتّم بحثه من أجل تقديمه للمتلقي العربّي الذي ظّل 
ّ
مختلف يشك

قسيم الثالثي: بيان وبديع ومعان.  لسنوات عديدة حبيس
ّ
 بالغة الت

ب، والّداعية إلى ربط 
َ
جديدّية املطالبة بتجاوز الخطاب وصاحبه إلى العناية باملخاط

ّ
ولعّل أولى املحاوالت الت

البالغة باملجتمع، أعمال أمين الخولي في كتابه "مناهج التجديد" و"فّن القول"، وسالمة موس ى في "البالغة العصرّية 

داولية
ّ
وغيرهم.  اإلقناعّية /واللغة العربّية" ومصطفى ناصف في "دنيا من املجاز"، ومحمد العمري في كتاباته عن الت

ة، ليقوم 
ّ
ها لم توِل تحليل الخطابات اليومّية والحياة العادّية، أو خطابات الجمهور عاّمة، تلك العناية املستحق

ّ
وكل

م بنشر دراسة جاّدة بعنوان "البالغة العربية 2005ماد عبد اللطيف سنة الباحث املتخّصص في البالغة وقضاياها ع

جاه بالغي جديد مستقل سّماه في البداية "بالغة 
ّ
من إنتاج الخطاب السلطوي إلى مقاومته" داعيا عبره إلى تأسيس ات

ب"، ليعرف فيما بعد بــــ"بالغة الجمهور".  
َ
 املخاط

 بالغة الجمهور والجمهور البليغ:

 
ّ
 هناك بالغة جمهور معناها  إن

ّ
 قولنا إن

ّ
ورد في  ؟.رةاهناك جمهورا بليغا، فما قصدنا بهذه العب أن

هم، 
ّ
اللسان:"الجمهور: الرمل املتراكم الواسع )...( والجمهور: األرض املشرفة على ما حولها )...( وجمهور الناس: جل

افهم" جاه هو من يقوم بإنتاج  ،1وجماهير القوم: أشر
ّ
أّما الجمهور البليغ فعلى ما ذهب إليه أصحاب هذا االت

ما بليغة أي فّعالة، تؤدي الغرض استجابات بليغة
ّ
، والبليغة ليست من البالغة بمعنى الفصاحة وعلّو األسلوب، وإن

بّية أو غير خطابّية، ينتجها املطلوب، وهذه االستجابات تكون لفظية أو غير لفظية، ومباشرة أو غير مباشر، وخطا

صّدي للخطابات الّسلطوّية 
ّ
حّررّية، والت

ّ
واصل العمومي، بغية دعم الخطابات الت

ّ
الجمهور وتصدر منه في سياقات الت

التي تمارس تالعبا أو هيمنة أو تمييزا أو إقصاء أو قهرا أو عنصرّية أو كراهّية وغير ذلك، فاالستجابة البليغة للجمهور 
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ين لها.هي نوع خ
ّ
يقول  اّص من الخطابات اإليجابّية الفّعالة التي لها تأثير ووقع على املخاِطب األّول وعلى كّل املتلق

وّجه عن بالغة الجمهور بأنها:"
ّ
مدّونة االستجابات اللغوّية وغير اللغوّية التي ينتجها  عماد عبد اللطيف رائد هذا الت

واصل العمومي، ويع
ّ
له وأدائه من ناحية، الجمهور في سياقات الت

ّ
نى باستكشاف العالقة بين الخطاب وتشك

 .2واستجابات الجمهور الفعلي له من ناحية أخرى"

   الجمهور بين بالغتين: 

صال مالزمة له، تبرز في إنتاج 
ّ
صلة بفعالية االت

ّ
 فطرّية مت

ً
ة
َ
ك
َ
كانت البالغة عند العرب في العصر الجاهلي َمل

إقناعا )أو  عر أو بالخطابة؛ فهاهو الباحث محمد العمري يقّسم 3الّدفع نحو الفعل(الكالم إمتاعا و
ّ
، سواء بالش

 أّول تفكير في اللغة كان  بوصفها كفاءة تعبيرّية، األولىالبالغة العربية إلى بالغتين رئيستين؛ 
ّ
يقول:"من البديهي أن

)...( أي قبل ظهور املصطلح واملنطق، تفكيرا بالغيا؛ فقد ظهرت املالحظات األسلوبّية قبل ظهور العروض والنحو 

؛ حيث ارتبط بتقعيد اللغة من جهة وبيان  5"بوصفها علما واصفا لهذه الكفاءة والثانّية ، 4"البالغي كنسق لعلم

ص القرآني، وما أثير حول ذلك من إشكاالت اقتض ى التحاور حولها االستعانة باملنطق 
ّ
االنسجام الخطابي للن

العرب قبل  تبلغته التي أبهر ومعجزته الخالدة القرآن الكريم، بعد مجيء اإلسالم، ف ،6اليونانّي والبالغة األرسطّية

ه يتجاوزها إلى حّد العجز عن إتيان ولو آية من مثله، وأمام هذا االنبهار ظهر وإن  العجم،
ّ
كان يلتقي وأساليبهم إال أن

دقيق والوصف واملقارنة، ال بين شاعرْين أو خطيبْين كما في الجاهلية ، بل بين نّصْين من نبعْين 
ّ
الفحص والت

وتعدّدت آراء الباحثين تجاهها، فمنهم من  ،في العصر الحديث ظهرتأّما البالغة الجديدة فهي البالغة التي  ختلفْين.م

 األسلوبّية هي بالغة جديدة، أي هي بديل عن البالغة القديمة، وهو رأي عبد الّسالم املسّدي
ّ
، ومحمد عبد 7يرى أن

 البالغة الجديدة هي نظرية الحجاج اعتبر في حين مثال،  8املطلب
ّ
بها بيرملان ؛ أي تلك التي أتى عبد هللا صولة أن

  ، 9وتيتيكا، وإن صرّح أنها بالغات متعّددة
ّ
 الواضح واألكيد أن

ّ
 أكثر البالغة الجديدة بالغات متعّددة ، بْيد أن

ّ
وأن

لقي، والبالغة املقارنة، والبالغة فروعها نضجا هي 
ّ
عر(، وبالغة الت

ّ
بالغة الحجاج، وبالغة الّصور )أو بالغة الش

   .10غيرهااملرئّية، وبالغة الجمهور و 

مصطلح أساس في مشروع بالغة الجمهور، ويقابله مصطلح  فهو ، لجمهور ااآلن نعود للحديث عن  

الن صورة واضحة الجتهادات البالغيين املعاصرة في 
ّ
"املستمع" في مشروع البالغة العاّمة، وهما مشروعان كبيران يمث

 الثقافة العربّية.  

التراثّية البالغية الغربّية والعربّية؛ فهاهو في فكر أفالطون يرتبط بنظرته لقد برز مفهوم الجمهور في الجهود 

ر في 
ّ
ى الخطابات البالغّية؛ فكان يتصّور البالغة أداة تؤث

ّ
العدائّية للبالغة، والنظرة الّسلبّية للجمهور الذي يتلق

ص من الخداع الجماهير أو الحشود التي في نظره ال تعرف الحقيقة التي يعرفها الفالسفة، وم
ّ
خل

ّ
 الت

ّ
نه يرى " أن

ص من البالغّيين، وإحالل 
ّ
خل

ّ
ق عن طريق الت

ّ
ذْين يمارسهما البالغّيون لالستحواذ على الّسلطة يتحق

ّ
ضليل الل

ّ
والت

هم"الفال 
ّ
فوس 11سفة محل

ّ
 "فّن الخطابة بأكمله هو فّن قيادة الن

ّ
، فنظر لجمهور الخطابات نظرة سلبّية؛ إذ إن
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قدّية، وانصياعه وإذعانه للخطباء في البالغتْين 12بواسطة األحاديث"
ّ
، والقيادة هنا معناها افتقاده الكفاءة الن

 الّسياسّية والقضائّية بالخصوص.

واصل
ّ
العبات الواردة في الخطابات الجماهيرّية في أثينا القديمة التي كان الت

ّ
 لقد كان تركيزه على الت

ت الفيزيائّية للّصوت البشرّي، في مجتمع بسيط آنئذ، وتصّديه للتالعبات الجماهيرّي فيها محدودا بضوابط اإلمكانيا

العب بعقول البشر.
ّ
  13الخطابّية الّسياسّية، وفي إطار مقاومة الت

ح نظرته للجمهور من خالل تعريفه للخطابة التي هي 
ّ
ف اإلقناع املمكن أّما أرسطو فتترش

ّ
في تصّوره "قّوة تتكل

إقناعه بالحجج املنطقّية التي  ،14املفردة"في كّل واحدة من األمور  أثير في املخاطب و
ّ
ويكون الهدف األسمى هو الت

يتضّمنها الخطاب )اللوغرس(، وتخاطب العقل، وإّما إقناعه بأخالق الخطيب وهيئته )اإليتوس(، وإّما إقناعه 

   . 15باألهواء التي يهدف الخطيب إلى إثارتها في املخاطب )الباتوس(

 هور العهد الجديد:بالغة الجم

 "بالغة الجمهور" ظهرت كتوّجه بالغّي عربّي جديد يرنو إلى توجيه البحث البالغي صْوب استجابات 
ّ
قلنا إن

اقف تواصلّية عاّمة، ودراسة طرق إنتاج الخطاب  ماّدته الذي يستجيب له، وأشكال أدائه وتداوله، الجمهور في مو

الكيفية التي تستعمل بها هذه الخطابات اللغة، وأثر ذلك في استجابة  هي الخطابات الجماهيرّية، وموضوعه دراسة

صال حّر 
ّ
ب، وسبل تعديلها وتطويعها لتحقيق ات

َ
ومن أجل ذلك اقترح عماد عبد اللطيف مشروعا جديدا ، 16املخاط

  :  17إلى ثالث شعب هي ، بدءا،سعى فيه إلى تطوير البالغة العربّية املعاصرة، فقّسم البالغة

ماّدتها القرآن الكريم، وموضوعها األبعاد البالغية له، ووظيفتها: تفسير إعجازه غة القرآنّية، البال  -1

 البالغي، واملساهمة في تفسير.

ثرّية، وموضوعها الخصائص الجمالية لها،  -2
ّ
عرّية والن

ّ
صوص األدبّية الش

ّ
البالغة األدبّية: ماّدتها الن

 ووظيفتها استنباط تلك الخصائص وتحليلها.

فة في الحياة اليومال -3
ّ
أثير، وموضوعها بالغة اإلنشائّية: ماّدتها اللغة املوظ

ّ
ّية، لتحقيق اإلقناع أو الت

م من إنتاجه، وهي "معنّية 
ّ
ن املتكل

ّ
إنتاج الكالم البليغ، ووظيفتها وضع معايير له، وتقديم إرشادات تمك

ب بوصفه الغرض الذي تستهدف الّسيطرة عليه، لكنها بوصفه
َ
ا ممارسة علمّية ال تقوم بخدمة باملخاط

ب 
ّ
غل

ّ
ب أو الت

َ
أثير في املخاط

ّ
م الذي يرغب في الت

ّ
ب، بل تهدف، أّوال وأخيرا،  إلى خدمة املتكل

َ
املخاط

م وكالمه، أي هي أداة تدعم سلطوّية 18عليه"
ّ
اقع على املتكل ز في الو

ّ
الي، فالبالغة اإلنشائّية ترك

ّ
. وبالت

نه من إنجاز ا
ّ
م، وتمك

ّ
باملتكل

َ
 والهيمنة عليه في كثير من الّصور. لسيطرة على املخاط

 "املعارف تستمّد شرفها من شرف املاّدة التي تدرسها، فلم يغامر علماء البالغة العرب بتعّرض علمهم 
ّ
إن

للتدنيس بدراسة كالم الغوغاء والعاّمة ونصوصهم، ولم ُيْعَن الّدرس البالغي بخطابات الحياة اليومّية ونصوصه، 
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عبّية"
ّ
نويرّي  سما رابعا،عماد عبد اللطيف ق ، وعليه أضاف19ناهيك عن االهتمام باآلداب الش

ّ
في إطار مشروعه الت

ب، ليعدل عنه  الحقا إلى مسّمى:"بالغة الجمهور"
َ
 .الجديد، فسّماه بالغة املخاط

واصلّية، من خالل مشاركته في عملية إنتاج 
ّ
 الجمهور طرف فاعل في العملّية الت

ّ
م بوساطة إن

ّ
معنى نّص املتكل

أويل، كما له القدرة على إدخال 
ّ
فسير والت

ّ
ص من خالل استجاباتهالت

ّ
له، أي إدخال  تغييرات جوهرّية على الن

سليم 
ّ
ب، في نطاق الت

َ
م الذي يمكن أن يكون خطابا سلطوّيا يستهدف الّسيطرة على املخاط

ّ
تعديالت على نّص املتكل

رة، لها  املطلق، وقد يكون خطابا غير 
ّ
سلطوّي يستهدف تحريره، في نطاق الحّق في املساءلة، وهي استجابة فّعالة ومؤث

  وقعها في ساحة الخطاب العاّم.

 الفرق بين البالغتْين: بالغة الجمهور 
ّ
م( إن

ّ
 األولى "تحاول ارتياد  و البالغة اإلنشائّية) بالغة املتكل

ّ
تكمن في أن

قلي
ّ
ف، متعّددة طريق معاكس للّدرس البالغي الت

ّ
ركيز على استجابات جماهيرّية مجهولة املؤل

ّ
دي، من زاوية الت

العب"
ّ
 .20العالمات، متداولة في فضاءات عاّمة مفتوحة، بواسطة مقارنة نقدّية تسعى لتعرية الت

   عصر استجابات الجمهور:

م على مصراعْيه،  
َ
كنولوجي، وانفتاح العال

ّ
طّور الت

ّ
غّيرات الهائلة واملتسارعة، في ظّل العوملة والت

ّ
 الت

ّ
ال غْرو أن

واصلّية بين األفراد واالجماعات؛ إذ تحّول الجمهور من مجّرد متلّق سلبّي 
ّ
رت كثيرا وبشكل قوّي على العملية الت

ّ
أث

اعل وطرف محوري، ولم يعد مستمع اإلذاعة أو قارئ الجريدة، أو مشاِهد لوسائل اإلعالم الجّبارة، إلى جمهور ف

ح االنترنت، متلّق مفّسر وحسب، بل تجاوزه إلى 
ّ
على نشر رأيه، وتبيين موقفه، في القدرة  حيازةالتلفزيون، أو متصف

هامش فتقّدم خطابها صورة استجابات خطابّية مباشرة آنّية، أو موازية له، فتضيف إليه أو تغّيره، أو تكون على 

 .21الخاّص الذي قد ال يكون له عالقة بالخطاب األصلي

فظّية:  
ّ
عليقات، ومن قبيل غير الل

ّ
كت، والت

ّ
فظّية: الهتاف، واألناشيد، واألغاني، والن

ّ
فمن قبيل االستجابات الل

مطين مثل: الالفتات، 
ّ
صفيق، والّصفير، والهمهمات، وتجّمع الحشود، ورسوم الجدران، ومنها ما يجمع بين الن

ّ
الت

جاه البالغي املعاصرواملقاطع املصّورة، وغيرها من أنماط االستجابات 
ّ
 .غير املحصورة، لحداثة هذا االت

   ي:ة الجمهور وعلم البالغة االجتماعبالغ

الجمهور هو مشروع يساهم في تشكيل وعي نظري وإجرائي يعمل ولو جزئّيا على تأسيس ما يعرف بـــ"علم بالغة     

اهرة االجتماعية، البالغة االجتماعي" الذي يهتّم 
ّ
 بتحليل الظ

ّ
وتأثيرها في املجتمع؛ يقول صالح حسن حاوي: إن

ى وإن كانت تلك الخطابات غير مندرجة 
ّ
رة في املجتمع يعّد عيبا في منظومة القراءة، حت

ّ
"إهمال بعض الخطابات املؤث

أثير شئنا أم أبْينا"
ّ
خبة، لكنها مندرجة في قائمة الت

ّ
إبراز ، وهي دعوة أخرى من باحث متخّصص آخر إلى 22في قائمة الن

الوظيفة االجتماعية للبالغة والعناية بها؛ فهناك عالقة وطيدة بين البالغة واملجتمع، وما ينتج من خطابات معاصرة 

اقع املجتمع، والحاضن لهذه العالقة هو العلم املقتَرح"علم البالغة االجتماعي" الذي ينسجم مع  تسعى إلى تغيير و

ب. يقول صال طبيعة الخطابات، 
َ
جاها بالغّيا معاصرا ووعي املخاط

ّ
ح حسن حاوي:"وقد وجدنا في بالغة الجمهور ات
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ه فرع معاصر من فروع علم البالغة، وظيفته دراسة 23يسهم في تعزيز تلك العالقة، ويدعم هذا االقتراح"
ّ
. يعّرف بأن

مة باملجتمع، واملتسّربة في نظمها وأنساقها االجتماعّية 
ّ
قافّيةالبنيات البالغّية املتحك

ّ
     .24والث

وّجه االجتماعي أو البالغي الجديد يتمظهر في صور 
ّ
 تحّسس وظيفة اجتماعّية للبالغة، والّدعوة إلى هذا الت

ّ
إن

وجيه االجتماعي لألّمة، 
ّ
عّدة؛ كحاجة اإلنسان للبالغة اجتماعّيا بوصفه فردا مشاركا في مجتمعه؛ فالبالغة أداة للت

 25كما يقول سالمة موس ى
ّ
واشج . وإن

ّ
داول، لتعّضد الت

ّ
بالغة الجمهور بما هي ممتّدة وشاملة لخطابات واسعة الت

عبّية نموذجا؛ فهي 
ّ
القوي بين تلك الخطابات، وقدراتها البالغّية في املجتمع، فلنأخذ مثال صورة االحتجاجات الش

ف في بالغة الجمهور كفعل بالغي اجتماعي، وليس كفعل 
ّ
مّرد  بالغي جمالي تخييلي؛ حيثتصن

ّ
 الّرفض والت

ّ
إن

ماَرس من منظور سياس ي أو ديني أو فكري أو غيرها، 
ُ
واالحتشاد املناهض للّسلطة، مفاهيم اجتماعّية يمكن أن ت

 البعد االجتماعي هو البعد األظهر في كل أنماط االحتجاجات وأشكالها، وكنموذج عن االحتجاجات العربّية 
ّ
د أن

ّ
ليتأك

ة الخطابات 2010ّربيع العربي الذي مّس عّدة دول عربّية، بدءا من أواخر سنة املعاصرة نجد ما يسّمى بال م، وِلِجدَّ

فاوت بينها من دولة ألخرى،  
ّ
نّحي(،  ولطول مّدتها، نسبّيا، صاحب هذه  فيها، مع بعض الت

ّ
ولعلّو سقف املطالب )الت

اقع، وخطابات افتراضّية،  فتنّوعت الوسائط بين وسائط تقليدّية االحتجاجات الجماهيرّية خطابات على أرض الو

واصل املباشر، واملنشورات، واملطبوعات، واإلذاعات، والقنوات املسموعة واملرئّية، ووسائط جديدة هي 
ّ
كالت

 واألفعال الّسياسّية.فضاءات افتراضّية تصّدر االحتجاجات الّسياسّية 

قليدّية األ 
ّ
ت بـــــــــ: ثورات الفيسبوك، والّربيع وكان أن هيمنت في أحيان كثيرة على الوسائط الت

َ
خرى، حتى ُوِصف

الّرقمي. كّل هذه املاّدة الّضخمة من الخطابات لعبت دور املدّونة العصرّية التي وجد الباحثون واملشتغلون بتحليل 

لكّم الهائل الخطاب والبالغة الّسياسّية، واللسانيات الّسياسّية وغيرها، صعوبات جّمة في تطويقها وحصرها نظرا ل

اقيل كثيرة وتحّديات معرفّية كبيرة ألولئك  عارات والخطابات ذات الّصلة، للحّد الذي أظهر عر
ّ
من البيانات والش

ق عماد عبد اللطيف على القضية بقوله:"لم تقتصر على صعوبات متابعة 
ّ
لي الخطاب العرب، ويعل

ّ
الباحثين ومحل

قة هذا الطوفان من الخطابات العمومّية، وتحليل
ّ
ه، واستخالص نتائجه، لكّنها تعّدت ذلك إلى األبعاد املنهجّية املتعل

حليل، وعملياته، وإجراءاته 
ّ
. إضافة إلى صعوبات أخرى 26ملستعملة في تحليل هذه الخطابات..."ابكفاءة أدوات الت

نّوع العالماتي الهائل، وتمازج الكلمة مع الصورة واملوسيقا والحركة واللون والّرمز 
ّ
نّوع  كالت

ّ
والّصوت. وهذا الت

حليل.
ّ
لين والّدارسين لهذا الخطاب تنّوعا مماثال في أدوات الت

ّ
 العالماتي فرض على املحل

لقد سعت بالغة الجمهور إلى تمكين الجمهور من مقاومة الخطابات الّسلطوّية التي تهدف باألساس إلى  

م )فرض هيمنته أو سيطرته أو تالعبه( والوصول 
ّ
ظرة خدمة املتكل

ّ
الي الن

ّ
أثير، وتحّولت بالت

ّ
به إلى تفعيل اإلقناع والت

واصل الجماهيري، 
ّ
ظرة الّسلبّية والطرف األضعف في الت

ّ
وهذا منذ القديم)الجماهير هي حشود من للجمهور من الن

ع الغوغاء، والفوض ى، وسلوك القطيع في اإلذعان، امليل للعبودية، افتقاد العقالنية والّرجاحة(، ومنه السب
ّ
يل لتوق

صّور. 
ّ
  استجابات بليغة فّعالة عاقلة من هذه الجماهير وفق هذا الت
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لقد ساهمت بالغة الجمهور في توجيه أنظار الّدارسين، خاصة األكاديمّيين، نحو هذا النسق من املدّونات،  

 
ّ
صفيق، والّصفير، والهتاف، فمنحتها األدوات واملنهجّية لتحليلها، السيما الجوانب التي لم تعتد بحثها كــــــ: الت

شويش...
ّ
 .27والت

 إجراءات بالغة الجمهور )حشود املحتّجين( وأدواتها:  

ب أكثر من أداة، وتنفتح على أكثر من حقل معرفّي؛ فمثال  
ّ
 مثل هذه املقاربة تفترض أكثر من منهج، وتتطل

ّ
إن

الغة املرئّية، ومنهجيات تحليل الخطابات عند دراسة الفتة في ميدان االحتجاجات نحتاج إلى أدوات تحليل من الب

متعّددة العالمات )كتابة ورسوم وأشكال ورموز...(، وعند دراسة صور الّصراع بين الخطابات الّصادرة من املحتّجين، 

إلى أدوات ومفاهيم من صميم علم اللغة االجتماعي، ونتائج الّدراسات الّسردّية، )كمفاهيم باختين عن نحتاج 

    .28ملضمر واملظهر(االنتقاد ا

  الخاتمة:

سق البالغي الجديد
ّ
 البحث في هذا الن

ّ
في زال يال  هو إسهام في تاريخ البالغة الّراهنة، وهو  في األخير نقول إن

 بالغة إلى تضافر جهود أهل االختصاص حاجة
ّ
، ليستوي علما ناضجا مكتمل األركان، واضح الّزوايا واألدوات، وإن

جتماعّية واإلنسانّية، وأظهرت مرونة وليونة في معرفّية طّيبة وعميقة مع كثير من العلوم اال الجمهور أقامت وشائج 

غّيرات املتسارعة الحاصلة في العالم اليوم في عصر استجابات الجماهير، كما توص ي الّدراسة بضرورة 
ّ
انسجامها والت

عّمق أكثر في البالغات الجديدة األخرى التي لم تأخذ ح
ّ
ها بعد من البحث واالستزادة فيها، مثل البالغة الولوج والت

ّ
ق

جاهات بالغة األنواع غير األدبّية املستحدثة، 
ّ
املعرفّية، وبالغة العلم، وبالغة االقتصاد، والبالغة الحاسوبّية، وات

غريدات، واملدّومات وغيرها. 
ّ
   كرسوم الجدران، واملختصرات اإلعالنّية، والت
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 االسم واللقب : ليلى جغام 

 الصفة : أستاذ محاضر "أ" 

 بسكرة  –مؤسسة االنتماء : جامعة محمد خيضر 

   biskra.dz-l.djegham@univ – 0657563784الهاتف والبريد االلكتروني : 

 جديدة في الدراسات العربيةمحور املداخلة : املحور الرابع : تلقي البالغة ال

قراءة في كتاب "الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة  –عنوان املداخلة : املفاهيم املحّددة للبالغة الجديدة 

 الجديدة" ألمينة الدهري 

ص : 
ّ

 امللخ

الغة يتحّدد مضمون املداخلة التي نسعى إلى تقديمها في هذا امللتقى في الحديث عن املفاهيم املحّددة للب

الجديدة من خالل قراء ة نقوم بها ألحد املصّنفات الحديثة الذي عقد موضوعه معنونا بـ " الحجاج وبناء الخطاب في 

ضوء البالغة الجديدة ألمينة الدهري"، وذلك لهدف معرفة املزيد عن مضامين هذا العلم ومصطلحاته عند أهم من 

 تناوله بالبحث والدراسة . 

لى تناول هذا الكتاب بالقراءة والتفّحص لبيان أهم ما ورد فيه، من خالل مجموعة من ولتحقيق ذلك عمدنا إ

 العناوين التي نستبين تفصيلها في نص املداخلة . 

 مقّدمة : 

تتناول هذه املداخلة املحّددات األساسية املكّونة ملفهوم البالغة الجديدة التي قّدمتها أمينة الدهري من خالل 

املوسوم "الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة"، وهو موضوع يندرج تحت محور من محاور قراءة في كتابها 

خذت من عناصر ) 
ّ
هذا امللتقى هو محور ) تلقي البالغة الجديدة في الدرس اللغوي الحديث (، ألّن صاحبة الكتاب ات

اللوغوس ( بوصفها وسائط تخدم املقاصد  الخطيب، الجمهور، الخطاب ( أو ما أسماه أرسطو ) اإليتوس، الباتوس،

 الخطابية، بالتالي لها دور في إذعان املتلقي لرأي ما أو توجيهه وجهة ما . 

وتتحّدد عناصر هذه املداخلة في عدد من املفاهيم نضّمنها في ما يأتي من املداخلة لتصل إلى فكرة مفادها تحديد 

 ة الجديدة ( . املكونات األساسية ملفهوم هذا العلم ) البالغ

 مضمون الكتاب :  – 1 

mailto:l.djegham@univ-biskra.dz


إذا تصّفحنا الكتاب وجدنا أّن صاحبته قد قّسمته باعتبار العناصر اآلنفة الذكر إلى ثالثة فصول صّدرتها 

، " الخطاب "أّما الفصول، فوسمت الفصل األول بـ " الحجاج البالغي : تحديدات أولية "، بمدخل نظري عنونته بـ 

 . " املخاطب " ، والفصل الثالث بـ الخطيب "" والفصل الثاني بـ 

ل له بنموذج من التراث العربي بما يناسب 
ّ
وكانت في كل فصل تبدأ بتعريف مصطلحه املحوري، ثّم تمث

مفاهيمه، ففي الفصل األول مثال تعّرف الخطاب، ثّم تتخذ من الخطاب الساخر نموذجا، تعّرف به وبمكوناته الفلسفية، 

 منها يوصل إلى اآلخر، ثّم تتخذ من الجاحظ وأبي حّيان التوحيدي والبالغية، والتد
ّ
اولية، والحجاجية، تدريجا، ألّن كال

 مثالين لهذا النوع من الخطاب فّصلت فيهما . 

لت له من كتاب "طوق 
ّ
وجعلت الفصل الثاني موسوما بـ "الخطيب" أو اإليتوس، وبعد أن عّرفت باملصطلح، مث

خذ من الحب قضية جدل لفقهاء عصره، من حيث الحمامة" البن حزم، وأ
ّ
شارت في ذلك إلى أّن ابن حزم في هذا الكتاب ات

التمثيل بنماذج من الذاكرة الشعرية العربية وكذا التعالق بين أجزاء الخطاب، ثم خّصص الفصل الثالث للمخاطب، 

ل من خالله لنص الرؤيا للمختار السوس ي كنوع خطابي تتكامل عناصره ) 
ّ
الرائي واملرئي وخطاب الرؤيا (، ويقرن ذلك ومث

بفعل الحجاج بعّد الرؤيا تتضمن األطروحة واألطروحة املضاّدة في عالقة تقابل كما هو حال العملية الحجاجية، ألن 

 األشياء بأضدادها تّتضح وتفهم . 

ب عناص
ّ
ر بالغة الحجاج ) وتختم أمينة الدهري كتابها بخالصة في شكل تركيب واستشراف، فهي من جهة ترك

البالغة الجديدة (، في عالقة تراها بين الخطيب بكل استعداداته املعرفية واألخالقية، وبين املخاطب بعّده مكمن تحريك 

االنفعاالت وبين الخطاب مصدر الحجج وطرق بسطها، فهذه العالقة الثالثية تتضمن كل املفاهيم التي تعّج بها البالغة 

 (1)وترسم حدودها  الجديدة

يربطها هذا املجال املعرفي مع علوم أخرى تستوضح  عّدةعالقات صاحبة الكتاب وبتحديدها األنف تستشرف 

ارتباطها ذاك من الفعل التأثيري للبالغة، الذي يجعل من املخاطب منتجا آخر لخطاب جديد يستمّد شرعيته من 

اخل شبكة من العالقات تربط البالغة الجديدة مع أطر معرفية وعلوم سابقه، ويؤدي هذا التداخل الخطابي بدوره إلى تد

ه على الرغم من ذلك تبقى البالغة الجديدة 
ّ
مختلفة مثل السيميائيات وتحليل الخطاب وغيرها، وتشير أمينة الدهري أن

 تفترق عن غيرها من الحقول املعرفية رغم اتصالها بهم وإفادتها منهم .

  أهمية الكتاب :  - 2

جانب وعدم ربطها بالفي كونه يندرج ضمن غاية تغيير النظرة إلى البالغة إن أهمية كتاب " أمينة الدهري " تكمن 

الفّني والزخرف اللفظي فحسب، ومحاولة فتحها على آفاق جديدة/قديمة بحيث تتحول إلى آلية لتحليل مختلف 

قة بالبال  ، كمالخطابات
ّ
 غة الجديدة والعمل على توظيفها في تحليل عربية تراثيةيطرح الكتاب عددا من املفاهيم املعل

 . وحديثة 



رها وهذا الكتاب يمكن اعتباره قد جاء في أوانه ألّن مجتمعاتنا العربية كانت في حاجة 
ّ
إلى هذه األدوات التي توف

الخطابات التي تغمرنا يوميا الكتساب القدرة على تحليل البالغة الجديدة وغيرها من املقاربات التداولية التي تتقاطع معها 

     . وفهم خلفياتها، بالتالي بيان حدودها  واإلمساك بآلياتها

  عامة : خالصة  - 3

نخلص من هذا التفّحص السريع لكتاب أمينة الدهري إلى أن الباحثة قد تلّقت معارفها البالغية من خالل 

اء به بيرملان وتيتيكا وغيرهما ممن تناولوا هذا الحقل اطالعها على مضامين بالغة أرسطو، وربما طّعمتها ببعض ما ج

املعرفي، وحاولت أن ترسم حدودا مفاهيمية للبالغة الجديدة حصرتها في عالقة ثالثية تضمن بحسب رأيها تحّقق 

مضمون هذا العلم، الذي يسعى إلى إذعان املخاطب لرأي أو حكم يريده الخطيب أو منتج الخطاب بشكل عام، إذ 

ر الثالثة التي دّل عليها أرسطو بتسميات )اإليتوس، الباتوس، اللوغوس ( يرتبط كل منها باآلخر في عالقة يبذل فيها العناص

ق 
ّ
كل عنصر ما أوتي لتحقيق الغرض املنوط به، لتصل إلى أّن البالغة الجديدة هي علم قديم جديد، قدمه متعل

   بمضمونه ومادته وجّدته متعلقة بمصطلحاته وتسمياته .

فكتاب أمينة الدهري هذا هو شكل من أشكال تلقي البالغة الغربية الجديدة في الدراسات العربية الحديثة، مع  

ه قد يكون منطلقا للبالغة العربية الجديدة، خاصة إذا ربطناها بالتراث العربي القديم 
ّ
أّن جهدها هذا يحسب لها، ألن

 كثيرا . الذي يعج بعديد املفاهيم التي تتداخل مع ذلك 

وأمينة الدهري في كتابها تقول بعبارة ما أّن البالغة الجديدة تتحّدد مفاهيمها الرئيسية على عناصر الخطاب  

راعاه بلغاء العرب من مستويات الكالم الثالثة التي أشار إليها أرسطو في حديثه عن البالغة، وجاء ذلك متقاطعا مع ما 

مين واملتلّقين، وقد و وطبقات 
ّ
في قوله : ) ومدار األمر على الفهم  " البيان والتبيين "كتاب رد ذلك عند الجاحظ في املتكل

م 
ّ
   وكالهما مربوط بالنص أو الرسالة . واإلفهام (، إذا الفهم مربوط باملتلقي واإلفهام مربوط باملتكل
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 ملخص: 

 جديدة؛ رؤيا البحث هذا يقدم

تقومعلىأنالبالغةملتمتولنتموت؛ألنموتالبالغةيعنيفناءاإلنسان،ويدعوإلىفتحرؤىجديدةلدراسةالبالغة،فقدقدمتم

، بالغةالحجاج،البالغةالتداولية،بالغةالسرد،تحتمظلةالبالغاتالجديدة: ساهماتفيتجديدهانحو

 إشكاليات.لكنهذاالبحثيدرسالبالغةمنزاويةمغايرة،حيثيطرحمجموعة

) لوحدةبينالصورهياألصللكنالبحثيرىأنا

،فليسمناملعقوألننفرقبينهذهاألعضاءواألجهزة؛بلهي(ثمتبدأاألعضاءواألجهزةفيالتخلق،مثاللجنينيبدأعلقة،فمضغة

( متالحمةمتكاملةمعبعضها

يستندالبحثإلىنظريةال.؛والدليألننانجداالستعارةاملكنية،املجازاملركبباالستعارةالتمثيليةالنسقوالصورالبيانيةنفس

مع التركيز على مفهوم الطفرة واالرتياب .كوانتموفلسفتهاالجديدةفيحقالملعرفة،ويستثمرهاإلعادةتجديدالبالغة

 عند النظام.

 .بالغةالكوانتم،اللغةبيتالوجود،االستعارة،رؤيةالعالم:املفتاحيةكلمات ال
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( البالغة)  تعلقالبيان

هناتكمنأهميةالدراساتالب،بكينونةاإلنسان؛فالإنسانبالبالغةوالبالغةبالإنسان،فهيجوهرإنسانيته

. الغية؛فأيبحثفيهذاالحقالملعرفيهوبحثفيجوهراإلنسان

)  قدلقيتالبالغةاهتماماكبيرامنمختلفالدراساتاإلنسانية

 .همتباملوتلكنهاوصلتإلىمرحلةات،...(لغة،علمالنفس،علماالجتماع،علومالديناأدب،فلسفة

يقدمهذاالبحثرؤياجديدة؛تقومعلىأنالبالغةملتمتولنتموت؛ألنموتالبالغةيعنيفناءاإلنسان،ويدعوإلى

: فتحرؤىجديدةلدراسةالبالغة،فقدقدمتمساهماتفيتجديدهانحو

 .بالغةالحجاج،البالغةالتداولية،بالغةالسرد،تحتمظلةالبالغاتالجديدة

 :لكنهذاالبحثيدرسالبالغةمنزاويةمغايرة،حيثيطرحمجموعةإشكاليات

 أليسموتالبالغةاملزعومنتيجةإبعادبالغةالحياةاليوميةعندائرةاالهتمام؟ •

 أليستالبالغةمرتبطةبوعياإلنسان،وكلماتطوروعيهتطورتالبالغةفتنتعشوتنموبدألنتموت؟ •

•

رؤيةقريبةمنجوهراإلنسان؛أيأنالصإذاكانتالبالغةجوهركينونةاإلنسان،ملاذاالندرسهاوفق 

 فيأصلهاوجوهمتعددةلش يءواحد؟( التشبيهاالستعارة،الكناية،املجاز) ورالبيانية

: تعودناعلىالفصلبينالصورالبيانيةوالتفريقبينهافنجدمثال •

التشبيهالحسيوالتشبيهالعقلي،التشبيهاملفردوالتشبيهاملركب،املجازاملرسلواملجازالعقلي،االستعارةالت

 ....املكنيواالستعارةصريحية

) البحثأنالوحدةبينالصورهياألصليرى 

مثاللجنينيبدأعلقة،فمضغةثمتبدأاألعضاءواألجهزةفيالتخلق،فليسمناملعقوألننفرقبينهذهاألعضا

( ءواألجهزة؛بلهيمتالحمةمتكاملةمعبعضها

.والصورالبيانيةنفساملبدأ؛والدليألننانجداالستعارةاملكنية،املجازاملركبباالستعارةالتمثيلية

يستندالبحثإلىنظريةالكوانتموفلسفتهاالجديدةفيحقالملعرفة،ويستثمرهاإلعادةتجديدالب 

هو  املنهجاملتبع .يعتمدالبحثعلىعينةبحثبالغيةمنالحياةاليوميةوالنصوصاألدبيةكما  .الغة

 .ظاهراتيةالقاربةامل



   

3 

 

 

 البالغة:أوال:

 معجميا:1

 ،انتهى، )....( والبالغة: الفصاحة: وصل و وبالغاورد في لسان العرب " بلغ الش يء يبلغ بلوغا »

والَبلُغ والِبلُغ: البليغ من الرجال. ورجل بليغ وبلٌغ وِبلٌغ: حسن الكالم فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه 

للبالغة هنا تستلزم حضور: االنتقال، اللسان،  (345/347)ابن منظور، صفحة ....«ما في قلبه، 

 القلب، التفاعل. فكلمة البالغة لها أبعاد مختلفة )احتماالت(.

 اصطالحا:2

وكيف يظن إنسان أن صناعة البالغة يتأتى تحصيلها في زمن »يقول حازم القرطاجني: 

البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد األعمار فيها! وإنما يبلغ اإلنسان منها  يالقريب. وه

 ما في قوته أن يبلغه )...(إذا كانت هذه الصناعة تتشعب وجوه النظر فيها إلى ما ال يحص ى كثرة.

فقلما يتأتى تحصيلها كله أو أجله. وليس هذا تفضيال لصناعة البالغة على غيرها من 

هذا التعريف للقرطاجني يؤكد الجوهر النسبي االحتمالي   (88، صفحة 1986)القرطاجني، «العلوم

 للبالغة.

 البالغة رؤيا العالم:3

جوهرها، ش يء  في اللغة»ال يمكن فهم جوهر البالغة بعيدا عن اللغة، يقول همبولت: 

ليست عمال، وليست نتاجا ميتا، بل نشاط، أي أنها عملية ..( إنها ). باستمرار لحظةيختفي في كل 

فاللغة احتمالية نسبية، وهي إنتاج فعال كما أنه (56/57، صفحة 2020)بوتيبنيا، اإلنتاج نفسه

العالم أو أن الفرق بين لغة وأخرى، ال يمكن في الصوت أو في العالمة، ولكن فرق في رؤية »يرى 

...( إن الكلمات والقواعد تخضع للحس العام أو الحس ق العالم أو النظرة إلى العالم )آفا

رؤية العالم يقصد بها الوعي ومادام الخيال يختلف، (72، صفحة 2005)زواوي، «املشترك...

فس ي لدى اإلنسان، تتولد أثناءه، عبر نشاط ن»فاملجاز سيختلف، والبالغة ستختلف، فالخيال 
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تحوير ما لديه من تجربة، صور حسية وذهنية جديدة، وبفضل الخيال ال يتمكن اإلنسان من 

)حسيبة، تصور ما هو موجود فعليا فحسب، بل وحتى ما يستحيل وجوده على أرضية الواقع

 .ةفجوهر البالغة نابع من جوهر الخيال، إنها غير محدد، (214، صفحة 2009املعجم الفلسفي، 

 الفينومينولوجيا:ثانيا: 

استعمل هيغل )الفينومينولوجيا( في كتابه )فينومينولوجيا الروح( للتعبير عن تجليات 

غوس"، ويعني روح املختلفة في الوجود. تتكون )فينومينولوجيا( من كلمتين: "فينومين" و"لو لا

الفينومين" في معناه اإلغريقي يفيد الظهور )...( أما "اللغوس" فهو عنده و"الظواهر.حرفيا علم 

الكالم الذي يقوم بعملية اإلظهار، فالفينومينولوجي يستجيب ملطلب إظهار املستتر في كنهه، أي 

والظاهرة هي ما يتراءى للوعي،  ،(970، صفحة 2001)الالند، إظهار املنسحب أو املنس ي أو املقنع

من خالل الوقائع العملية )اكتناه دالالت فكرية عن الجوهر فالفينومينولوجيا تسعى إلى كشف 

 طريق الحدس( بوصفها نسقا.

حث في املاهية في بومينولوجيا أنها تحليل للماهية و السمة الفارقة للفين»يقول هرسل: 

طاء بالنفس مطلق. تلك هي صفتها الضرورية، فهي تعتزم نطاق اعتبار نظري محض، وفي نطاق انع

أن تكون علما ومنهجا يبين املمكنات: ممكنات املعرفة، وممكنات التقويم، ويبينها انطالقا من 

سس املاهية التي لها، إنما هي ممكنات مشكلة عموما، ومباحثها هي تبعا لذلك مباحث مهمة في أ

فاملاهية هي محور الفينومينولوجيا من خالل الرؤيا، وكل (98، صفحة 2007)هوسرل، «املاهية

 معرفة تبدأ بالتجربة.

إن كان األمر يتعلق »بمكانة مهمة في الفينومينولوجيا، يقول ميرلوبونتي:  اللغةتحظى 

آخر غير ي عالم بشخص مجهول لم ينطق بعد اتجاهي بكلمة واحدة، يبقى أن أعتبره يعيش ف

فاللغة شرط  (ponty, 1945, p. 414 )«..( تلك صورته وأفكارهن ينطق بكلمة ).أعالمي، لكن يكفي 

 التواصل مع اآلخر )التذوات(.
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..( وبفضل تحول ذي حولني إلى موجود في العالم ).إن حدس ي لذاتي على هذا النحو، هو ال»

"، متضمنا على "في العالم" يصبح كل ما يخص األنا، بل كل ما يخص هذه "األنيةاألنا إلى موجود 

، فاللغة ومنه تهذا الكالم قريب من كالم همبول(Husserl, 1996, p. 159)..«شكل نفس ي في روحي.

اإلنسانية بعدا عن اآللية، فهي البالغة هي حكمة الوعي اإلنساني. إن اللغة من أكثر املعطيات 

ليست بالش يء املتحقق كلية، وليس بإمكانها أن تحقق شيئا ما بشكل كامل، إنها ترمز وتشير أكثر 

مما تنجر وتجسد، فضمن الفضاء املمكن واملفتوح وانطالقا من أفق االحتمال والصدفة يمكنها 

وبذلك فإن اللغة ال يمكن أن تكون إبداعا  أن تبلور أكثر املعاني إيحاء في مسيرة الكينونة والوجود،

إال إذا توقفنا عن مطالبتها بتقديم تبريرات قبل أن نلحق بها، بل يجب علينا ترك الكلمات وكل طرق 

اللغة  (204، صفحة ponty ،1945) «التعبير تكتس ي تلك املعاني الجديدة حسب السياق

ة، وكذا األمر للبالغة، فنحن ال نعبر لنتواصل مع اآلخر، بل لنعبر عن وجودنا، أنا احتمالية متجدد

 بليغ أنا موجود.

يحيل ميرلو بونتي في كتابه )فينومينولوجيا اإلدراك( أن اللغة تحمل معاني متعددة، وهي ال 

فاإلنسان يمكن أن ..( وجود بالتالي لفكر بال كلمات ). تفرض التفكير إنها تعمل على تحقيقه وال

هنا ربط (Pontu, 1960, p. 97)«يتكلم تماما بمثل الطريقة التي تجعل املصباح الكهربائي يتوهج

 الكوانتم واالستعارة.ةوهذا ما سيتم شرحه الحقا في نظريبين اللغة/الفكر والضوء، 

 البالغة فلسفة:ثالثا: 

 البالغة والفلسفة:العالقة بين  1

في  في التراث العربي تجلت هذه العالقةدائما،  يدةطو كانت العالقة بين البالغة والفلسفة 

والحق أن البالغة إذا »ةالقرآنعجاز القرآني الذي محوره بالغعلم الكالم من خالل دراسة اإل

تي لتقاط الوجوه البالغية الفإنها ال يبقى منها سوى مهارة ا ،بعاد الفكرية والفلسفيةاأل هاانتزعت من

..( إن لم نقل إنه يعوقه عن االستغراق في النص ها مهمة ).نأدب بربما ال يشعر كثير من قراء األ 

)توفيق، «وفهمه، ويمنعه من أن يثير األسئلة األهم حول تجاوب النص مع خبرات الحياة واهتمامها

مهمة جدا، فعدم تفاعل الباحثين في البالغة مع  لوهذه نقطة يراها املقا (50، صفحة 2013
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قال إلى استثمار خبرات الحياة واملعارف املتجددة، سيضعف الدرس البالغي، لهذا كانت دعوة امل

 رؤيا جديدة للبالغة.ك نظرية الكوانتم

اإلعجاز،  بالغيةاتفقوا على »عند مقاربة آراء املتكلمين نجدها مختلفة، صحيح أنهم 

تقروا على بعض املبادئ الفرعية التي تقوم البالغة على دراستها، ومن أهمها سيولكنهم لم يتفقوا أو 

أويل النص القرآني، شأن وأخطرها مبدأ املجاز، ذلك أن املجاز كان مفهوما ضروريا ملن يطالب بت

)توفيق، «يسقطوا النهج املعتزلي بأكمله..( ورأى خصومهم أن ينكروا املجاز إنكارا حتى املعتزلة ).

نفي املجاز هو نفي للبالغة، فالخيال ينتج املجاز، والبالغة تدرس هذا  (51/52، صفحة 2013

تأكيد لفكرة نسبية  هذا املجاز، ومنه فإن نفي املجاز نفي لإلعجاز البالغي. ومن جهة ثانية

 الغة، فهي علم احتمالي.واحتمالية الب

غة وإدراك )عقلي/حس ي( البالغة ليست تلك القوالب الجاهزة، وإنما البالغة إحساس بالل

وما إن يعني الدارس أن البالغة تنبه له حواسه، تدربها، تنمي تبصره بها وبعملها، حتى »متجدد لها

تقنيات البالغة كلها في له نا وإحساسنا سؤاال فكريا تحمميجد السؤال اإلنساني عن طبيعة عل

مل لوجود اإلنسان، أأن البالغة في بعض مستوياتها، ت س ي البالغة يعون جيدار اولعل د.( رحمها )..

بقدر ماهي تأمل للغته التي يصوغ بالغته بها، وبقدر ماهي تأمل ألشكال االتصال اإلنساني 

 ومنه فإن البالغة وعي بالوجود، أنا بليغ إذن أنا موجود.(54، صفحة 2013)توفيق، «الفعال

ن تدرس البالغة من منظور فلسفة الكوانتم، وإنما هذا هو املنطقي والطبيعي، أليس شاذا 

الوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية » ، فصرنا الحالي تشكل الوعي اإلنسانيألن نظرية الكوانتم في ع

يكون فيها العقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي 

لحالة تتمثل عادة بحواس االنسان الخمس. كما يمثل الوعي عند العديد من علماء النفس ا

الذاتية )اإلحساس بالذات( نسان بملكات املحاكمة املنطقية، العقلية التي يتميز بها اإل

(subjectivity واإل )( دراك الذاتيself-awareness( والشعورية ،)sentience)،  والحكمة أو

(للعالقة بين الكيان الشخص ي perceptionوالقدرة على اإلدراك الحس ي ) ،(sentienceالعقالنية )
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فاملعارف اإلنسانية، هي   (694، صفحة 2009جم الفلسفي، )حسيبة، املع«واملحيط الطبيعي له

 تغيرات على مستوى الوعي.

 لفلسفة ليبنتز: استثمار  2

. العقل »..توضيح الرؤيا إلى بالغة الكوانتم، ليرى هذا املقال أن فلسفة ليبنتر قريبة 

.(  والذي يميز مونادة العقل اإلنساني وهو غير مادي، ).. اإلنساني، فهو بسيط ال يقبل القسمة،

عن سائر املونادات هو طبيعة إدراكاتها، وهناك جزء من هذه اإلدراكات يدخل في شعورنا، ويطلق 

ليبنتز على هذا الشعور أو هذه املعرفة التي تحصل لنا من إدراكاتنا اسم )الوعي( 

apperception»... ،(35، صفحة 1978)ليبنتز. 

-preالعقل هو املبدأ األعلى لحياة اإلنسان، ونجد ليبنتز يعتمد )التناسق األزلي 

establishedhlarmony« ). إذا كانت هذه الذرات الروحية التي يتألف منها الكون بأسره عبارة عن ..

الذي يشمل  عوالم صغيرة مستقلة، ال يؤثر بعضها في بعض، فبماذا تعلل هذا النظام الدقيق

الوجود إن لم يكن بين جزئياته تآلف وانسجام؟يجيب "ليبنتز" على ذلك بأنه قانون التناسق 

األزلي، فقد ركبت تلك الذرات منذ األزل، بحيث تسير الواحدة موازية لآلخرى. وعلى الرغم من 

( بعض )... دو كأن بعضها يعتمد علىتفرقها وانفصالها فهي تعمل جميعا في توافق دقيق، حتى لتب

وبهذه النظرة نفسها عالج "ليبنتز" العالقة بين العقل واملادة أي بين الروح والجسد. فالروح يتبع 

قوانينه الخاصة، والجسد كذلك يتبع ماله من قوانين، دون أن يؤثر أحدهما في سير اآلخر، فهما 

، صفحة 2017)محمود و أمين، «يتالقيان في تناسق بلغ من الدقة حدا بعيدا يستحيل معه الخطأ

هذا التناسق يستثمره املقال في جانب )اللفظ/املعنى( والصور البالغية، خاصة  (102/103

 االستعارة التي ستكون محور التطبيق.

فإني نظرت إلى الكون  »نجد هذه الفكرةأيضا عند محيي الدين بن عربي؛ حيث يقول: 

 (41/42، صفحة 1985)ابن العربي، «وتكوينه..وإلى املكنون وتدوينه..فرأيت الكون كله شجرة

 فالكون متعالق مع بعضه البعض، وكذا املعرف اإلنسانية.
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" theunity of being 

Treedifferentapproashes are necessary for under standing the unity of being. 

Theris a unity of essence a unity of attributes and unityofaction"(Ibn Arabi, 2012, p. 

58) 

إنوحدةالجوهرهيوحدةالصفاتووحدة،مواضعالشجرةاملختلفةضروريةلفهموحدةالوجودف

 عللى البالغة فالبالغة كالشجرة املتفرعة، لها جوهر واحد.الفعل، هذه االستعارة تنطبق 

 

 نظرية الكوانتم وفلسفتها: رابعا:

نظرية الكوانتم من أهم النظريات العلمية املعاصرة التي أبرزت رؤى جديدة عن أسرار 

م ظهور كشف بالنك للكم 1900فقد شهد عام »املادة، وكان رائدها األملاني )ماكس بالنك( 

)الكوانتم(، وكانت هذه املصادفة أوضح األمثلة تعبيرا عن التغير الجذري الذي طرأ على فهمنا 

للواقع الفيزيائي في القرن العشرين. فلكي يفسر بالنك القوانين التي تم االهتداء إليها تجريبيا 

ا بالنسبة إلى صدور اإلشعاع، وضمنه الضوء، يخضع لتحكم أعداد صحيحة، أي أنه يسير تبع

(. فتبعا لرأيه quantumألعداد صحيحة لوحدة أولية للطاقة، أطلق عليها اسم الكم )الكوانتم

، وحيثما تنبعث الطاقة أو تستوعب quantaتكون الطاقة مؤلفة من وحدات أولية، هي الكمات 

 ينقل كوانتم واحد أو اثنان أو مائة كوانتم، ولكن ال يكون هناك أبدا جزء أو كسر من الكوانتم،

فالكوانتم هو ذرة الطاقة، ولكن مع مالحظة أن حجم هذه الذرة، أي كمية وحدة الطاقة، تتوقف 

على طول موجة اإلشعاع الذي ينقل به الكوانتم، فكلما كان طول املوجة أقصر كان الكوانتم 

ت األبحاث في نظرية الكوانتم من قبل وهكذا تتابع(154/155، صفحة 2017) ريشنباخ، «أطول...

ي، بل فأصبح من املعترف به أن الحادث الذري املنفرد ال يتحدد بقانون سبب» مجموعة من العلماء 

واستعيض عن فكرة "إذا كان...فإن" التي عرفتها الفيزياء ، يخضع لقانون احتمالي فحسب

 ،(158، صفحة 2017) ريشنباخ، «معينة ..فإن... في نسبة مئوية إذا كان.»...الكالسيكية، بفكرة



   

9 

 

ومنه نطرح السؤال: هل تحديد صورة بالغية معينة هو تحديد نهائي؟ أال يمكن أن تكون صورة 

. إلخ(؟ هذا ما سيدرسه املقال في االستعارة الكوانتمية، بمعنى بين صورتين )استعارة/كناية.. امزيج

 ة صافية حتمية، بل مزيج )نسبية(.ال توجد صور 

هي فكرة تقدم بها العالم الفيزيائي  ؛كانت نقطة التحول في تطور نظريات الضوء واملادة 

ففي الوقت الذي كان فيه علماء الفيزياء يكافحون من louis de broglieالفرنس ي لويس دي بروليي

من جزيئات ومن موجات معا، بل لقد بلغت به الجرأة إلى  اأجل حل مشكلة ما إذا كان الضوء مؤلف

صغير من املادة مقترنا بموجة.  يءات نظرية رياضية يكون فيها كل جز حد نقل هذه الفكرة إلى ذر 

 نا نطرح نظرةه (156، صفحة 2017) ريشنباخ، رة )معا("كف«" .. وإما...إما .»وهكذا حل محل 

)جزيئات(،  هااأللفاظ عبارة عن أصوات )أمواج صوتية( مركبة مع بعض ؛جديدة للفظ واملعنى

وتركيبية  ،وهنا يقصد )الصور البيانية( ؟أن تكون املعاني ذات طبيعة موجيةومنه أال يمكن 

)تتراكب املعاني مع بعضها البعض(؟ وأن الفكر ذو طبيعة موجية؟ ألن املعرفة ارتبطت بالضوء 

ريا )بروميثيوس وسرقة النار(، )العلم والنور( لدى مختلف الحضارات اإلنسانية؟ ومنه أال أسطو 

) مواجأكوانتمية، فهي تراكيب )جزيئات( و يمكن أن تدرس الصور البيانية من هذه الزاوية ال

ي خاصة وأن الشعر العرب ،من هذا املنظور املوجيد النظر في نظرية النظم البالغية عي؟ فنطاقة(

 .سردية املوجة ) املاء، الضوء، الصوت، الهواء(طلق من ين

 :األمواج في الكون خامسا: 

 الصوت: 1

)ابن «أما حدها )فإنها أصوات( يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هذا حدها» :يعرفها ابن جني

وحفظ الطاقة، ولكل فعل ردة فعل واآلن من باب مبدأ التناسق األزلي، (33، صفحة 1955جني، 

 فإننا نستنتج: األصوات= األغراض )املعاني(.

 ومنه فإن طبيعة األصوات= طبيعة املعاني، فما هي طبيعة األصوات؟
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إن املوجات الصوتية في الهواء هي عبارة عن سلسلة من التغيرات في ضغط الهواء يمكن »

جوي املوضعي ويكون الهواء هو الضغط ال لألذن البشرية أن تلتقطها كصوت، واملقصود بضغط

 .(34، صفحة 2000)كرجية، ..«عادة ثابتا.

وعلى » عن موجات، والشمس لها أمواج طاقةفما نسمعه عبارة عن موجات، وما نراه عبارة 

بسمة أساسية واحدة إال أن جميعها تشترك  ،الرغم من التباين الظاهر بين مختلف أنواع املوجات

..( تنتقل الطاقة في الطبيعة من موقع إلى آخر بطريقتين: األولى: الطاقة ). وهي أنها وسيلة النتقال

)كرجية، «تتم بواسطة انتقال املادة والثانية تتم بواسطة انتقال املوجة )أو الحركة املوجية(

 (، ومنه فإن الصور البالغية طاقةفالصوت طاقة تعبر عن طاقة أخرى )املعنى (13، صفحة 2000

 يمنك مقاربتها من منظور املوجة.

 ماهي الحركة املوجية؟ 2

شكل من االضطراب ينتقل من نقطة إلى أخرى عبر وسط مادي »تعرف الحركة املوجية أنها 

، 2000)كرجية، ..«يولده مصدر متحرك.حالة فيزياوية أو فراغ، واملقصود باالضطراب هو نمط ل

وهذا يتوافق مع تعريف البالغة بمعنى )الوصول واالنتهاء(، واألمواج الصوتية تندرج  (14صفحة 

ضمن الحركة املوجية امليكانيكية.توجد خواص أساسية لحدوث وانتقال الحركة املوجية 

 الصوتية، وهما خاصيتان أساسيتان: )خاصية املرونة( و )خاصية القصور الذاتي(.

 :*خاصية املرونة

مرونة الوسط وهي خاصيته على مقاومة أي تشوه فيه وقابليته على »نة يقصد باملرو 

، صفحة 2000)كرجية، «استعادة شكله أو حجمه أو وضعه بعد زوال القوة املشوهة املؤثرة عليه

 البالغة.الخيال واملجاز و  هذه املرونة نجدها في  (16

 خاصية القصور الذاتي:*
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صفة استمرارية الجسم أو أجزاء الوسط املادي على البقاء في »تمثل صفة القصور الذاتي 

وهذا (23، صفحة 2000)كرجية، «حالة حركية ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير تلك الحالة

 والنص. على مستوى الشخص اور البالغية املتوارثة إلى يومنا وكذينطبق على الص

 :اإلستعارةالكوانتميةسادسا: 

االستعارة أداة املعنى، اهتمت بدراستها مجموعة من الحقول املعرفية. وهذا دليل على قوتها 

)الجاحظ، دون «قام مقامهتسمية الش يء باسم غيره إذا »حظ: وسلطتها الفعالة، يعرفها الجا

فالصوت )األمواج الصوتية( تقوم مقام )املعنى في ذهن املرسل( فهي (153صفحة تاريخ، 

واالستعارة تتضمن )معنى إعادة  ،تضمن تشابها )األمواج الصوتية واملعنى(تذن إهي ؛فاستعارة

 .املعار( وهذا ما يحدث أثناء التواصل البالغي

 

 

 

 

 

أما االستعارة فهي ضرب من التشبيه، »يعرف عبد القاهر الجرجاني االستعارة بقوله: 

فتي وتست ،ونمط من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول 

ويقدم تعريفها مكمال (15، صفحة 1988)الجرجاني، «سماع واآلذانفيه األفهام واألذهان، ال األ 

اعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون لفظ األصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على »

أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل وينقله إليه نقال 

 (22، صفحة 1988)الجرجاني، «فيكون هناك كالعاريةغير الزم، 

 معىن ذهين

) اهتزاز( صوتيةأحبال  

 

 معىن ذهين 

 طبلة األذن ) اهتزاز(
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ومنه فإن مقاربة االستعارة من رؤيا كوانتمية يطابق مفهومها عند الجاحظ وعبد القاهر 

دراك، الذهن. رغم أن الجرجاني بيه، التمثيل، القياس، الوعي، اإل التش :الجرجاني، من حيث

ألن ال وجود الستعارة بال سماع  ان(، لكن هذا املقال يضمه إلى االستعارة؛سماع واآلذبعد )األ يست

 وآذان أو مشاهدة وعين.

تمثل االستعارة بالنسبة لعدد كبير من الناس أمرا مرتبطا بالخيال الشعري والزخرف »

ستعارة س أن اال .( يعتقد الناالستعارات اللغوية غير عادية )..البالغي. إنها تتعلق في نظرهم، با

..( إنها ليست مقتصرة على وليس على التفكير أو األنشطة ). لفاظخاصية لغوية تنصب على األ

عمال التي نقوم بها أيضا. إن النسق التصوري العادي الذي يسير للغة، بل توجد في تفكيرنا وفي األ ا

ومنه فإن  (21، صفحة 2009)اليكوف و جونسون، «تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية باألساس

لغوية )جزيئات( في  اهذا النسق سيكون فيه تناسق مع اللغة باعتبارها أصواتا )أمواجا(، وتراكيب

 نفس الوقت.

 نظرية االهتزاز الحر: 1

القدرة على االهتزاز، قد يهتز كقطعة واحدة وقد تهتز مختلف  يمتلك كل جسم في الطبيعة

على  إن أي جسم يمتلك خاصتي املرونة والقصور الذاتي له القابلية»أجزائه بطرق مختلفة. 

أي أن  ظواهر االهتزازية هي صفة الدورية؛.( والسمة الجوهرية في جميع الاالهتزاز إذا ما أستثير )..

فإذا كانت (63/64، صفحة 2000)كرجية، «...رر بفترات زمنية منتظمة حركة يتكهناك نمطا من ال

. ستكون ذات طبيعة اهتزازية وتار الصوتية تهتز وإذا كانت طبلة األذن تهتز، فإن الصور البالغيةاأل 

نجده في البحور الشعرية وهذه الظواهر االهتزازية لها صفة جوهرية هي صفة )الدورية(، وهذا ما 

على أن الضوء عبارة عن جزيئات، أي  نظرية الكوانتم العربية.الكوانتم قديما هو الجوهر، وتقوم

متقطعة كميات محددة كما ذكر عند بالنك. ومنه فإن الضوء عبارة عن جزيئات وموجات وهذا ما 

بارة عن طاقة، تتفاعل مع وهذه الكلمات ع ،مواج )صوتية(جده في اللغة في أصوات )كلمات( وأن

 بعضها البعض. ونفس التصور نطبقه على االستعارة، فهي تركيب وأمواج للمعنى.
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هذه االستعارة طاقاتها املمكنة عندما توضع ضمن جملة، فنحن نقوم بتحديد لكما أن 

االرتياب، فكلما أردنا تحديد املعنى بدقة زاد ؛ احتماالتهذه الجملة وفق طاقتها، ولكنها تهتز ضمن 

 ألنني إذا أردت أن أحدد املعنى املحدد بدقة فأنا أتعامل مع االستعارة كجسيم )معجميا(.

بفعل االنصهار الداخلي  طاقة اختراق الحواجز بطاقة قليلة؛كذلك االستعارة تملك 

ة ة االستعارية، وتختلف هذه الطاقلالستعارة، وهذا ما يتجلى في العبارة غير االستعارية والعبار 

 ضمن مستويات )االستعارة التصريحية، االستعارة املكنية، االستعارة التمثيلية(.

 نموذجمن الشارع الجزائري:2

ه الثقافي ال يفهم لكل شارع كالمه الخاص املتداول الذي يميزه، فيجعل الخارج عن نسق

 يذكر البحث أمثلة من الشارع الجزائري: ،شيئا، أو يغضب أو يضحك

فيا )تقدم إلى الوراء قليال "أفونسيالريار خويا": فيها كلمات دخيلة من الفرنسية، وتعني حر  

؛ لكن الجزائري يفهمها )عد للوراء أكثر(؛ هنا دالين مختلفين ملدلولين متناقضين، ولكن في ي(أخ

حث ينظر أنها لكن الباللهجة الجزائرية املدلولين املتناقضين صارا متطابقين، إنها فوض ى املفاهيم. 

ومنه حدث الجمع بين املتكلم )تقدم(  ،فما هو وراءك قد يكون أمامي ذات طبيعةكوانتية؛استعارة 

 واملخاطب )الريار( كما أن الذهن يستحضر الش يء ونقيضه.

 "أقعد واقف": ومعناها ابقى واقفا، فالوقوف استحضر الجلوس. -

 الشمس، فغروبها يشبه السقوط. "طاح الليل": بمعنى حل املساء، استعارة لحركة -

، هجة الجزائرية تأثرت باألمازيغيةالدارجة الجزائرية تؤرخ لإلنساق الثقافية املضمرة، فالل

العربية، اإلسبانية، العثمانية، اإليطالية، الفرنسية، اإلنجليزية. من الكلمات التركية: طابونة 

ي )الفلفل الحلو(، كواغط )الورق(، )موقد نار(، شاربات )عصير الليمون مع النعناع(، طورش 

الخزناجي )مسؤول املالية والضرائب(، سبيطار )مستشفى(، سباط )حذاء(، زوالي )فقير(، باشماق 

)نعل خفيف(، طبس ي )صحن( ، تشينة )البرتقال(، بالطو )معطف(، فنار )قنديل(، أزرب )أسرع(، 

 باالك )حذاري(.
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والتفاعل مع بعضها لتقدم  إلى اليوم السؤال كيف استطاعت هذه الكلمات البقاء 

وليست كالم الكتب، ألنها شعبية  (كالم الشارع)ألنها هامش الجواب: ؟ استعارات ) طاقة(خاصة

طا، إضافة للتركية توجد حني فعال وليست مركزا جامدا موليست نخبوية، ألنها هامش ح

 اإلسبانية واإليطالية والفرنسية وغيرها.

ألن الشارع الجزائري شارع  ؛(2013)بلقايد، البالغي لدى شريحة الشبابيتجلى اإلبداع  

 شاب، فيتكلم بمصطلحاتهم املبتكرة، و من بالغة كالم الشارع الشاب ما يلي:

)خرجت حطبة(: تدل على اإلفالس ، هنا استعارة وجودية بين الشاب والحطب، الحطب  -

إنتاج فيه، وهذا افالس والشاب بال مال هو كذلك، فاملال من يبعث الحياة في ال اخضرار وال 

 الشباب.

)راني على الحديدة(: نفس األمر الحديد مادة جامدة ال حياة فيها، وهذه استعارة لحالة  -

 الشاب بال مال فهو بال حياة )جامد(.

ة للكعبة التي بناها )كعبة(: يقصد به الشخص الغريب عن املدن الكبرى، وهذه استعار  -

 سيدنا إبراهيم في مكان خال بعيدة عن الحضارة.

 شبرق: شخص غير أنيق واألجانب عن العاصمة. وأصلها الثياب املقطعة. -

 فور و بزور: سلوك أو أمر جيد يثير اهتمامهم. -

 خرج صحرا: بمعنى الخسارة، فاستعيرت الصحراء لذلك. -

عن املجتمع فوصف بهذا، وهو انتقاد للمثقفين هارب: الشخص املثقف، ألنه بعيد  -

 والنخبة البعيدين عن الشارع.

 تبياشومبيش: شخص أنيق. -

 شريكي: الصديق الذي يعيش معك تفاصيل الحياة اليومية. -
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، التي ال يفهمها اآلباء، لتكون لهم هويتهم الخاصة، فيلقب األب بالغتهم هكذا ينش ئ الشباب

عجوز(؛ إنه الشارع ينتج الترياق والسم ، لتكون هناك بالغة قاتلة حيث يسعى بـ )الشيخ(، واألم بـ )ال

 النسق الشاب إلى محاولة تهميش نسق األبوة واألمومة، ليكون هو املركز.

من جهة أخرى يطلق عليهم اسم )البركة( و)الخير( و)الرسمي(، )الكل في الكل(، إقرارا لهم 

ملاذا نحارب نسق األب واألم، ملاذا ال نتركه ليكمل مهامه من (، فاعلبمكانتهم ومحبتهم )األنساق تت

جهة ونقوم نحن بمهامنا من جهة ليكون التكامل والتقدم؟ السم في حقيقته غير قاتل لكن نسبة 

 بالغة الشارع هي خثارة اشتغال هذه األنساق الثقافية وتفاعلها. ،تقتلالسم هي التي 

تعبير تشومسكي في مقال له بعنوان "اللغة والحرية" "ال بالغة الشارع لها )غريزة الحرية( ب 

نستطيع أن ننكر وجود بنية فطرية في الدماغ تسمح لنا بتلقي املعلومات والخبرة من البيئة 

املحيطة بنا )...( على أن تشومسكي يعتقد أننا لم نبلغ بعد املرحلة التي نستطيع فيها أن نفهم هذه 

، صفحة 2017)الزعبي والنشار، ا يجب أن نؤمن بوجود غريزة الحرية"البنية )...( لذلك، يقول إنن

 .تحتاج منظورا جديدا الشارع بالغة، بالغة الشارع بالغة حرة، بالغة (10

 

 الخاتمةسابعا: 

 اتهام البالغة بالضعف واملوت، هذا راجع إلى محدودية نظر الباحثين. وإبقاء البالغة

جامدة ضمن املعارف القديمة، فالبالغة تتطور يتطور معارف االنسان.تعد فيزياء الكوانتم في 

نظرية املعنى بمنظور جديد. فإذا كان الصوت أمواجا، والضوء أمواجا، واملاء أمواج، والهواء 

 أمواجا، والجاذبية أمواجا فيمكن القول استقراء أن املعنى وتشكله يكون بشكل أمواج.

عد البالغية تجعل من البالغة قواعد حتمية صارمة تفرض فرضا، وتضمن غيابا القوا

فكريا. لكن استثمار نظرية الكوانتم يقودنا إلى نسبية هذه القواعد وأن االحتمال هو السيد ال 

 الحتمية.
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CONCLUSION  

Accusing rhetoric of weakness and death, this is due to the limited view of researchers. 

Keeping rhetoric rigid within the ancient knowledge, rhetoric develops and develops human 

knowledge. Quantum physics promises a new perspective in the theory of meaning. If sound is 

waves, light waves, water waves, air waves, and gravity waves, then it can be said extrapolating that 

the meaning and its formation are in the form of waves. 

Rhetorical rules make rhetoric a strict imperative that imposes an imposition, and guarantees 

an intellectual absence. But the investment of quantum theory leads us to the relativity of these rules 

and that probability is the master, not determinism. 
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 البالغة الجديدة )املفهوم وإشكالّية املصطلح(

 أ. نادية ويدير                                                                                              

 رداسجامعة بوم                                                                                              

 

قدي اقتصار مفهوم مصطلح لقد ش     
ّ
داولين البالغي والن

ّ
 على ( Nouvelle Rhétorique) «البالغة الجديدة»اع في الت

 املتتّبع للمسار البالغي الغربي من كالسيكّية 
ّ
البالغة بالغة الحجاج البرملانّية ذات األصول اليونانّية األرسطّية، غير أن

طابّية و  – األرسطّية
َ
عرّيةالخ

ّ
كشف العديد من الحموالت ي ،يحيط بهما من بالغاتوما  مع بيرملان وتيتكا إلى حجاجيتها -الش

عارض، وعليه أحيانا تتماثل أحيانا وتختلف  ،«البالغة الجديدة»املفاهيمّية ملصطلح 
ّ
صطلح امل هذا يطرحأخرى إلى درجة الت

قدّية كبيرة في الّساحتينإشكالّية 
ّ
ق بمفهوم ،غربّية والعربّية على حد سواءال ،البالغّية والن

ّ
وحدوده املعرفّية وتوّجهاته  هتتعل

 «البالغة الجديدة»في ارتباك مفهومي إزاء انفتاح داللة مصطلح  -خصوصا في الحقل البالغي –ما يجعل الباحث  ،البالغّية

ل في مجملها رؤى بالغّية جديدة ومختلفة أفرزتها مقتضي
ّ
شك

ُ
سانّية التي  ،ات العصرعلى عّدة مدلوالت ت

ّ
ورة الل

ّ
من بينها الث

مساوي 
ّ
ستمولوجّية فرضت بإوما بعدها من تحّوالت  ،(Ferdinand de Saussure)د دي سوسور نفرديناأحدثها العالم الن

طابّية
َ
داولّية ،والسيميولوجّية ،واألسلوبّية ،كل منها توّجها بالغّيا جديدا كالخ

ّ
الورقة هذه في  ،لذلك ارتأيناوغيرها.  ،والت

 –بهدف توجيه أذهان الّدارسين في الحقل البالغي  «البالغة الجديدة»تسليط الّضوء على إشكالّية مصطلح  ،البحثّية

   .فوض ى املصطلح الذي يعتري هذا الحقل إلى -والباحثين عموما

، الحجاج، دة، موت البالغة، إحياء البالغةبيرملان، البالغة الجديشاييم أرسطو، البالغة الكالسيكّية،  الكلمات املفتاحّية: -

عّممةاالبرهان، البالغة 
ُ
داولّية، بالغة الخطاب.ّية، األسلوبمل

ّ
 ، السيميولوجيا، الت

 )من امليالد إلى املوت(: كرونولوجيا البالغة الكالسكّية -1

عرف األشياءو »القاعدة املنطقّية تفرض      
ُ
البالغة »ملفهوم  مناقض «لجديدةالبالغة ا»أن يكون مفهوم  «بأضدادها ت

سمية - «القديمة
ّ
والبالغة الكالسيكّية )القديمة( هي البالغة التي  -أي التقليدّية أو الكالسيكّية حسب االختالفات في الت

 الفيلسوفبدءا من  ،وجود اإلنسان ومحاولته الّدفاع عن نفسه بالكلمةب أّما ممارساتيا فهي موجود –ُيؤّرخ لها تنظيرّيا 

عودة إلى ِقدم ما عرفته البالغة  «البالغة الجديدة»تطرح  وعليه ،19 إلى بداية القرن  (Socrate) اليوناني سقراط

ويل، تغّير على امتداِده مفهومها بفعل ما أملته ضرورات مجتمعّية 
ّ
الكالسيكّية من منعطفات كبرى خالل تاريخها الط

 . 1لكائن في عالقته اإلشكالّية بذاته، وباللغة إحدى طرائق تواصله مع العالموسياقات فكرّية وثقافّية. وتصّورات فلسفّية ل

سمت البالغة اليونانّية بنقاشات فلسفّية حول طبيعة البالغة ووظيفتها املجتمعّية حيث وقف أفالطون      
ّ
وقبله نظر  –ات

أقصاهمن البالغة الّسفسطائّية فض رّ الموقف  -سقراط إلى البالغة نظرة ريب ا من صرحه الفلسفي، باعتبارها من و

لة للعقول، وحصرها 
ّ
ضل

ُ
الي –الخطابات امل

ّ
واإليقاع بهم  وأسماها بالغة  في إثارة أهواء املخاطبين وتحريك انفعاالتهم -بالت

ضّم أفالطون البالغة إلى  فقد (Phèdre)  أّما في محاورة فيدر، (Gorgias)كما هو مثبت في محاورة جورجياس  «الحدث»

 تهدف إلى تحقيق املعرفة.  وهي بالغة حقيقّية جدلّية «بالغة الحق»الفلسفة عبر مظهر الجدل وأسماها 

                                                 
 .4دة، ص.أمينة الّدهري، احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديأنظر:  - 1



2 

 

أدرك أرسطو، بعد أستاذه منحيين اثنين أحدهما حجاجي واآلخر أسلوبي، فقد " (Aristote) عرفت البالغة مع أرسطو      

رف
ّ
 "للبالغة حقيقتها الخاّصة، التي غّض الط

ّ
، والتي ليست بالعلمّية وال باليقينّية في جورجياس عنها شيخه أفالطون، أن

ه  ،1بقدر ما هي احتمالّية تحكم العالقات اإلنسانّية"
َ
ف
َّ
طابة»فاصطبغ مؤل

َ
بصبغة حجاجّية تناول فيه ( Rhétorique) «الخ

ومضمون  -(Pathos)س والباثو  (Logos)، واللوغوس (Ithos)اإليثوس   -أرسطو موضوع الخطابة ووسائل اإلقناع فيها 

عملّية اإلقناع على عقلنة الخطاب  بنيت ،الخطبة وخصائص الخطيب وغيرها، وعليه فالبالغة األرسطّية، إذن، احتمالّية

في حين أعطى ، 2لذلك شملت مختلف أنماط الخطابات )القانوني، واالستشاري، واالحتفالي( وأعطت األولوّية للوغوس

ه
ّ
ف
َ
عرّية  أرسطو األهمّية في ُمؤل

ّ
عري. لألسلوب (Poétique)الش

ّ
      وأسند للّصور البالغّية وظائف شكلّية تنميقّية للخطاب الش

ة البالغّية الّرومانّيةاشِهدت بعد البالغة اليونانّية      
ّ
غة عند اإلغريق إلى عالم  ملحط

ّ
االنتقال من عالم بالغي متمركز حول الل

صّورين فإذا كانت البالغة عند أرسطو نتاج فكر حّر ال ُيلزم متحّور حول الخطيب مع الّرومان، ولع
ّ
ل الفرق واضح بين الت

ت رهينة 
ّ
 البالغة الّرومانّية ظل

ّ
أفكاره، فإن  بقدر تالؤمها واعتقاداته و

ّ
املؤّسسة »الجمهور بتلقي خطابات وقبولها، إال

لقي، في مقابل سابقتها  «الخطابّية
ّ
ما أسفر على صعود  3التي أشكل عليها أمر اللوغوسالتي تحكمها عالقة اإلرسال بالت

 ماركوس فابيوس كينتليانوسوبداغوجيا البالغة مع  (Cicéron)شيشرون ماركوس تاليوس نظرّية األسلوب مع 

(Quintilianus). 

ومانيين كان شيشرون خطيبا عظيما وسياسّيا محافظا. يكتب حوارات عن البالغة والفلسفة هدفها تعريف القراء الر      

باملوضوعات كما ناقشتها املدارس اليونانّية، وقد اكتسب شيشرون الجزء األعظم من شهرته من عمله كمحامي في املحاكم 

 
ُ
 69طب التي كان يلقيها ومنها الخطب األربع التي ألقاها سنة التي كانت غالبا ما يقوم فيها بدور الّدفاع، كما اشتهر أيضا بالخ

رة.)ق.م(، وقد بقيت حوال
ّ
وأهم  ي ثمان وخمسين خطبة من خطب شيشرون تّمت دراستها الحقا كنماذج للخطابة املؤث

 املواطن، لكي  55أعمال شيشرون البالغّية هي محاورته العظيمة "عن الخطابة" 
ّ
ق.م و"زمن املحاورة"، ويرى شيشرون أن

 نظرّية »نون والبالغة وفنون أخرى. يقول: القايحتاج إلى معرفة واسعة وعميقة بالفلسفة و  ،يكون على قدر من املثالّية
ّ
إن

 نثير في األذه
ّ
إقناع املستمع برأينا، وأن دافع عنه صحيح و

ُ
 ما ن

ّ
ها تعتمد على ثالثة مصادر لإلقناع: إثبات أن

ّ
ان الكالم كل

بها الحالة
ّ
را. فقام شيشرونكان  . وقتئذ «العاطفة التي تتطل

ّ
بأخذ بعض األفكار  كتاب أرسطو "فن الخطابة" قد ظهر مؤخ

ه مبني على 
ّ
رح لفكرة طرق اإلقناع الثالثة ألرسطو، كما تحّدث شيشرون عن األسلوب الذي يرى أن

ّ
منه، ومن بينها هذا الش

مقابل إهمال  يشرون بدأ االهتمام أكثر باألسلوبوانطالقا من ش. 4املزايا األربع: الّسالمة والوضوح والّزخرفة واملواءمة

طابة.
َ
 الخ

با (Vespasian)قد عّينه اإلمبراطور فيسباسيان فأّما البالغي كنتليان         
ّ
لتدريس البالغة  في وظيفة أستاذ يتلقى ُمرت

لين في 
ّ
وك

ُ
افع نيابة عن امل الالتينّية باملدينة. وقد شغل كنتليان هذا املنصب الّرسمي ملّدة عشرين عاما، وكان أيضا يتر

ا "عن أسباب فساد الفصاحة" وبعد تقاعده بفترة وجيزة شرع في البحث من أجل إنجاز املحاكم، كتب رسالة ضاعت عنوانه

عمله العظيم الذي ُيعرف به اليوم، وهو كتاب ُيترجم عنوانه عادة بـ "تعليم الخطيب" يوّضح كنتليان فيه توصياته لتعليم 

                                                 
 .4أمينة الّدهري، احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة، ص. - 1
 .5، ص.املرجع نفسهأنظر:  - 2
 أنظر: املرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 .1موسوعة البالغة، ج. ضمن: 343 -342ص ص. ، جورج  كندي، البالغة الكالسيكّيةأنظر:  - 4
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دريبات على نظرّيات البال 
ّ
حو ثم الت

ّ
 1غة واإللقاءاملواطن الّروماني أوال اللغة والن

َ
 طابّية. ويضّم عمل كنتليان عن املؤّسسة الخ

(instituions oratoire)  ه تصميم كامل لتكوين البيداغوجي، وهذا هو
ّ
اثني عشر كتابا تعليميا للخطيب منذ طفولته: إن

حوي وبعد ذلك 
ّ
دريس )معاشرة الن

ّ
البالغي(، ويعرف معنى املؤّسسة، فهذا الكتاب األّول يتعّرض للبداية األولى من الت

امن 
ّ
رتيب. ويدرس الكتاب الث

ّ
الث وحتى الكتاب الّسابع فتتعّرض لالبتكار والت

ّ
اني البالغة، فائدتها، أّما الكتاب الث

ّ
الكتاب الث

وحتى الكتاب العاشر الّصياغة حيث ُيعطي هذا الكتاب نصائح تقنّية للكتابة، في حين يتناول الكتاب الحادي عشر األجزاء 

اني عشر املزايا األخالقّية لدى  الّصغرى 
ّ
اكرة، وأخيرا يذكر الكتاب الث

ّ
مثيلي للخطاب( والذ

ّ
للبالغة: الفعل )اإلخراج الت

 كتابه كان ، 2الخطيب
ّ
 كنتليان كان متخّصصا يحظى باحترام كبير من الكتاب الالحقين عن البالغة فإن

ّ
وعلى الّرغم من أن

به الكثير 
ّ
موذجي كانت تبدو وبمرور الوقت أقّل  أطول وأكثر تفصيال مّما يتطل

ّ
 فكرته على الخطيب الن

ّ
من القراء، كما أن

 .3قابلّية للتحقيق

ة الّرومانّية عّدة منعطفات بدءا من      
ّ
إلى  (Augustin)البالغة املسيحّية مع سانت أوغسطين عرفت البالغة بعد املحط

ق 16القرن 
ّ
ابع عشر ودخول شعرّية أرسطو إلى القرن الّس  الّدراسّية، وبعدها إلى  ّررات الفرنسّيةحيث ُحِذفت البالغة من امل

ِفه و  (Bernard lamy) مع برنارد المي (1630)فرنسا 
َّ
يقول الباحث املغربي محمد مشبال: "تّم  ،«البالغة وفن الكالم»ُمؤل

ملفصولة عن وظائفها وتأثيراتها مجموعة من الوجوه األسلوبّية ا اختزال البالغة القديمة منذ القرن الّسادس عشر في

 البالغة الفرنسّية التي نشطت طوال قرن من الّزمن 
ّ
قي. وفي هذا االتّجاه يجب أن نذكر أن

ّ
لم  (1830 - 1730)الفّعالة في املتل

ر؛ فقد انصّب 
ّ
ّعال واملؤث

َ
معظم  تكن سوى إعالن عن موت البالغة بمعناها القديم، ألّنها لم تكن معنّية أساسا بالخطاب الف

موذج األسمى الذي 
ّ
عر الن

ّ
اهتمامها على تصنيف الّصور وتحديد دالالتها الّداخلّية بمعزل عن سياقاتها، وكانت لغة الش

امن. وفي 4استوحى منه أصحابها مقوالتهم البالغّية"
ّ
أليف البالغي القرن الث

ّ
 (Dumarsais) دومارسيه مع  عشر تواصل الت

ف
ّ
ف في البالغة الكالسيكّية  وبعدها مع ،(Trope) «املجازات» هوُمصن

ّ
 les figures de)« محسنات الخطاب»وهو آخر مصن

discours)  بيير فونطانييللبالغي الفرنس ي (P. Fantanier)  اسع عشر 1820سنة
ّ
عرفت البالغة "، وفي نهاية القرن الت

فاتا ملدريجيّ ا تنقراضا
ّ
حتى أصبحت مهجورة، بحيث لم يرد ذكرها مثال  «البالغة»وتدهور االستخدام الفلسفي لكلمة ها صن

سمت تعود أسبابو  ها.اإلعالن عن موتوتّم  5"الفلسفي  (Laland)في معجم الالند 
ّ
 موت البالغة إلى جملة من الخصائص ات

 :أهمها -أشرنا إلى بعضها آنفا –بها البالغة الكالسكّية 

 تطابق البالغة ونظرّية األسلوب:  -

: "نجم أفول البالغة عن صعود قيمة جديدة هي وضوح (Roland Barthes) الفرنس ي روالن بارت يقول الفيلسوف     

اسع عشر   ، إذن،بدأ انحطاط البالغة، أي األسلوب. 6)األحداث، واألفكار، والعواطف("
ّ
ل و  في القرن الت

ّ
ياق العام الّس يتمث

يقول الفيلسوف الفرنس ي البلغاري تزفيتان  ،الَحطابة مقابل تراجع صعود نظرّية األسلوب في البالغة الذي أدى إلى موت

                                                 
 . 354، ص. أنظر: املرجع نفسه - 1
 .40، ص. أنظر: املرجع نفسه - 2
 .356، أنظر: املرجع نفسه - 3
 .7 -6، ص. ص دراسة يف أسس التفكري البالغي العريب )منوذج ابن جين( – حممد مشبال، البالغة واألصول - 4
 .75صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص.  - 5
 .20فليب بروطون، احلجاج يف الّتواصل، ص.  - 6
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راجع مع ولقد ، 1"بدأت الجمالّيات في اللحظة عينها التي انتهت فيها الخطابة": (Tzvetan Todorov) تودوروف
ّ
بدأ هذا الت

ؤرّخ الالتيني، البالغة الّرومانّية
ُ
هير  (Tacitus)تاكيتوس  يقول امل

ّ
"ازدهرت األعصر الّسوالف  :«حوار الخطباء»في كتابه الش

ابي كاد اسم 
َ
هيرة؛ أّما عصرنا فمن عقمه وخلّوه من ذلك املجد الَحط

ّ
بما ال ُيحص ى من الخطباء األعالم، ذوي املواهب الش

سيان"
ّ
أّول من اعتنى باألسلوب، يقول تاكيتوس: "نعم، كان  -كما ذكرنا سابقا – شيشرون انوقد ك ، 2الخطيب يطويه الن

ة لتلك . والنتيجة الّضروريّ 3من اعتنى باألسلوب؛ وأّول من جعل وكده في انتقال األلفاظ، وفي صناعة نظمها" أّول شيشرون 

 
ّ
طب صارت أحسن فأحسن، مع أّنها لم تكن أجود قّياسا بوظيفتها القديمة، وهي اإلقناع، والفعل؛  العناية باألسلوب أن

ُ
الخ

كل، تفيدنا الخ: "هذا اقائال وذلك ما رّد به على آخر مخاطبه
ّ
ه ال محالة لذي بلغناه من فائق العناية بالّدقائق في الش

ّ
برة أن

فرط باألسلوب  . وقد4"منقلب علينا
ُ
ها  الاختز أسفر عن االهتمام امل

ّ
البالغة الكالسيكّية إلى دراسة الّصور البالغّية في شق

ابي )كأدوات لإلقناع(
َ
ط

َ
  .املحسناتي والتغاض ي عن بعدها الخ

 لبالغة في الوظيفة البيداغوجّية:حصر ا -

قّررات املدرسّية      
ُ
عليم كما أّنها لم تعد معرفة قائمة في امل

ّ
اسع عشر، لم تعد البالغة مادة من مواد الت

ّ
ابتداء من القرن الت

ليا في البالغة اليد الع ، كان ألستاذ(Antoine Compagon)والجامعّية. وحتى هذه اللحظة، كما يذكر أنطوان كومبيان 

ه كان يلقن فن الخطاب الّراقي
ّ
انوّية ألن

ّ
عليم، أّما لذلك  ،5الث

ّ
ل في هيمنتها على الت

ّ
 انتصار البالغة يتمث

ّ
يرى روالن بارت أن

ى في اختزالها ضمن هذا القطاع، إّنها تسقط شيئا فشيئا في زوال نفوذ ثقافي
ّ
 .6احتضارها فيتجل

 :األشكال البالغّية انحصار  -

دريجي للمجال البالغي لبالغيون البنيويون السبب فيزو ايع     
ّ
، فمنذ اإلغريق األشكال البالغّية إلى انحصار  االنحصار الت

اقع تنحصر قليال قليال في مجال بعض الخواص اللغوّية للنصوص  –    وذلك ببتر جناحيها الرئيسيين  أخذت البالغة في الو

رتيب -كما يقول 
ّ
 األمر ما لبث أن اقتصر في نهاية األمر على مجّرد وفي ن ،وهما االستدالل والت

ّ
طاق هذه الخصائص اللغوّية فإن

تصنيف األشكال البالغّية، وأخذت نفس هذه األشكال تضيق حتى انحصرت في مرحلة تالّية في الّصيغ املجازّية فحسب. ثم 

زت على ثنائّية االستعارة والكناية قبل أن تضع االستعارة وح
ّ
دها في بؤرة الّضوء املركزّية وُربما كان هذا يعود لم تلبث أن رك

 مصطلح االستعارة هو الذي كان قد تبقى من مجموعة املصطلحات البالغّية األخرى التي ابتلعها الّزمن حتى بداية 
ّ
إلى أن

زّية للبالغة القرن الحالي. وكان هذا االنحسار مؤذنا بانتهاء عصر البالغة القديمة التي كّرست االستعارة كصورة مرك

 : "(Olivier Reboul)، يقول أوليفي ريبول 7بأكملها
ُ
عنى باألسلوب أو فن العبارة، بل بجزء لقد أصبحت الخطابة املعاصرة ت

  .8"من األسلوب هو االستعارة، حتى صارت نظرّية في األدب ال نظرّية في الخطاب اإلقناعي

 تضييق األجناس الخطابّية: -

                                                 
 .197تودوروف، نظرّّيت يف الّرمز، ص. تان تيزفي - 1
 .87، ص. املرجع نفسه - 2
3
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 

 .96، ص. تودوروف، نظرّّيت يف الّرمزتيزفيتان  - 4
 . 20فليب بروطون، احلجاج يف الّتواصل، ص. أنظر:  - 5
 .19روالن ابرت، قراءة جديدة للبالغة القدمية، ص. أنظر:  - 6
 .181 – 180صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص. ص أنظر:  - 7
 .6أوليفي ريبول، مدخل إىل اخلطابة، ص.  - 8
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، وهذا (القضائّية، واالستشارّية، واالحتفالّية) إلى أنماط ثالثة  بالغة عبر تلخيص األجناس الخطابّيةال أرسطو حصر لقد      

  أّول محاولة الختزال البالغة. لبالغيين الالحقين إلى اعتبار صنافة أرسطو الحصر للبالغة هو الذي أدى با

 

 

 :ووالدة املصطلح إحياء البالغة -2

 تاريخ األفكار يرى بعض البالغيين الج    
ّ
اريخ الّسياس ي، يتضّمن لحظات االنكسار واالنتصار، لحظات النسيان دد أن

ّ
مثل الت

 البالغة ستعود لتحتل املقام األّول، أو لتأخذ مكانها مّرة أخرى في 
ّ
ه منذ سنوات قليلة لم يكن أحد يتّصور أن

ّ
والعبث، فإن

 (P. Valery)ليتعدى اإلشارة إلى مالحظة عابرة لناقد نفاذ مثل بول فاليري الّصف األّول من العلوم اإلنسانّية، ولم يكن األمر 

 بعض ذوي البصيرة 
ّ
عر مع أن

ّ
واهر البالغّية في الش

ّ
عن الّدور الذي يقع من األهمّية في الّدرجة القصوى، والذي تقوم به الظ

ه من بين جميع العلوم القديمة، ربما كانت البال 
ّ
ه املرهفة كانوا ُيدركون بأن

ّ
 أن
ّ
غة هي التي تستحق أن تسترد وصف العلمّية. إال

أملّية القديمة كانت على حد تعبيرهم أكثر من مّيتة، 
ّ
 البالغة الت

ّ
لم يكن هناك أمل كبير في بعثها للحياة مّرة أخرى. إذ أن

 حماية
ّ
قافة الغربّية أن

ّ
عليمّية لها هي التي  وُيشيرون في هذا الّصدد إلى ما كان يترّدد منذ القرن املاض ي في الث

ّ
القوانين الت

، غير أن روالن بارت لم يؤمن باملوت الحقيقي للبالغة بقدر ما اعتقد بنومها وإمكانّية 1عاقت دفنها نهائّيا وإن لم تمنع تعفّنها

ما عودتها للحياة مجّددا، يقول: 
ّ
 موت البالغة لم يكن موتا حقيقّيا، وإن

ّ
ويشير  2"«انوم»أو بعبارة أدق  «نصف موت»"إن

بارت في قوله هذا إلى أن البالغة، وإن تّم االستغناء عنها لعدم جدوتها، فإّنها تحمل في ثناياها أسباب عودتها إلى الحياة مّرة 

اسع عشر؛ أخرى، وفي ذلك يقول تودوروف: "
ّ
غير أّنها قبل اختفائها انتجت؛ بجهد ماتت الخطابة القديمة منذ القرن الت

أم أخير يفوق الجهود
ّ
تها ولطاقتهاالتي سبقتها، كأّنها تجتهد في صّد موت وشيك، جملة من الت

ّ
، ولعل ما 3"الت ال نظير لدق

أثير واإلقناع وقّوتها  ساعد في بداية االهتمام بالبالغة في فترة الّستينات من القرن العشرين
ّ
بداية الوعي بأهمّية تقنيات الت

قافي.شهار بقّوة في املشهد داية هيمنة اإل طوال القرن، كما شهدت هذه الفترة أيضا ب
ّ
 الث

اني من القرن العشرين مع محاوالت إحياء البالغة في ا« البالغة الجديدة»مصطلح  تزامن ميالد     
ّ
صف الث

ّ
ورة  -لن

ّ
الث

كالنّية  اللسانّية مع فرديناند دي سوسور 
ّ
سيميائّية وال (Structuralisme)ة ويّ والبن (Formalisme)وما بعدها من الش

(Sémiotique) ه 1958عام رسمّيا ذاته  املصطلح وتّمت والدة -وغيرها
ّ
يرة التي وضعها الفيلسوف في عنوان أحد الكتب الش

 Lucy)لوس ي ألبريخت تيتكا  وعاملة الّسوسيولوجيا البلجيكّية ( Chaïm Perlman) القانوني شاييم بيرملان التشيكي

Albrecht Titka)  تحت اسم(Traité de l’argumentation : La nouvelle Rhétorique) عّدة  ترجمه الّدارسين العرب إلى

: "مصنف في الحجاج: البالغة الجديدة"، أو "نظرّية في الحجاج: البالغة الجديدة"، أو "مقال في البرهان: ترجمات منها

خص عام  .غة الجديدة" وغيرهاالبال 
ُ
ر بعنوان  1970ل

ّ
 .(l’empire rhétorique) «ورّية البالغةإمبراط» إلى كتاب ُمصغ

ف     
َّ
يقول بيرملان: "نأمل أن تؤّدي محاولتنا إلى بعث  ،بيرملان وتيتكا على محاولة بعث ماض ي البالغة الفلسفي يعتمد ُمؤل

ل 4ماض ي البالغة الفلسفي من جديد"
ّ
حجاج: "مصنف في ال، ومحاولة إحياء املقّوم الحجاجي في بالغة أرسطو؛ لهذا ُيمث

                                                 
 .180 -197صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص. ص أنظر:  - 1
 .8-7روالن ابرت، قراءة جديدة يف البالغة القدمية، ص. ص  - 2
 .125ص.  تزفيتان تودوروف، نظرّّيت يف الّرمز، - 3
 .75صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص.  - 4
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طابي األرسطي في  البالغة الجديدة"
َ
أّول محاولة في القرن العشرين لردم الهّوة التي تفصل البالغة الغربّية عن أصلها الخ

عّد البالغة الجديدة عند 
ُ
صورة بالغة برهانّية جديدة تتجاوز بعض جوانب البالغة الكالسيكّية كالجانب األسلوبي، لهذا ت

طابة أر 
َ
ِفهبيرملان وتيتكا خ

َ
ل
َ
: "إذا كانت القرون الثالثة األخيرة قد سطّية في ثوب جديد، يقول بيرملان في تحدبد موضوع ُمؤ

سم هذا القرن 
ّ
  شهدت أعماال كبرى تدور املشكالت الفلسفّية واإليديولوجّية، وات

ّ
األخير بازدهار الّدعاية واإلعالن، فإن

نا ا يجعل نحدثين قد أغفلوا هذا الجانب، ماملناطقة امل
ّ
ظريتنا تقترب مّرة أخرى مبدئّيا من شواغل عصر الّنهضة. ولذا فإن

 :من بينهاوقد قامت البالغة الجديدة عند بيرملان وتيتكا على جملة من األسس،  .1"نقّدمها على أّنها بالغة جديدة

 القطيعة مع ديكارت: -

بّين الّسطور األولى، من كتاب بيرملان، حسب فيليب بروطون، ا     
ُ
لقطيعة التي ُيحاول بيرملان تحقيقها مع تصّور العقل ت

 في البرهان الذي ينطلق من 
ّ
واالستدالل عند ديكارت، والذي بجعله من الوضوح دليل العقل، لم يعد يعتبر العقالنّية إال

مات املقّررة على كل القضايا املطلوب إثباتها، وعليه يرفض بي
ّ
رملان من البداية الخيار أفكار جلّية ومغايرة لينشر وضوح املسل

غير الّصائب الذي يحيل ما ُيمكن إحصاؤه إلى العقل البرهاني، وما ال ُيمكن إحصاؤه، أي كل ما ُيتبع من القّيم ومّما يحتمل 

ه يفتح، أو يعيد فتح، نموذج،
ّ
منطلقا  الّصواب، إلى القّوة غير العقالنّية، وإلى غرائزنا، وإلى اإليحاء، أو إلى القهر ؛ لهذا، فإن

 فكرة الوضوح، التي تعتبر صفة العقل، هي التي يجب مناقشتها، إذا أردنا أن نقيم 
ّ
من املبدأ البسيط والجذري القائل: إن

حكم في فعلنا، ومن أجل ممارسة التأثير على أفعال اآلخرين
ّ
ال . و 2مكانا لنظرّية الحجاج تقر استخدام العقل من أجل الت

لت مصدرا للصعوبة التي بيرملان عن رأي روالن بارت في كو و يختلف رأي أوليفيي روبول 
ّ
ن العقالنّية ورفضها للمحتمل، شك

وُيمكننا، بشكل أعمن وصف هذه املرحلة بأّنها مرحلو  ثةواجهتها البالغة في االحتفاظ بموقع مركزي في أنظمة الفكر الحدي

زعة ااملواجهة بين ثقافة الوضوح الت
ّ
 ي استفادت من إنجازات الن

ّ
زعة الوضعّية، وبين ثقافة الحجاج التي ترى أن

ّ
لعلمّية والن

ق في املحّصلة الّنهائّية سوى باملظهر الجمالي للخطاب وليس باملظهر الحجاجي
ّ
 3.صعودها ُيعرقله أفول ال يتعل

 

 

 رفض بالغة املحسنات: -

ق الفرق بين الِحجاجيّ      
ّ
ة منها وبين التي ال تكون سوى زخرفة وتزيين. وهو بهذا ُيقّدم بيرملان تعريفه للوجوه البالغّية، وُيدق

 زخرفة ال 
ّ
ِن الفارغ من الحجاج؛ فالثاني ليس إال َحّسِ

ُ
التمييز يضع، في اآلن نفسه، تراتبّية بين الوجه البالغي الحجاجي وبين امل

 ذابلة في مرٍْج ُمعِشب»الّية لها في الخطاب، فهو ُيشبه فع
ً
   . 4«زهورا

  الخطابة والجدل: الجمع بين -

 الجدل يهتم بالُحجج      
ّ
عارض الذي أقامه أرسطو بين الجدل والخطابة. فقد اعتبر الفيلسوف أن

ّ
يرفض بيرملان الت

لقى في 
ُ
طب التي ت

ُ
ق الخطابة بالُحجج املستخدمة في الخ

ّ
ناظرات أو في الحوار مع مخاطب واحد، بينما تتعل

ُ
املستخدمة في امل

اس غير مختصين وعاجزين عن تتّبع استدالالت معقدة. لكن بيرملان َيعتبر أن هذا الفصل ساحة ُعمومّية أما
ّ
م حشد من الن

                                                 
 املرجع نفسه، الّصفحة نفسها. - 1
 .44أنظر: فيليب بروتون، اتريخ نظرّيت احلجاج، ص.  - 2
 21، ص. املرجع نفسه: أنظر - 3
 .32أنظر: احلسني بنو هاشم، نظريّة احلجاج عند شاييم بريملان، ص.  - 4
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، وعليه فالجمع بين الخطابة والجدل هو أهم إنجاز قام به بيرملان في 1بين الحجاج الجدلي والحجاج الخطابي فصل مصطنع

 بالغته الجديدة.

 : تثوير مفهوم املستمع -

ن بير      
ّ
ر فيهم بواسطة حجاجه. وهذا تمك

ّ
ملان من تثوير مفهوم املستمع  الذي يعني عنده مجموع من يريد الخطيب أن ُيؤث

 لذلك قّسم املستمع إلى مستمع خاص
ً
خص ذاته حين يحاور نفسه إلى اإلنسانّية جمعاء. وتبعا

ّ
 املجموع يذهب من الش

يشمل اإلنسانّية ) ومستمع كوني (العدد في مقام معّينيتكّون من شخص الخطيب وهو يحاور نفسه أو من جمع محّدد )

ستمعات الخاصة، أي كل كائن ذي عقل
ُ
  .2(جمعاء، مرورا بتشكيالت ال نهائّية من امل

  توسيع األجناس الخطابّية: -

فوي فحسب، كما كان عليه األمر في الخطابة قدل     
ّ
 أصبحت الخطابة عند شاييم بيرملان غير خاصة بالخطاب الش

صوص التي يستشهد 
ّ
فوي، فأكثر الن

ّ
 بيرملان ال يهتم بخصوصيات الخطاب الش

ّ
القديمة، بل كذلك بالخطاب الكتابي. بل إن

وعليه أطلق الفيلسوف القانوني الخطابة من ِعقالها لتنفتح على جميع الخطابات  بها هي من الخطابات الكتابّية.

، واالستشاري (Judiciaire)القضائي أي  الثالثي لألجناس الخطابّية، وهو بذلك ال يلتزم بتقسيم أرسطو 3اإلنسانّية

(Délibératif) واالحتفالي ،(Épidictique).  

 

 

كل واملضمون: -
ّ
 الفصل بين الش

جاه  -يقول بيرملان–من أهم املبادئ التي تعنينا كذلك في هذه البالغة الجديدة      
ّ
كل باملادة ومقاومة االت

ّ
 القائلربط الش

 بال
ّ
  فصل بينهما. على أساس أن

ّ
جاه معّين أدى بها إلى أن تنحصر في قديم قد لقّيت نجاحا واضحا في اتتقنيات العرض والت

املجاالت البالغّية. اعتمادا على تصّورها باعتبارها فن الكالم والكتابة الجّيدين؛ أي فن عرض الفكر بطريقة شكلّية محضة. 

كل ويرى في تدهور البالغة وعقمها واحت
ّ
فائها بالجانب اللفظي، مّما يرفض أي نوع من الفصل في الخطاب بين الش

 . 4واملضمون. وعدم دراسة األبنّية واألشكال األسلوبّية بمعزل عن الهدف الذي ينبغي أن تؤّديه في عملّيات البرهان

 :الغربيالّسياق البالغي في  "البالغة الجديدةمصطلح " -3

في املنتصف األّول من القرن وكان ذلك  الحجاجي رملان الّنهضوي نشاط تجديد قبل مشروع بي ةعرفت البالغة الغربيّ      

وقد كانت ِوجهة الفيلسوف  (Ivor Armstrong Richards)  ريتشاردزآيفور آرمسترونغ   نجليزي ن مع الفيلسوف اإل العشري

أسيس األّول للبالغة الغربّية قدتواصلّية - تداولّية
ّ
أسيس  ، فإذا كان الت

ّ
 الت

ّ
قام لدى أرسطو على فكرة اإلقناع والتأثير، فإن

اني لها، عند ريتشاردز، في كتابه 
ّ
 وظيفتها 1936سنة  «فلسفة البالغة»الث

ّ
 –، قد قام على نقض هذه الفكرة، واالعتقاد بأن

وصيل اللغوي. وبذلك قّرر ريتشاردز  -أي البالغة
ّ
أن يكون في قطيعة مع  ينبغي أن تكون دراسة لطرق سوء الفهم في الت

ر بعد عقود 
ّ
ن أّول مشروع لتحديث البالغة سيتأث

ّ
املقاربات البالغّية القديمة التي انتعشت منذ القرن الّسابع عشر، ليدش

                                                 
 .35، ص. رجع نفسهأنظر: امل - 1
 .38 – 36، ص. ص املرجع نفسهأنظر:  - 2
 .38 – 37، ص. ص املرجع نفسهأنظر:  - 3

 . 78 -77صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص. ص أنظر:  - 4
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صال.
ّ
 الحجر األساس الذي يقوم عليه سوء الفهم وقد  باهتمام الباحثين في اللسانّيات والسيمياء واالت

ّ
كان ريتشاردز يرى أن

ظر عن الّسياق أو هو ما ي
ّ
 للكلمة أو املفردة معنى ثابتا مستقّرا بصرف الن

ّ
افة املعنى الخاص، أي االعتقاد بأن سميه بخر

وهي  ،الفهم اللفظي أو سوء الفهمدراسة ب هي البالغة التي تهتم عند ريتشاردز  «البالغة الجديدة»، وعليه فـ 1االستعمال

نظيمّية ألقسام تأخذ على نفسها البحث في أنماط امل بالغة
ّ
عاني، ال على الّصعيد اإلجمالي، إذ تناقش تأثير األنماط الت

روط التي سعةالخطاب الوا
ّ
فصيلي وعالقاتها املتداخلة املتشابكة والش

ّ
، كما تفعل البالغة القديمة، ولكن على الّصعيد الت

داو  «البالغة الجديدة» ربط ريتشاردز وبهذا  .2بواسطتها تظهر
ّ
واصلّية.بالّسياق الت

ّ
 لي والوظيفة الت

 تراجع البالغة يعود  «البالغة الجديدة»فقد ربط مصطلح  روالن بارتأّما      
ّ
داولي الحجاجي لذلك يرى أن

ّ
ق الت

ّ
بالش

التي قّيدتها بالبحث في الّصّور، والوجوه، والّزخارف، وباإلجمال في األسلوب، وهو  «نظرّية الّصياغة»باألساس إلى اختزالها في 

يعتبر البالغة أسلوبّية قديمة. وقد جنى هذا االختزال كثيرا على البالغة إذ جعلنا  -يقول بارت – (Novalis) ا جعل نوفاليسم

داولي املرتبط بـ 
ّ
، «املحاورة»، و«املناقشة»، و«املنازعة»، و«املجادلة»، و«املخاصمة»، و«املحاججة»ننس ى جانبها الت

ة يعود بارت إلى بالغة جديدة كانت متواجدة في  ،ومن جهة أخرى  ة،هذا من جه .3، وغيرها«املناظرة»و
ّ
البالغّية املحط

قد( التي سادت في العالم 
ّ
عرّية والن

ّ
انّية، الجمالّية )البالغة الش

ّ
الّرومانّية حيث ُيسّمي البالغة الجديدة بالّسفسطة الث

ان –اإلغريق 
ّ
الث بروماني املوّحد، خالل القرن الث

ّ
ولقد أصبحت البالغة الجديدة فعال توحيدّية؛  عد امليالد،ي والقرن الث

نفس الوجوه أصبحت مأخوذة من ِقبل سانت أوغسطين في إفريقيا الالتينّية، من ِقبل الوثني ليبانيوس، ومن ِقبل سانت 

رقّية
ّ
من خالل مرجعّية  -حسب روالن بارت –. وقد تشّيدت هذه اإلمبراطورّية األدبّية غريغوار من نازيانز في اليونان الش

 :4، وهيمزدوجة

 خطباء آسيا الّصغرى، يريدون استعارة اسم السوفسطائيين -
ّ
 الذين يعتقدون أّنهم ُيحاكينهم. (Sophiste) الّسفسطة: إن

ممّية ) -
ُ
ما ثقافة عامة وهي أكثر من ذلك تربّية أ

ّ
  (على مستوى املدارسالبالغة: لم تعد البالغة تقنّية خاّصة، وإن

ّ
إن

م الذي هو تابعه، هو البالغي.ا
ّ
 لسوفسطائي هو مدير مدرسة، واملعل

جاه و (Groupe Mu)  جماعة مو عند «لبالغة العامةا»كمقابل لـ  أيضا  «البالغة الجديدة»ظهر مصطلح      
ّ
تأّسس هذا االت

صويرات الخطابّية،  بنظرّية األدب، ودراسةاالهتمام في الخمسينيات والستينيات في القرن العشرين، فانصرف إلى 
ّ
الت

عريّ 
ّ
صوص والخطابات مسترسال مناهج الش

ّ
عر  ة والبنيوّية والسيميائّية، ومرتكزا علىوالبحث في أدبّيات الن

ّ
فن الش

صويرات الخطابّية مكانة هامة 
ّ
األرسطي، مثلما هو األمر مع دراسات روالن بارت، وجون كوهن، وجماعة مو. وقد احتلت الت

صويرة هي جوهر األدب وبؤرته الفنّية والجمالّيةاأل في الّدراسات 
ّ
، وقد 5دبّية والنقدّية البنيوّية والسيميائّية، ما دامت الت

ل  «البالغة الجديدة»ُوِلدت هذه 
ّ
كالني الواضح. وتتمث

ّ
زوع الش

ّ
)البالغة الجديدة العامة( في حضن البنيوّية النقدّية ذات الن

ق
ّ
طِلق عليهم البالغيون الُجدد، جدتها في أّنها تقوم في مقابل الت

ُ
لها جماعة ممن ا

ّ
اليد املدرسّية للبالغة الكالسيكّية، وُيمث

عرّية»معظمهم في فرنسا مثل "جيرار جنيت" و"جون كوهن" في كتابيه 
ّ
وتودوروف وجماعة  «اللغة العليا»و «بنية اللغة الش

                                                 
 .5ريتشاردز، فلسفة البالغة، ص.  أيفور آرمسرتونغ أنظر:  - 1
 .32، ص. املرجع نفسهأنظر:  - 2
 .7 -6ة يف البالغة القدمية، ص. ص روالن ابرت، قراءة جديد - 3
 .20، ص. ص املرجع نفسه - 4
 .71 -70مجيل محداوي، من احلجاج إل البالغة اجلديدة، ص. ص  - 5
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يستمدون أفقهم  «البالغة العامة»أو   (La Rhétorique générale)في كتابهم  ( Groupe de liègeمو )أو جماعة لييج 

قد الجديد والّرواّية الجديدة وغيرها
ّ
 .1املعرفي من تيارات تحديثّية تتزامن مع حركات تجديد أخرى مثل الن

قاليد البالغّية القدي ابعدد من الّسمات. من أهمها قطعيته «العامة البالغة الجديدة»  مّيزتت     
ّ
مة، وغلبة الفعلّية مع الت

اريخي عليه
ّ
ابع غير الت

ّ
ابع العلمي، ال اإليديولوجي  ا، وارتباطهاالط

ّ
خاذ مبادئها وسيلة إلضفاء الط

ّ
كلّية. وات

ّ
جربة الش

ّ
الوثيق بالت

غيير الّدالليومن مفرزاتهم أيضا نظرّية . 2اعلى بحوثه
ّ
م االنزياح أو الت

ّ
جاه البالغي الجديدأنصار هذا اال حيث ُضخ

ّ
ح االنزيا ت

ة من املقاربات: اللسانّيات، 
ّ
ل
ُ
ى جعلوه يعني الخطابة. وقد انشغلت جماعة مو مثال بالخطابة العامة ملا هي انفتحت على ث

ّ
حت

قافة، والفلسفة، والبيو
ّ
ت أيضا بدراسة مختلف ، وعلم الجمال، وتاريخ السينما، كما اهتمكمياء وسوسيولوجيا الث

صويرات الخطابّية داخل نصوص لغويّ 
ّ
 هدف جماعة مو هو تأسيس سيميوطيقا الت

ّ
ة معّينة، وخطابات بصرّية متعّددة. إن

 .3خطابّية عامة ألجل معرفة أنظمة اللغة والكالم معرفيا ولسانّيا

حجاج البالغي عند شاييم بنظرّية ال ه يقترن عند «البالغة الجديدة»مصطلح ف (Philip Brotonne) فيليب بروتون أّما      

واصل»في كتابه  يقول  ،بيرملان
ّ
قليد الخطابي األرسطي، تروغ تحديثه وتصييره «الحجاج والت

ّ
: "الخطابة الجديدة مرتبطة بالت

مبحثا خاّصا مستقال، يقطع في ذات الوقت مع املنطق البرهاني وفلسفة البداهة الديكارتّية، ويفتح املجال أمام منطق 

 بيرملان تع 4حجاجي غير رياض ي"
ّ
البالغة »باالضطالع والعمل على استثمار املوروث البالغي، وجعل ّهد حيث يرى بروتون أن

ق كتابه  «الجديدة
ّ
ف في الحجاج –تشق طريقها. وقد حق

ّ
ل منعطفا في الحقل البالغي -البالغة الجديدة – ُمصن

ّ
، ويتمث

ف عن الحجاج 
ّ
صن

ُ
ه بين البرهان العلمي واعتباطّية في -حسب بروتون  –االكتشاف األكبر مل

ّ
االعتقادات، يوجد منطق  أن

الحجاج ويربطانه بالخطابة القديمة. وقد وجد بيرملان نفسه وهو يبحث عن خطابة  -بيرملان وتيتكا– املحتمل، يدعوانه

صبح، كما يقول ابقف معارض للخطابة الكالسيكّية، تلك التي تطورت في القرن الّس جديدة في مو 
ُ
صت لت

ّ
ع عشر وتقل

صويرات
ّ
 .5األسلوبّية الهادفة لإلعجاب وتحريك العواطف بروتون، خطابة الت

اني من كتابه املشترك مع جيل جوتيه     
ّ
يربط بروتون أيضا مصطلح  «تاريخ نظرّيات الحجاج»، املوسوم بـ وفي الباب الث

 Stephen)ن بالّنهضة الحجاجّية املعاصرة على يد بيرملان وتيتكا في كتابهما املشترك واستيفان تومل «البالغة الجديدة»

Toulmin)  دين بالكثير إلى كتابات بيرملان وتيتكا " ، يقول:«استخدمات الحّجة»في كتابه
ُ
 عودة االهتمام الحالي بالبالغة ت

ّ
إن

قليد البالغي األرسطي وتقوم بتحديثه. هذه  -العنوان الفرعي لكتاب لبيرملان - «البالغة الجديدة»حيث ترتبط 
ّ
البالغة »بالت

ل في عملّية قطيعة مع املنطق البرهاني وفلسفة الوضوح على الطريقة الّديكارتّية، وذلك لفتح املجال أمام تدخ «الجديدة

ِفه املشترك أساسّياتيعرض بروتون أيضا و  .6"منطق حجاجي غير رياض ي
َ
ل
َ
 :7، منها«البالغة الجديدة» في ُمؤ

 البالغة الجديدة تختلف عن أي نظريّ  -
ّ
  ة.ة بالغّية غير حجاجيّ إن

 في البرهان املنطقي. «البالغة الجديدة»تختلف  -
ّ
راث الّديكارتي الذي ال يرى العقالنية إال

ّ
 مع الت

                                                 
 .84 -83صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص. ص  أنظر:- 1
 .83 -82، ص. ص أنظر: املرجع نفسه - 2
 .92اجلديدة، ص.  مجيل محداوي، من احلجاج إىل البالغةأنظر:  - 3
  .42 -41فيليب بروتون وجيل جوتييه، اتريخ نظرّيت احلجاج، ص. ص  - 4
 . 42، ص. املرجع نفسهأنظر:  - 5
 .42 -41، ص. ص املرجع نفسه - 6
 . 42، ص. املرجع نفسه - 7



10 

 

ل  - 
ّ
مث

ُ
 عن قواعد بناء املعرفة املشتركة. ههبحثفي  لمحاولة التي شرع فيها أرسطو استعادة لبيرملان عند  «البالغة الجديدة»ت

 البالغة التي جّدد فيها تصنيف الحجج. على «بالغته الجديدة»اعتمد بيرملان في  -

فه  بول يأوليفي ر  عند «البالغة الجديدة»تتفّرع كما      
َ
حسب  خطابتينأو  –إلى بالغتين  «مدخل إلى الخطابة»في ُمؤل

  البالغّية، أيخطابة الحجاجّية و الخطابة ال هما: –اصطالح مترجم كتاب ريبول 
ّ
جوز ، ياه اللسانيجاه الحجاجي واالتّج االت

جاه األّول، إلى  -سب ريبول ح – القول عنهما
ّ
خطابة جديدة ضد خطابة جديدة. تهدف الخطابة في رأي روبول، عند االت

ص أدبّيا وتبحث 
ّ
ل ما يجعل الن

ّ
شك

ُ
سبة للثاني، إّنها ت

ّ
رق اللغة املمّيزة لألدب»اإلقناع، وبالن

ُ
. ويقول روبول «في معرفة ط

 األمر املشترك بينهما إستدرك مي، و 1علم جّيدا املشترك بين املوقفين"مستفهما عنهما مترّددا: "لسنا ن
ّ
ما هو فترضا أن

ّ
ن

 .2"تمفصل الحجج واألسلوب في الوظيفة نفسها"

جاه الخطابي اللساني )أو الخطابة البالغّية( بول أن خطباءييرى ر و      
ّ
صويرات األسلوبّية،  االت

ّ
حصروا الخطابة في دراسة الت

الي الخطابة في االنزياح«الّدرجة الّصفر» بأّنها انزياح في عالقته باملعيار، بـ التي عّرفوها
ّ
الخطابة  تروم، وعليه ، واختزلوا بالت

س يأ البالغّية
ُ
الي ن تكون أدبّية محضة دونما عالقة مع املقانعة. لقد ن

ّ
حتى  «خطابة»كثيرا معنى كلمة  -يقول ريبول  – بالت

جهت هذه الحركة وقد ا .3صارت سمة كل ش يء آخر
ّ
ت، التي تشمل جون كوهن، وجماعة مو، وجيرار جنيو  -حسب ريبول -ت

صّورات األسلوبّية، املعّرفة عرفة طرق اللغة املمّيزة لألدب، واختزلت هذه الطرق فيوروالن بارت، بالخطابة إلى م
ّ
نفسها  الت

سبة إلى الّدرجة الّصفر التي 
ّ
ثر غير األدبي، ستكون باعتبارها كل واحدة منها انزياحا بالن

ّ
رتيب. دون في الن

ّ
املواضع، والت

صّورات. ومجمل القول إّنها خطابة  ،إذن ،«الخطابة الجديدة»انحصرت هذه 
ّ
 بالت

ّ
في البالغة، وما احتفظت من البالغة إال

 .4دونما غاية

قليتيار آخر -يقول روبول  –ض الخطابة األدبّية ُيعار وفي املقابل      
ّ
ما هو حقا نظرّية ، يدخل في الت

ّ
د الكبير ألرسطو، إن

فاه 
ّ
من شكل فلسفي ال لساني وأدبي: كيف نؤّسس أحكام القيمة؟ وما الذي  -بيرملان وتيتكا –الخطاب املقانعي. انطلق مؤل

الي عن منطق قيمة؟ مواز ملنطق العلم، وانتهي
ّ
 هذا غير جميل؟ فبحثا بالت

ّ
 هذا عادل، أو أن

ّ
د أن

ّ
 نؤك

ّ
ا إلى العثور يسمح لنا بأن

 كتابهما هو أساسا دراسة ملختلف أصناف الحجاج، وعليه فهي عليه في الخطابة القديمة، ُمكّمل كما ينبغي بالجدل
ّ
. إن

ز على اإلبداع ال على البالغة
ّ
رك

ُ
 .5خطابة ت

  ا يسعى من خاللهتركيبيّ أوليفي ريبول توّجها توّجه وإزاء هذه املنافرة الخطابّية، ي     
ّ
، وليف بين االتجاهين الّسالفينإلى الت

جماعة مو وبارت وجنيت من الخطابة الجديدة ليرفض روبول الفصل الخطابة الجديدة لبيرملان وتتيكا من جهة، و حيث 

ف عن الحجاج يصف أحسن الوصف مخططات  -حسب ريبول  – جهة أخرى. فاالتجاه األّول 
ّ
غير مكتمل؛ فإذا كان ُمصن

ر ويتج
ّ
ه يتنك

ّ
اهل الجوانب االنغعالّية للخطابة، أقصد اإلمتاع والتهييج، والجمال والعاطفة، األساسّية الحجاج، فإن

                                                 
1
 .75أوليفي ريبول، مدخل إىل اخلطابة، ص. - 

 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .116، ص.ع نفسهاملرجأنظر:  - 3
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها،أنظر:  - 4
 .117، ص. املرجع نفسهأنظر:  - 5
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اني أيضا ناقص قاصر، مادامت1للمقانعة
ّ
في البالغة، وما احتفظت من  «الخطابة الجديدة»انحصرت هذه  . واالتجاه الث

صّورات، فأهملت اإلبداع 
ّ
 بالت

ّ
 .2بة. ومجمل القول إّنها خطابة دونما غايةالجزء الحجاجي في الخطافي البالغة إال

ف بين الحجاج واألسلوب، أو قل     
ّ
، ألداء وظيفة «الحجاجي والخطابي»بين  ،بلغة روبول  ،ينبغي على الخطابة إذن أن تؤل

اني«الحجاجي»، وظيفة اإلقناع، يقول روبول: "يتضّمن مقانعي الخطاب مظهرين اثنين: األّول سندعوه واحدة
ّ
 ، والث

مييز بينهما"«الخطبي»
ّ
 4ويقصد بالخطبي "حركات الخطيب ونبرته وتغّيرات صوته" 3. مظهرين ليس يسهل دائما الت

صويرات األسلوبّية، أي اإليثوس والباثوس
ّ
ف "من والت

ّ
 الخطابة نفسها تتأل

ّ
. ثم يقفي على هذا القول بقول آخر أفاد أن

وحيد الحميمي بين  :من الكتابعنصرين: الحجاجي والخطبي"، ويكتب في موضع آخر 
ّ
 الخطابة هي الت

ّ
أكيد على أن

ّ
"تّم الت

ق 5األسلوب والحجاج"
ّ
، ويقول أيضا "تبحث القراءة الخطابّية عن الّرباط الحميمي بين الحجاجي والخطبي"، ثّم ُيعل

قيم الواحدة منهما دون "وللوصول إلى ذلك، وجب رفض االختيار القاتل بين خطابة حجاجّية وخطابة أسلوبّية. ليست تست

 بين خطابة حجاجّية وخطابة أسلوبّية.بالفصل رفض االختيار القاتل  -في طرح ريبول  – وللوصول إلى ذلك، وجب. 6األخرى"

 Jean) جون ماري كليكنبرغ اللساني والّسيميائي البلجيكي يحمل مصطلح "البالغة الجديدة" عندوعالوة على روبول      

Marie Klinkenberg) 7بالغتان جديدتان -يقول –أثر توّجهين، لدينا إذن  اأيض : 

داولّية، بما أّنها تختّص  -
ّ
البالغة الجديدة األولى بدراّسة آلّيات الخطاب االجتماعي العام، إّنها تتداخل بشكل واسع مع الت

 ، يقو البيرملانّية ُوِلدت عند فالسفة القانون، ويقصد كليكنبرغ هنا البالغة الحجاجّية
ّ
ق ل: "حين ُيراد اإلقناع فإن

ّ
األمر ال يتعل

كانت إذا في البدء الّدعاية  «الجديدة األولى»وعليه فحقول تطبيق البالغة  ،8"باالستنتاج والحساب ولكن أيضا بالحجاج

جارّية، واملناقشات أو املجادالت 
ّ
 القانونّية وأيضا الحوار الفلسفي.السياسّية أو الت

انّيةلبالغة الجاأّما      
ّ
تطّورت عند اللسانيين الذين دفعوا إلى ذلك بالبحث عن البنيات اللسانّية التي تكون فقد  ديدة الث

انّية كبالغة ضّيقة: ضّيقة 
ّ
عرّية وعادة ما ُعِرضت هذه البالغة الجديدة الث

ّ
خاّصة باألدب، ُسمّيت هذه البالغة الجديدة بالش

عبير أي  )البالغة الحجاجّية( جديدة األولىباملقارنة مع البالغة القديمة والبالغة ال
ّ
بما أّنها تبدو منشغلة فقط بوقائع الت

كلي للخطاب
ّ
 .9بالجانب الش

 :العربيالّسياق البالغي  في "البالغة الجديدة" صطلحم -4

اقد املصري      
ّ
ص»في كتابه  صالح فضليعرض الن

ّ
البالغة أربع حموالت مفاهيمّية ملصطلح " «بالغة الخطاب وعلم الن

اهرة»تحت مسمى  الجديدة"
ّ
جاهات الجديدة من القاعدة إلى الظ

ّ
يقول: "أخذت بحوث البالغة  ،«بالغة الخطاب. االت

الجديدة تنمو منذ نهاية عقد الخمسينات حتى اآلن، عبر عّدة أفاق متجاورة ومتتالّية، وإن كانت متباينة في أهدافها 

                                                 
 .98، ص. أوليفي ريبول، مدخل إىل اخلطابةأنظر:  - 1
 .9، ص. املرجع نفسهأنظر:  - 2
 .7ص.  أنظر: املرجع نفسه - 3
 .8، ص. املرجع نفسه - 4
 ..226، ص. املرجع نفسه - 5
 .98. ، صاملرجع نفسه - 6
 .322جون ماري كليكنربغ، الوجيز يف السيميائّية العامة، ص. أنظر:  - 7
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 8
9
 .323 -322ص جون ماري كليكنربغ، الوجيز يف السيميائّية العامة، ص. أنظر:  - 
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ق هذه اآلفاق باالت
ّ
ل طرائق مختلفة في منظور جاهات الّداخلّية وبرامجها. وال تتعل

ّ
مث

ُ
ما ت

ّ
للدراسات البالغّية فحسب، وإن

جديد وأدواته املنهجّية
ّ
فسير هو 1"الت

ّ
رح والت

ّ
الجديدة بالغة ال، ولعّل أّول منظور بالغي جديد يتناوله الباحث بالعرض والش

ابع 
ّ
عّد و عند بيرملان وتيتكا  يالبرهانذات الط

ُ
 امحاولة إلعادة تأسيس البرهان أو املحاّجة االستداللّية باعتباره - حسبه -التي ت

حديد وامتداداته
ّ
شريعي والقضائي على وجه الت

ّ
 اتحديدا منطقّيا باملفهوم الواسع، كتقنّية خاّصة ومتمّيزة لدراسة املنطق الت

وتفّرعت إلى تيارات  «بروكسل«فيما بعد بمدرسة  ُعرفت هذه البالغة البرهانّيةإلى بقّية مجاالت الخطاب املعاصر. وقد 

الّية؛ إذ انبثقت من دراسة 
ّ
املنطق القضائي لكنها لم تلبث أن تجاوزته إلى الفلسفة عديدة متخالفة في األعوام الت

واصلّية، وأّنها ليست 
ّ
منبتة الّصلة واأليديولوجيا، بصفة عامة، وُيالحظ عموما على مبادئها أّنها تدور حول وظيفة اللغة الت

ر الخطاب البرهاني يهتم بدوره باألشكال البالغّية كأدوات أسلوبّية 
ّ
 ُمنظ

ّ
قاليد البالغّية الكالسيكّية، على اعتبار أن

ّ
بالت

 .2ووسائل لإلقناع والبرهان

 الخاصّية األساسّية لهذه البالغة الجديدة      
ّ
رّية البرهان التي أّنها منطقّية وليست تجريبّية. فنظ -يقول صالح فضل –إن

فس، وعندئذ 
ّ
درس كفرع من علم الن

ُ
أثير عبر الخطاب بشكل فّعال في األشخاص كان ُيمكن أن ت

ّ
تهدف إلى بحث سبل الت

ص
ّ
جريبي؛ حيث توضعتتحّول إلى موضوع يت

ّ
فس الت

ّ
موضع االختبار مختلف البراهين أمام مجموعات متنّوعة من  ل بعلم الن

قين الذين ي
ّ
مة، كي يتّم تّم اختياملتل

ّ
جارب. ارهم بطريقة منظ

ّ
تائج الهاّمة من هذه الت

ّ
 أبرز إنجازات  استخالص بعض الن

ّ
كما أن

اقد –هذه البالغة الجديدة البرهانّية 
ّ
هو رّد االعتبار الفلسفي لكلمة بالغة واإلسهام في العودة إلى إثارة قضاياها  -حسب الن

صال الجديدةالجوهرّية من منظور أفاد من تطّور معطيات امل
ّ
  .3نطق الحديث وشارف أفق علوم االت

 ،أتهاوتاريخ نش ،هافهومالبالغة الجديدة بمفهومها البنيوي العام من خالل م كخطوة ثانّية،و ، أيضا يعرض صالح فضل     

جاه البنيوي للبالغة الجديدة فيوأعالمها، وأهم سماتها، وح
ّ
 ،هم بتركيزسياق عرض نظريات اول بسط بعض مبادئ هذا االت

ق بأبنّية األشكال البالغّية وتصنيفاتها املحدثةوشرح 
ّ
 :4، من بينهامنظورهم في أهم قضايا الخطاب البالغي خاّصة فيما يتعل

عري انحراف ظاهر له عالمته، ولكي يكون هناك انحراف  -
ّ
 املجاز الش

ّ
د البالغيون البنيويون الجدد حقيقة هامة وهي أن

ّ
يؤك

 ر في الخطاب أو تباعد بين الوحدات الداللّية، بين وحدتين على وجه الخصوص.البد أن يقوم توت

 يرى البالغيون الجدد أن علم الّداللة البنيوي الحديث هو الذي ُيعّد أصلح أساس لتنظيم مسائل مشكلة املعنى في املجاز   -

افات. على أسس جديدة باعتبارها تحّوالت أووصف العملّيات البالغّية في جملتها  علىالعامة البنيوّية البالغة  عملت -  انحر

 تقنين املجاز وتحديد مداه.تعمل البالغة البنيوّية العامة على  -

-  
ّ
 يرى البالغيون البنيويون الجدد أن

ّ
كل املجازي ال ُيمكن إدراكه إال

ّ
 في جملة أو في سلسلة قولّية.الش

امة. لّصفر للغةالّدرجة اِيؤمن البالغيون البنيويون الجدد بوجود  -
ّ
 وهي الحد األدنى من الجملة الت

 الكثير      
ّ
من كما ُينهي الّدارس حديثه عن البالغة الجديدة ذات املنحى البنيوي بعرض وجه القصور في هذه البالغة إذ أن

جاه
ّ
لي هذا االت

ّ
موذج  -حسبه – ممث

ّ
قص، والن

ّ
رار جنيت الذي الواضح لذلك هو جيقد خرجوا عليه واّتهموه بالقصور والن

ت في تقديره تدور حول "العبارة" فحسب، أو بتعبير أدق حول بعض أ
ّ
جاه الحصري للبالغة، بحيث ظل

ّ
علن نقده لهذا االت

                                                 
1
 .73صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص.  - 

 سها.أنظر: املرجع نفسه، الصفحة نف - 2
3
 .82 -77، ص. ص أنظر: املرجع نفسه، - 

 .97 -82ص ، ص. صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنصأنظر:  - 4
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افات  صورّية، كما كاد أن ينتهي بها إلى أن تنحصر في مجّرد نظرّية لالستعارة تقوم في صلبها على تحديد االنحر
ّ
أشكالها الت

حدا ببعض الباحثين اآلخرين، مثل الفيلسوف الفرنس ي بول ريكور، إلى الحديث عن الِخداع الذي وطرائق تصويبها، وقد 

ينطوي عليه تقديمها باعتبارها بالغة عامة تّدعي أّنها تريد هز املبنى البالغي بأكمله، في الوقت الذي ال يتجاوز فيه إنجازها 

قلي
ّ
 . 1دّية ومالمسة مشكالت املعنى واملجاز دون حلول جذرّية لهاالفعلي مجّرد مراجعة قوائم األشكال البالغّية الت

الث      
ّ
داولّية وهو «البالغة الجديدة»الذي أورده صالح فضل ملصطلح  أّما املفهوم الث

ّ
جاه يعمد  فهو البالغة الجديدة الت

ّ
ات

داولّية من ناحّية أخرى، تحليل الخطاب بمنهج وظيفي مجاوز لالتجاه البنيوي ومعتمد على السيميولوجيا من إلى 
ّ
ناحّية والت

اني كما فعل تودوروف الذي اعترف عام 
ّ
يار الث

ّ
 السيمي 1979وقد تحّول إليه في نهاية الّسبعينات بعض أنصار الت

ّ
ولوجيا بأن

 مفهوم بالغة الخطاب مرهون باالعتداد بها، أي البالغة كعلم
ّ
ضح أن

ّ
فهم بوصفها بالغة معاصرة، وقد ات

ُ
لكل  ُيمكن أن ت

    .2أنواع الخطاب

داولّية      
ّ
 املهمة األولى لتحديد عالقة البالغة بالت

ّ
داولي للخطاب أن

ّ
جاه الت

ّ
هي تعريف  (Pragmatique)يرى أنصار االت

حديد العلمي الّدقيق، وذلك مثل مجال كل منهما. خاصّ 
ّ
ساعد على الت

ُ
عريفات املوّسعة املريحة التي ال ت

ّ
 هناك بعض الت

ّ
ة ألن

، مما يجعلها مجّرد «فن الوصول إلى تعديل موقف املستمع أو القارئ »، أو «فن القول بشكل عام»ن ُيعرفون البالغة بأّنها م

صورّية (Lausberg. H)أداة نفعّية ذرائعّية، يقول الباحث األملاني لوسبيرج 
ّ
 البالغة نظام له بنّية من األشكال الت

ّ
: "إن

م في موقف ُمحّدد. وبنفس الطريقة يرى ليتش واللغوّية؛ يصلح إلحداث التأثي
ّ
 البالغة  (Leitch.v)ر الذي ُينشده املتكل

ّ
أن

م والّسامع بحيث يحالن إشكالّية عالقتهما مستخدمين وسائل ُمحّددة 
ّ
تداولّية في صميمها؛ إذ أّنها ممارسة االتصال بين املتك

 البالغة و للتأثير ع
ّ
داولّية اللى بعضهما. ولذلك فإن

ّ
برجماتّية تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة ملمارسة الفعل على الت

ما هو املتلقي؛ على أساس 
ّ
غوي في جملته إن

ّ
ص الل

ّ
 الن

ّ
ه من املناسب ، 3"«نص في موقف»أن

ّ
داولّية يرون أن

ّ
 دارس ي الت

ّ
غير أن

 أصبح من املمكن اعتب
ّ
 لكّل ش يء تضييق مجال داللة البالغة باعتبارها أداة ذرائعّية، وإال

ّ
ار كل ش يء بالغة، تأسيسا على أن

 كل رسالة لها قصدها وموقفها وظروف تلقيها.
ّ
فعّية، وأن

ّ
 أهدافه الن

ص" صالح فضل:يقول      
ّ
ل علم الن

ّ
عالقة علم فما هي  4"أّما االتجاه األخير الذي نوّد تحليله في البالغة اليوم فهو الذي ُيمث

ص بالبالغة، خاّصة في تجلّيا
ّ
 هناك الن

ّ
ص، أم أن

ّ
تها القديمة والحديثة؟ هل أصبحت البالغة الجديدة هي ذاتها علم الن

 التزال قائمة بينهما؟ فوارق 

      
ّ
اقد أن

ّ
قها في العقود األخيرة ُيالحظ تزايد االعتراف بعدم كفاية  يرى الن

ّ
جاهات البالغّية الجديدة وتخل

ّ
املتتّبع لنمو االت

 
ّ
خطيطّية وات

ّ
صّية الذي يصّب مشروعاتها الت

ّ
كلّية حتى اآلن. مما يجعلها تمض ي في تكوين مشروع البالغة الن

ّ
جاهاتها الش

ص ي للبالغة ضرورة ملّحة 
ّ
رح الن

ّ
ص، وهناك عدد من العوامل التي تجعل هذا الط

ّ
وحيد بينها وبين علم الن

ّ
بدوره في مجال الت

 :5من أهمها

                                                 
 .98، ص. املرجع نفسهأنظر:  -  1
 .74، ص. صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنصأنظر:  - 2
 .98 -97، ص. ص املرجع نفسه - 3
 .204، ص. املرجع نفسه - 4
 .251 -250، ص. ص سهاملرجع نفأنظر:  -5
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 البالغة الجديدة، بتجلّياتها املختلفة، ال  -
ّ
حّدد لتداخل االختصاصات أن

ُ
في العلوم  مفّر لها من أن تقوم بدور األفق امل

عر. -منذ البالغة األرسطّية –اإلنسانّية في تطّورها الحديث؛ مثلما كانت تتداخل فيها 
ّ
 علوم املنطق واألخالق والفلسفة والش

ز على اللغة، إلى ألسنّية طبيعة تطّور الّدراسات اللغوّية ذاتها في اآلونة األخيرة. فانتقال اال  -
ّ
هتمام من األلسنّية التي تترك

داولّية قد حدا بكثير من علماء اللغة إلى العودة إلى البالغة.
ّ
 الكالم، وبروز ظواهر  العالقة بين املرسل واملتلقي في مجال الت

جاه  انطالقنقطة تكمن و      
ّ
ا مشكلة اللغة وعالقتها بالفكر. مبفي اهتمام الفالسفة املحدثين  -حسب صالح فضل –هذا االت

الجدد. وبلغ ذروته لدى مجموعة أبحاث األنثروبولوجيا األدبّية واللغوّية واالجتماعّية حيث هامة عند املناطقة وصل لنتائج 

ص والّسيميولوجيا. وهي ال
ّ
 البالغة هي األفق املنشود وامللتقى الّضروري للتداولّية وعلم الن

ّ
موذج أجمع الباحثون على أن

ّ
ن

امل الجديد.
ّ
ص ي  املؤمل عليه للعلم اإلنساني في إطاره الش

ّ
ر في بحوثه عن علم اللغة الن

ّ
وكان فان ديك  في هذه اآلونة قد بش

ص. حتى وصل هذا الباحث الهولندي ومدرسته إلى أهم نتائج دراسات 
ّ
منذ مطلع الّسبعينات بتحويل البالغة إلى نظرّية الن

صّية الكب
ّ
 تحّول البالغة الجديدة في رى وتماهيها مع البحوث البالغّية. األبنّية الن

ّ
اقعالعلى أن ص إلى عل و

ّ
يقول صالح  –م الن

قافات املختلفة على تكوين نموذج جديد إلنتاج الخطاب بكل أنماطه، دون االقتصار  -فضل
ّ
يرتبط بمدى قدرة البالغة في الث

ة. فهناك من بعيد قراءة البالغة ليجعل منها علما وصفّيا بحتا، في مقابل على نوع واحد منه، كما كانت تفعل البالغة القديم

ق للنصوص، كما يفض ي بها عندئذ إلى أن 
ّ

جاه آخر يعيد قراءتها ليقيم منها علما توليديا يبحث في كيفّية اإلنتاج الخال
ّ
ات

ص
ّ
    .1تصب في علم الن

ينفتح على عّدة سياقات جديدة من بينها  الجديدة" عنده فمصطلح "البالغة جميل حمداوي أّما الباحث املغربي      

داولّية وغيرها
ّ
"سيتناول هذا «: من الحجاج إلى البالغة الجديدة»قول في كتابه ي ،الحجاجّية واللسانّية واألسلوبّية والت

اني البالغة في مرحلتين: مرحلة البالغة الكالسيكّية ومرحلة البالغة الجدي
ّ
دة، وإذا كانت البالغة الكتاب في الفصل الث

 البالغة الجديدة قد تعاملت مع 
ّ
قليدّية بالغة معيارّية تعليمّية تربط فن البالغة بالخطابة واإلقناع واإلمتاع والبيان، فإن

ّ
الت

صّية املختلفة منذ منتصف القرن العشرين تعامال علمّيا وصفّيا جديدا، ضمن مجموعة من االتجاهات: 
ّ
الخطابات الن

وأسلوبّية، وحجاجّية، وتداولّية، وسيميائّية. وأكثر من هذا، فقد أصبحت للبالغة اليوم إمبراطورّية واسعة  لسانّية،

 البالغة عرفت مرحلتين:     .2وامتدادات شاسعة"
ّ
ضح من قول حمداوي أن

ّ
 يت

عليمي. -1
ّ
ابع املعياري الت

ّ
 مرحلة البالغة الكالسيكّية ذات الط

خذت طابعا وصفّيامرحلة البالغة الجديدة  -2
ّ
 التي ات

خذت البالغة طابعا وصفّيا      
ّ
اهتمت فيه  وذلك من خالل ثوب جديدتصف القرن العشرين، من في -حسب الّدارس –وقد ات

بوصف قواعد الخطابات واألجناس األدبّية، وتصنيف الّصّور البالغّية واملحّسنات البديعّية، وتبيان وظائفها في ضوء 

. ولم تقتصر البالغة الجديدة على ما هو لساني في دراسة (poétique)انّية وبنيوّية وسيميائّية وشعرّية مناهج معاصرة لس

الّصور والخطابات األدبّية، بل كانت تهتم بالحجاج في الخطابات الفلسفّية، واألخالقّية، واالجتماعّية، والقانونّية، 

عن بالغة سيميائّية مع  -يقول حمداوي  – ثر من هذا ُيمكن الحديث أيضاوأك والّسياسّية مع شاييم بيرملان وألبرخت تيتكا. 

                                                 
1
 .251صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص. أنظر:  - 

 .5مجيل محداوي، من احلجاج إىل البالغة اجلديدة، ص.  -2
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روالن بارت وجماعة مو، وهدفها دراسة العوالم واألنظمة واألنساق السيميائّية، سواء أكانت لفظّية أم غير لفظّية، ضمن ما 

 1(La sémiotique visuelle)ُيسمى بالسيمياء املرئّية أو البصرّية 

 : 2نفتح مصطلح "البالغة الجديدة" عند جميل حمداوي على عّدة مفاهيمومن ثّم ي     

ّية كان همها الوحيد هو دراسة الّصّور البالغّية وتصنيف الخطابات واألجناس األدب البالغة الجديدة/البالغة الكالسيكّية: -

 وفق مقوالت بنيوّية ولسانّية عند جماعة مو وغيرهم.

تلف تجلّياته الفنّية والجمالّية عند هنريش مرتكزها هو دراسة األسلوب ووصفه في مخ ألسلوبّية:البالغة الجديدة/البالغة ا -

 بليث ومن نحى نحوه.

استهدفت دراسة الخطابات السياسّية والقضائّية واالجتماعّية والفلسفّية  البالغة الجديدة/البالغة الحجاجّية:  -

 وهذا ما قام به شاييم بيرملان وألبرخت تيتكا. واألخالقّية وفق رؤية حجاجّية أرسطّية جديدة

عامل مع مجموعة من األنساق السيميلئّية البصرّية  البالغة الجديدة/البالغة السيميائّية: -
ّ
استخدمت آلّيات البالغة في الت

جاه رو واملرئّية واالجتماعّية كاملوضة والّصورة والطبخ واألزياء 
ّ
 الن بارت وجماعة مو الحقا.واإلشهار، ومن أهم أعالم هذا االت

داولّية: -
ّ
وهدفها هو دراسة مبحث اإلنشاء والخبر وفق رؤية لغوّية تداولّية وظيفّية، قائمة على  البالغة الجديدة/البالغة الت

 نظرّية أفعال الكالم واالستلزام الحواري.

واصل:  -
ّ
واصل وهذا ما ورد كما يشير الّدارس أيضا إلى أن "البالغ البالغة الجديدة/بالغة الت

ّ
ة الجديدة" هي أيضا بالغة الت

 عند أوليفيه ريبول. -حسبه–

ف آخر      
َ
ل
َ
ُيقرن الباحث املغربي مصطلح » نحو بالغة جديدة: البالغة الّرحبة أو املوّسعة« عنونه جميل حمداوي بـوفي ُمؤ

فهومها الجديد والّرحب واملوّسع، متجاوزين البالغة "البالغة الجديدة" ببالغة الّسرد، يقول: "يتناول كتابنا هذا البالغة بم

شبيه واالستعارة( واملجاورة )املجاز املرسل والكناية("
ّ
 البالغة الّضيقة ، 3الضّيقة واملختزلة في صورتي املشابهة )الت

ّ
بمعنى أن

عر دون األجناس األدبّية األخرى، بينما تسعى البالغة الّرحبة الجديدة 
ّ
صوص كانت تنصب على الش

ّ
إلى مقاربة جميع الن

وعّية، أو وفق الّصورة الّسردّية املوّسعة التي الّسردّية وغير الّسردّية 
ّ
وفق بالغة املكّونات والّسمات، أو وفق البالغة الن

ظر في مفهوم الّصورة، فوّسعت
ّ
صوص من الّداخل فنّيا وجمالّيا. ومن هنا، فلقد أعادت البالغة الّرحبة الن

ّ
نصت إلى الن

ُ
 ت

ص ي، والّسياق الجنس ي، والّسياق الذهني. ثم، درستها وفق طاقتها اللغوّية والبالغّية مدلوالتها وأنواعها وفق الّسياق
ّ
 .4الن

املقاربة البالغّية الجديدة، أو نظرّية البالغة الّرحبة، في دراسة الّصور األدبّية، وخاّصة ومن ثّم يتبنى كتاب جميل حمداوي      

ة بمختلف أنواعها القديمة والجديدة آخذا في االعتبار مصطلح البالغة الجديدة بوصفه مرادفا للبالغة الّصور السرديّ 

يقول: "ُيعّرف كتابنا هذا بالبالغة الّرحبة أو . 5الّرحبة، أو البالغة املوّسعة، أو بالغة الّصورة، أو بالغة املكّونات والّسمات

ضح . 6بصفة خاّصة"املوّسعة بصفة عامة، والّصورة الّسردّية 
ّ
 يت

ّ
اقترانها ببالغة الّسرد أن مّما ورد حول البالغة الجديدة و

                                                 
 .66 -65مجيل محداوي، من احلجاج إىل البالغة اجلديدة، ص. ص أنظر:  -1
2

 .93 -70ص. ص ، املرجع نفسهأنظر:  -

 .6ة )البالغة الّرحبة أو املوّسعة(، ص. مجيل محداوي، حنو بالغة جديد -3
 .6مجيل محداوي، حنو بالغة جديدة )البالغة الّرحبة أو املوّسعة(، ص. أنظر:  - 4
 .12 -9ص ، ص. ملرجع نفسهأنظر:  - 5
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كر ما يقصده جميل حمداوي من مصطلح "البالغة الجديدة" 
ّ
لفه اآلنف الذ

َ
هو "الّصورة البالغّية الجديدة" وهي في ُمؤ

قليدّية.معيارّية الّصورة الب تجاوز الّصورة الّسردّية املوّسعة )أو الّرحبة( التي ت
ّ
 الغّية الت

ُيعيد جميل حمداوي  2022سنة صدرت طبعته األولى  «بالغة الحجج» بـوسوم وفي كتاب مشترك مع الباحث بالل داوود، م    

تلك البالغة  (La Rhétorique des Arguments)"البالغة الجديدة" ببالغة الحجاج، ويعني ببالغة الحجاج ربط مصطلح 

عنى بدراسة الحج
ُ
صوص، سواء أكانت أدبّية أم علمّية أم فلسفّية أم الخطابات في  ج واألدلة والبراهين املستخدمةالتي ت

ّ
والن

لقد سياسّية أم غيرها. وتستعين هذه البالغة باملقاربة الحجاجّية في دراسة الحجج بنية وداللة، ووظيفة، وفي ذلك يقول: "

تعملت تقنّيات البالغة في عملّية اإلفهام واإلقناع، وقد اهتم بها كل ارتبطت البالغة الجديدة بالحجاج ارتباطا وثيقا، فاس

     .1"«الجديدة مصنف في الحجاج: البالغة»من بيرملان وتتيكا في كتابهما 

بوصفها نظرّية للحجاج مسائال، في سياق البالغية الجديدة  وجهة أبحاثه محمد مشبال املغربي يعرض الباحث البالغي     

رعي للبالغةدراساته ال
ّ
والبالغة البنيوّية العامة التي تتعارض  ،حجاجّية، نظرّية األسلوب التي شاع اعتبارها الوريث الش

   وبالغة الحجاج البرملانّية.

لت األسلوبّية      
ّ
ق حتى يومنا هذا؛ فالّدراسات  -حسب محمد مشبال – شك

ّ
لحظة من لحظات تاريخ حياة البالغة املتأل

لة على مدى تاريخ األسلوبّية وال
ّ
تشك

ُ
كالنّية التي تبلورت في بداية القرن العشرين ال ُيمكن إخراجها من دائرة البالغات امل

ّ
ش

 
ّ
فاألسلوبّية التي برزت  ،ائها بعالماته الّداخلّية في انفصال تام عن أي سياقص واحتفاإلنسانّية، بدعوى انشغالها بالن

في أن تكون بديال معاصرا عنها أو  -حسب مشبال – غة القديمة العجوز، لم تفلحباعتبارها علما معاصرا ووريثا جديدا للبال 

 
ّ
قدّية ها كما رّوج لذلك الّدارسون تحل محل

ّ
ائد واملندفع للحداثة الن  -يقول مشبال –. وبينما نشهد اليوم     في حماسهم الّز

جاحات الباهرة التي تحققها البالغة والّدراسات البالغّية، فإ
ّ
 األسلوبّية ومناهج الّدراسات األسلوبّية لم تعد تحظى على الن

ّ
ن

قافّية املندفق
ّ
صلة بمجرى الحياة الث

ّ
ال أروم بحديثي و  .بوجود فعلي يثير االهتمام سوى في أوساط أكاديمّية محدودة غير مت

قليل من قيمة أسماء عظيمة أمثال ليوسبتزر وميكائيل ريفاتير وغيرهم -يضيف الّدارس –هذا 
ّ
صلت أبحاثهم  الت

ّ
 –ممن ات

باألسلوبّية. فالقصد من هذا الحديث ليس ما أنتجه الفكر األسلوبي، ولكن األسلوبّية من حيث هي حقل  -بشكل او بآخر

سلوبّية سوى جزء من حقل البالغة فليست األ  -يقول  – بديل للبالغة؛ هذا هو االفتراض الذي أريد أن أنّبه إلى فساده

 الّرحب. وإذا كان األ 
ّ
فسّية والسوسيولوجّية، فإن

ّ
سلوبيون قد عمدوا إلى بناء أنظارهم باالستفادة من املناهج اللسانّية والن

 ذلك ال يقوم دليال على تجاوزها للبالغة التي لم يكن األسلوب بمدلوله اللغوي سوى جزء 
ّ
من مساحتها الواسعة. والشك أن

جاوز يحمل كثيرا من املغالطات؛ فالبال ادّ 
ّ
 اهتمامها بالخطابعاء الت

ّ
لم ينحصر  غة القديمة ال ُيمكن مطابقتها باألسلوبّية، ألن

ق بوجوهه 
ّ
 «البالغيين األسلوبيين»إسقاطها من دائرة اهتمام تّم األسلوبّية، بل شمل أجزاءه األخرى التي بفي الجزء املتعل

الّرومانسّية التي غالت في دعوتها إلى أدب خالص من الذين كانوا يحملون تصّورا مثالّيا للنص األدبي انحدر إليهم من القّيم 

       .2شوائب الخطابة

 الّصمت يرى ذات البالغي املغربي وفي املقابل       
ّ
قيل الذي خ أن

ّ
ف بيرملان الذي بعث بالغة الحجاج من  ّيمالث

ّ
على مصن

 بعد ظهور 
ّ
ر له أن يتبّدد إال دَّ

َ
قافي املعاصر؛ لم ُيق

ّ
الكتاب بثالثة عقود من الّزمن، وتحديدا منذ بدايات  جديد في الوعي الث

سعينات 
ّ
وغيرها، ألّنها تظل  (1982)وكتاب مارك أنجينو  (1970)وروالن بارت  (1970)محاوالت كيبيدي فارغا  من خاللالت

                                                 
 .19، ص. محداوي وبالل داوود، بالغة احلججمجيل  - 1
 .7-5، ص. ص راسة يف أسس التفكري البالغي العريب )منوذج ابن جين(د – حممد مبشال، البالغة واألصول - 2
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ظرّية األدبّية وبمناهج ا
ّ
ظر في سياق مفتون بالن

ّ
رة، وال ُيمكن أن تلفت الن

ّ
قد األدبي التي بلغت محاوالت معزولة وغير مؤث

ّ
لن

ص التي استلهمته في  بعدف، ذروة تطورها في الستينات والسبعينات
ّ
موذج اللساني البنيوي وتنامي نظرّيات الن

ّ
صعود الن

ص ومناهج تحليل الخطاب 
ّ
لقي وتداولّية الن

ّ
عرّية البوليفونّية عند باختين ونظرّية الت

ّ
مجال تنظيراتها األدبّية، مثل الش

هور  ولسانّيات
ّ
ر قادرة على االستمرار في االختفاء أو الظ

ّ
بش

ُ
ص، لم تعد بالغة الحجاج ذات املاض ي املجيد والحاضر امل

ّ
الن

ع للكتابات في بالغة الحجاج. 
ّ
سعينات حتى حدث االنفجار املتوق

ّ
ت الت

ّ
حتشم؛ فما أن أطل

ُ
 – ينبغي أن نفهمورغم ذلك امل

سيس بالغة جديدة غير عابئة بالبالغة الجديدة األخرى التي كان بيرملان قد أعلن ملاذا أصّرت جماعة مو على تأ -يقول مشبال

ميالدها الجديد قبل ذلك بأزيد من عقدين من الّزمن؛ فلم يكن منظورها البالغي املشّبع باألدب، ليساعدها على رؤية األمور 

سبة إليها ال تتعدى أن تكون سال 
ّ
رى؛ فبالغة بيرملان بالن

ُ
حا من الجدل، أنشأها صاحبها في سياق فلسفي كما يجب أن ت

جريبّية للحقيقة الذي قاد إلى إدانة البالغة، ووضع تصّور عقالني بديل يقوم على 
ّ
اقتض ى منه مناقضة تصّور العقالنّية الت

ه سياق مفهوم االحتمال ال اليقين؛ أّما البالغة الجديدة التي حملتها جماعة مو على عاتقها، فإّنها تندرج في سياق 
ّ
مختلف؛ إن

عرّية والبحث عن بديل جديد لألسلوبّية؛ فموضوع بالغتها الجديدة األدب أو األدبّية، وموضوع 
ّ
ظرّية األدبّية واللغة الش

ّ
الن

  ،بالغة الحجاج الجدل
ّ
 جماعة مو ورغم أّنهاإال

ّ
وضع بالغة بيرملان في زاوية ضّيقة حتى يسهل عليها تجاوزها لتأسيس آثرت  أن

ظرّية األدبّية، مشروع
ّ
ه ُيشاكل عصرا مأخوذا بفتنة الن

ّ
أضيق من أن يرّسخ مكانا له في  كان مشروعهاها الذي اعتقدت أن

ظرّية األدبّية نفسها، أو في اللسانّيات، أو في حقول مجاورة
ّ
  .1سياق كان يؤذن بتحوالت نظرّية عميقة؛ سواء في الن

سيشير مشبال سؤال بالغة الحجاج، قبل أن يعمد إلى تطبيق منظورها في  (2010) «البالغة واألدب»وابتداء من كتاب      

خييل في أخبار الجاحظ»تحليل نصوص من الّسرد العربي القديم في كتاب 
ّ
، وفي تحليل «البالغة والّسرد: جدل الحجاج والت

ثر العربي في كتاب 
ّ
 «الغّية حجاجّية لرسائل الجاحظخطاب األخالق والهوّية في رسائل الجاحظ: مقاربة ب»نصوص من الن

صوص الحجاجّية؛ ، (2015)
ّ
وفي هذا الكتاب ُيحاول مشبال أن ُيقّدم بالغة الحجاج باعتبارها منهجا أو مقاربة في تحليل الن

هذه املقاربة التي تتكئ على أسس نظرّية أرسطّية الجذور، وتقنيات إجرائّية تبلورت في البالغة الجديدة وفي غيرها من 

  .2جتهادات البالغّية الحجاجّية املعاصرةاال 

ونسي     
ّ
 "البالغة الجديدة" ن يبدوان للوهلة األولى شيئا واحدا هما:بين مصطلحيبدوره  صابر الحباشةُيفّرق الباحث الت

ِفه يقول  أّما البالغة الجديثة فهي البالغة األسلوبّية، ،البالغة الحجاجّيةفالبالغة الجديدة هي  ،و"البالغة الحديثة"
َ
ل
َ
في مؤ

داولّية والحجاج»
ّ
داولّية إلى جانب نظرّية األعمال «الت

ّ
داولّية بوصفه أهم أركان الت

ّ
: "يتناول هذا البحث منزلة الحجاج في الت

داولّية
ّ
 (La nouvelle Rhétorique)« البالغة الجديدة»بتعريف  -يقول  – اللغوّية، وقد مهدنا للحديث عن الحجاج في الت

 3.(La Rhétorique moderne)« البالغة الحديثة»ُيمّيزها من تعريفا 

عرف البالغة الجديدة     
ُ
سعى إلى إثارة  ، عند الحباشة،ت

ُ
قنيات الخطابّية، وت

ّ
بأّنها نظرّية الحجاج التي تهدف إلى دراسة الت

روط التي 
ّ
فوس، وكسب العقول عبر عرض الحجج، كما تهتم البالغة الجديدة أيضا بالش

ّ
تسمح للحجاج بأن ينشأ في الن

طّور 
ّ
اجمة عن ذلك الت

ّ
ل البالغة الجديدة ، و الخطاب، ثّم يتطّور، كما تفحص اآلثار الن

ّ
مث

ُ
عريف ُيبّين إلى أّي مدى ت

ّ
هذا الت

قاليد الغربّية ولعّل أبرز من أشار إلى ذلك جيرار جنيت في
ّ
فصل  استمرار للبالغة الكالسيكّية، وإلى أي مدى تختلف عنها في الت

                                                 
 .9-7ص ، ص. : حنو مقاربة بالغّية حجاجّية لتحليل اخلطاببالغة احلجاجيف حممد مشبال، أنظر:  - 1
 .12 -10، ص. ص املرجع نفسهأنظر:  - 2
 .15، ص. )مدخل ونصوص( صابر احلباشة، التداولّية واحلجاجأنظر:  - 3
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 .(La Rhétorique)« البالغة»وكذلك أوليفيه ريبول في كتابه  (Figures)« مجازات»ضمن كتاب « البالغة  املقّيدة»بعنوان: 

دامى عند 
ُ
واصل بالغة أرسطو من حيث توّجهها إلى جميع أنواع الّسامعين، إّنها تحتضن ما يسميه الق

ُ
 البالغة الجديدة ت

ّ
إن

قاش والح
ّ
نّية(، وهو ما حّدده أرسطو في كتابه الجدل )طريقة الن

ّ
وار عبر األسئلة واألجوبة، املهتّمة خاّصة باملسائل الظ

حليلي للمنطق الّصوري. نظرّية « الطوبيقا»
ّ
فكير الت

ّ
ي َوسمه أرسطو بالجدلي، والذي ُيمّيزه عن الت

ّ
فكير الذ

ّ
الذي يعرض الت

 أرسطو، ورغم الصّ 
ّ
لة التي يعقدها بين البالغة والجدل، قد طّور األولى فقط على الحجاج هذه ُسمّيت بالغة جديدة ألن

 .1أساس املستمعين/ املخاطبين

إلى تعارض البالغة الجديدة مع تقليد البالغة الحديثة، وهي  -حسب ما أورده الباحث – فضال عن ذلك ينبغي اإلشارة     

دعى أسلوبّية، فالبالغة الج
ُ
ديدة على عكس البالغة الحديثة، غير معنّية بشكل بالغة أدبّية ِصرف، من األفضل أن ت

خطاب من أجل الّزخرف أو القيمة الّجمالّية، بل من ِجهة كون ذلك وسيلة لإلقناع، وخاّصة وسيلة لإلبداع أي ال

ل« الحضور »
ّ
مث

ّ
      .2)أي جلب األشياء إلى ذهن الّسامع ليست حاضرة في ذلك الحين(، وذلك عبر تقنيات الت

بعث في  أمينة الّدهري ترى الباحثة املغربّية جهتها ومن      
ُ
 البالغة نّم حجبها حتى منتصف القرن العشرين، حيث ست

ّ
أن

الّسنوات الخمسين من رماد تراكم املقاربات اللغوّية، وعلى رأسها اإلسهامات البلجيكّية لكل من بيرملان وجماعة مو، وهي 

حساب شطرها شطرين، باعتبارها مسارا حجاجّيا معقول من ناحّية،  غة وعلىاألثر في تجديد البال  األعمال التي كان لها

فالبالغة الجديد عند بيرملان ليست قصرا على الّصور املجازّية بقدر ما هي احتمالّية هدفها ، وإجراء أسلوبّيا من ناحّية ثانّية

افقة اآلخ» قنيات الخطابّية، التي من شأنها إحداث أو زيادة مو
ّ
، «رين على األطروحات املقّدمة إليهم بقصد قبولهادراسة الت

ها الجدلي إلى قطب تصّوره، ويجعلها محط مشروع تأّملي مفّصل يعتبر الحجاج خطابا ذا 
ّ
 بيرملان ُيعيد اللغة في شق

ّ
إن

م باحث عن منطق للقّيم، متوّجه إلى مستمع كوني
ّ
نجز بمعيّ ثّمة في مستهل كتاب بيرملان إذ  استدالل ُمنظ

ُ
ة ألبرخت تيتكا امل

 الجدل والبالغة اإلغريقيان.
ّ
فيما اقترحت جماعة  إجابة صريحة من مؤلفْيه تصل بحثهما في الحجاج بتقليد قديم إن هو إال

ومحورت مشروعها حول نوعّية اللغة األدبّية، وجعلتها موضوع دراسة كاملة. ومع أّنها « بالغة عامة»مو مقاربة بنيوّية أسمتها 

 
ّ
ت من أكبر البالغات التي جّددت عمدت في ات

ّ
قليد البالغي الفرنس ي لدومارسيه وفونتانييه، فقد ظل

ّ
جاه إعادة الّصلة بالت

 .3البحث في األسلوب بدمجه داخل إشكاالت اللسانّيات الحديثة

ّية في مللمة أطراف العالقة  -من منظور أمينة الّدهري  – تكمن جّدة البالغةوأمام هذا االنشطار البالغي    
ّ
البالغّية املتشظ

من جهة )إقناع + امتاع(، ومساءلتها من موقع حمولتها الفلسفّية من جهة أخرى، ُيصبح الخطيب وفقها ممثال للقّيم، 

شارك، والخطاب مرآة للعالم
ُ
 البالغة الجديدة إذا بلغت شمولّية املنظور بمراعاتها  .4واملستمع عديال لآلخر العارف امل

ّ
إن

قليد  لهذه املكّونات
ّ
مجتمعة، فإّنها تطمح إلى مبدأ تعميم مقارباتها على كّل أنواع الخطاب ليس فقط املعروفة منها في الت

ما األدبّية واإلشهارّية وغيرها، وصوال إلى األحاديث اليومّية التي ال تخلو من إقناع واستهواء. 
ّ
البالغي الغربي الكالسيكي، وإن

تقول أمينة  –     وإذا كان من البديهي، على حد سواءدة جامعا لألسلوب والحجاج وعلى هذا يكون تجديد البالغة الجدي

ه ال وجود لبالغة بمعزل عن صورة معّينة لإلنسان وللتاريخ ولنوع  -الّدهري 
ّ
د، أن

ّ
 لكل مرحلة بالغتها، فإّنها من املؤك

ّ
أن

                                                 
 .16 -15، ص. ص )مدخل ونصوص( صابر احلباشة، التداولّية واحلجاجأنظر:  - 1
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نزاح من الكالم ومعقوله؛ ومن
ُ
  املسافات بين الكلمات واألشياء، بين امل

ّ
ثّمة ضرورة إعادة مساءلة هذه العالقات، بل إن

 .1إحياء البالغة رهين بانمحاء  نموذج تفكير وحلول آخر محله

فه الذي  عماد عبد اللطيفعند البالغي املصري  «البالغة الجديدة»ونحتم مداخلتنا هذه بماهّية      
َ
ل
َ
ط الّضوء في ُمؤ

ّ
سل

  «باتمسارات ومقار  –البالغة العربية الجديدة »
ً
 : "ما البالغة الجديدة؟".على إشكالّية ماهّية البالغة الجديدة متسائال

      
ّ
البالغة الجديدة تعبير رائج بين الباحثين البالغيين املعاصرين يتراوح استعماله بين أن يكون يرى عماد عبد اللطيف أن

ائع في أدبّيات العلم، ويعني 
ّ
، أو اسما. أّما كونه صفة فهو الش

ً
وصف مسارات ومقاربات ومناهج وتوّجهات بالغّية صفة

ه غالبا ما ُيشير إلى إسهام ُمحّدد  «البالغة الجديدة»بالجّدة، مقارنة بأخرى سابقة عليها، أّما إذا استعمل تعبير 
ّ
اسما، فإن

اني من القرن العشرين، أي كتاب بيرملان وتيتكا عن الحجاج
ّ
صف الث

ّ
ما قّدمه  كن. لمن إسهامات دراسات الحجاج في الن

بيرملان ليس البالغة الجديدة بإطالق القول. فالبالغة ال تقتصر على دراسة الحجاج وحده، ودراسات الحجاج نفسها تطّورت 

زل عن إسهامه في كثير من األحيان حيث أسهمت العقود عبر العقود األخيرة تطّورا هائال متجاوزة ما قّدمه بيرملان، وبمع

واصل العمومّية االفتراضّية إلى ظهور األخيرة في إنشاء بال 
ّ
غات جديدة، تتسم بخصائص مختلفة، وقد أّدت وسائل الت

بالغات هجينة، تجمع عالمات متنّوعة في حدث تواصلي واحد مثل اللون والّصورة والحركة والكلمة والّرمز، وتدشين صّيغ 

درات غير تقليدّية، وابتكار أنواع بالغّية فرضتها تقنّيات جديدة للعالقة بين أطراف املوقف البالغي، يحظى الجمهور فيها بق

 البالغة الجديدة 
ّ
عليقات وشرائط األخبار وغيرها. ومن هذه الّزاوّية فإن

ّ
غريدات واملنشورات والت

ّ
حسب  –جديدة، مثل الت

 .2تعبير يصف أنواعا، وخطابات، وخصائص، وسياقات بالغّية معاصرة متنّوعة -الباحث

ُيستعمل تعبير البالغة الجديدة وصفا ملنجز معرفي هائل، يمتد عبر عقود  -حسب قناعة الّدارس –ّية أخرى ومن ناح    

وّجهات 
ّ
قافات؛ إذ يوصف بالبالغة الجديدة حشد كبير من الت

ّ
طويلة، أسهم في إنجازه مئات الباحثين متنّوعي املشارب والث

ل حقوال معرفّية فرعّية في البالغّية، 
ّ
إطار علم البالغة؛ مثل بالغة املقارنة، والبالغة الّرقمّية، والبالغة أصبح ُيشك

قدّية، وبالغة الجمهور وغيرها
ّ
قافات، والبالغة الن

ّ
         .3اإلدراكّية، وبالغة املرئي، والبالغة الفاحصة، والبالغة عبر الث

عريفّية يظهر      
ّ
ق باختالف املحطات الت

ّ
في الّسياقين البالغيين  «البالغة الجديدة»ملصطلح  مما أوردناه أعاله، فيما يتعل

دسياقات ال" في البالغة الجديدةد أوجه توظيف مصطلح "تعّد  أن الغربي والعربي،
ّ
عدم وجود بالغة  املعرفّية مختلف ما يؤك

ما يزخر الحقل البالغي بعّدة ّصور للبالغة الجديدة )أي بالغات جديدة( القصد والغاية جديدة فريدة
ّ
ها  إن

ّ
جاءت كل

اني للقرن العشرين  ،كمحاوالت تجديد
ّ
 البالغة الجديدة ال بدءا من املنتصف الث

ّ
 اإللحاح على أن

ّ
إلى يومنا هذا، وعليه فإن

 اإلشكال يكمن في  -من منظور عماد عبد اللطيف – تقتصر على تطوير دراسة الحجاج
ّ
 أن

ّ
أمرا بديهّيا ال يحتاج إلى تأكيد إال

ف بيرملان وتيتكا الخلط بين عنوان
َ
جديد البالغي التي تفرضها  -الذي يتضّمن مصطلح البالغة الجديدة – مؤل

ّ
ومسارات الت

مستجدات العصر، يقول: "... حتى يزول الوهم الذي ُيؤّدي إلى الخلط بين اسم كتاب بعينه، يهدف إلى تطوير  -وال تزال –

ة شملت كل ما ُيمكن أن يكون بالغّيا، سواء أكان مادة بالغّية أم موضوع بعينه من موضوعات البالغة، وبين تغّيرات جذريّ 

 الّضرورة االصطالحّية تقتض ي التفريق بين 4علما يدرسها"
ّ
، واستنادا على قناعة عماد عبد اللطيف البالغّية نرى أن

                                                 
 .11 -7ص  ص. وء البالغة اجلديدة، احلجاج وبناء اخلطاب يف ضأمينة الّدهري، أنظر:  - 1
 .21أنظر: عماد عبد اللطيف، البالغة العربّية اجلديدة )مسارات ومقارابت(، ص.  - 2
 .22أنظر: املرجع نفسه، ص.  - 3
 .21، ص. بّية اجلديدة )مسارات ومقارابت(عماد عبد اللطيف، البالغة العر  - 4
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أصلها األرسطي حيث تتضّمن  التي بعثها بيرملان وتيتكا من «الخطابة الجديدة»ها وبكل ألوانها وأشكال «البالغات الجديدة»

انّية )أي الخطابة الجديدة( وفق املعادلة اآلتّية: و أو البالغات الجديدة(،  الجديدة األولى )البالغة
ّ
 بصفة آلّية، الث

 ( + بالغات أخرى وتيتكا البالغة الجديدة = الخطابة الجديدة )بيرملان
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 داودي وسيلة االسم واللقب:

 .2محمد ملين دباغين سطيف مؤّسسة االنتماء: جامعة 

 دكتوراه تخصص: معجمية وقضايا الداللة. الرتبة:

 الوظيفة: أستاذة لغة عربية.

  wassiladaoudi@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 . 0781049514 الهاتف: رقم

ي البالغة الجديدة  محور املداخلة: املحور 
ّ
 في الدراسات العربّية.الرابع: تلق

 .وخلفيات القراءة في مشروع محمد مشبالالجديدة البالغة    عنوان املداخلة:

 امللخص:

واملفهوم( بين البالغة الجديدة )املصطلح نقدم هذه الورقة البحثية في إطار فعاليات امللتقى الوطني حول: 

إحدى أهّم قراءات البالغة ، وفق دراسة وصفية تحليلّية نروم فيها مناقشة التراث العربي والفكر اللغوي الحديث

البالغة عند وموضوع مفهوم الوقوف على  من خالل ضوء الدرس الجديد، وهي رؤية محمد مشبال،في  العربّية

تي تقف وراء 
ّ
تي يريد تحقيقهامحمد مشبال؟ وماهي الخلفّيات ال

ّ
، األمر تعامله مع التراث البالغي ، وما املقاصد ال

وانطالقا من املقوالت البالغّية في تحليل الشعر ، البالغّية يكشف الرؤية الجديدة لنظرّيتهالذي من شأنه  أن 

نة ووصفات جاهزة تبلورت أسئلة شائكة حاول الباحث اإلجابة عنها، بوصف البالغة
ّ
، حيث ليست قواعد مقن

سع وال يمكن حصرهاليل النص والخطاب لتوّسل باملقاربة البالغية في تح
ّ
، فتكون بذلك بالغة بعد ذلك تنبسط وتت

فتنطلق البالغة بهذا املفهوم وتنسلخ رحبة وموّسعة لتشمل الشعر والخطابة والنادرة والرسالة واملقامة والرواية، 

انات ووسائل ضّيقة إلى إمكانات ووسائل فسيحة ومن ثّم إعادة من التقعيد والجفاف والجمود والتحجير من إمك 

فق واختلف الروح التأّملّية إلى البالغة
ّ
ذي ات

ّ
مع مشاريع فيه ، وبين الحفظ واالنفتاح نحت محمد مشبال مشروعه ال

 ورؤى بالغّية أخرى.

 .د مشبالمحم - مقوالت بالغّية – البالغة الّرحبة–البالغة الجديدة  الكلمات املفتاحية:

 البالغة الجديدة وخلفيات القراءة في مشروع محمد مشبال.

mailto:wassiladaoudi@yahoo.com


 الحديث عن الباحث محّمد مشبال حديث عن صرح كبير ساهم في تجديد الّدرس البالغي وتطويره بشكل 
ّ
إن

ذي تركه كبار البالغيين 
ّ
ظر، وقد استلهم لبنات هذا الصرح انطالقا من اإلرث البالغي القديم ال

ّ
ممّيز وملفت للن

 ووصوال إلىالبالغي الغربي بداية من بالغة أرسطو العرب وعلى رأسهم "عبد القاهر الجرجاني"، ومنفتحا على التراث 

 .ان"ملروالن بارت وتودوروف وجيرار جنيت ومرورا برواد البالغة الجديدة وعلى رأسهم "بير 

حاول محمد مشبال تصحيح عالقتنا باملناهج الحداثّية من جهة و  ومن خالل مشروعه في البالغة الجديدة 

تي كان أساسها االحتذاء والتقليد
ّ
، وبين فشل في تثبيت األقدام وتوسيع مساحة التأثير في التراث من جهة أخرى وال

هذا سعى محّمد ، ولالتراث وخذالن في ترسيخ األفكار وترويج نماذج الحداثة النقدّية غاب جوهر اإلبداع واالبتكار

 الغاية 
ّ
صال بين املناهج النقدّية قديما وحديثا، وقوام ذلك أن

ّ
مشبال إلى بلورة تصّور نقدي يقوم على التقريب واالت

واصل 
ّ
تي ، مع العمل األدبي وقارئهالحقيقّية ألّي ممارسة نقدّية هي الت

ّ
ومن شأن ذلك إزالة الكثير من األوهام ال

 .1املعاصر ترّسبت في تفكيرنا النقدّي 

ع بوجود حقيقّي فاعل ما لم يشارك في صنع هذه الحداثة وإغنائها »وعليه فــــ
ّ
 النقد العربي الحديث لن يتمت

ّ
إن

ي، أو ما كتبه 
ّ
بإبداع أفكار وابتكار مفهومات؛ فهذا النقد ليس ماكتبه قدامة بن جعفر والجرجاني وحازم القرطاجن

ه ما ينتجه اليوم نقاد عرب يبدعون في قراءاتهم لتراثهم، كما باختين وتودوروف وروالن بارت منقوال إ
ّ
لى العربّية، ولكن

قد الغربي؛ فمن حّق هؤالء أن يكون لهم فكرهم النقدّي الخاص يشاركون به في الثقافة 
ّ
يبدعون في قراءاتهم للن

 .2«اإلنسانّية

 "بيرملان" على الّرغم من دعوته لفتح البالغة و 
ّ
ح على أنواع يرى محّمد مشبال أن

ّ
توسيع مجال انشغالها لتتفت

ه لم يراع في تنظيره للحجاج مقتضيات الخطابات، 
ّ
من الخطابات املختلفة والجديدة املكتوبة واملرئّية، فإن

 أرسطو ومن خالل بناء بالغته املستقاة من أنواع 
ّ
تي اعتمد عليها كانت من قبيل الشواهد، في حين أن

ّ
فالنصوص ال

ه
ّ
أنتج لنا مفاهيم جديدة كمفهوم اإليثوس والباتوس واللوجوس  لنظرّية متماسكة ألنواع الخطاب  من الخطاب فإن

 البالغة النوعّية كانت غائبة تماما عند البالغييين القدامى وأيضا 3الحجاجي
ّ
، وعليه محمد مشبال يقّر بأن

طابي مستلهما ذلك مّما صنعه "مارك "بيرملان"، وعلى أساس ذلك حاول استشراف مقاربة بالغّية بمفهوم النوع الخ

تي 
ّ
تي سعى من خاللها تقديم وصف بالغّي نوعّي؛ أي الصور ال

ّ
أنجو" في دراسته للخطاب الهجائي في فرنسا، وال

تستدعيها وظيفة هذا النوع الخطابي بوصفها سمات وخصائص أفرزها هذا النوع دون غيره، وما لفت نظره في هذا 

 .4صائص النوع الخطابي في دراسته ملختلف السمات البالغية الحجاجّية خارج فّن العبارةاملقام مراعاة الباحث لخ



 البالغة القديمة لم تكن إال مجّرد أداة لوصف العبارة، ولم تكن أبدا منهجا 
ّ
بهذا الحديث نّبهنا مشبال إلى أن

يس تحليل يتجاوز البالغة باملفهوم لتحليل النصوص فكانت بذلك بالغة عاّمة مجّردة، وانطالقا من ذلك انبرى لتكر 

تي تهتّم فيه بملفوظات معزولة عن سياقها الخطابي إلى مقاربة بالغّية تفاعلّية مع الخطابات تفتح أبوابها 
ّ
السابق وال

سع ألدوات جديدة من حقول أخرى إلغنائها، ومن شأن ذلك أن يفتح آفاقا جديدة في قراءة التراث.
ّ
 لتت

ذي أراد من كان كتاب "مقوالت بال 
ّ
غّية في تحليل الشعر" ملحّمد مشبال حجر الزاوية في مشروعه العلمي وال

ى في تحليل أنواع أخرى من » خالله اسثمار مقوالت بالغّية قديمة 
ّ
في تحليل نماذج من الشعر املعاصر، بل حت

قا النظر في جملة من التفاصيل واملعايير ال 5«القول 
ّ
جمالّية من قبيل "الغرض" أي مقاربة النصوص بالغيا، مدق

 و"الصورة" و"املكّون الصوتي" ثّم اعتكافه على قياس فاعلّيتها في مصادرها التراثّية ثّم في الشعر املعاصر.

بة منها: 
ّ
ه يدفع الباحث إلى االنشغال بتساؤالت مرك

ّ
 6وقد أشار "محمد أنقار" في مقّدمة الكتاب أن

انات بالغتنا والوقوف على فعاليتها في تحليل األدب املعاصر بمفهومه أّي نهج يمكن االستنارة به الختبار إمك  -

 الكوني؟

 ماهو وضع البالغة الشعرّية بإزاء التجديد؟ -

 هيمنة جنس الشعر في مرحلة االتنقال من البالغة 
ّ
بعد طرح هذه التساؤالت املهّمة يكشف محّمد مشبال أن

تي ال تملك طاقة استيعاب  الكالسيكّية إلى البالغة الجديدة أحالتها إلى أن
ّ
تكون ضربا من األسلوبّية الشعرّية ال

أساليب التصوير في الرواية واألنواع األدبّية النثرّية األخرى. وهذا من شأنه جعل البحث البالغي املعاصر سجين 

 .7سلطة النوع الواحد هو الشعر وسيظّل النثر يحتّل موقعا ثانوّيا في النظرّية األدبّية الحديثة

 "الوظيفة الشعرّية" هي 
ّ
يشير محّمد مشبال في الفصل األول من كتابه مقوالت بالغّية في تحليل الشعر أن

تصّور ضّيق للشعر حيث تترجم قصور مفهوم الوظيفة الجمالّية في النظرّية األدبّية الحديثة في استيعاب رحابة 

لتصوير في النثر، ليقترح بعد ذلك جنس الرواية الشعر وعمقه اإلنساني، ويكشف عن افتقاره إلى ضبط إمكانات ا

ه يتضّمن مكّونات وسمات تمّيزها عن الشعر، فالتصوير املوجود في البالغة يتجاوز بالغة الشعر
ّ
ذي يراه أن

ّ
نحو  وال

 .8أفق سردي، وتصبح الوظيفة الجمالّية في جنس الرواية ذات أبعاد أخرى 

اية مثال ينبغي أن تراعي الخصوصّية الفنّية لها، ولهذا عّد محّمد تأسيس الوظيفة الجمالّية في النثر كالرو 

مشبال دراسة الصورة أو التكرار الصوتي السائدان في نقد الشعر من خالل املشابهات بينهما وبين ما يوجد في الرواية 



األجناس األدبّية،  هي ممارسة غير علمّية ونهج فاسد لم يراع السياق النوعي، وعموما ينطبق ذلك على جميع أنواع

وهذا تصريح واضح بربط الوجوه األسلوبّية باألجناس واألنواع، أي ضرورة استحضار فاعلّية النوع األدبي في صياغة 

ها صرخة واضحة تدعو 9املكّون الجمالي وهو ما خلص إليه في حديثه عن مقولة النوع واختزال الصور البالغّية
ّ
. ولعل

التخييلّية ونوع الجنس األدبي وهو ما تفّرد به محّمد مشبال حيث استلهم ذلك من  إلى ضرورة الّربط بين الصور 

 الثقافة العربّية ومن مختلف التجارب البالغّية.

 ما يمّيز املقاربة البالغّية عن غيرها من املقاربات النصّية هو أّنها
ّ
تنظر إلى »أبرز ما يذهب إليه محّمد مشبال أن

أثير فيه النص من زاوية تأثيره في 
ّ
ي؛ تتساءل عن كيفيات الت

ّ
ي؛ تتحّرك البالغة في هذه املسافة بين النص واملتلق

ّ
املتلق

تي تبحث عن كيفية 10«جمالّيا وتداولّيا
ّ
، وعلى هذا األساس فهو يقّسم البالغة إلى بالغتين: بالغة األدب )األسلوب( وال

تي تبحث عن 
ّ
ه لم التأثير التخييلي الجمالي وبالغة الحجاج ال

ّ
كيفية التأثير اإلقناعي وهو ما حاول أرسطو إبرازه غير أن

 يبّين كيفية حدوث ذلك، وحاول البالغيون بعده تحليل هذا التأثير الحاصل في الخطاب.

 البالغة عبر التاريخ أصبحت مرادفة للشعرّية أو األسلوبّية وهو األمر 
ّ
يذهب أصحاب النظرية الغربية إلى أن

ذي أفقدها أهّم 
ّ
مكّون لها وهو اعتبارها نظرّية في الخطاب الفّعال من جّراء ربطها باألدب، وهي نظرة مغلقة لألدب،  ال

ولكي تسّوغ درسها لألدب البّد لها أن تقوم على تصّور تواصلي وظيفي للنص األدبي يقوم على املقصدّية الواضحة 

 . 11واملعنى الوحيد واإلقناع

ذي يضّم ويستوعب كال من الخطاب األدبي التخييلي ولهذا حاول فارس بحثنا الوقوف عل
ّ
ى جوهر البالغة ال

والخطاب التداولي، فلم يكن في بادئ األمر مشتغال بالحجاج بل كان جّل اهتمامه باألدب، وتوجهه إلى النصوص 

تي تعّج باملقوالت الحجاجّية فرضت عليه جانبا آخر من االهتمام منذ كتابه 
ّ
"البالغة واألدب" البالغّية القديمة وال

ذي يقض ي بالتباس في استخدامات لفظ البالغة 
ّ
ذي حاول فيه الوقوف على جوهر البالغة انطالقا من افتراضه ال

ّ
وال

سواء قديما أم حديثا خاصة بعد اقترانه باألجناس األدبّية السردّية وباألنماط التعبيرّية املستحدثة مّما أسهم في 

، فكانت هذه الفرضّية بوابة فتحها محّمد مشبال ليحّول الغموض من نقطة ارتكاز التباس املدلول وفي غناه أيضا

ة إلى أرض خصبة ثرّية بمزيج من اإلمكانات الواسعة.
ّ
 هش

صف بالطبيعة 
ّ
تي كانت تت

ّ
ل في التصّور التواصلي لألعمال األدبّية وال

ّ
ذي يتمث

ّ
وانطالقا من جوهر البالغة وال

تي ال املزدوجة )الشعر والنثر( قدي
ّ
أويل للخطابات الجمالية وال

ّ
ما، حامت الشكوك حولها في قدرتها على الوصف والت

ي بأّي رسالة واضحة، وتراصفت بعد ذلك األسئلة من قبيل:
ّ
 12تتوّجه للمتلق



 هل يوجد بالفعل خطاب مستقّل بذاته بشكل مطلق؟ -

أم نثرا بالخطأ التاريخّي واالنحراف هل نصف ارتباط البالغة بالكالم الجميل غير الفّعال سواء كان شعرا  -

 والشذوذ؟

نة؟ -
ّ
 هل نحصر موضوع البالغة في دراسة الصور البالغّية املعدودة أو املقن

يات في صالح بالغات النصوص واألنواع األدبّية؟ -
ّ
 هل كان سعي النماذج البالغّية إلى ضبط الكل

ية قادرة على ال -
ّ
وعّية هل يمكن الحديث عن مشروعّية وجود بالغة كل

ّ
نمذجة الصارمة للبالغات الن

 املختلفة؟

ولذلك سعى كتاب "البالغة واألدب" إلى الكشف عن وجود بالغة كلّية قادرة على استوعاب بالغات نوعّية  

ه حاول توسيع إمكاناتها وجعلها بالغة 
ّ
د محّمد مشبال توّسله بمفهوم البالغة عند أرسطو في حين أن

ّ
مختلفة. ولم يفن

ة، ومن شأن طرح هذا املفهوم املوّسع للبالغة أن يطرح إشكاالت أخرى منها: ماهو موضوع البالغة ؟ رحبة موّسع

تي تمتلكها البالغة محصورة ومحّددة أم أّنها واسعة بحسب اتساع أنواع 
ّ
وعلى ماذا تشتغل؟ وهل اإلمكانات ال

 الخطاب املعروفة سواء أسلوبا أم إقناعا؟. 

الغة أصبح من غير املمكن حصرها في نوع أدبّي واحد، فكان كتاب "البالغة وعلى أساس هذه الرؤية للب

ة أخرى تتقاطع فيه إشكاالت متعّددة؛ منها وصف األجناس األدبّية السردية القديمة وكيفية قراءتها 
ّ
والسرد" محط

في ظّل التعارض السائد وتأويلها، وعالقة األدب القديم باألدب الحديث، ومفهوم البالغة في عالقته بالسرد األدبي 

   اليوم بين مفهومي الحجاج والتصوير.

يظهر بين ثنايا الكتاب محاولة محّمد مشبال الدؤوبة في فهم جنس أدبّي قديم من خالل أخبار الجاحظ، حيث 

شهدنا املزاوجة بين التفكير في جنس أدبي سردّي وخصوصّيته من جهة، وبين تأويل نصوصه وخصوصّيتها ودالالتها 

من جهة أخرى. فقد كانت الغاية املتوخاة الكشف عن الطبيعة البالغّية للجاحظ وفي الوقت ذاته التواصل مع 

تجربته الجمالّية واإلنسانّية التاريخّية في عصره مستخدما كّل الوسائل املنهجّية املتاحة من الحقول املختلفة 

ع محّمد مشبال أّي حرج أو عائق بل جّوز لنفسه كّل لالستفادة وتعميق املعرفة باإلنسان وسلوكه وأهوائه، ورف

الحّرية في توّسله بمفاهيم ومناهج والنظرّيات الحديثة في صياغة أفكاره كنظرّية التلقي واألسلوبيات والسرديات 

 .13والتداولّية والبالغة الحجاجّية والبالغة األدبّية. وقد نحت بذلك إرثا قديما بمعاول ووسائل حديثة



تي فرض الج
ّ
وّسع الجاحظ دنياها لتشمل الحياة والخطاب أو »احظ بالغته السردّية على الفكر البالغي وال

ه اإلنسان 
ّ
ذي استجاب في إنجاز كالمه ملقاييس الرؤية البالغّية فقط، لكن

ّ
م ال

ّ
العالم واللغة؛ فالبليغ عنده ليس املتكل

ذي امتثل في سلوكه وتصّرفاته وتفكيره لجوهر هذه الرؤي
ّ
 .14«ة أيضاال

فكرة الكتاب وهي العالقة بين البالغة والسرد كما أشار إليها صاحبه فرضتها االتجاهات السائدة بين من 

يميل إلى حصر البالغة في دراسة البنيات الحجاجّية في النص، ويغّيبها في دراسة املكّونات السردّية والتخييلّية، ومن 

 مشبال يقّر بوجود تالزم يقرن البالغة بدراسة البنيات األسلوبّية 
ّ
والسردّية ويؤجل األولوّية الحجاجّية، وعليه فإن

بين التصوير والحجاج، وال يخّص أدب الجاحظ فقط بل في مطلق النصوص األدبّية، وبغّض النظر عن نفعّية أو 

ي فهي من موضوعات البالغة
ّ
تي تنشأ بين النص واملتلق

ّ
 .15جمالّية العالقة ال

 الجاحظ أحد مؤّسس ي بالغة السرد بمفهومها الجمالي اإلنساني، لقد أسهم سعى الكتاب أيضا 
ّ
إلى اإلقرار بأن

في تغيير مفهوم البالغة في تراثنا األدبي حيث كانت مولعة بالشعر فغّير مبدأها إلى الوصف والسرد والحياة اإلنسانّية 

تي جّس 
ّ
اقعّية في وجهها اآلخر كقيم النقص والشذوذ والسخرية ال  دتها املقامة قديما، والقّصة والرواية حديثا.الو

سعت البالغة من مجّرد اإلمكانات والوسائل الضّيقة إلى إمكانات فسيحة شملت أنواع 
ّ
بهذه الرؤية ات

ذي قد 
ّ
النصوص املختلفة في أزمان مختلفة، حقيقة محّمد مشبال أخرج البالغة من عنق الزجاجة في الوقت ال

ة، وقد توّسل في مشروعه بالعديد من أفكار الفالسفة والبالغيين على مّر حصرها البعض في قواعد تع
ّ
ليمية جاف

افقهم عليه، وسبقهم إليه هو في الجزء  ذي و
ّ
الزمن، لقد نحا في تقويم البالغة منحى سبقه إليه غيره في الجزء ال

ذي قد خالفهم فيه فسار في طريقه متفّردا من خالل االستفادة بأدوات منقولة 
ّ
جّسدتها أعمال غربّية وأدوات ال

 مأصولة جّسدتها  أعمال تراثنا األدبي.

ه انعطف 
ّ
ز فيه في بداية األمر على األدب وعالقته بالبالغة، غير أن

ّ
نحا محّمد مشبال في كتاباته طريقا كان يرك

راسته املعّمقة بعد ذلك طريقا حجاجّيا من خالل كتابه "البالغة واألدب" ثّم "البالغة والسرد" انطالقا من د

تي طفت 
ّ
 هذه األخيرة فرضت نفسها عليه من خالل توّسله بأفكارها ال

ّ
للنصوص النثرّية القديمة، مّما يوّضح أن

 بصورة واضحة في مشروعه البالغي.



م، يرى مصطفى 2019ومن خالل كتابه "الرواية والبالغة: نحو مقاربة بالغّية موّسعة للرواية العربّية" سنة 

 
ّ
ماجاء في الكتاب يعّد املحاولة الحقيقّية األولى في بالغة الرواية العربّية، فمجرد تجاور املصطلحين يثير  رجوان أن

 الكثير من التساؤالت ولعّل أبرزها:

كيف تحلل البالغة الرواية جمالّيا دون املساس باختصاص السرديات واالختالط بالشعرّية؟ حيث عالج  -

ل غير الس
ّ
ذين يحاولون مقاربة الرواية بالغيا مع اإلشارة إلى بعض محّمد مشبال التمث

ّ
ليم ملفهوم البالغة ألولئك ال

 هذا العمل انطالقة فعلّية 
ّ
تي اعتمد عليها شخصّيا، ويمكن القول أن

ّ
تي المست أفق بالغة الرواية وال

ّ
الدراسات ال

تي يكشف فيها جمالّيات جديدة ويس
ّ
توعب التخييلي والحجاجي التداولي داخل للبحث في بالغة الرواية العربّية وال

عواملها املمكنة، ولعّل الدافع األكبر في هذا الكتاب إحياء البالغة العربّية باشتغالها على األجناس العصرّية وإيجاد 

قته في
ّ
 الجمال فيها عن طريق االنفتاح على الحقول األخرى كالسيميائيات والشعرّية والتداولّية واالستفادة مّما حق

ذي ُيطلق عليه مشروع 
ّ
ميدانها. لذلك فعبارة "البالغة املوّسعة" هي مبدأ والركيزة األساس في املشروع البالغي وال

"البالغة الّرحبة"، وهذا الكتاب هو نتاج تفكير طويل في موضوع بالغة الرواية ونتيجة تجربة كبيرة وخبرة واسعة 

 .16باملقاربة البالغّية

لت الهوّية 
ّ
من خالل النظرة التكاملّية بين التخييل والحجاج، فقد التقى مشروعه حّمد مشبال ملة يّ البالغتشك

الغرب والعرب، فلم يكن بيرملانيا بالكامل وال جاحظّيا بالكامل، ومزج بين البالغات جميعها مع الكثير من البالغيين 

 مشروع محّمد مشبال حتى كانت 
ّ
ّية. وال نملك إال أن نقول أن

ّ
 في البالغة الجديدة هو مشروع إحياء البالغة.بالغة كل
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 تصور بالغة الحجاج عند محمد العمري:

إذا لصاحبها ويزيد هذه البالغة ذوقا وصدقا وصحة إن ملن القول الرائع والفصاحة التعبيرية الجميلة لبالغة  -

 املؤثر الكالم البين واإلقناعبالحجج الدامغة  متضافرةكانت 

 : مفهوم البالغة الجديدة -1

 األخيرالجديدة بحكم كون هذا على مفهوم البالغة  أوالنطل  أن  أوالوحتى نفهم الحجاج وأصوله ومعامله البد 

 نأ »والذي يرى  ابن رشدوعمودها على حد تعبير الحديثة  البالغةاملتفرعة عن  األساسيةالحجاج إحدى مفهوم البطون 

ضمائر احتمالية، وهذا املنحى في  أوقبسة الخطابية بالغة في األاملنطق، وهو الحجج القائمة يعتمد على عمود البالغة 

في العصر الحديث، ومن حاد  بيرملان عند الحجاجتخليق صناعة الخطابة ومنطقية موجودة في البالغية الجديدة، ونظرية 

 لألمور  أياملقامية  األسلوبيةعن هذا الطريق. طريق عمود البالغة الذي يربط البالغة باملنطق صرف اهتمامه للجوانب 

 1«الخارجية غير الجوهرية

يضا أالبالغة بصفة عامة ال تقف عند ذلك التزيين والتنميق اللغوي املوجود  إنمما تقدم وحسب نظر العمري 

والوسائل  األساليبفي الشعر وإنما البالغة الحقة تلك التي تركز على الجوهر الداخلي الحجاجي الذي يقوم على 

 ة التي تؤثر في املتلقي، وتزيد كالم القائل إقناعا وتأثير.الحجاجية اإلقناعي

في غير موضع من كتاباته النظرية ومعالجاته التطبيقية يرفض البالغة املبتذلة التي تدرس في  العمري جد نلذا 

والبيان والبديع، كما يرفض الدراسات الحديثة  املناهج التعليمية املبرمجة والتي تختزل كل املعلومات البالغية في املعاني

وبذلك  البالغة الحديثة هي التي تجمع بين النظرة القديمة والحديثة أنهي أسلوبية حديثة بل يرى القائلة بأن البالغة 

ومنه الحديث عن بالغة عامة، وبالغات خاصة، جناح نص ي لغوي، وجناح تداولي مقامي  »تجمع البالغة بين جناحين 

 2«لغة للتواصل بين االختصاصات العلمية إلىبالغة الشعر، وبالغة الحجاج وتحولت البالغة 

 بالغة الحجاج: -2

بأن هو ذلك العلم الذي  تيتيكاهو برملان وعلى رأسهم إذا ما وقفنا عند مفهوم الحجاج على حد نظرة الغربيين 

ن تزيد في درجة التسليم أو  أطروحاتالتسليم بما يعرض عليه من  إلىبالذهن  إلىتقنيات الخطاب التي تؤدي  »موضوعه 

 3«درجة تبعث على العمل املطلوب إلىيزيد في ذلك  أو أفكارمحاولة جعل العقل يذعن ملا يطرح عليه من  أو

                                       
-51، ص2005ينظر: محمد العمري: البالغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، دار البيضاء، المغرب،   1

52.  

محمد العمري نموذجا، مجلة أنسنة  للبحوث  –سعود فطيمة، البالغة الجديدة بين البعد الغربي والتلقي العربي   2
 .11، ص2013والدراسات، العدد السابع، جوان، 

نظريات  أهمعبد هللا  صولة: الحجاج أطره منطلقاته وتقنياته من خالل مصنف الحجاج الخطابة الجديدة ضمن كتاب   3
 .297اليوم، كلية اآلداب، تونس، منوبة، د.ت، ص إلىمن أرسطو الحجاج 



التقنيات واآلليات التي  أهمبالغة الحجاج الحديثة تركز على الوقوف عند تحليل ودراسة  أنمما تقدم يفهم 

 املتلقي وتحديد مدى التأثير فيه. إقناعنثريا على  أونص سواء أكان شعريا  أيتساعد الكاتب في 

 الحجاج عند محمد العمري: -3

الحجاجية في البالغة العربية القديمة يؤكد العمري في دراساته البالغية على محاوالته البارزة في التأصل بنظرية 

 يإعادة االعتبار للبعد التداولي الحجاج » «وذلك بحسب ما ورد في كتابه املوسوم بالبالغة العربية أصولها وامتداداتها

 األجناسالذي دعا مبكرا لقيام بالغة عامة تستوعب  حازم القرطاجيمستثمرا نظرية البيان عند الجاحظ ومشروع 

عل العديد من النصوص الحديثة 1«ودراساته النظرية حول بالغة الحجاج أفكارهاملختلفة وقد حاول تطبيق  األدبية

في بالغة »على ذلك في مؤلفه املوسوم بـ والتراثية، وذلك من اجل إثبات وتأكيد تصوره للنظرية الحجاجية، وقد وقف 

  «اإلقناعيالخطاب 

وخاصة منها التراثية: إذ حاول في دراسته التي تأثر فيها بأرسطو في تحليله الحجاجي ملختلف النصوص الحديثة 

 في ثالثة عناصر:  الخطابة مكوناتبحيث حصر 

 البراهين أووسائل اإلقناع  - »

 البناء اللغوي  أواألسلوب  -

 القول  أجزاءترتيب  -

 2«عنصر اإللقاء في التقسيم ألن الخطابة الناجحة قائمة على الصوت والحركة إهمالعدم  إلىثم دعا 

خير الخطاب  من تركيزه على النص، لكون هذا األ  أكثرالعمري يركز في تصوره الحجاجي على الخطاب  أننلحظ هنا 

 يف إليهايركز في بنائه على املنطوق واملكتوب بينما ينفرد النص بما هو مكتوب، ومن وسائل اإلقناع والتأثير كما أشار 

جانب الفنيات اللغوية من مستويات  إلىعلى وسائل اإلقناع في تحليله الحجاجي  على الصوت والحركة خضم حديثه 

 ) القرآن، الحديث، الشعر، النثر(تمد من النصوص االستداللية والبراهين املس األدلة إلىالكالم 

 آليات الحجاج عند محمد العمري: -4

 الحجاج على آليات حددها فيما يأتي:ووقوفه على صور  األدبياعتمد محمد العمري في تحليله للخطاب 

 القياس الخطابي: -1

والخروج عن صرامة االستدالل وقد استدل على وجوده في يعتمد هذا النوع من القياس على االحتمال والترجيح 

لك على عشر من م »تروون عن نبيكم أنه قال:  أنكميا أهل العراق بلغني  »الدراسات القديمة بما ورد في خطبة الحجاج: 

 أنوأيم هللا إني ألحب إلي يوبقه الجور،  أوه العدل كعنقه ، حتى يف إلىرقاب من املسلمين جيئ به يوم القيامة مغلولة يداه 

  3«أحشر معكم مطلقا أنأحشر مع أبي بكر وعمر مغلوال، من 
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 القياسية املضمرة في هذا النص هي من خالل التعبير اللفظي هي:  واألدلة

 أبو بكر، عمر بن الخطاب -

 لم يوبق الحكم هذين الرجلين -

 1الحكم ال يوبق أحدا -

الشواهد املعتمد عليها في اللغة العربية،  أكثرالدامغة في البالغة العربية ومن  األدلةيعتبر املثل من  املثل: -2

 تماثلها حادثة أخرى مستحدثة جيئ بها التمثيل واإلقناع حادثة تاريخية أوويقوم املثل على مماثلة قصة بقصة أخرى، 

هذا النوع من صور الحجاج يرد في  أنوهو ما أطلق عليه أرسطو بالحجة الجاهرة ويرى العمري  » الشاهد: -3

 2«النبوية، وتضمين الحكم واألمثال  واألبيات الشعرية واألحاديثالكريم الخطابة العربية من خالل االقتباس  من القرآن 

 إلىاآلليات الحجاجية التي حددها محمد العمري في تنظيراته وطبقها في دراساته حتى يصل بها  أهمتلك هي 

 نصوصه لتحقيق اإلقناع والتأثير. عليها املؤلف في التي يعتمدية األساليب الحجاج

 ملتقى مفدي زكرياء:

 مالمح الثورة الجزائرية في شعر مفدي زكرياء

هذا املجال منذ  إلىاملعروفين بنشاطهم السياس ي والثقافي، عرف بانضمامه  الجزائرمفدي زكرياء من أبرز شعراء 

 انخراطه في صفوف الجمعيات املناهضة واملدافعة على الصوت الجزائري كجمعية طلبة شمال إفريقيا املسلمين، وعضوا

حركة انتصار الحريات الديمقراطية  وأخير  حزبأساسيا في حزب نجم شمال إفريقيا، عضوا في حزب الشعب، عضو في 

 نشاطه الذي مثله في نشاطه األدبي.بداية  إلىصفوف جبهة التحرير الوطني، كل هذه الجمعيات واألحزاب أهلته  إلىانضم 

أعماله األدبية كانت اللسان الصارخ والقلم املسجل للتاريخ الجزائري وأضحت الثورة الجزائرية مادة خصبة 

ووقوفهم  وتأييدهم لهذا الحدث  نضالهمين من التعبير عن الجزائريلإلبداع األدبي مكنت مفدي زكرياء وغيره من الشعراء 

 التاريخي.

بهذا  التزاماوعلى هذا األساس يعد مفدي زكرياء من أكثر الشعراء العرب عموما والجزائريين على وجه الخصوص 

 اللون اإلبداعي وقد أثبت ذلك  من خالل آثاره األدبية.

 شعر الثورة عند مفدي زكرياء:

فدي زكريا جسد لنا الثورة بكافة تعاليمه أن مالجزائري وبالذات الجانب الشعري منه يرى  األدباملتتبع لتاريخ  إن

بداية من املكان إذ تجاوز في شعره القيمة الطبيعية للمكان لتصويره في صورته الثورية مجسدا ذلك بالعناصر الجمالية 

أحمد فسية التي كان عليها الكاتب ان ذلك وهذا ما يدعونا للوقوف عند قول واإليقاع والداللة معبرا بذلك على الحالة الن
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حيدوش فيقول املكان هو الذي  ثار على الظلم والطغيان قبل اإلنسان وأنه هو الذي مارس الفعل والواقع ان اإلنسان 

فاملكان  األحياننسان في أغلب الشاعر لم يفرق بين املكان واإل أنوكان املكان حاميا له، بيد هو الذي ثار على الوضع 

  أيضاالثورة يتم عبره  أبطالاملكان ومدح مكان ولذلك فهجاء املستعمر يتم من خالل  واإلنسانإنسان 

 الجبال قصيد اقرأ كتابك

املدينة م فتحول عنده من رمز لآلخر 1959-1937سنوات متراوحة عل على خمس مرات ما بين  7السجن قض ى 

 رمز األنا  إلى

 أبعاد تصويره للمكان

 البعد الديني

 البعد السياس ي

 البعد الثوري



 

 

 جامعة محمد خيضر_بسكرة_

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 امللتقى الوطني:

 الحديث.البالغة الجديدة )املصطلح واملفهوم( بين التراث العربي والفكر اللغوي 

 .2022ماي  10_09يومي: 

 زينب عالوة. : املشارك األول   لقبو سم ا

 الصفة: طالبة دكتوراه.

 اسم ولقب املشارك الثاني: راوية حمزة.

 الصفة: دكتورة.

 جامعة محمد خيضر _بسكرة_ االنتماءمؤسسة 

 biskra.dz-zineb.allaoua@univ/  0675839869 املشارك األول: اإللكترونيالهاتف والبريد 

 rawiahamza2016@outlook.com/0667117721:البريد االلكتروني للمشارك  الثانيالهاتف و 

 بين البالغة  القديمة والبالغة الجديدة.األول املحور محور املداخلة:  

 أثر كتاب بيرملان "رسالة في الحجاج" في التأصيل لنظرية الحجاج في الفكر اللغوي الغربي الحديث. عنوان املداخلة:  

 امللخص:

إن عودة االهتمام الحالي بالبالغة الجديدة تدين بالكثير إلى كتابات الفيلسوف والقانوني البلجيكي األستاذ في      

بمشاركة لوس ي  1970ثم في عام  1958في عام شر ( الذي ن1984_1912جامعة "بروكسل" شاييم بيرملان )

والذي أعيد نشره وترجمته أكثر من مرة، ترتبط "البالغة الجديدة "  "أولبرشتس تيتيكا كتاب "رسالة في الحجاج

في الكثير من أثرا كبيرا بالتقليد البالغي األرسطي وتقوم بتحديثه..وقد تركت أعماله  "العنوان الفرعي للكتاب

 ي مجال الحجاج.لبحوث  فا
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  مقدمة:  

تدرس املدرسة البيرملانية التي موقعها "بروكسل" الخطابة من وجهة نظر اإلقناع والحجاج، إذ يأخذ بيرملان      

بالغايات الحجاجية إذ يقول: وبالنسبة إلينا نحن الذين نهتم أقل اهتمام بشرعية الطريقة األدبية في التعبير وتهتم 

ما ليس دراسة مسألة املحسنات في مجموعها وإنما بيان كيف أن باألساس بتقنيات الخطاب اإلقناعي، يبدو لنا مه

 1استعمال ومكامن بعض املحسنات املحددة تفسر بالحاجات الحجاجية.

وعن طريق الصدفة الالفتة للنظر تم نشر الكتابين املؤسسين للعودة املعاصرة لالهتمام النظري  1958في عام       

وكتاب  "لوس ي أولبرشتس تيتيكا"و "لشاييم بيرملان"لبالغة الجديدة ا"بالحجاج وهما: "رسالة في الحجاج 

 2."لستيفان توملن"الحجة  "استخدامات

 الخطابة )البالغة الجديدة(:

الخطابة )البالغة الجديدة(هو العنوان الفرعي للكتاب الذي اختاراه بيرملان وتيتيكا اهتم فيه صاحباه بتصنيف      

آليات الحجاج باعتباره تقنية خاصة ومميزة لدراسة املنطق التشريعي والقضائي على وجه التحديد، وسيصبح هذا 

 الحقة.العنوان الفرعي  عنوانا أصليا للكتاب نفسه في طبعة 

إن صفة التجديد التي تحدث عنها املؤلفان تعني ضمنيا أن هناك خطابة )بالغة قديمة(، فإذا كانت الخطابة      

)البالغة( الجديدة مطابقة في منظرهما فإن مرامي هذه التسمية ال يمكن أن يتأتى إال بالوقوف وقفة متأنية على 

 ال من خالل مصنفهما إخراجها من دائرة الحجاج.املقصود بالخطابة )البالغة ( القديمة التي حاو 

ق.م  485نشأت الخطابة )البالغة( بحسب ما يذهب إلية روالن بارت من املحاكمات حول امللكية ، فحوالي سنة      

" من صقلية بتهجير السكان ونقلهم ومصادرة امللكية من أجل "Hieronو"هيرون"  "Gelon" قام الطاغيتان "جيلون"

 سيراكوزة وتمليك املرتزقة، وبعد أن أطاحت بهما انتفاضة ديمقراطية وأريدت العودة إلى الوضع السابقإعمار 

، فقد كانت حقوق امللكية غير واضحة تماما، فكانت تلك املحاكمات من نمط حدثت نزاعات قضائية ال تحص ى

بالفصاحة؛ هذه الفصاحة املتضمنة في  جديد كانت تعبئ هيئات شعبية كبرى من املحلفين كان يلزم إلقناعها التمتع

                                                 
 .50_40، ص ص 2020أبو بكر عزاوي، الحجاج بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب، األردن،  1
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 .41، ص 2011السعودية، 



 

 

آن معا للديمقراطية والديماغوجية وللقضائي والسياس ي  )ما سمي بعد ذلك باملشوري( سرعان ما أصبحت 

   Empédocle d'grigenteموضوعا للتدريس، وكان أول أساتذة هذه املادة الجديدة "أمباذقليدس األغرجنتي 

وانتثل هذا التدريس   Tisias)وأول من أخذ أجره مقابل دروسه( وتيسياس تلميذه في سيراكوزة  Coraxوكوركاس 

افعون في سيراكوزة وآثينا في  بالسرعة ذاتها إلى آتيكا )بعد الحروب امليدية( بفضل منازعات التجار الذين كانوا يتر

 1.جزئيا أثينيةالوقت نفسه ومنذ أواسط القرن الخامس قبل امليالد صارت الخطابة )البالغة( 

 :الخطابة )البالغة( الجديدة عود على بدء

ال يمكن إدراك تصور بيرملان للخطابة إال بربطه بسياق ظهوره فقد ظهر الكتاب بداية النصف الثاني من القرن      

جذرية عميقة شملت مجاالت السياسة  العشرين  هذا السياق الذي عرف املجتمع األوروبي خالله تحوالت

واالقتصاد واإلديولوجيا...وكان من النتائج املباشرة لهذا التحول، سيادة ثقافة ديمقراطية تكرس التنوع واالختالف، 

وتنبذ العنف واإلقماع وتستهجنهما فكانت الحاجة ماسة إلى نمط جديد من الخطابة تمام كما حدث في السياق 

 2األثيني.

قى أهم سمة وسمت خطابة بيرملان توكيد أهمية املتلقي الذي لم يعد سلبيا، بل أصبح متلقيا فاعال، وأصبح وتب     

الحجاج بذلك وفاقا وتشاركا وحوار بعيدا عن كل أشكال الضغط صحيح أن املتلقي كان حاضرا في البالغة القديمة 

يتلقاه ويفكر فيه، ثم يرد ويناقش ويفند ويدعم لينتقل  أيضا، لكن املتلقي في الخطابة )البالغة( الجديدة لم يتلقى ما

اقع، ويدعم لينتقل من موقع  التلقي إلى موقع من موقع التلقي إلى موقع اإلرسال، فالطرفان يتبادالن فيام بينهما املو

اقع ومن جهة ثانية، فإن املتلقي في الخطابة القديمة بح كم سلبيته كان اإلرسال، فالطرفان يتبادالن فيما بينهما املو

ومن ثم كان يتلقى الخطبة من عل، فالعالقة بينهما رأسية أما املتلقي في الخطابة × في درجة أدنى درجة الخطيب

الجديدة فهو يحكم بإيجابيته يقف في درجة موازية لدرجة املرسل، ومن ثم يتلقى الخطبة من مقابل مواز، فالعالقة 

 3بينهما أفقية.
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الغلبة أو االقتناع في الخطابة الجديدة ال يتأتى ملن يمتلك سحر الخطابة، بل ملن يمتلك إلى  باختصار شديد فإن     

 جانب ذلك فن الجدال وقوة اإلقناع والتأثير وسلطة الحجاج...

تشترك نظريتا الحجاج عند بيرملان وتوملن في أشياء وأخرى مهمة بالتأكيد كخلفيتهما الحقوقية، إال أن اختالفهما       

بل وتباعدهما يبدو أكثر وضوحا، وجزء مهم من هذا االختالف يعود إلى تباين تصورهما األساس ي للحجاج ففي الوقت 

ية )الديكارتية( وذلك بمحاولة إعطاء قابلية الصواب قيمة في البالغية ضد العقالنالذي طور فيه بيرملان نظريته 

مواجهة ماهو الزم، وبتوضيح أهمية اآلراء بمقارنتها بالوقائع، نجد أن نظرية الحجاج لدى "توملن" تنخرط في معارضة 

اقف الحياة اليومية وفي النقاش  لبعض أساليب املنطق مع الرغبة في إصالحه بهدف جعله أكثر قابلية للتطبيق في مو

العقالني، فالحجة عند "بيرملان " تتعلق بعقالنية تختلف عن البرهان الرياض ي، أما بالنسبة لتوملن فإنها أقرب ألن 

 عمومية وتعقيدا من القياس املؤلف.تكون نوعا من االستدالل أكثر 

 أساسيات البالغة الجديدة:

ريقة البالغة القديمة بالغة أرسطو وبالغيي العصور القديمة، وجد بيرملان في ط "Valeurs"ببحثه عن منطق القيم      

السابع عشر وتقلصت لتصبح كما يقول :"  ة الكالسيكية التي تطورت في القرن التي وضعها في موقف معارض للبالغ

بالغة الصور األسلوبية الهادفة لإلعجاب وتحريك العواطف، وكانت دراسات البالغة العامة، التي كتب فيها "بارت 

وجينات" وباحثون معهما عنده تنتمي لهذه البالغة الكالسيكية أكثر من انتمائها للبالغة القديمة إذ تهتم األولى 

 .ماليات الخطاب فيما تهتم الثانية بالوظيفة اإلقناعية فيهباألسلوب وج

البالغة الجديدة بالنسبة لبيرملان ننوجه لكل أنواع املتلقين بل وتتعلق حتى بالحالة الخاصة التي يتشاور فيها إن       

أما موضوعه فهو دراسة اإلنسان مع نفسه، وال يكون الحجاج دقيقا أبدا، وفقا لبيرملان إال إذا توجه إلى متلق عام، 

ي كل حقل "الخطاب الهادف إلى اإلفحام أو اإلقناع"، هذه البالغة يمكن أن الخطاب غير البرهاني، وبالتالي فهو يغط

تكملها منهجيات متخصصة تتناسب مع نوع املتلقي ونوع املادة املطروحة على الرغم من هذه النظرة الضيقة فيما 

حجاج تضع هذه اإلشكالية بوضوح في بعد تواصلي وهي ذاتها التي كانت مركز اهتمام يخص البالغة فإن نظريته في ال

البالغيين القدماء الذين كانوا ال يفصلون نهائيا مسألة تشكل األفكار ومسألة انتقالها، والسبب في ذلك كما يقول 



 

 

قبول املتلقي لألطروحات  بيرملان: "إن هدف الحجاج ليس استنباط نتائج لبعض املقدمات، وإنما إثارة وزيادة

 1املقدمة ليقبل بها.

 

 

 القطيعة مع ديكارت:

تحقيقها مع تصور العقل تبين السطور األولى من كتاب"رسالة في الحجاج" بجالء القطيعة التي يحاول بيرملان      

واالستدالل عند ديكارت" والذي يجعله دليل العقل، لم يعد يعتبر العقالنية إال في البرهان الذي ينطلق من أفكار 

جلية ومغايرة لينتشر وضوح املسلمات املقررة على كل القضايا املطلوب إثباتها يقول: إن فكرة الوضوح التي تعتبر 

اقشتها إذا أردنا أن نقيم مكانا لنظرية الحجاج تقر استخدام العقل من أجل التحكم في صفة العقل هي التي يجب من

بيرملان وكل أولئك الذين سيتبعونه في ذات الطريق فعلنا ومن أجل ممارسة التأثير في أفعال اآلخرين" بهذا فإن طموح 

ة تتعلق باألمور اإلنسانية التي ال تنتمي في بروكسل هو إظهار وبناء املبادئ العقالني  M.Mayerخاصة "ميشيل ماير" 

 للوضوح البرهاني الذي ال يتناسب كثيرا معها، وال لعدم عقالنية اللجوء إلى العواطف.

 مسألة تلقي الحجة:

ية فعل الحجاج ذاته، فيقول مؤكدا: لكي يحدث يطرح "بيرملان" مسألة املتلقي على مستووين: األول: هو احتمال     

تحقق في لحظة معينة مجموعة من العقول، ويجب أن نكون مثقفين قبل أي ش يء، ومن حيث حجاج يجب أن ت

اقع أن  املبدأ على تشكل هذه املجموعة املستشيرة، ثم بعد ذلك على عملية املناقشة الجماعية ملسألة بعينها والو

 2هذه ليس من البديهيات.

وبعد ذلك يضع مسألة املتلقي على مستوى آخر، هو" بناؤه من قبل الخطيب، وهنا يتقاطع "بيرملان" مع إحدى      

القضايا األساسية في البالغة القديمة التي يمكن بهذا املنحى، أن تتالقى مع بعض اإلشكاليات في النظريات الحالية 

 للتلقي والتي اشتهرت في أوساط علوم التواصل.

                                                 
 .43يخ نظريات الحجاج، المرجع السابق، ص تار فيليب بروتون، جيل جوتييه،   1
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إن همة بسيط وجوهري:" إن معرفة أولئك الذين تنوي إقناعهم شرط مسبق ألي حجاج فعال بمعنى آخر يجب       

يدمج هذا التوقع  في تصور الرسالة ذاتها وهذا موقف على املرسل أن يتوقع كيفية تلقي رسالته اإلقناعية، وأن 

راء مقررة سلفا...ومن هذا الحضور للتلقي في اكتشفه أرسطو مسبقا وذلك بقوله إننا ال نحاجج إال انطالقا من آ

مقدمة فعل الحجاج، استطاع أن يستنبط أن )الثقافة الشخصية لكل متلق تظهر عبر الخطابات املوجهة إليه، 

نفسها وإلى حد كبير، ونعتقد أن لنا الحق في استنباط بعض املعلومات  وذلك بطريقة تبين أن من هذه الخطابات

 البائدة وبإمكاننا أن نضيف واملتعلقة بحضاراتنا كذلك.  املتعلقة بالحضارات

      

      

 خاتمة:

إن عودة االهتمام الحالي بالبالغة الجديدة تدين بالكثير إلى كتابات الفيلسوف والقانوني البلجيكي األستاذ في      

بمشاركة لوس ي أولبيرشتس  1970ثم في عام  1958(، الذي نشر في عام 1984_1912جامعة بروكسل "شاييم بيرملان" )

ه أكثر من مرة، ترتبط "البالغة الجديدة" العنوان الفرعي تيتيكا كتاب "رسالة في الحجاج والذي أعيد نشره وترجمت

للكتاب بالتقليد البالغي األرسطي وتقوم بتحديثه، هذه البالغة الجديدة تدخل في عملية قطيعة مع املنطق البرهاني 

ان وفلسفة الوضوح على الطريقة الديكارتية وذلك لفتح املجال أمام منطق حجاجي غير رياض ي، وعليه يعرف بيرمل

التي تسمح بإثارة األذهان أو زيادة تعلقها باألطروحات التي تعرض من أجل الحجاج بأنه "دراسة التقنيات الخطابية 

أن نقبلها" وقد تركت أعماله أثرا كبيرا في الكثير من البحوث الحالية في مجال الحجاج والتي تجسد اتجاها مهما جعل 

 يتحدث عن مدرسة بروكسل." L'empereur" 1999البعض مثل "المبرور" 
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ص:
ّ
 امللخ

تي كان 
ّ
 البالغة الجديدة هي بالغة الِحجاج، وقد وّصفت بهذه الّصفة في ِقبال البالغة األرسطّية )القديمة( ال

ّ
إن

ب، وظروف محيطة 
َ
الث )مخاِطب، مخاط

ّ
أثير في الخطاب وجعله مثالّيا في أبعاده الث

ّ
غرضها بيان مكّونات فّن اإلقناع والت

ف فبالخطاب(، وقد أسهم ظهور كتاب: 
ّ
فيه  ي الحجاجمصن

ّ
رس في تطّور الّد ( tyteca( َو ) perelman) "تيتكا"و "بيرملان"ملؤل

افه. أي به من مثالّية أرسطو إلى معقولّية حوارّية تؤالف بين أطر
ّ
 الحجاجي وكذا الن

سليم إلى معقولّية القبول واإلذعان عبر حوارّية ال إلزامّية
ّ
الي الخروج به _الحجاج_ من حتمّية الت

ّ
وكذا بعيدة  وبالت

 البالغة في مرحلة ما بين 
ّ
زت 18/19)القرنين  "أرسطو" و"تيتكا"عن املنطقّية الّصارمة. وتجدر اإلشارة _ها هنا_ إلى أن

ّ
م( رك

غوي.
ّ
نميق الل

ّ
 لدراسة الت

ً
عابير وعّدت وسيلة

ّ
 على جمالّية الت

 على ما تقّدم تنبثق اإلشكالّية اآلتّية: ما الفوارق بين بالغة 
ً
حا

ْ
وما الجديد  "بيرملان" و"تيتكا"؟وبالغة  "أرسطو"ورك

 املضاف في فهم الحجاج حسبهما؟ 

رقه عبر صفحات هذا البحث.
َ
 وهذا ما سنحاول ط

 الكلمات املفتاحّية: 

 ة.الحجاج، البالغة القديمة، البالغة الجدبدة، الحواريّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

رعرع في أحضانها_ تتسم 
َ
لقد مّر الّدرس الحجاجي بمراحل تخللتها انكساراٌت وركوٌد في مرحلٍة كانت فيها البالغة _التي ت

 أّنها ارتبطت عند 
ّ

 تحمُل أساليب تجميلّية وتنميقّية غايتها فنية صرفة، إال
ً
عليمّية وترى في الخطاِب رسالة

ّ
باملعيارّية والت

 من  "أرسطو"
ً
حّدث واإلقناع، فنظر إليه _إلى الحجاج_ بعّده مكّونا

ّ
في الوقت ذاته بالحجاج، ملا له من أهّميٍة بالغٍة في فّن الت



 

 
2 

له، وتتغّير وظائفه وطرقه االستداللّية بتغّيره، فشهدت بذا البالغة _بعد 
ّ
ل بتشك

ّ
 "أرسطو"مكّونات الخطاب يتشك

ً
_ انحطاطا

 عن الفكرة األ 
ً
عيد بعثها وإحياؤها في رسطّية لتدور في فل  األسلوبيات والصّ وزيحا

ُ
ور البيانّية واملحّسنات البديعّية، إلى أن أ

نته من بلوغ  خاٌص  بغة حجاجّية، فأصبح للحجاج مجاٌل الّدراسات الحديثة، أين اصطبغت البالغة بِص 
ّ
بآلياٍت وتقنياٍت مك

غوّية القائمة على أسٍس 
ّ
ظرّية الل

ّ
فهما  "بيرملان" و"تيتكا" علميٍة دقيقٍة، أبانها وأرس ى دعائمها  العاملانمنزلة الن

ّ
من خالل مؤل

ف في الحجاج(، 
ّ
 الحجاجّية مع إضافاٍت وتحويراٍت مّيزت فكرهما عنه.  "أرسطو"مستنَدين في انطالقتهما إلى أفكار )مصن

 مفادها: 
ٌ
 على ما سبق انبثقت إشكالية

ً
 وتأسيسا

 وما الجديد املضاف في فهم الحجاج حسبهما؟ "بيرملان" و"تيتكا"؟غة أرسطو وبالغة ما الفوارق بين بال  _

 ولإلجابة عن هاته اإلشكالّية شّق البحث طريقه عبر العناصر اآلتية: 

  .مفهوم الحجاج_ 

 ."أرسطو"معالم بالغة _ 

  "بيرملان" و"تيتكا".البالغة الجديدة لـ _ 

 . الحجاجّية و"تيتكا""بيرملان"  بالغةأساسيات _ 

  "بيرملان" و"تيتكا".وبالغة  ""أرسطو _ نقاط االختالف بين بالغة

قاط املستنتجة واملتوّصل إليها.
ّ
 لُيختتم البحث في نهايته بخاتمٍة أوجزنا فيها أهّم الن

ي نظرّية الحجاج عند كّل من "أرسطو" و"بيرملان" و"تيتكا"، مستع ينين باملنهج معتمدين املنهج الوصفي في تقص ّ

.
ً
ضاف حديثا

ُ
ثام عن الجديد امل

ّ
 املقارن في الكشف عن الفوراق الكامنة بينهما وكشف الل

 :
ً
 مفهوم الحجاج: أّوال

( وقد رّده  املعجمات العربّيةالحجاج في 
ً
نائي  مقاييسه في"ابن فارس" من )حاّج يحاجُج حجاجا

ّ
)ح ج(  إلى الجذر الث

 :
ً
قصد أو ُيقَصد بها الحاء والجيم أصوٌل »قائال

ُ
، فاألّول القصد )...( وممكن أن تكون الُحّجة مشتقة من هذا، ألّنها ت

ٌ
أربعة

ه؛ أي: غلبته بالحّجة... والجمع حجٌج، واملصدر الحجاُج.
ُ
 فَحَججت

ً
النا

ُ
 ف

ُ
  1«الحّق املطلوب، يقال: َحاَججت

 يحصرُه في ت
ً
غوي ملصدر الحجاج مفهوما

ّ
أصيل الل

ّ
م إقناع نستشف من هذا الت

ّ
ل  الخطابات التي يهدف بها املتكل

 بالحّجة. 
ُ
أثير فيه، فيدفعه إلى اإلقدام أو اإلحجام عن أمٍر ما، وهنا الغلبة

ّ
ي بفكرته والت

ّ
 املتلق

ي على االقتناع بما تعرضه »فهو  االصطالحأّما في 
ّ
جملة األساليب التي تضطلع في الخطاب بوظيفٍة هي حمل املتلق

 تؤّدي إلى  2«ة في حجم هذا اإلقناع.عليه أو الّزياد
ٌ
 تعمُل على عرض الحجج وتوظيفها من جهة، وكيفية

ٌ
وهو بهذا املعنى آلية

م وطبيعة الّسامع 
ّ
غوّية ذات األبعاد البالغّية من جهٍة أخرى، دون أن تهمل في خضم ذل  شخصّية املتكل

ّ
بناء األساليب الل
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ٌق به
ّ
واصلي متعل

ّ
 الغرض الت

ّ
م بين املعطيات الحجاجّية و املستهدف، ألن

ّ
ظروف املقام عاّمة، ما، ويكمن في مدى مناسبِة املتكل

فسّية والجوانب لومدى قدرته ع
ّ
واحي الن

ّ
 إلى مدى استثمار الن

ً
ى استغالل هذه املعطيات إلقناع املستمع بخاّصة، إضافة

أثير.
ّ
  3الوجدانّية من أجل حتمّية هذا الت

 :
ً
 معالم بالغة "أرسطو": ثانيا

الوعاَء الذي تصّب فيه البالغة الكالسيكّية الغربّية، فقد  (ق.م 322ق.م/  Aristote( )384) "أرسطو" يعّد فكر

 من الّزمن، والبالغة عند 
ً
 طويلة

ً
أثير واإلقناع،  "أرسطو"حملت أفكارُه حقبا

ّ
خطاٌب حجاجٌي باألساس يقوم على وظيفتي الت

 
ً
 أو سلبا

ً
إقناعه إيجابا ويحصل اإلقناع حين يهّيأ املستمعون ويستميلهم للقول »ويتوّجه إلى الجمهور الّسامع قصد توجيهه و

نا ال  الخطابي، حوى 
ّ
ذة أو األلم، بالحّب والكراهّية...صدر األحكام على نوٍع واحٍد حسَبما نحّس بن يشعروا بانفعاٍل ما، ألن

ّ
 4«الل

ا كانت بالغة 
ّ
رق املمكنة لإلقناع»تكمن في "أرسطو" ومل

ّ
ف هذا _اإلقناع_ عنده على ثالثة أركان  5«الكشف عن الط

ّ
توق

 )حجج( هي: 

 ( حّجة اإليتوسEthos:)  قة بأخالِق القائل أو الخطيب؛ فالخطيب
ّ
 يقنع باألخالق إذا كان كال »وهي املتعل

َ
ى مه ُيلق

قة على درجٍة أكبٍر وباستعداٍد أوسع بأشخاٍص معتبرين في كّل األمور وبوجٍه 
ّ
نا نستشعر الث

ّ
قة، ألن

ّ
 بالث

ً
على نحٍو يجعله خليقا

اس من خلقه قبل 
ّ
ه الن

ّ
م، ال عن طريق ما تظن

ّ
عاٍم )...( وهذا الّضرب من اإلقناع ينبغي أن يحدث عن طريق ما يقوله املتكل

م، 
ّ
سهم بش يٍء في قدرته على اإلمتاع بل على العكس أن يتكل

ُ
م ال ت

ّ
خصّية التي يكشف عنها املتكل

ّ
يبة الش

ّ
 الط

ّ
 أن

ً
وليس صحيحا

 6«ينبغي أن ُيعّد خلقه أقوى عناصر اإلقناع لديه.

 ( حّجة الباتوسPathos:)  اإلقناع يمكن أن يتّم بواسطة »ما، فـ ٍة نفسيّ  وُيقصد بها تصدير الّسامع في حالٍة

 ملشاعرهم، فأحكامنا حين نكون مسرورين ودودين ليست هي أحكامنا حين نكون مغمومين 
ً
الّسامعين إذا كانت الخطبة مثيرة

فون الخطابة اليوم يريغون إلى توجيه كّل جهودهم نحو إحداث هذه اآلثار.
ّ
 معظم الذين يصن

ّ
وعلى  7«معادين، ونعتقد أن

 على  "أرسطو"ا َيشترط هذ
ً
رق »في الخطيب أن يكون قادرا

ّ
أن يفهم االنفعاالت، أعني أن يسمها ويصفها ويعرف أسبابها والط

 حّجتي )الپاتوس( و )اإليتوس( يجعال لو  8«التي بها ستثار.
ّ
 من عل نهذا فإن

ً
 "أرسطو". األخالق على حّد اعتبار  مالبالغة فرعا

 وغوس
ّ
ه يثبت»وهو الكالم أو  :(Logos) حّجة الل

ّ
يحدث في »فاإلقناع  9«القول نفسه من حيث هو ُيثبت أو يبدو أن

ومن يمل  هذه الحّجة أو  10«الكالم نفسه إذا أثبتنا حقيقة أو شبه حقيقٍة بواسطة حجٍج مقنعٍة، مناسبٍة للحالة املطلوبة.

فكير املنطقي.
ّ
 على الت

ً
 الوسيلة في اإلقناع يكون قادرا

الثة حَسب  تتناسب كّل 
ّ
  11مع نوٍع من أنواع الخطابة: "أرسطو"واحدٍة من هذه الحجج الث

 :باع أقوِم املسال  واجتناب أسوئها، وتناسبها حّجة  الخطبة املشورّية
ّ
وصية بات

ّ
افع والّضار والت

ّ
وغايتها بيان الن

ى وإن كان على غير 
ّ
)اإليتوس(، فعلى الخطيب في الخطبة املشورّية أن يتزّين بحسن الخلق فيما يتوّجه به إلى الّسامعين حت

اقع.   ذل  الخلق في الو
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 :ثبيتّية
ّ
مامها وقو  الخطبة الت

ّ
ما  ؛املدح والذ

ّ
ريف وذّم الخسيس، وتناسبها حّجة )الباتوس(؛ والباتوس إن

ّ
مدح الش

 بذل  اإلقناع، وهذا 
ً
قا

ّ
هو مجمل االنفعاالت واألهواء واملشاعر التي ينبغي على الخطيب أن يثيرها في نفوس الّسامعين محق

فس فيعرف كيف يثير مشاعر جم
ّ
 بالن

ً
 هوره، ومن أين يأتيهم. يقتض ي على الخطيب أن يكون عاملا

 :وغوس( _الكالم  الخطبة املشاجرّية
ّ
لم، وِقوامها االّتهام والّدفاع، فتناسبها حّجة )الل

ّ
التي غايتها بيان العدل والظ

  ."أرسطو"نفسه_ فهاهنا يكمن املظهر الجدلي بحّق في بالغة 

الثة املكّونة له )الّسامع/ املستمع/ الخطبة(  "أرسطو"وفي هذا نالحظ تركيز 
ّ
على عناصر بناء الخطاب _األطراف الث

ق عبر 
ّ
ق بمجموعٍة من الوسائل اآلدائّية؛ فإّما يتحق

ّ
سهمة في تحقيق اإلقناع، فالحجاج إذن حَسب "أرسطو" يتحق

ُ
وامل

 في نسق الرّ 
ً
وغوس الذي يعني الكالم والحجج واألدلة، ويظهر ذل  جليا

ّ
ق عبر اإليتوس الذي الل

ّ
واصلّية، وإّما يتحق

ّ
سالة الت

ق 
ّ
حلي بها، وإّما يتجّسد في الباتوس الذي يتعل

ّ
ل جملة القيم األخالقّية والفضائل العليا الواجب على الخطيب الت

ّ
يمث

ة»باملخاطب ويكون في شكل انفعاالت 
ّ
  12«الخطابّية. هاته الّرؤية البالغّية قد بزغت في خضم استقصائه عن الحجج واألدل

وقد أعني بالتي غير »... بين نوعين من الحجج؛ حجج صناعّية وغير صناعّية وهنا يقول:  "أرسطو"كما مّيزت بالغة 

صناعّية تل  الالتي تكون ليست بحيلٍة منا، ولكن بأموٍر متقّدمة )...( وأّما الالتي بالّصناعّية فما أمكن إعداده وتثبيته على 

 ناتٌج عن تل  الحّجة اإلقناعّية التي تستمّد قّوتها من  13«وبأنفسنا.ما ينبغي بالحيلة 
ً
صديق الحاصل من الخطبة إذا

ّ
والت

 في تحقيق اإلقناع. 
ً
 أساسا

ً
ة والحجج، وهذا يعني أّنها تعّد عامال

ّ
 األدل

الي قد أواله وب، 14«تفكيٌر عقلٌي بواسطته يتّم إنتاج العلم» ؛ وهوقائٌم على االستدالل"أرسطو"  والحجاج عند
ّ
الت

ي 
ّ
نتجة للقول الخطابي ملا له من دوٍر في إقناع املتلق

ُ
 ُعظمى في املمارسة الحجاجّية، وحرص على دراسة القواعد امل

ً
أهّمية

تائج باملقّدمات بعالقاٍت منطقّيٍة عقلّيٍة، فاالستدالل طلب الّدليل 
ّ
وهو قوٌل »وإيصال الفكرة له، وذل  عن طريق ربط الن

 م
ٌ
ف

ّ
م بها لزم عنها بالّضرورِة قوٌل آخٌر.مؤل

ّ
سبة لـ 15«ن أقواٍل إذا ُسل

ّ
 في  "أرسطو"فاالستدالل بالن

ً
ل أنموذجا

ّ
أصبح يمث

عرض علينا.
ُ
 الخطاب الحجاجي كونه يساعد في الحكم على األقاويل املختلفة سواًء تل  التي ننتجها أو التي ت

 :
ً
 و"تيتكا":  البالغة الجديدة لـ"بيرملان"ثالثا

اني من القرن العشرين بالّضبط عام  ؛ُبعِثت البالغة
ّ
صف الث

ّ
 مع بداية الن

ً
"شايم م، مع 1958وكانت بعثتها تجديدا

ف في الحجاج( في كتابهما   (Olbrechts Tyteca) أولبيريتشس تيتكا""و (Chaïm Perelman) بيرملان"
ّ
مرتكَزين على )مصن

مييز الذي أقامه ف»الحجاجّية لبناء نظرّيتهما  "أرسطو"بالغة 
ّ
بين  "أرسطو"نقطة انطالق البالغة الجديدة، هو الت

حليلي واالستد
ّ
 بااالستدالل الت

ٌ
ل من لالل الديالكتي، األّول مرتبط

ّ
اني فينطلق من املقّدمات التي تشك

ّ
ّصواب واملنطق، أّما الث

 والقابلة للصّ 
ً
واب، وذل  بهدف استنباط أو قبول أطروحات أخرى، إّنها هذه الجدلّية التي يريد اآلراء املقبولة عموما

 .الجديدة التي قادها رفقة زمالئه لذا فقد ُعّد كتابه الباعث الّرئيس لثورِة البالغة 16«توسيعها وتجديدها. "بيرملان"

ل  
ّ
عامل مع البالغة في ضوء رؤيٍة  "بيرملان"ولقد تمث

ّ
حجاجّية إقناعّيٍة، انطلق من أفكار  املنهج األرسطي في الت

 في مجال يؤمن فيه  سطو"ر "أ
ً
، ومناقشة

ً
، توسيعا

ً
 "بيرملان"ويحّدد »بحرّية الحجاج واالقتناع  _"بيرملان"_حول البالغة شرحا

نبي عن ارتكاٍز تأسيس ي، واسم الكتاب في ذاته يُ  17.«)إمبراطورّية البالغة(ظروف التقائه مع البالغة األرسطّية في مقّدمة كتابه 
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 في  "أرسطو"في بالغة "بيرملان" فقد وجد 
ً
نته من االنطالق في بناِء نظرّيٍة حجاجّية أدار بها ما كان معهودا

ّ
أرضّية خصبة مك

، فكان كّل نتاجها يصّب في زاوي "أرسطو"الفترة ما بينه وبين 
ً
 أسلوبيا

ً
 جماليا

ً
ة تل  الفترة التي شهدت فيها البالغة مسارا

 تحسين الخطاب بالّصور والبديعّيات. 

 
ّ
 ذل  أن

ً
 أرسطّية جديدة

ً
 البالغة الجديدة هي بالغة حجاجّية؛ يمكن عّدها بالغة

ّ
الي فإن

ّ
و"تيتكا"  "بيرملان" وبالت

لكن برؤيٍة جديدٍة يمكن حصر أبرز مالمحها في كون  "أرسطو"،اشتغال على القضايا الحجاجّية ذاتها التي اشتغل عليها 

 عن االعتباطّية » و"تيتكا"_ _" بيرملان"حجاج حسَبها ال
ً
سليم برأي آخر بعيدا

ّ
معقولّية وحرّية، وهو حوار من أجل حصول الت

 
ّ
ه أن

ّ
ذين يطبعان الجدل، ومعنى ذل  كل

ّ
 عن اإللزام واالضطرار الل

ً
 وبعيدا

ً
ذين يطبعان الخطابة عادة

ّ
معقول الل

ّ
والال

الي فقد أعاد  18«الحجاج عكس العنف بكّل مظاهره.
ّ
توجيه مسار الحجاج من الجدل واملنطق  و"تيتكا" "بيرملان"وبالت

وهيم
ّ
ضليل أو الت

ّ
 .والخطابة إلى الحوار والحرّية والعقل دون اعتماد العنف أو الت

 :
ً
 و"تيتكا" الحجاجّية:  أساسيات بالغة "بيرملان"رابعا

 التي قام عليها، 
ُ
 منه، لتتضح بعد ذل  األعمدة

ُ
قبل الحديث عن أساسيات علٍم معّيٍن البّد وأن نبّين موضوعه والغاية

 البالغة الجديدة التي أرس ى دعائمها 
ّ
 أن

ً
 الحجاج؛ فموضوعه عندهما هو  و"تيتكا" "بيرملان"وكما أشرنا سابقا

ُ
هي بالغة

سليم بما ُيعرض عليها من أطروحات وأن تزيد في درجة ذل  دراسة تقنيات الخطاب التي من شأنها »
ّ
أن تؤّدي باألذهان إلى الت

سليم.
ّ
ذعان، فأنجع الحجاج ما يزيد من درجة ذل  اإل و  أن يجعل العقول تذعن ملا ُيطرح عليها»والغاية منه _الحجاج_ 19«الت

ق في جعل حّدة اإلذعان تقوى درجتها عند الّسامعين بشكٍل يبعثهم 
ّ
  20«على العمِل املطلوب إنجازه أو اإلمساك عنه.ُوف

الي تدخل 
ّ
 إّياه؛ وهي بالت

ً
قليد البالغي األرسطي محّدثة

ّ
 بالت

ٌ
 البالغة الجديدة مرتبطة

ّ
 فإن

ً
 على ما تّم إيرادُه سلفا

ً
وارتكازا

حجاجي غير رياضياتي ينأى عن في عملية قطيعة مع املنطق البرهاني وفلسفة الوضوح الّديكارتّية، لتفتح املجال أمام منطٍق 

بالغة الّصور األسلوبّية الهادفة لإلعجاب وتحري  العواطف، ويهتّم بالوظيفة اإلقناعّية فيه بدرجٍة أولى، فيكون لّب 

بليغ واإلقناع على حٍد سواء وبذا 
ّ
خاطبّية بناء عالقٍة مع اآلخر قصد الت

ّ
 أكثر من كونه »العملّية الت

ً
غا

ّ
م مبل

ّ
يصبح املتكل

.ن
ً
  21«اقال

 نقف بهذا على أساسين هما: و"تيتكا"  "بيرملان"وبالعوِد لتبيان أساسيات بالغة 

وسيع. _ 
ّ
جديد والت

ّ
ظرّية األرسطّية؛ فعملهما يندرج بالكامل في اإلرث األرسطي مع محاولة الت

ّ
 االنتماء للن

ق باملنطق البرهاني وفلسفة الوضوح؛_ا
ّ
  لقطيعة مع الفكر الّديكارتي املتعل

ً
الي فهما يعيدان فتح نموذج انطالقا

ّ
وبالت

 للعقل، هي التي يجب مناقشتها إذا أردنا أن نقيم »من املبدأ البسيط والجذري القائل: 
ً
 فكرة الوضوح التي تعتبر صفة

ّ
إن

أثير على أفعال اآل 
ّ
م في فعلنا ومن أجل ممارسة الت

ّ
حك

ّ
 لنظرّية الحجاج تقّر استخدام العقل من أجل الت

ً
خرين، ومنه مكانا

ق باألمور اإلنسانّية التي ال تنتمي للوضوح البرهاني الذي ال يتناسب كثيًرا معها.
ّ
  22«الّسعي إلى بناء مبادئ لعقالنّية تتعل

؛ ألّنها تقوم على "أفالطون"تصّورات و"تيتكا"  "بيرملان"كما وقد استبعد 
ً
الجدل والّسفسطة  والّسوفسطائيين أيضا

  23ملناورة الواهمة واعتماد املثل العليا املطلقة.ي واطواملنهج املغال
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نظرّيتهما الحجاجّية أّنهما يعتبران اإلقناع الوظيفة األساسّية  "تيتكا"و "بيرملان"ومن أهّم األفكار التي أّسس عليها 

 وتزيينّية، وظيفتها اإلمتاع فقط كما هو 
ً
 وجمالّية

ً
ية

ّ
 فن

ً
 الّصور البالغّية في نظرهما ليست صورا

ّ
أثير، كما أن

ّ
للبالغة وليس الت

قليد
ّ
از، هذا وُيعّد الحجاج عملّية تفاعلّية تقوم على قناعّيٍة بامتيإّية، بل هي من طبيعٍة حجاجّيٍة و سائد في البالغة الت

 الهدف من الّرسالة 
ّ
م الخطيب ألن

ّ
مجموعٍة من العناصر: املرسل، الرسالة، الّسامع، وُيعّد اآلخر _الّسامع_ أهّم من املتكل

 عبر مجموعٍة من املسارات الحجاجّية للوص
ً
 وعقالنيا

ً
واصلّية هو إقناع اآلخر ومحاججته برهانيا

ّ
ول إلى الحقيقة والحّل الت

وغوس الحجاجي هو إقناع اآلخر ودفعه 
ّ
جاه الحجاج... فالغرُض من توظيف الل

ُ
الّراجح، واستكشاف ردود فعل املخاطب ت

سليم والرض ى عن الحّجة.
ّ
الي يسعى حجاج  24للت

ّ
اقِع في منطقٍة ُوسطى بين  و"تيتكا" "بيرملان"وبالت إلى تحقيق االقتناع الو

 االستدالل واإل
ً
 الّسامع في حالة االقتناع يكون قد أقنَع نفسه بواسطة أفكاره الخاّصة ما يدع له مجاال

ّ
قناع، فيحصُل أن

لحرية االختيار وإعمال العقل، فاإلذعان بذل  يكون بواسطة االقتناع. ومن هنا يتحّدد امللفوظ الحجاجي بقدرته على 

 
ّ
م وغير االعتباطي هو وحده القمين بأن تكون له الحّرية اإلنسانّية من الحجاج غير امللز »توجيه األذهان إلى اإلذعان، ألن

 معناه انعدام كّل 
ً
 بنظاٍم طبيعي ُمعطى سلفا

ً
 إلزاميا

ً
 اضطراريا

ً
 الختياٍر عاقٍل، فأن تكون الحّرية تسليما

ٌ
حيث هي ممارسة

 كّل اختيا
ّ
 من الخور، ويستحيل إلى حكم إمكان لالختيار، فإذا لن تكن ممارسة الحّرية مبنية على العقل فإن

ً
ٍر يكون ضربا

  25«اعتباطي يسبح في فراٍغ فكرّي.

، وقد يكون 
ً
 أو محّددا

ً
، افتراضيا

ً
 أو غائبا

ً
 حاضرا

ً
 أو جماعة

ً
وبناًء على ما سبق قد يكون هذا اآلخر املخاطب فردا

 عن الّزمان واملكا
ً
 مجّردا

ً
 كونيا

ً
اقع أو سامعا  في الو

ً
 معّينا

ً
ي شخصا

ّ
 ن حَسب ثقافة كّل عصٍر على حدة. املتلق

 عن ذ
ً
 من مراعاة املفضال

ً
ام ومقتض ى الحال، والبّد من تكييف الخطاب مع مقامات املخاطبين قل  البّد حجاجّيا

، مع تغيير موّجهات الخطاب بتغيير أنماط 
ً
واإلحاطة بمجموع املعارف الخاّصة بموضوع املحاّجة املتعاقد عليها ضمنيا

صف بالفضائل والقيم مخاطبيه، وهنا 
ّ
 الخطبة مرتبطة باإليتوس الذي يمتل  الكفاءة املعرفّية ويت

ّ
البّد من اإلشارة إلى أن

  األخالقّية
ّ
وغوس الل

ّ
بيلة ويستعمل الل

ّ
واصلّية في شكِل موّجهات وتقنيات حجاحيّ غالن

ّ
إقناعّية، أّما وي في رسالته الت ة و

ر 
ّ
رهيب أو بعالم األهواء واالنفعاالت.الّسامع فيرتبط بالباتوس أو بثنائّية الت

ّ
   26غيب والت

قنيات يتّم بسطها على محورين  و"تيتكا" "بيرملان"تتمحور بالغة 
ّ
 حول تحليل تقنيات الحجاج، وهذه الت

ً
أساسا

نفيذ، ومن جهٍة أخرى محور تأثير هذا 
ّ
كبيرين: من جهة محور الخطاب ذاته، خاّصة بنيات الحجاج املوضوعة موضع الت

ي، وذل  في عالقته بقصدية منتج الخطاب؛ ففي الحالة األولى تجري در 
ّ
اسة الحجج وتصنيفها، وفي الخطاب على املتلق

ل الحجاج.
ّ
واصلي الذي يمث

ّ
انية تتّم دراسة املوقف الت

ّ
  27الحالة الث

: نقاط االختالف بين بالغة "أرسطو" وبالغة "بيرملان" و"تيتكا":
ً
 خامسا

ضحت معالم البالغة الحجاجّية مع 
ّ
فه "أرسطو"لقد ات

ّ
 حقيقّية في و )الخطابة(  من خالل مؤل

ً
قٍت والذي أحدث ثورة

ق بالحجاج 
ّ
فه هذا أهّم نقلٍة حدثت، جمع فيه كّل ما يتعل

ّ
نميق، فكان مؤل

ّ
 بصبغة الّزخرفة والت

ً
كانت البالغة مصطبغة

غة، فوضع 
ّ
بيلغ في إطار تواصلّية الل

ّ
 للت

ً
رها الخطاُب تحقيقا

ّ
 على الوظيفة اإلقناعّية التي البد وأن يتوف

ً
زا

ّ
الخطابي مرك

، ما جعل أسس الّدرس الحجاج "أرسطو"
ً
 محكما

ً
 دقيقا

ً
 بفضله ومكانته، وقد  "بيرملان"ي وضعا

ً
ينعته بأب الحجاج معترفا
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  _"بيرملان"_وقف 
َ
فه متمّعٍن م وقفة

ّ
راث الذي خل

ّ
  "أرسطو"،مّحٍص للت

ً
، محّورا

ً
 عليه تأسيسا

ً
فاستقى منه ما استقى مرتكزا

 خاٌص في ال
ٌ
 له نمط

ً
 مختلفا

ً
 بعض املفاهيم التي سارت بالّدرس الحجاجي مسارا

ٌ
 مختلفة

ٌ
 وأهداف

ٌ
حليل ومنهجية

ً
وهو ما » ت

  بالجدل والخطابة عند 
ٌ
 حجاجهما أو خطابتهما الجديدة مرتبطة

ّ
 يدعمه قولهما منذ فاتحة كتابهما بأن

ٌ
ه ارتباط

ّ
اليونان ولكن

باع إلى اإلبداع في رأينا.
ّ
  و"تيتكا" "بيرملان"ولنتلّمس اإلبداع في حجاج  28«تجاوز االت

ً
ونرصد الجديد الذي جاءا به، كان لزاما

 الستنباط الفروق الكامنة بينهما، تجّسد في بالغته الكالسيكّيةامل "أرسطو"علينا عقد مقارنٍة بين حجاجهما وحجاج 

 د منها ما يأتي: وسنور 

 أهّم ميزٍة مّيزت البالغة الكالسيكّية املعيارّية الخالصة؛ فقد سعت حَسب
ّ
إلى تقديس القواعد التي "هنريش بليت"  إن

، يقول في هذا الّصدد 
ً
 طويال

ً
سق بقي عبر »... كّبلتها زمنا

ّ
 هذا الن

ّ
سنة من عمره غير كامٍل، وتعّرض لتغّيراٍت  2500مع أن

 
ّ
فقد امتازت بطابعها  29«وظيفته األولى بقيت مع ذل  واحدة وهي إنتاج نصوص حسب قواعد فٍن معّيٍن. متوالية، فإن

عليمي، فقد كان هدفها األساس تزويد املبدع أو الكاتب املنش ئ بجملٍة من األدوات التي يحتاجها في مجال الكتابة 
ّ
املعياري الت

ية ُبغية اكتساب الفصاحة والبال 
ّ
 غة. الجمالّية والفن

إذ لم يعد الهدف األّول للبالغة العلمّية هو إنتاج »"تيتكا" و"بيرملان"  ه البالغة الجديدة معوهو الهدف الذي نأت عن

صوص بل تحليلها.
ّ
  30«الن

صوص وتأويلها والبحث في مقاصدها ومتضّمناتها، جعلت 
ّ
لة في االهتمام بتحليل الن

ّ
هاته االنتقالّية الهدفّية املتمث

 سمح لها بمنافسه البالغة 
ً
داول... وشهدت تطّورا

ّ
لقي، الت

ّ
ى كتحليل الخطاب، القراءة، الت

ّ
 وصٍل بين علوٍم شت

ُ
الحديثة همزة

داولّية... فهي قد 
ّ
ص، الت

ّ
لة في »مجاالت أخرى كاألسلوبية وتحليل الخطاب، لسانيات الن

ّ
ت عن نزعتها املعيارّية املتمث

ّ
تخل

   31«فهي تتحول من لغة موضوع، إلى لغة واصفة. فرض القواعد لتهتم برصد الوقائع،

ظرّية الحجاجّية لـ
ّ
 موضوع الن

ّ
تتخذ من دراسة الخطاب غير البرهاني ومن تحليل االستدالالت  و"تيتكا" "بيرملان"إن

 هذه املقاربات الّصورّية عاجزة عن استيعاب 
ّ
 لها، ذل  أن

ً
التي ال تقف عند حدود االستدالالت الّصورّية موضوعا

 لكّل خطاٍب غرضُه تحصيل  32االستدالالت اليومّية التي تدخل في حّيز اهتمامات الحجاج.
ً
ظرّية بذا شاملة

ّ
فكانت الن

ي، وبتمّيز بالغة 
ّ
قويم ورصد مختلف آليات الخطاب  و"تيتكا" "بيرملان"االقتناع لدى املتلق

ّ
حليل والت

ّ
وصيف والت

ّ
بالت

طبيق
ّ
ثّبت من فاعليته الت

ّ
ز على الخطاب بصفٍة عامٍة. االجتماعي والت

ّ
 ّية جعلها ترك

ة والبراهين  سطو""أر إذا كان و 
ّ
 األدل

ً
 اإلقناع ُيخاطب العقل مستعمال

ّ
أثير؛ على أساس أن

ّ
يمّيز بين اإلقناع والت

فوس وهو قائٌم على املناورة واملخادعة. أّما 
ّ
 الن

ً
أثير يدغدغ العواطف مستميال

ّ
 حجاج الت

ّ
املنطقّية والعقلّية للمحاّجة، فإن

قسيم ويحتفظا و"تيتكا" بيرملان""
ّ
ده فيرفضان هذا الت

ّ
 قيمة »قائال:  "عبد هللا صوله"ن بحجاج اإلقناع؛ وهو ما يؤك

ّ
إن

 العمل الحاصل و"تيتكا"  بيرملان""تعريفي 
ّ
نائّية في مفهوم الحجاج، فعندهما أن

ّ
للحجاج تكمن في القضاء على هذه الث

سليم ]وهو غاية 
ّ
ظري واإلذعان والت

ّ
أثير الن

ّ
الجدل عادة[ مؤٍد إلى العمل بواسطة الحجاج على صعيد العقل هو عمُل الت

ب 
ّ
 العمل املترت

ّ
الّسلوكي الذي كانت من جملة مصادره في منظور الخطابة العاطفة امللهبة واملشاعر الجّياشة؛ ومعنى ذل  أن

ظر،
ّ
دبر والن

ّ
ما هو عمٌل هّيأ له العقل والت

ّ
العب باألهواء واملناورة، إن

ّ
 إليه باملغالطة والت

ً
وهكذا  على الحجاج ليس متوّسال
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 بعضها عن بعض.
ً
وهذا ما يكشف  33«تكون قوى اإلنسان )العقل والهوى( عندهما قوى متضامنة متفاعلة ال قوى منعزال

أثير العاطفي.  "تيتكا"و بيرملان""الحجاج بالعقل في بالغة  طلنا ارتبا
ّ
 فهما يبعدانه عن الهوى واملغالطات والت

 قوام الحجاج بل وهدفيته عند 
ّ
 أن

ً
رح آنفا

ُ
 مما ط

ّ
تحقيق اإلقناع، وهذا ما ال يروُم حجاُج البالغِة  "أرسطو"نستشف

ه، فهو 
َ
  34«يسعى للحصول على االقتناع.»الجديدِة تحقيق

ً
 اإلقناع يحمُل نوعا

ّ
ويكمن الفرق بينهما _اإلقناع/االقتناع_ أن

م يعتمد الفرض و 
ّ
في حين نتلّمس في ود بالحجاج إلى مثالّيٍة صرفٍة، اإلجبار بتقديم حجٍج قطعّيٍة وهو ما يقمن اإلرغام؛ فاملتكل

قاش فيها، فيحصل االقتناع عن طيب خاطر، 
ّ
خاطبّية عن طريق حوارّيٍة له مجال الن

ّ
 اآلخِر في العملّية الت

َ
االقتناع مشاركة

 
ً
 حرا

ً
خاطبّية مجاال

ّ
 حججه يقوده إلى اقتناٍع وتسليٍم فتكون العملّية الت

ً
 وباسطا

ً
َم في خطابه عارضا

ّ
ي املتكل

ّ
فبإشراك املتلق

 سع من تضييقها بإلزاميٍة ومنطقّيٍة ال مناص منها. وأو 

ب "أرسطو"  حصر 
َ
 إلى مقام املخاط

ً
مجال الحجاج في أجناٍس ثالثٍة: القضائّية، االستشارّية، االحتفالّية، استنادا

 في ساحٍة عمومّية.
ً
 حاضرا

ً
 أو جمهورا

ً
، أو سياسيا

ً
 إّما قاضيا

ُ
  35الذي ال يكون

ى الحياة اليومّية فقو"تيتكا"  "بيرملان"أما 
ّ
سانيات... وحت

ّ
قد، والقانون، والل

ّ
د وّسعا الحجاج، ليشمل الفلسفة والن

.
ٌ
 شاملة

ٌ
 عاملّية

ٌ
ى. 36فهي نظرّية

ّ
الي فهي تستمد حيويتها من علوٍم شت

ّ
 وبالت

ب في حجاج  
َ
 املخاط

ّ
 دا "بيرملان"يشترط حضوره وهو ما تعّداه  "أرسطو"ثّم إن

ً
 ُموّسعا

ً
ي ولم يعّده شرطا

ّ
 املتلق

َ
ئرة

 أخراة تحاوره، 
ً
( يستخلص من ذاته ذاتا

ً
 )مخاِطبا

ً
، وذهب إلى أبعد من ذل  فقد يكون متلقيا

ً
، قارئا

ً
الذي قد يكون جمهورا

 من عمومّية وشمولّية فكرة املستمع. 
ً
 وذل  انطالقا

 مجالها اليقينيّ 
ّ
 ألن

ً
 كونيا

ً
 تختلف قيمتها من شخٍص آلخر ات التي ال ولئن كانت البالغة األرسطّية تستهدف مستمعا

 ذل  ال يمنعه 
ّ
 أن

ّ
 بزماٍن ومكاٍن محّددين، إال

ً
 مرتبطا

ً
 خاصا

ً
 الحجاج يستهدف مستمعا

ّ
اس_ فإن

ّ
_بل هي سواٌء عند كافة الن

اقية.   37من جعل املستمع الكوني في دائرة االستهداف في أشكاله الّر

ي 
ّ
ومنه فالبالغة الجديدة على خالف البالغة الكالسيكّية حقٌل ُيعنى بدراسة الخطاب املوّجة نحو املخاطب املتلق

 
ً
 موّجها

ً
 في ساحٍة عاّمٍة أو في اجتماع ملختّصين، أو كان خطابا

ً
 متجّمعا

ً
_الجمهور بمختلف أشكاله املتعّددة_ سواَء كان حشدا

ى الحجج التي نوّجهها إلى ذاتنا في حواٍر خاٍص بيننا وبين أنفسنا. نحو فرٍد واحٍد أو نحو البشرّية 
ّ
ه حقٌل يفحص حت

ّ
 جمعاء، إن

؛ فأصبح  "تيتكا"و "بيرملان"وهو ما ُيحيلنا إلى الفكرة املركزّية في بالغة 
ً
 خاّصة

ً
ي وإيالئه أهّمية

ّ
وهي تركيزها على املتلق

ر 
ّ
ى الخطاب الحجاجي ويفك

ّ
 يتلق

ً
 إيجابيا

ً
يا

ّ
 إلى فعل متلق

ً
 زيفه من صدقه، منتقال

ً
به على أوجهه املختلفة مكتشفا

ّ
فيه ويقل

 بذل  إلى منزلة املرسل، وهذا بخالف 
ً
، مرتقيا

ً
 أو مدّعما

ً
دا

ّ
ي في الخطابة القديمة بحكم سلبيته كان في »اإلرسال مفن

ّ
املتلق

 من عِل، فالعالق
َ
ى الخطبة

ّ
ي في الخطابة الجديدة درجٍة أدنى من درجة الخطيب، ومن ثّم كان يتلق

ّ
ة بينهما رأسية، أما املتلق

ى الخطبة من مقابٍل مواٍز، فالعالقة بينهما أفقّية.
ّ
  38«فهو بحكم إيجابّيته يقف في درجٍة موازيٍة لدرجِة املرسل، ومن ثّم يتلق

ا كان جديُد 
ّ
و  و"تيتكا" "بيرملان"ومل

ّ
م والل

ّ
ب أكثر ممن ربطه باملتكل

َ
 الحجاج باملخاط

َ
 البالغة الحجاجّية ربط

ّ
غوس، فإن

 ببالغة 
ً
 غير شكلّيٍة مقارنة

ٌ
 الفكر اإلنساني ليس  "أرسطو"هي بالغة

ّ
املتجّسدة في املنطق الّصوري االستداللي، وهذا يعني أن
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ي
ّ
 كما هو حال الجمالي والفن

ً
 حجاجيا

ً
 المنطقّية تحمل في طّياتها ُبعدا

ً
 فقد نجد أفكارا

ً
 استدالليا

ً
 برهانيا

ً
الذي يقوم على  دائما

الي فحجاجّية 
ّ
 معيار املألوف واملنطقي، وبالت

ً
 و"تيتكا" بيرملان""وظائف حجاجّية بامتياز خارقا

ً
 مقارنة

ٌ
 متغّيرة

ٌ
حجاجّية ذاتّية

ابتة املستندة إلى قانوٍن منطقّي صارٍم. "أرسطو"  مع حجاجّية
ّ
 املوضوعّية الث

لم تعد الّصورة البالغّية بصفٍة عاّمٍة والّصورة االستعارّية بخاّصة مجّرد صورة بالغّية جمالّية وزخرفّية وتنميقّية 

سهم في توضيح 
ُ
 إحالّية ومرجعّية ذات طبيعة حجاجّية بامتياز، إذ ت

ٌ
إمتاعّية ذات وظيفٍة أسلوبّيٍة فحسب، بل هي صورة

اقع وتأسيسه وتحويله إلى حجٍج إق  أم الو
ً
ناعّيٍة أو تأثيرّية أو اقتناعّية باستدعاء الّسامع املخاطب، سواَء كان حقيقيا

، من 
ً
عّد الّصورة البالغّية واالستعارّية أقوى الحجج في  هأجل إشراكافتراضيا

ُ
اقع بشكٍل إيجابي ومثمٍر، ومن ثّم ت في بناء الو

مثيل واملقارنة والجذب، والحوار، واإلقناع،
ّ
ها في خدمة الّدفاع عن الّرأي، ومن ثّم  االستمالة والت

ّ
واالقتناع ولكن ليست كل

 عندما تخدم اإلقناع؛ أي عندما تستخدم في الّدفاع عن أطروحٍة أو عن رأي ما.
ً
  39تكون االستعارة حّجة

بيعّية
ّ
غة الط

ّ
 على الل

ً
ظر، مادام _الحجاج_ مبنيا

ّ
 بل متعّددة وجهات الن

ً
التي  ليست الحقيقة في الحجاج مضمونة

أويالت والّدالالت، في حين ينفرد االستدالل األرسطي بأحادية املعنى، وفي هذا الّصدد يقول "عبد هللا صوله": 
ّ
تتعّدد فيها الت

ليس الحجاج من هذا القبيل، فالحقيقة فيه ليست مضمونة ال، وال هي واحدة أو ضرورّية أو مفارقة أو متعالّية أو »

 باملقام وال تكون موضوعّية شأنها شأن االستدال
ٌ
، وهي مرتبطة  الحقيقة في الحجاج نسبّية وذاتّية، لكن ال إلى غير حّدٍ

ّ
ل، وأن

 من الخطيب وحده، فهو الخصم والحكم يحاجج نفسه.
ً
 أو متكّونا

ً
 أم خاصا

ً
 تحت أنظار الجمهور، سواَء كونيا

ّ
  40«إال

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

 و 
ً
تائج من حوِصل بحثنا في جملٍة يمكننا أن ن ختاما

ّ
توّصل إليها الن

ُ
 نذكر امل

ً
 :ها تواليا

  الخطابة(في كتابه  "أرسطو"قّدم(  
ً
 في عصره فألبسها لباسا

ً
 للبالغة تجاوز به ما كان مطروحا

ً
 جديدا

ً
تصورا

 .
ً
 منطقيا استدالليا

ً
 وُبعدا

ً
 حجاجيا
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  بنى عليه املمارسات الحجاجّية في إطار ما ُيسّمى  "أرسطو"سعى
ُ
 ت
ً
 وأساسا

ً
إلى وضع أنموذٍج حجاجّي كان قاعدة

 ببالغة الخطاب اإلقناعّي. 

  بقواعد  إيتوس، باتوس، لوغوسعلى دعائَم ثالث:  "أرسطو"يقوم حجاج 
ً
سهم في بناِء خطاٍب إقناعي معّززة

ُ
ها ت

ّ
وكل

 االستدالل املنطقي. 

  ُفه مع إطار ما وسمه بالبالغِة الجديدة مؤّسسا لنظرّية حجاجّية فين" "بيرملاعّد  ي
ّ
، وتجّسد هذا في كتابه الذي أل

ف في الحجاج(.املوسوم بـ "تيتكا"
ّ
 )مصن

  ل مشروعهما  "بيرملان" و"تيتكا"حاول
ّ
 يحفظها من االلتباس بالّسفسطة واملغالطة، فتمث

ً
 عقليا

ً
جعل للبالغة ُبعدا

 على االقتناع على أسس معقولٍة ومقبولٍة وفي آفاٍق رحٍب يسمح باملناقشة في إقامة بالغٍة جد
ّ
أثير والحث

ّ
يدٍة تهدف إلى الت

 .
ً
سليم بها قانونا

ّ
 عن إلزامية قبول الحّجة والت

ً
 بعيدا

  أهّم فكرٍة جاء بها 
ّ
 بين الخطيب وجمهوره.  "بيرملان" و"تيتكا"إن

ً
 هي عّد الحجاج حوارا

 ل الجديد الذي أ
ّ
شديد على االقتناع بدل  بيرملان" و"تيتكا""ضفاه يتمث

ّ
م، والت

ّ
في الّدفاع عن املخاطب بدل املتكل

 اإلقناع، وتجاوز الخطابات املعروفة من بالغة وخطابة إلى خطابات عامة كالفلسفة، القانون، الّسياسة.... 

  ي إلى  "بيرملان" و"تيتكا"أعاد
ّ
االعتبار للحجاج من خالل تخليصه من ربقة الخطابة والجدل اللذين يخضعان املتلق

خاطبّية. 
ّ
دا على أهّميته _املتلقي_ في العملّية الت

ّ
 حتمّيٍة وضرورٍة إقناعّيٍة، وأك

  وهو ليس  بيرملان" و"تيتكا""حجاج .
ً
 بل هما معا

ً
 وإيهاما

ً
 وليس مغالطة

ً
 مجّردا

ً
 صوريا

ً
 ليس منطقا

ً
اقتناعا  و

ً
إقناعا

.
ً
 أيضا

ً
 عاطفّية

ً
 واستمالة

ً
  فقط بل تأثيرا
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ص، تر: محمد العمري، إفريقيا الش

ّ
ليت، البالغة واألسلوبّية نحو نموذج سيميائي لتحليل الن
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: عزالديناالسم  

الزين  اللقب: لخضر  

 السنة الدراسية: الرابعة دكتوراه 

 التخصص: أدب حديث ومعاصر

 2البليدة ،الجامعة: جامعة لونيس ي علي

 

 أنموذجا (الحجاج ودوره في إثراء البالغة العربية ) فن الخطابة 

Argumentation and its role in enriching the Arabic rhetoric(the art of speech) 

 (  18جد  –رمز املداخلة : ) بال 

  امللخص:

يمر الخطاب النقدي العربي املعاصر في اتجاه يعج بالتحديات واإلشكاليات، ونجد الخطاب الحجاجي 

وقد تعاملت  العربية والفلسفية وغيرها، كونه الركيزة األساسية في ايصال األفكار،موظف بكثرة في الخطابات األدبية 

 ختلفة تعامال علميا وصفيا جديدا البالغة الجديدة مع الخطابات النصية امل

اجية على مستوى التنظير، ومدى الحج استعراض أهم مبادئ املقاربةإذ جاءت هذه املداخلة وهي تحاول  

 ارتباط فن البالغة بالخطابة واإلقناع  

 إقناع ل، الخطبة، البالغة، الحجاج، التواصالكلمات املفتاحية: 

Abstract: Contemporary Arab critical discourse passes in a direction teeming with challenges and 

problems, and we find the argumentative discourse heavily employed in Arab literary, 

ideas. The new  philosophical and other discourses, being the main pillar in communicating

rhetoric has dealt with various textual discourses in a new scientific and descriptive manner. This 

intervention was an attempt to review the most important principles of the argumentative 

to which the art of rhetoric is related to rhetoric  approach at the level of theorizing, and the extent

and persuasion.  

Keywords: argumentation, communication, sermon, rhetoric, persuasion. 
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 تمهيد:

يعتمد االتجاه التحليلي للبالغة الجديدة على ضرورة إعادة قراءة النصوص املؤسسة في البالغة القديمة، 

 ف على األبنية الشكلية والدالالت القصدية، وذلك بتوظيف أسلوب يجمع بين الوصف والتأويل من خالل الوقو 

كما أن الحجاج ينتمي إلى البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق اللغة ومنطق الخطاب، ومنه إلى اكتشاف          

لقوية للبالغة تحت ماُيعرف بـ: " القواعد الداخلية للخطاب، وتعود أهميته في الدراسات الحديثة إلى العودة ا

 البالغة الجديدة" 

في مداخلتي هذه على أهمية إبراز إستراتيجية الحجاج عند العرب القدامى واملحدثين، وفي هذا  ركزتوقد          

 السياق قمت بتحديد إشكالية محورية تتمثل أساسا فيما يلي :

 ،وكيف دعم فن الخطابة على وجه الخصوص؟ كيف ساهم الحجاج في إثراء البالغة العربية عامة 

 وتندرج تحت هذه اإلشكالية املحورية إشكاليات جزئية أهمها:

عالقته بالخطاب؟ أصول نظريته؟ وما هي معنى الحجاج؟ وما ما  

ماهية الحجاج:  1  

بالغي ولساني وسياس ي وديني   ، ففي اللغة يعني الحجاج الغلبة  خطاب لقد تنوعت الخطابات الحجاجية من       

ُه أي غلبته بالجمع التي أدليت بها، 
َ
بالحجة، فقد جاء في لسان العرب: حاجته أحاّجه حجاجا وحاجة حتى َحَجْحت

غلبه على جاج أي التخاصم   وحاّجه محاّجة وحجاجا: نازعه الحجة وحجه حجا حوهو رجٌل ُمَحاِجٌج أي جدُل، والت

1حجته    والحجة: الدليل والبرهان   

     أما ابن فارس وجدناه يحصر مادة )حجج( في أربعة معان كبرى: " الحاء والجيم أصول أربعة:        

 فاألول: القصد: وكل قصد حج    ثم اختص االسم القصد إلى البيت الحرام 

 وهي السنة، واألصل 
ُ
ة الثالث: الَحجاُج: وهو العظم املستدير حول العين، والثاني: واألصل اآلخر: الِحجَّ

2 واألصل الرابع: الَجْحَحَجة: النكوص  

فأما الداللة األولى معناها القصد، وأما الداللة الثانية أي املخاصمة واملغالبة بقصد الظفر، وأما         

توقف واالرتداع الداللة الثالثة بمعنى اإلحاطة والصالبة، وأما الداللة الرابعة بمعنى ال  

فالحجاج هو: خطابة تستهدف استمالة عقل املتلقي، والتأثير على سلوكه، أي  اصطالحا: أما         

3اإلقناع "  

كما أنا الحجاج )  (: جملة من الحجج التي يؤتى بها للبرهان على رأي أو إبطاله، أو هو طريقة تقديم         

4الحجج واالستفادة منها   
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الحجاج هو العملية التي من خاللها يسعى املتكلم إلى تغيير نظام املعتقدات  :تعريف آخروفي         

5والتصورات لدى ُمخاِطبه بواسطة الوسائل اللغوية"   

وال تكاد تخلو كتب التراث اإلسالمي من تداول مصطلح "حجاج" أو " االحتجاج" في عدة مجاالت،         

كري والفلسفي، اضافة إلى علوم النحو واللغة والحديث والفقه خصوصا في املسائل ذات الطابع الف

 واألصول وعلم الكالم 

  أصول نظرية الحجاج:2

ترجع أصول نظرية الحجاج إلى العصر اليوناني في القرن الخامس قبل امليالد، وتحديدا مع ظهور         

القول في التأثير على القضاة والجمهور ، وهي حركة فلسفية تميز أفرادها باستعمالهم لسلطة السفسطائيين

في ساحات أثينا، وقد كان هؤالء روادا لفن الخطابة نظرا لكفاءتهم اللغوية وخبرتهم الجدلية، وقد تصدى 

، ثم تاله السفسطائيون  لهؤالء مجموعة من الفالسفة من أمثال سقراط، بدافع املغالطات التي أثارها

، فعالج أصول هذا الفن، 6بة:" صناعة قيادة النفوس بالقول"تلميذه أفالطون الذي رأى في الخطا

فالخطابة عنده قائمة على العلم ال الظن، أي انتفاع الناس باملعرفة، وأما وظيفتها فتحقيق الخير لإلنسان 

شدانه          ال اللذة، 
ُ
ا الحق وأما تأثيرها على املتلقي فيكمن في جمالها الناتج عن تحليقها في عالم املثل، ون

  7والخير والجمال"

في دعوته لهذه الخطابة املثالية لم يعالج موضوع الحجاج والطرائق أفالطون  ومن الجدير بالذكر أن        

 أرسطو ، إال أن خطابته مهدت ملشروع تلميذه الخطابة السفسطائية اإلقناعية كأساليب تتبناها وتمارسها

جية، والذي هدف هذا األخير إلى تخليص الخطابة من تهمة الذي تحددت على يديه معالم النظية الحجا

توحي به لفظة )إقناع( من فضاء للخالف ، وما 8التضليل واملخادعة، كما أنه رأى في الخطابة سبيال لإلقناع"

 واالختالف 

البالغة واإلقناع: 3  

بمعزل عن أبعاده من حيث كانت البالغة القديمة في الدراسات العربية قد تناولت قضية الحجاج         

اإلكتفاء باإلشارة إلى مقامات السامعين والهيأة التي على الخطيب  أن يكون عليها، " أما الحجاج في الدرس 

وفي مجالي املشافهة  ،البالغي املعاصر فقد برز االهتمام به من خالل الحقلين النقدي واللساني عامة

9ة التي عرفها الدرس اللغوي "والكتابة، وقد حصل هذا االهتمام بعد الثور   

: الوصول إلى الشيئ، ومنه أخذت البالغة التي ُيمدح فيها فصيح اللسان، ألنه يبلغ بما فالبالغة لغة        

، ويرتبط مصطلح البالغة عند أهل اللغة بالداللة على حسن الكالم مع فصاحته، وأدائه للغاية  10يريده "

ة من قولنا: بلغ الشيئ منتهاه، وأدرك أقصاه املرادة منه )القصد(، فهي مأخوذ  

عبدالقاهر  هي إنهاء املعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، أما البالغة عند اصطالحا:أما         

فقد ركزت على خصائص الكالم الذي يقنع ويؤثر في اآلخرين، وأصبح مفهوم البالغة َمعنيا  الجرجاني

 بخواص التركيب، واملقام الذي يؤدى فيه وهو مايعرف بمقتض ى الحال 



 4 

وكانت البالغة في بداياتها مرتبطة باستعمال اللغة في اإلقناع، واستنهاض الهمم ملقاومة الطغيان بقوة         

، نتيجة لجو الديموقراطية الذي ساد بعد 11حيث كانت نشأة البالغة الغربية مرتبطة بالخطابة"الكلمة، 

 طرد الطغاة، وارتبطت بقضايا امللكية لتصير تقنية يختص بها املحامون ورجال السياسة 

وعات إلى أنه:" من موض إ ارتشاردز وظهرت علوم البالغة عند قدماء اليونان والرومان، وقد أشار        

، كما  12البالغة القديمة ثمرة الجدل واملناظرة، وقد تطورت على أساس أنها بسط ملبادئ الدفاع واإلقناع "

الذين قسموه أقساما ثالثة: الخطابة التداولية، الخطابة بعلم الخطابة  أنها اقترنت عند اليونايين

يراد بها إقناع السامعين بتفضيل منهج على القضائية، الخطابة البيانية، فأما البالغة التداولية فهي التي 

غيره في العمل أو الرأي، وأما الخطابة القضائية فهي تشمل وسائل االتهام والدفاع أمام القضاء، وأما 

 الخطابة البيانية فهي التي تشمل التقريظ والتقريع 

الحجاج عند العرب: 4  

  قديما: 4 1

لة، ونجده متجذرا في الخطاب العربي ممن خالل الدور املهم الذي يعنى الحجاج بالجدل الجدال املجاد        

لعبه في الحياة العقدية والسياسية في البيئة العربية اإلسالمية، عالوة على استخدام البنية الحجاجية في 

عن اعجاز القرآن بإقناع الناس بنظية النظم  الجرجاني الخطاب العلمي البالغي، مثلما دافع  

(، قد قدم تعريفا دقيقا للجدل واملجادلة، إذ جعل  البرهان في وجوه البيان في كتابه ) ابن وهبونجد         

منه خطابا تعليليا إقناعيا، وميز من خالله بين أنواع الجدل كما أنه قسمه إلى جدل محمود وجدل مذموم، 

ال إال بالحجة واليرده إال لعلة، التي يجب توفرها في املحاج، كأال يقبل قو  وقد اشترط مجموعة من الشروط

13وأال يجيب قبل فراغ السائل من سؤاله، وأال يستصغر خصمه واليتهاون فيه "  

فقد تحدث عن طريقتين إلقناع الخصم منهاج البلغاء وسراج األدباء (: في كتابه ) حازم القرطاجني وأما         

واالستدراجات تكون بتهيؤ املتكلم بهيئة من يقبل قوله، أو فيقول: " التمويهات تكون فيها يرجع إلى األقوال، 

14باستمالة املخاطب واستلطاف له حتى يصير ذلك كالمه مقبوال عند الحكم، وكالم خصمه غير مقبول "  

املقام إلى الحجاج متناوال قضية جوهرية في الخطاب الحجاجي، وهي قضية الجاحظ  وقد التفت        

أنه: " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاني ويوازن بينها وبين أقدار املستعمين وبين أقدار ، إذ يرى الخطابي

أن يبين بأن لكل طبقة معينة في املجتمع حسب املستوى التعليمي أو الوظائفي  الحاجظ، أراد  15الحاالت "

أن يراعيه املتكلم، أما حديثه  يجب أن يراعى فيها املعنى املتكلم به، فلكل طبقة معجمها الخاص، والذي البد

عن أقدار الحاالت فيتصرف إلى مناسبات القول، فقد يكون املستمع واحدا ولكن تختلف املناسبة 

 فتختلف لذلك املعاني 

حديثا: 4 2  

يمكن البدئ باملدرسة املصرية التي لها االسبقية التاريخية في تطوير الدرس البالغي عامة وبالغة        

ة، وقد كانت لها محاوالت إلعادة قراءة التراث البالغي، ومن أهم هذه املحاوالت الجادة، نجد الحجاج خاص

األسلوب دراسة املعنون بـ:)  1939من خالل كتابه الصادر عن مكتبة النهضة سنة أحمد الشايب   دراسات
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،وقد توالت الدراسات البالغية واألسلوبية في االستفادة من 16ة(بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبي

السكاكي والقزويني الدرس النقدي الغربي، واعادة بعث التراث العربي القديم بدءا بالجاحظ وصوال إلى 

املتعددة حول البالغة القديمة وعالقتها باألسلوبية الحديثة،  أحمد مطلوب ، ونجد دراساتوالسيوطي

، كما 17(1973)ومناهج بالغية(، 1972)ومصطلحات بالغية ( 1964)لبالغة عند السكاكيا ومن أهم كتبه:

( 1974): الصورة الفنيةمن املرحلة التأصيلية اإلحيائية من خالل كتابيه الرائدينجابر عصفور ر أنه يعتب

بالغة  ه)الذي اهتم ببالغة الحجاج من خالل كتابصالح فضل  (، اضافة إلى الدكتور 1978)ومفهوم الشعر

، فيقول: "أن التحليل البالغي الحديث يختلف جوهريا عن البالغة 18(1992()الخطاب وعلم النص

القديمة في رصدها لألشكال املختلفة كجزئيات متشذرة العالقة بينها وال تفاعل فيها، بحيث تبدأ البالغة 

ط توظيفه ملختلف األشكال الجديدة من النص لتقوم بتحليله ورصد مكوناته ورسم درجة كثافته وأنما

، كما أنه يبين على تأكيد البالغيين املعاصرين على ضرورة ربط الشكل باملضمون، واالنتباه إلى 19الفعلية"

  20القيم البالغية الحجاجية الكامنة في بعض األشكال النصية"

وتركيزه على دور الحجاج في قراءة النصوص  محمد العمري تم نأتي إلى جهود املدرسة املغربية متمثلة في         

( محاوال التأصيل للبالغة البالغة العربية: أصولها وامتداداتهاالبالغية والخطابية، ومن أهم مؤلفاته: )

الذي يعتبر آلية منهجية حجاجية تداولية، ويقول:" البالغة أنشئت محمد مفتاح  العربية، اضافة إلى جهود

، معتمدا على خاصية التأويل كونها شرط من قواعد 21تواصل واإلقناع واإلمتاع"لتقوم بوظائف أهمها: ال

 الخطاب 

، يؤكد على دور بالغة الحجاج في 1986(في بالغة الخطاب اإلقناعيفي كتابه) محمد العمري ونجد         

فقد ركز على خمس  (،املوازنات الصوتية في الرؤية البالغيةالخطاب األدبي الفني املعاصر، أما في كتابه )

، 22مستويات وهي: البديع ونقد الشعر، البيان وبالغة اإلقناع، البالغة العامة، نظرية املعنى، نظرية األدب 

ويتكلم في باب مأتى الحسن في الكالم وهو موضوع يدخل ضمن مجال بالغة الخطاب وعلم النص بوصفهما 

ء حسابات املبدعين لتوقعات مخاطبيهم، وبقدر عبارة عن مقومات خطابية يتم تنسيقهما حجاجيا في ضو

23نجاح ذلك التوقع واجابة النص عن إشكاالت املتلقين يكون نجاح الخطاب ونفاذيته   

، هذا األخير الذي اعتبر بالغة عبد السالم املسدي وحمادي صمودأما املدرسة التونسية، فنجد جهود          

سس عالقة بين طرفين أو عدة أطراف تتأيوم، فالحجاج عنده الحجاج من أدق مواضيع الدرس البالغي ال

على اللغة والخطاب، يحاول فيها أحد الطرفين أن يؤثر في الطرف املقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله، أو 

24يثبت لديه اعتقادا أو يميله عنه أو يصنعه له صنعا   

   عالقة الحجاج بالخطاب:5

وهدفه اإلفهام والتأثير، وهذه الخاصية تقرر املصدر الفردي للخطاب بكونه مصدر الخطاب فردي           

نتاجا يلفظه الفرد، ويهدف من وراءه إلى ايصال رسالة واضحة ومؤثرة في املتلقين، " كما أن تسلسل األقوال 

الحجاجي أو  والجمل في الخطاب اليعتمد املعنى اإلخباري أو املحتوى اإلعالمي، وإنما يعتمد باألساس املعنى

، باعتبار  أن الخطاب تلفظ يفترض وجود متكلم ومستمع وعند األول هدف 25القيمة الحجاجية للقول "
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التأثير في الثاني، كما أن الخطاب الحجاجي الذي البد وأن تتوفر فيه بعض الضوابط التي تسهم في تداول 

 عملية املحاججة، ومن ذلك مايأتي:

نية ملرسل إليه لحجج املرسل، أو امكاتركة بين طرفي الخطاب، مما يصوغ قبول اتوفر املعارف املش         

هما، وتوقف عملية الفهم واإلفهام مناقشتها أو تفنيدها، وإال انقطع الحجاج بين  

افقة الحجاج ملا يقبله العقل   أن اليقع املرسل في التناقض بقوله وفعله، وكذا مو

العام ألنه هو الكفيل بتصويغ الحجج الواردة في الخطاب من عدمها الخطاب الحجاجي للسياق ة بمناس  

البد من خلو الحجاج من االبهام واملغالطة واالبتعاد عنهما، ألن الحجاج اليخلو منهما إذا كان معنى الخطاب 

 غير محدد 

ا باألعمدة التي العالقة بين الخطاب والحجاج في ثالث دعاوى معتبرا إياه طه عبد الرحمنويلخص            

 بني عليها ما سماه بتكوثر الخطاب 

الدعوة األولى هي أن األصل في تكوثر الكالم هو صفته الخطابية، والقصد منه ليس الكالم مجرد           

وحدات مرتبة بأسلوب ما، بل هو البناء ذاته الذي تقف عليه العملية التواصلية، فاملحدد للعملية 

التخاطبية ال اللفظة املنفردة، إذ اليدرك املخاِطب من خالل مافي املعاجم، وإنما الكالمية هو العالقة 

اعتمادا على:" قصد املخاِطب من عند النطق به والذي يدعو املستمع إلى الدخول في تعقبه مقاميا، 

26والتحقيق حده معجميا "   

صفته الحجاجية، إذ أنه ال خطاب بدون وأما الدعوة الثانية هي أن األصل في تكوثر الخطاب هي            

 حجاج، فالخطاب أصل في كل تعامل، ويتأسس على ذلك قصدان: قصد االدعاء وقصد االعتراض 

فأما ثصد االدعاء فهو أال يكون الخطاب خطابا حتى يكون الناطق به معتقدا بما يقوله مع االستعداد           

ب الذي له حق مطالبة املتكلم بإيراد إلقامة الحجة على مايقول، وأما قصد االعت
َ
راض فإنه يرتبط باملخاط

 الدليل على ادعائه 

وأما الدعوة الثالثة والذي يعتبر فيها األصل في تكوثر الحجاج هو صفته املجازية، فهو يتجاوز التصريح          

س يميزه عن البرهان من الثاني القائم على االدعاء واالعتراض، إال أن الحجاج منطو على شيئ من االلتبا

 ناحية ومن الحجاج املغالطي)الدليل الفاسد( من ناحية 

 

  أهم النماذج العربية التي اهتمت بالحجاج داخل الخطاب:6

النموذج األول:الخطاب الساخر عند الجاحظ: 1,6  

يحرك الخطاب الساخر استراتجيته اإلقناعية بقضية الكاتب الحقة، ويعتمد الخطاب الحجاجي          

يضا ذما في معرض أعلى تقنية الفصل إلحداث القطيعة بين عناصر الكالم، ونجد  الجاحظالساخر عند 

ما يشبه املدح أثناء تجاور الكلمات املتنافرة، فقد يتخد من الذم ب باللعب املتزاوجيسمى عنده  املدح وما

للتعبير عن الحقائق املتضادة فيكون ظاهرها املدح وباطنها القدح املرهم باطراء وماهو إال هجاء، ومثاله في 

الذي تبقى مع توبة أو نصح معه عقيدة ويدوم معه عهد     ولو أدركك عمر  -أبقاك هللا -ذلك:" وليس ُحسنك
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 ع بنصر بن الحجاج، ولركبك بأعظم مما ركب بهلصنع بك أعظم مما صن -رض ي هللا عنه -بن الخطاب

يضا موضع الهزل الذي يراد به الجد هو نوع من الخطاب الحجاجي الذي له ، ونجد أ27جعدة السلمي "

تقنياته البالغية الساخرة، كما أنها مفارقة يعتمد عليها الجاحظ بكثرة في رسائله، فاملفارقات عنده هي 

 أشباح الحقائق 

الثاني: اإلمام محمد الغزاليالنموذج  6 2  

دين ساعيا إلى الدفاع عن الدين محاججا من خالل تناوله ألمراض األمة وعلل الت محمد الغزالييعتبر          

عادة صيغ الدرس العقدي شكال ومضمونا، فالدرس العقدي الناتج يجمع بين خطاب العقل وتحريك وإ

نهج واحد، فالعقيدة ال تثبت إال بالحجة العقلية  ص على مخاطبة العقل والقلب فير القلب، فقد ح

درس ضافة إلى توظيف الحقائق في خدمة الوالبرهان القاطع، وال تثمر إال بما يحرك القلب ويمتعه، ا

العقدي، وتوظيف الفقه في نشر الدعوة، فاملحاجج حينما يحاجج في الفقه ال ينس ى الدعوة إلى هللا 

لنجاح فيها، ونجده يقول:" وأثناء دعوتي لإلسالم قلت ألصحابي:واليغفل في الحديث عن أسباب ا  

إن ديننا يحارب من جهات عدة، من اليمين واليسار والوسط    ومن العجز وأنا أدافع عنه أن ألتزم برأي 

28واحد    يجب أن أنتقل بين آراء كل األئمة   املهم عندي هو اإلسالم الجامع ال الرأي املذهبي "  

النموذج الثالث: محمد البشير اإلبراهيمي 6 3  

من ضمن النصوص العربية التي اعتمدت على األشكال البنائية البشير االبراهيمي مكن اعتبار خطب          

 الحجاجية، إلى عناصر مكونة للنص الحجاجي ومن أهمها:

يبدأ باملقدمات فالدوى البناء الشكلي للنصوص فالشكل األشيع للنص الحجاجي العربي هو النص الذي 

، اضافة إلى مكون آخر وهو التدعيم فهو وسيلة من الوسائل املنطقية داخل النص الحجاجي، 29فالتبرير"

في قوله:" وفي أمه البشير اإلبراهيمي والتدعيم اليكون إال بالدليل، سواء كانت أدلة تاريخية ونجده عند 

30البربر وأمه فارس شاهد اليكذب في ذلك "  

مة:خات  

للخطاب إلى علم واسع  مومن خالل هذه املداخلة يمكن القول بأن البالغة انتقلت من كونها عل        

للمجتمع وخطاباته السائدة، كما أن الحجاج ضرورة حتمية وآلية ومن طرائق اإلقناع التي يسلكها املتكلم، 

وقد ظهر الحجاج في التراث العربي مرادفا للجدل، كما أنه تعددت األساليب واآلليات الحجاجية من خطاب 

لغوي ومنطقي، وإبراز الخطاب العربي على أنه طابع حجاجي إلى آخر، اضافة إلى بين ماهو بالغي بين ماهو 

ر البالغة عصفي عصر سماه الفالسفة والنقاد بـ بامتياز، وهذا ما يؤكد عودة فن الخطابة العربية 

 والخطابة 
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 (                   البالغة الجديدة في التراث ) املحور الثاني محور املداخلة:

   ــ بحث في التراث و كشف عن التوّجهات ــ البالغة الجديدة   عنوان املداخلة:

 املداخلة: نص

عنـــــــــ  بتحليـــــــــل ال طـــــــــاب و       
ُ
همـــــــــة ال ـــــــــي   

ُ
ــــــــــة  الكبـــــــــر  و امل ــــــــــات الحديثـ ــــــــــديدة اـــــــــمن النارتــ ــــــــــة الجــــ ف البالغــ

ّ
صـــــــــن

ُ
ت

ـــــــــداث نقــــــــد   ـــــــــادة منــــــــف فــــــــي استحــ ـــــــــديمي و الستفـ ـــــــــرا  التـــــــــراث البال ــــــــي القــ تأوتلــــــــفي و كــــــــي فــــــــي للــــــــال  عمــــــــل ع ــــــــد استقـ

ـــــــا ُبغيـــــــة الكشـــــــف عـــــــن الُبنـــــــ  اللغوتـــــــة منهجـــــــّي  حديــــــــــــث ُيواكـــــــب حركــــــــــة التطـــــــوري و ي
 
ا دقيق رصـــــــُد ال طــــــــــابات رصـــــــد 

قـــــــدمها البالغـــــــة 
ُ
ــــــــات ال طـــــــاب بشـــــــتل  عـــــــام. و نـــــــا   ســـــــتوقفنا ال ـــــــدمات الجليلـــــــة ال ـــــــي ت لـــــــذدب و كــــــــا تحديـــــــد ٍليـــ

ـــــــة اهدبّيـــــــة الحديثـــــــةي  ل كـــــــي املنبـــــــ  الــــــــي ينهـــــــُل منـــــــف النقـــــــد املنهجـــــــ ي القديمـــــــة  قصـــــــد التأســـــــ ا للمناــــــــومة النقدّي

ــــــةي و لعــــــّل مــــــا  ـــــــابات اهدبّي ـــــــاعده فــــــي تحليــــــل و تأوتــــــل و فهــــــم ال طـ سـ
ُ
ـــــــاتف و  دواتــــــف ال ــــــي   الحــــــديث و مســــــتمد منــــــف  ٍليــ

 فـــــــــي الســـــــــاحة النقدّيـــــــــة اليـــــــــوم مـــــــــن رة  و منـــــــــا   نقدّيـــــــــة  ُمتعـــــــــددة قـــــــــد اســـــــــتوفد حاـــــــــف مـــــــــن معـــــــــين البالغـــــــــة 
ُ
يبـــــــــرا
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ــــــر  املحطــــــات ال ــــــي  ســــــتوقفنا فــــــي ال
ُ
و مــــــا ؟ ف عــــــن  ـــــــه الحقيقــــــة الســــــالفة الـــــــكركشــــــالكالســــــيكيةي فمــــــا كــــــي يــــــا ت

                                                                                                                 كـــــــــــــــــي املنا ـــــــــــــــــل الكبـــــــــــــــــر  ال ـــــــــــــــــي  شـــــــــــــــــّرب  منهـــــــــــــــــا البالغـــــــــــــــــة الجديـــــــــــــــــدة؟ و مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــي التوجهـــــــــــــــــات البـــــــــــــــــاراة لهـــــــــــــــــا؟

نـــــــا فـــــــي خضـــــــم الحـــــــديث عـــــــن 
ّ
لحـــــــة الوقـــــــو  عنـــــــد مفهـــــــوم البالغـــــــة  ن

ُ
ـــــــف مـــــــن الضـــــــرورة امل

ّ
البالغـــــــة الجديـــــــدة نرـــــــد  ن

 الكالسيكية في جانها اللغوي و الصطالحي 

ـــــا  ﴿لغـــــة كـــــي الوصـــــول و النيهـــــا  و قـــــد جـــــا  فـــــي لســـــان العـــــرب:  البالغـــــة: مفهـــــوم البالغـــــة  لغـــــة
 
بلـــــ  اليـــــلي  يبلـــــ  بلوغ

ــــــا: وصــــــل   ليـــــــف: وصـــــــل   ــــــد و بالغــــــا: وصــــــل و انتشـــــــ . تبلــــــ  باليــــــلي 
 
ي و مــــــراده. اإلبـــــــالغ: اإليصــــــال. بلغــــــ  املـتــــــان بلوغ

                                                                        .1﴾ كـلال  لا شارف  عليف

ا: ــــــ :  ﴿د لســــــان ابــــــن مناــــــور  ن البالغــــــة كــــــي:جــــــا  ع ــــــ مفهــــــوم البالغــــــة  صــــــالح   و البل 
ُ
ــــــ 
ِ
)البالغــــــة ( الفصــــــاحة  و الِبل

لـــــــ : حســـــــن الكـــــــالم فصـــــــيحف: يبلـــــــ  بعبـــــــارة لســـــــانف كنـــــــف مـــــــا فـــــــي قلبـــــــفي و  البليـــــــ  مـــــــن الرجـــــــال و رجـــــــل بليـــــــ  و ِبلـــــــ  و ب 

ـــــا الجمـــــ  بلغـــــا ي
 
كمـــــا  شـــــار كــــــلال الـــــدكتور  حمـــــد مطلـــــوب   ـــــد معنـــــ  البالغـــــة بقولـــــف:  . 2﴾وقـــــد بلـــــ  بالغـــــة صـــــار بليغ

 النيهــــــــــا  ﴿
 
ــــــــــا الفصــــــــــاحة و حســــــــــن          و  ـــــــــــا  ــــــــــو املعنــــــــــ  العــــــــــام لتلمــــــــــة بالغــــــــــة: فشــــــــــي  ول و الوصــــــــــول. و كــــــــــي ثاني 

ـــــــا يحـــــــدد مـــــــن خاللـــــــف  ســـــــا البالغـــــــة و يضـــــــ  مواـــــــوعا ها فـــــــي  بـــــــواب و 3﴾القـــــــول  ـــــــا علمي  .  و يضـــــــ  الســـــــتاكي مفهوم 

ا لــــــف اختصــــــا  بتوفيــــــة خــــــوا  التراكيــــــب حقهــــــا و  ﴿فصــــــول حــــــين يقــــــول: كــــــي بلــــــوغ املــــــتتلم فــــــي تأديــــــة املعــــــاني حــــــد 

. كمــــــــا تتلــــــــم ال طيــــــــب الق وتنــــــــي كـــــــــلال فــــــــي بــــــــاب البالغــــــــة و قــــــــد لكــــــــر  ن  4﴾وجههــــــــا يــــــــراد الاشــــــــ يف و املجــــــــاا ع ــــــــد 

و   ٍخـــــــر مـــــــن واـــــــ  معـــــــالم البحـــــــث البال ـــــــي الق وتنـــــــي  معـــــــد و. 5 ﴾مطابقـــــــة الكـــــــالم ملقت ـــــــل  الحـــــــال ﴿البالغـــــــة كـــــــي:

  ـه م تة  خر  تحسب لنقادنا العرب 

  مفهوم البالغة الجديدة:

شــــــــهد منتصــــــــف القــــــــرن العشــــــــرتن مــــــــيالد اترــــــــاه نقــــــــدي جديــــــــد يطلــــــــ  عليــــــــف مصــــــــطلح البالغــــــــة الجديــــــــدةي حيــــــــث 

عنــــــ  
ُ
هــــــم الـــــــي قــــــام بــــــف بيرملــــــان و املتمثــــــل فــــــي دراســــــة تكا ــــــلي   ميــــــة بالغــــــة  

ُ
معــــــود الفضــــــل فــــــي للــــــال   ــــــد العمــــــل امل

ـــــــغ عنـــــــف مـــــــيالد مصـــــــطلح البالغـــــــة ا1958بمواـــــــوج الكجـــــــاة و ـكــــــان للـــــــال ســـــــنة 
ّ
وقـــــــد لجديـــــــدة .  ــــــــا العمـــــــل تمخ

ــــــا مــــــن قبــــــل العديــــــد مــــــن الدارســــــين و املفكــــــرتن   لقــــــي ا تمام 
 
ــــــا مســــــتقال و قــــــد  صــــــبا  ـــــــا املســــــلال النقــــــدي تخصص 

  :نـكر منهاو  متعددةو مقاربات نقدية  اترا ات سلك  البالغة الجديدة
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  وبي:ــــاهسلالتراه  ول

ا شــــــــغل عقــــــــول العديــــــــد مــــــــن ا متميــــــــ   ــــــــا نقــــــــدي  النقــــــــاد  ل  ّنهــــــــا ُعــــــــدت لــــــــد  الكثيــــــــر ورتثــــــــة   شــــــــتل  اهســــــــلوبية اترا  

 العديــــــــد مــــــــن اهدوات ال ــــــــي تو فهــــــــا اهســــــــلوبّية كــــــــي مــــــــن املباحــــــــث ال ــــــــي ا تمــــــــ  بهــــــــا 
ّ
للبالغــــــــة العربيــــــــة و للــــــــال هن

العـــــــرب اهســـــــلوبية منــــــــ لقـــــــد تلقـــــــى النقـــــــاد  ﴿البالغـــــــة فـــــــي ســـــــاب  عهـــــــد ا و فـــــــي  ــــــــا يقـــــــول الـــــــدكتور ســـــــامي عبابنـــــــة:

ــــــــاي و  )  قــــــــدم عــــــــدد مــــــــن الدراســــــــات و النارتــــــــة  برا ــــــــا دراســــــــة عبــــــــد الســــــــالم املســــــــدي منتصــــــــف الســــــــبعينات تقرتب 

و دراســـــــــــة صـــــــــــالم فضـــــــــــل ) علـــــــــــم اهســـــــــــلوب ( كمـــــــــــا اســـــــــــتحولت ع ـــــــــــد جانـــــــــــب مـــــــــــن  ــــــــــــه  اهســـــــــــلوبية و اهســـــــــــلوب (

البالغــــــة و اهســــــلوبية(. و لعــــــل غــــــة كمــــــا فــــــي دراســــــة محمــــــد عبــــــد املطلــــــب )الدراســــــات مســــــألة ربــــــ  اهســــــلوبية بالبال 

البالغـــــة و اهســـــلوبية ال ـــــي عـــــدت ورتثـــــة لهـــــا كـــــي مـــــا جعلـــــ  التقـــــا  النقـــــاد العـــــرب باهســـــلوبية غيـــــر   ــــــه الصـــــلة بـــــين

 .6﴾ محفو  بالرفغ  و املعاراة

مـــــن خـــــالل  ــــــا التعرتـــــف تتر ـــــد لنـــــا العالقـــــة الوطيـــــدة بـــــين اهســـــلوبية كمـــــن   نقـــــدي و البالغـــــة كعلـــــم مـــــن العلـــــوم 

اد للثانيـــــــة و للكشـــــــف عـــــــن حـــــــدود كـــــــل واحـــــــدة منهمـــــــا فـــــــال نرـــــــد الضـــــــاربة فـــــــي القـــــــدمي  ل  ن اهو ـــــــد مـــــــا كـــــــي  ل امتـــــــد

 لا كانــــــ   ﴿    حســــــن مّمــــــا يـــــــكره الــــــدكتور نــــــور الــــــدين الّســــــد فــــــي كتابــــــف   اهســــــلوبية و تحليــــــل ال طــــــاب   ل يقــــــول: 

و مبحــــــــــث   و الوصـــــــــل      البالغـــــــــة تصتشـــــــــي فـــــــــي وصــــــــــفها و تحليلهـــــــــا عنـــــــــد حــــــــــدود الجملـــــــــة مـــــــــا عـــــــــدا مبحــــــــــث الفصـــــــــل

 
ّ
اهســــــــــلوبية تترــــــــــاوا للــــــــــال   ــــــــــد وصــــــــــف ال طــــــــــاب و تحليــــــــــل مكوناتــــــــــفي و لـــــــــــلال نرــــــــــد اهســــــــــلوبية اللتفــــــــــات فــــــــــ ن

 ســـــــتعين بالبالغـــــــة و تتراوا ـــــــا و يتر ـــــــد  ــــــــا الترـــــــاوا فـــــــي مـــــــواطن كثيـــــــرة   مهـــــــا مـــــــا يتفـــــــّرج عـــــــن نارتـــــــة الن تـــــــام و 

 العمــــــل الــــــــي تقــــــ 7﴾  ــــــا رة التنــــــا  و ســـــــو  للــــــال
ّ
وم بـــــــف . يمكــــــن القـــــــول مــــــن خــــــالل مـــــــا جــــــا  فــــــي  ــــــــا القــــــول  ن

 اهســـــــلوبية  هـــــــتم 
ّ
 البالغـــــــة  هـــــــتم بالجملـــــــة فـــــــي حـــــــين  ن

ّ
اهســـــــلوبية  وســـــــ  مـــــــن العمـــــــل املوكـــــــل   ـــــــد البالغـــــــة للـــــــال  ن

 مرموعـــــة مـــــن الجمـــــل و ــــــا  ـــــو مـــــا قصـــــده الـــــدكتور نـــــور الـــــدين الّســـــد 
ّ
بـــــالنص و الـــــنص فـــــي حقيقـــــة اهمـــــر مـــــا  ـــــو  ل

  فـــــــي للـــــــال  ســـــــتعين بهـــــــاو تتراوا ـــــــا   وكـــــــي     ين بالبالغـــــــة بعبارتـــــــف   اهســـــــلوبية  ســـــــتع
ّ
وقـــــــد ا تـــــــد  الـــــــبعغ   ـــــــد  ن

و) اهســــــــلوبية كـــــــي بالغـــــــة حديثـــــــة( و  ــــــــا القــــــــول وارد فـــــــي مـــــــا لكـــــــره الــــــــدكتور       البالغـــــــة كـــــــي ) ســـــــلوبية القـــــــدامى(

ا يــــــرب   ﴿:فــــــي معــــــرأل حديثــــــف عــــــن اهســــــلوبية يوســــــف وغل  ــــــلي ـــــــ جســــــر  ـــــــ فــــــي التنايــــــرات الغربيــــــة ــــــــ تمثــــــل اهســــــلوبية ــ

 البالغــــــــــــــة اللســــــــــــــانيات 
ّ
بالنقــــــــــــــد اهدبــــــــــــــيي كأنــــــــــــــف  عبيــــــــــــــد لطرتــــــــــــــ  عتيــــــــــــــ  شــــــــــــــقتف البالغــــــــــــــة القديمــــــــــــــةي حيــــــــــــــث  ن

(Rhétorique اهســــــــلوبية   كــــــــي بالغـــــــــة حديثــــــــة تحــــــــ  شـــــــــتلها 
ّ
( عنــــــــد غيــــــــرو ـــــــــــــ   كـــــــــي  ســــــــلوبية القــــــــدامى   كمـــــــــا  ن
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( املباشــــــــــر Héritiéreاملـــــــــ دوة: علــــــــــم التعبيــــــــــري و نقــــــــــد لذســــــــــاليب الفرديــــــــــة  ي و عليــــــــــف فاهســــــــــلوبية كــــــــــي   الورتــــــــــث )

 .8﴾ للبالغة

عـــــــــد البالغـــــــــة القديمـــــــــة بمباحلهـــــــــا الـــــــــثالث:   علـــــــــم البيـــــــــان و علـــــــــم البـــــــــدم  و علـــــــــم املعـــــــــاني
ُ
   دوات و  ساســـــــــيات  و  

 الدراســـــــــات اهســـــــــلوبية للنصـــــــــو  اهدبيـــــــــة شـــــــــهدت 
ّ
 عتمـــــــــد علبهـــــــــا اهســـــــــلوبية فـــــــــي تحليـــــــــل الـــــــــنص اهدبـــــــــيي غيـــــــــر  ن

ا و للــــــــال راجــــــــ  بالدرجــــــــة اهو ــــــــد   ــــــــد اترا ا هــــــــا املتعــــــــددةي و فــــــــي  ـــــــــا الصــــــــدد فقــــــــد  هــــــــرت  نارتــــــــة  ا كبيــــــــر  ا ســــــــاع 

 كـلال ير  البعغ  ّنها الكجاة ال ي 
 
 جديدة

 
  .بالغة

 

ا     :يالكجاج التراهثاني 

ا فـــــــي  ياهـــــــر ال تمـــــــام بالكجـــــــاة بواـــــــوم فـــــــي قضـــــــية ال تمـــــــام بـــــــالكالم و فـــــــن الـــــــرد و اإلقنـــــــاج كمـــــــا  هـــــــر للـــــــال كثيـــــــر 

ن الكــــــرتم فــــــي مقــــــام الــــــدفاج عنــــــف. و فــــــي للــــــال يقــــــول محمــــــد اهمــــــين الطلبــــــة:  ... و قــــــد بــــــرات   ميــــــة الكجــــــاة  ﴿القــــــٍر

ن  و الصــــــــفاتي حيــــــــث    خاصــــــــة فــــــــي البر نــــــــة ع ــــــــد الفراــــــــيات الكالميــــــــة املتعلقــــــــة بكــــــــالم   و قضــــــــية خلــــــــ  القــــــــٍر

بــــــد  مــــــ  تنـــــــاول  ـــــــه القضـــــــايا ال تمــــــام الفع ـــــــي بتو يــــــف اآلليــــــات اللغوتـــــــة و البالغيــــــة و الســـــــياقية املقاميــــــة مـــــــن 

 يم الـــــواردة فـــــي  ــــــا القـــــول تـــــوحي بـــــأن الكجـــــاة يقـــــوم ع ـــــد تو يـــــف فاملفـــــا .9﴾  جـــــل تـــــرجيا قضـــــية مـــــا ع ـــــد غير ـــــا

ال طــــــاب اهدبــــــي بغــــــرأل الــــــرد ع ــــــد ال صــــــم و مرابهتــــــف بالكجــــــة و الــــــدليل قصــــــد النتصــــــار لقضــــــية مــــــن القضــــــايا 

 صــــــم املطروقــــــة و ـــــــا العمــــــل يتطلــــــب حســــــن اختيــــــار اهلفــــــار  والتركيــــــ  ع ــــــد النقــــــا  املناســــــبة بغيــــــة التــــــأثير فــــــي ال

 البالغـــــــــة  و البـــــــــرا ين.هدلـــــــــة و استضـــــــــعافف با
ّ
هـــــــــتم بشـــــــــتل وا ـــــــــح العربيـــــــــة القديمـــــــــة لـــــــــم  و  نـــــــــا يمكـــــــــن القـــــــــول  ن

 لــــــــ  البالغــــــــة العربيــــــــة لفتــــــــرة طوتلــــــــة  ﴿       :محمــــــــد اهمــــــــين طلبــــــــة يقــــــــول بمســــــــألة الكجــــــــاةي و حيــــــــال  ـــــــــا اهمــــــــر 

البر ــــــان مخت لــــــة فــــــي بــــــاب العبــــــارة و اهســــــلوب و لــــــم  عمــــــل ع ــــــد توســــــي  و تحليــــــل املحــــــاولت ال ــــــي تناولــــــ  الكجــــــة و 

منـــــــ الجــــــاحن ح ــــــ  الجرجــــــانيي لكنــــــف يــــــر   ن  عــــــادة قــــــرا ة  ـــــــا التــــــراث كفيلــــــة ب عــــــادة ترت ــــــب عناصــــــر النارتــــــة 

ن الســـــاب  بحيـــــث يبـــــرا تصـــــور وا ـــــح لبالغـــــة الشـــــعر و ٍخـــــر لبالغـــــة الكجـــــاة البالغيـــــة العربيـــــة بطرتقـــــة مختلفـــــة عـــــ

 البالغــــــــــة العربيــــــــــة فــــــــــي عصــــــــــر التــــــــــدوتن كانــــــــــ   ســــــــــتريب لحاجــــــــــات معينــــــــــة نرمــــــــــ  عــــــــــن ســــــــــياقات فكرتــــــــــة 
ّ
و  هن
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ّ
اإلحاطــــــــة بقضــــــــية الكجــــــــة و الــــــــدليل كانــــــــ  متــــــــأخرة فــــــــي الــــــــدرس البال ــــــــي و بــــــــالرغم مّمــــــــا ورد فــــــــي  ـــــــــا القــــــــول بــــــــأن

 فيــــــــف 
ّ
  ن

ّ
و مــــــــن خــــــــالل مــــــــا  .ســــــــابقة لجهــــــــود غيـــــــر م الجهـــــــود نقادنــــــــا العــــــــرب فــــــــي مباحـــــــث البالغــــــــة لبيــــــــان العربـــــــي  ل

 مــــــن النقــــــاد مــــــن يــــــر   ن نارتــــــة الكجــــــاة كــــــي بالغــــــة جديــــــدة و نـــــــكر مــــــنهم عبــــــد   صــــــولة و 
ّ
تقــــــدم لكــــــره نقــــــول  ن

لكــــــن يمكــــــن  ن نعتبــــــر    البالغــــــة الجديــــــدة فــــــي العصــــــر الحــــــديث بالغــــــات كمــــــا يقــــــول روبــــــول  ﴿للــــــال بقولــــــف: قــــــد  قــــــرّ 

ـــــــا كــــــــي  ـــــــــه البالغــــــــة الجديــــــــدةالبالغــــــــة ال ــــــــي  و فــــــــي  ـــــــــا  شــــــــارة منــــــــف   ــــــــد نارتــــــــة .       11﴾ جــــــــا  بهــــــــا بيرملــــــــان و تيايـت

ايـــــــــة مـــــــــن ال طـــــــــاب الشـــــــــعري   ـــــــــد ال طـــــــــاب بصـــــــــنو  مختلفـــــــــة مـــــــــن ال طابـــــــــات اهدبّيـــــــــةي بدالكجـــــــــاة ال ـــــــــي  هـــــــــتم 

ي حيـــــــث و ال طـــــــاب الفلســـــــفي و خطـــــــاب الصـــــــورة و غيـــــــر للـــــــال مـــــــن ال طابـــــــات اللغوتـــــــةالسياســـــــلي و كــــــــا القـــــــانوني 

يـــــتم فـــــي للـــــال تحديـــــد و يفـــــة البالغـــــة الجديـــــدةي ســـــوا   مـــــا  علـــــ  بـــــاملعن  التعبيـــــري الــــــي يأخــــــ الترـــــاه اهســـــلوبيي 

الترــــــــاه التــــــــداو ي       و معتبــــــــر كــــــــل مــــــــن بيرملــــــــان و تيايـتـــــــا علمــــــــين مــــــــن  نــــــــايي الـــــــــي مســــــــلال و املعنــــــــ  الكجــــــــاجي اإلق

 عـــــــــالم الترـــــــــاه الكجـــــــــاجي و للـــــــــال لعناييهمـــــــــا الفا قـــــــــة بهــــــــــا املبحـــــــــث النقـــــــــدي الــــــــــي يكا ـــــــــلي   ميـــــــــة بالغـــــــــة فـــــــــي 

  ــــــين العلمــــــين قامـــــا بعمــــــل مشـــــتر  يتمثــــــل فــــــي 
ّ
املقاربـــــات النقديــــــة الحديثـــــة ال ــــــي تؤســـــا للنقــــــد املنهجـــــي حيــــــث  ن

ُمعنــــــــ   ـــــــــا العمــــــــل بكثيــــــــر مــــــــن  1960 طلــــــــ  عليــــــــف  ســــــــمية   مصــــــــنف فــــــــي الكجــــــــاة   و قــــــــد ـكـــــــان للــــــــال عــــــــام كتــــــــاب 

القضـــــــــايا املتعلقـــــــــة بمواـــــــــوج الكجـــــــــاة ي و عـــــــــد  ــــــــــا العمـــــــــل تحـــــــــديث للـــــــــدرس البال ـــــــــي و ـكــــــــان للـــــــــال مـــــــــن خـــــــــالل 

  تو يف املفا يم البالغية القديمة و اساثمار ا في بطرتقة حديثة في دراسة ش    نواج ال طابات.

ا التراه السيميائي:
 
 ثالث

بــــــين و قــــــد ـكـــــان  هــــــور  ـــــــا الترــــــاه ي يأخـــــــ  ـــــــا الترــــــاه قضــــــية ال تمــــــام بعلــــــم العالمــــــات اللغوتــــــة و غيــــــر اللغوتــــــة

نهايــــــــــات القــــــــــرن التاســـــــــــ  عشــــــــــر و بـــــــــــدايات القــــــــــرن العشـــــــــــرتني و  نــــــــــا  مــــــــــن يطلـــــــــــ  ع ــــــــــد  ــــــــــــا العلــــــــــم مصـــــــــــطلح 

اللســــــــانيات السويســــــــري فردينــــــــان دوسوســــــــير  ل  ــــــــو الـــــــــي الســــــــيميولوجياي و معــــــــود الفضــــــــل فــــــــي بــــــــرواه   ــــــــد عــــــــالم 

ا عـــــن  ــــــا العلـــــم :
 
ــــان دوسوســـــير  ﴿ شـــــار   ـــــد  ــــــا العلـــــم وعـــــن  ــــــا يقـــــول الـــــدكتور يوســـــف وغل  ـــــلي متحـــــدث و  لا ـك

ــــــــا يوجــــــــد( و تتصبــــــــأ بمــــــــيالده و اــــــــرورة وجــــــــوده 
ّ
ــــــــا )مل يتحــــــــدث فــــــــي الفقــــــــرة الســــــــابقةي بلغــــــــة تصــــــــوترتةي  ساشــــــــر  علم 

ترــــــــاه بالبالغـــــــــة  ســـــــــتوقفنا جهــــــــود رولن بـــــــــارت الــــــــــي حــــــــاول  ن يطبـــــــــ  البالغـــــــــة ع ـــــــــد . و عــــــــن عالقـــــــــة  ــــــــــا ال12﴾

ــــــا  عنــــــ  بتــــــل ال طابــــــات دون اســــــت نا  :   البالغــــــة  صــــــبح  علم 
ّ
لــــــم  ﴿اهنامــــــة الســــــيميا يةي و  ــــــو فــــــي للــــــال يــــــر   ن

ـــــــا لل طابـــــــات كافـــــــة  ـــــــا عام  مـــــــا صـــــــارت علم 
ّ
ـــــــا بال طـــــــابي و  ن ـــــــا خاص  حيـــــــث قـــــــام .  13﴾ عـــــــد ــــــــــ يقصـــــــد البالغـــــــة ــــــــــ علم 
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رولن بـــــــارت البحـــــــث عـــــــن اهنســـــــاع اللفايـــــــة و غيـــــــر اللفايـــــــة فـــــــي بعـــــــغ  الاـــــــوا ر الســـــــيميولوجية منهـــــــا اهســـــــاطير و 

صـــــــاغ بطرا ـــــــ  
ُ
 الصـــــــورة اإلشــــــهارتة ت

ّ
ــــــف يـــــــر   ن

ّ
اهاتــــــا  و النصـــــــو  اهدبيـــــــة و بال صــــــو  الصـــــــورة اإلشـــــــهارتة  ل  ن

و الســــــــــج  و املقابلـــــــــــة و غيــــــــــر للـــــــــــال مــــــــــن املباحـــــــــــث  ســــــــــلوبية متعـــــــــــددة كالســــــــــتعارة و الاشـــــــــــ يف و املجــــــــــاا و الكنايـــــــــــة 

     البالغية و في  ـا دليل قاط  ع د استفادة  ـا العلم من البالغة القديمة . 

ا  :تداو يال التراه رابع 

ع ـــــــــد رصـــــــــد العالقـــــــــة القا مـــــــــة بـــــــــين بصيـــــــــة الـــــــــنص و قضـــــــــية التواصـــــــــل و كـــــــــي عالقـــــــــة لهـــــــــا  الترـــــــــاه التـــــــــداو ي صبنـــــــــيي

لكـــــــره ال طيـــــــب الق وتنـــــــي كــــــــلال فـــــــي بـــــــاب  عرتـــــــف البالغـــــــة ع ـــــــد  ّنهـــــــا:  مطابقـــــــة الكـــــــالم  ر اصـــــــا ها اهو ـــــــد فـــــــي مـــــــا 

:  ـــــــا املعنــــــ  ف للتداوليــــــةو غيــــــر بعيــــــد  عــــــن  ــــــا التعرتــــــف يـــــــكر الــــــدكتور صــــــالم فضـــــل فــــــي  عرتفــــــ  ملقت ـــــل  الحــــــال 

ام و  ـــــــا علــــــم معنــــــ  بالعالقـــــة بــــــين بصيــــــة الـــــنص و عناصــــــر املوقــــــف التواصـــــ ي املرتبطــــــة بــــــف بشـــــتل مــــــنالتداوليـــــة  ﴿

ــــان مســـــق  فـــــي البالغـــــة القديمـــــة بمقت ـــــل  الحـــــال  البالغـــــة و ع ـــــد العمـــــوم فـــــي كـــــال التعـــــرتفين تصـــــرتا .  14﴾مـــــا ـك
ّ
بـــــأن

 املـــــــتتلم لبــــــد لــــــف مــــــن ال تمــــــام بحـــــــال املتلقــــــي 
ّ
و  ـــــــا يفــــــرأل عليــــــف بالضـــــــرورة كــــــي مراعــــــاة ملقت ــــــل  الحــــــال  ي  ن

 ﴿الــــــدكتور  حمــــــد مطلــــــوب فــــــي مقــــــام مقت ــــــل  الحــــــال بقولــــــف:و قــــــد فّصــــــل تخّيــــــر لذلفــــــار و مراعــــــاة لحــــــال املتلقــــــين. 

و مقـــــــام اإلطـــــــالع   و مقت ـــــــل  الحـــــــال مختلـــــــفي ومقامـــــــات الكـــــــالم متفاوتـــــــةي فمقـــــــام التنكيـــــــر يبـــــــاين مقـــــــام التعرتـــــــف

يبـــــــــاين مقـــــــــام التقييـــــــــدي و مقـــــــــام التقـــــــــديم يبـــــــــاين مقـــــــــام التـــــــــأخيري و مقـــــــــام الــــــــــكر يبـــــــــاين مقـــــــــام الحــــــــــ ي و مقـــــــــام 

ي و مقــــــــام الفصـــــــــل يبــــــــاين مقــــــــام الوصـــــــــلي و مقــــــــام اإليرــــــــاا يبـــــــــاين مقــــــــام اإلطنـــــــــاب و القصــــــــر يبــــــــاين مقـــــــــام خالفــــــــف

 .15﴾يباين خطاب الغبيي و لتل كلمة من صاحبها مقاماملساواةي و خطاب الـكي 

ــــــف
ّ
لبـــــــد ع ـــــــد املبـــــــدج  ن يرايـــــــي حـــــــال  ففــــــي  ــــــــا التعرتـــــــف الشـــــــامل مســـــــرد لنــــــا الـــــــدكتور بعـــــــغ املقامـــــــات و كيـــــــف  ن

  املتلقـــــــــين و للـــــــــال باهخــــــــــ فـــــــــي
 
الحســـــــــبان درجـــــــــات التفـــــــــاوت الحاصـــــــــلة بيـــــــــنهم فـــــــــي الــــــــــكا  و املســـــــــتو  العلقـــــــــي مـــــــــثال

افية لمـــــــــتعلم غيــــــــر الل يوجــــــــف ـيالـــــــــ ال طــــــــاب ف  طـــــــــاب الــــــــــي يوجــــــــف لذمـــــــــيي و  كـــــــــا فالبـــــــــد مــــــــن ناـــــــــرة اساشـــــــــر

.و  ـــــــا مبحـــــــث مــــــن املباحـــــــث البالغيـــــــة مقت ـــــــل  الحـــــــالللمتلقــــــي قبـــــــل توجيــــــف ال طـــــــاب و  ــــــــا مــــــا يـــــــديد بمراعــــــاة 

   رت في التراه التداو ي الـي يهتم بمسألة التواصل بين امللقي و املتلقي.ال ي اساثم

ا التراه اللساني:  خامس 
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ا مــــــــن علــــــــوم البالغــــــــة القديمــــــــة كــــــــون املباحــــــــث  ُمعــــــــد  ـــــــــا الترــــــــاه مــــــــن املســــــــالال النقــــــــدي ال ــــــــي اســــــــتفادت كثيــــــــر 

ا الكبـــــــر  ال ـــــــي جـــــــي  بهـــــــا فـــــــي  ـــــــــا الترـــــــاه قامـــــــ  ع ـــــــد تو يـــــــف العديــــــــد مـــــــن القضـــــــايا ا لبالغيـــــــة املطروقـــــــة قــــــــديم 

ــــــــ  ب
ّ
 جاكوبســــــــون فــــــــي دراســــــــة منــــــــف للصــــــــور البالغيــــــــة يحــــــــاول خاصــــــــة مــــــــا  عل

ّ
مبحــــــــث الســــــــتعارة و املجــــــــاا حيــــــــث  ن

ــــــا مـــــــن مبــــــد  التركيـــــــب و 
 
تفســــــير قــــــدرة املـــــــتتلم اللغوتــــــة فـــــــي بعــــــديها الحقيقـــــــي و املجــــــااي  ل يتصــــــور الســـــــتعارة منطلق

باحــــــــث اللســــــــانياتي كمــــــــا معمــــــــد جاكوبســــــــون   ــــــــد  جــــــــرا  الســــــــابدال الـــــــــي  ــــــــو فــــــــي حقيقــــــــة اهمــــــــر مبحــــــــث مــــــــن م

 الســــــــتعارة لهــــــــا ارتبــــــــا  بــــــــاملحور الســــــــابدا يي  مــــــــا املجــــــــاا فلــــــــف ارتبــــــــا  
ّ
مقارنــــــــة بــــــــين املجــــــــاا و الســــــــتعارة وتــــــــر   ن

الســـــتعارة كـــــي نتـــــاة عمليـــــة اســـــابدال وحـــــدة دلليـــــة بـــــأخر   ﴿بـــــاملحور التـــــأليفي و  ــــــا مـــــا يت ـــــح فـــــي  ــــــا الـــــنص: 

دلليـــــــة و تختلـــــــف معهـــــــا فـــــــي ســـــــمات  خـــــــر  تـــــــرتب  بـــــــاملحور الســـــــابدا يي ب نمـــــــا املجـــــــاا لو  شـــــــتر  معهـــــــا فـــــــي ســـــــمات 

  16﴾البعـــــد ال منـــــي يتــــــأ ى مـــــن مقـــــدرة املــــــتتلم ع ـــــد تــــــأليف بـــــين التلمـــــات اــــــمن قواعـــــد نحـــــو اللغــــــة ال ـــــي مســــــتعملها 

  ــــــــا
ّ
التعرتـــــــف يـــــــوحي بنقـــــــا  التقـــــــاط  الحاصـــــــلة بـــــــين البالغـــــــة العربيـــــــة القديمـــــــة بعلومهـــــــا الـــــــثالث و  . فالشـــــــال  ن

 املحـــــــور الســــــابدا ي و كــــــــا املحــــــور التركيبـــــــي يأخـــــــ مادتـــــــف ال ــــــام ال ـــــــي يقــــــوم علبهـــــــا مـــــــن 
ّ
علــــــم اللســـــــانياتي حيــــــث  ن

 . معين البالغة القديمة فتأخـ بـلال اللسانيات صورة جديدة للبالغة العربية القديمة

ـــــــــ ا ل يمكـــــــــن فـــــــــي  ــــــــــه الورقـــــــــة البحثيـــــــــة ال ســـــــــيطة التطـــــــــرع   ـــــــــد عديـــــــــد الترا ـــــــــات ال ـــــــــي ســـــــــلكيها البالغـــــــــة و ختام 

ا 
 
  ــــــــــه الترا ـــــــــات متعـــــــــددة و متنوعـــــــــةي و قـــــــــد خـــــــــاأل فبهـــــــــا البـــــــــاحثون و املتخصصـــــــــون  شـــــــــواط

ّ
الجديـــــــــدةي  ل  ن

ةي و كيـــــف كانــــــ  البالغـــــة القديمــــــة كبيـــــرة و معتبـــــرة فــــــي  بـــــراا مــــــواطن التقـــــا   ــــــه الترا ــــــات النقديـــــة بعلــــــم البالغـــــ

بعلومهـــــــا الـــــــثالث مقومـــــــات  ساســـــــية قامـــــــ  علبهـــــــا  ــــــــه املســـــــالال النقديـــــــة لتحليـــــــل ال طابـــــــاتي فـــــــي صـــــــورة و ثـــــــوب  

    .     بال ّي  جديدةي و في كل للال بيان للسب  النقدي العربي غير املمن   في امن  متقدم 
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 قا مة املصادر و املراج :

                                                           

7، ص 1981، 1أحمد مطلوب، البحث البالغي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، ط ينظر  1  

  2 7ص ،المرجع نفسه 

.5 المرجع نفسه، ص  3  

.35ص ، المرجع نفسه  4  
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، 2010،  2، ط حديث، جدارا للكتاب العالميسامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري ال 

.165ص 6  

.7، ص 2010، 1دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ط لّسد، األسلوبية و تحليل الخطاب،نور الدين ا  7  

.85، ص2015، 3يوسف وغليسي، مناهج النقد األدبي، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ط  8  

.261، ص 2008، 1الطلبة محمد األمين، الحجاج في البالغة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط  9  
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.71، ص 2011، 1عبد هللا صولة، في نظرية الحجاج دراسات و تطبيقات ميكسيلياني للنشر، تونس، ط  11  

.95، ص2015، 3يوسف وغليسي، مناهج النقد األدبي، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ط  12  

.6، ص2011، 1التوزيع، القاهرة، ط قراءة جديدة للبالغة القديمة، ترجمة عمر أوكان، رؤية للنشر و روالن بارت،  13  

.21، ص 1992صالح فضل، بالغة الخطاب و علم النص، عالم المعرفة، الكويت،   14  
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بسكرة -جامعة حممد خيضر   

 

 كلية اآلداب واللغات

 

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 امللتقى الوطني :

  اللغوي الحديث .البالغة الجديدة )املصطلح واملفهوم ( بين التراث العربي والفكر 

 2022ماي  10-09يومي :  

 استمارة املشاركة :  

 : زنينة جيهاد  االسم واللقب

 : طالبة دكتوراه  الصفة

  -تيارت  –جامعة ابن خلدون :  مؤسسة االنتماء

 0699504029:  الهاتف و البريد االلكتروني

djihadzenina@gmail.com   

 البالغة الجديدة في التراث :  محور املداخلة

 . الحجاج في املوروث البالغي العربي:  عنوان املداخلة

 امللخص :

اهتم البالغيون بالبعد الحجاجي في مدوناتهم واتخذوا من األساليب البالغية  سبيال  لذلك ؛ فاضطلعت 

غيير في فكره معا، في محاولة منهم الستمالة املتلقي والتأثير فيه  قصد إحداث تبالوظيفة الجمالية و اإلقناعية 

وهو ممارسة أملتها البيئة الفكرية واألدبية التي كانت مزيجا مختلفا من الثقافات أو تعديل في سلوكه 

ت والِسَجاالت واملرجعيات واالهتمامات مما ولد صراعا فكريا أججت آراءه الفرق اإلسالمية عن طريق املناظرا

العلمية  ؛ إذ عمد كل طرف على توظيف حجج وبراهين تؤيد رأيه وقصده إلى جانب  استعانتهم بالروابط  

املنطقية واآلليات اللغوية مشكلين  بذلك نسيجا لغويا منسجما ،فقد دافع علماء البالغة  ) العرب ( في 

mailto:djihadzenina@gmail.com
mailto:djihadzenina@gmail.com
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ن واملشككين املناصرين للشعوبية واملتحاملين على خطاباتهم عن اإلعجاز القرآني والبيان العربي ضد الطاعني

اللغة العربية  ، فاستوفت خطاباتهم جانبين : جانب حجاجي يهدف لإلقناع واآلخر بالغي يهتم بجمالية األسلوب 

 ، وهذا ما  يسعى البحث لكشفه واستجالء مكامنه  .

 اآلليات الحجاجية . –اإلقناع  –املتلقي  –البالغة العربية  –الحجاج الكلمات املفتاحية :  -

 املداخلة :  -

لقد أولى البالغيون العرب اهتماما بالغا بالحجاج فتجسد في ممارساتهم الخطابية ومناظراتهم الفكرية وخاصة 

اإلعجاز حول آراءها أنصار الشعوبية ،محاولين بث شبهات في تصديهم ملوجات الطعن والتشكيك التي أجج 

، ما دفع األعالم األجالء  لدحض تلكم األفكار مستعينين بآليات شأن البيان العربي القرآني والتقليل من 

إحداث تأثير في فكره الستمالته وحمله هدفها إقناع املتلقي و  وجملة من التقنيات والحجج الداعمة، حجاجية

فكريا  اولد صراع مام ومواجهة خصومه ، ؛ إذ حاول كل فريق االنتصار ملذهبه ورأيهعلى اإلذعان والتسليم 

انبثقت منها حقول معرفية شتى كالبالغة والفلسفة واملنطق و نمت بفعله الحركة العلمية واألدبية وازدهرت 

    قصد تغيير معتقد أو التعديل في السلوك .والتي اتخذها منتجو الخطاب وسائل لتبليغ آرائهم 

والجمالية وإنما تضطلع بوظائف أخرى كالحجاج حيث أدرك البالغيون أن غاية البالغة ال تنحصر في الفنية 

؛ إذ " أن استعمال الظاهرة اللغوية يتفرع إلى مستويين اثنين : أحدهما استعمال عادي يخلو من كل  واإلقناع

، وهو ما يسعى   (1976)عبد السالم،  سمة أسلوبية ... والثاني هو االستعمال املطبوع بسمة فنية خالصة "

 .الصبغة الحجاجية اعيا جميع الظروف السياقية ومازجا إياه بلتضمينه في خطابه مر املتكلم 

فمعالجة البالغة العربية للنصوص األدبية يحكمها الوعي والقصد فقد اهتمت بالحالة النفسية والقدرات 

" فاإلنجاز الكالمي ال يكون عبثيا ، بل يرتبط بمقاصد وغايات لمخاطب إلى جانب مراعاتها للمقام الفكرية ل

تمثل الحبل ) الرابط ( الذي يصل املتكلم بالسامع ، مما يعني أن الكالم يقوم في الحقيقة على مفهوم الوظيفة 

فهي تهدف إليصال املعنى إلى السامع في تركيب بياني   . (2013)عبد اللطيف، التي تعد شرطا ألي تبليغ لغوي " 

 بديع جامعة بذلك الوظيفة االبالغية اإلخبارية والوظيفة الحجاجية أو التأثيرية . 

فتمكن البالغة من تحقيق الغاية الحجاجية يقتض ي تالحم الحجج واكتناه الصور البيانية دورا إقناعيا ، فهي 

تميل وتمتع ، ولكنها ال تقنع وتفحم إال إذا تالحمت مع الحجج واملحاجة ، وإذا تعد آلية حجاجية " قد تؤثر وتس

كانت ج روس تعتقد أن الصور البالغية هي بمثابة عملية أسلوبية تنشط الخطاب وذات وظيفة إقناعية ، فإن 

م تكن مدعومة هذه الصور على الرغم من أهميتها ال تستطيع أن تصمد أمام العقل النفاذ والشك الوقاد ، ما ل

، وكأنه يشير للشحنة  (2001)حبيب، بدورها ملعيار القوة والضعف " عضويا بالحجج العقلية التي تخضع 

 الحجاجية التي تتضمنها الصور البالغية والتي تأثر على املتلقي وتقنعه .
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 مفهوم الحجاج :  -

العربية معنى املجادلة بسبب خالف الوجهة أو الرأي كما دلت على معنى حملت كلمة الحجاج في املعاجم 

 
َ
 ج  َج َح الدليل على الرأي املرغوب إثباته حيث عرفها ابن فارس بقوله " حاججت فالنا ف

َ
 ته أي غ
َ
ه بالحجة ، تَ ب  ل

 (1979)ابن فارس، واملصدر الحجاج "  ج  َج وذلك الظفر فيكون عند الخصومة ، والجمع ح  

 َج في حين عرفه ابن منظور بقوله " الح  
 
ة َج وفع به الخصم ؛ وقال األزهري : الح  ة ما د  َج : البرهان ، وقيل : الح   ة

 
َ
ة : َج م ، وجمع الح  : التخاص   والتحاج   ل  ِد أي َج  اج  َج ح  فر عند الخصومة وهو رجل مِ الوجه الذي يكون به الظ

 ومحاَج ة وحاَج  وحجاج   حجج  
 
 )ابن منظور، د/ت( ا نازعة الحجة "وحجاج   ة

فاملعنى اللغوي للحجاج حمل داللة الخصومة واملجادلة وتقديم الحجج واألدلة لتأييد الفكرة للتمكن من 

 اإلقناع والتأثير .

فهو " درس تقنيات  الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما  للحجاج االصطالحية أما الداللة

، فالغاية التي يصبو إليها  (2011)عبد هللا، يعرض عليها من أطروحات ، أو تزيد في درجة ذلك التسليم "  

  . ا يبعثهم للقيام بالعمل أو اإلعراض عنهممالحجاج هي اإلقناع وزيادة درجة ذلك اإلذعان لدى السامعين 

وعرفه طه عبد الرحمن بقوله " حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه إلى الغير إلفهامه دعوى مخصوصة يحق 

، كما وسع من مفهومه في كتابه " في   (1998)طه، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، له االعتراض عليها " 

أصول الحوار وتجديد علم الكالم " وأعطى للحجاج صفتين رئيسيتين هما : التداولية والجدلية  فقال بأنه " 

فعالية تداولية جدلية ، فهو تداولي ألن طابعه الفكري مقامي واجتماعي ، إذ يأخذ بعين االعتبار مقتضيات 

وتوجهات ظرفية ، ويهدف إلى االشتراك جماعيا في إنشاء معرفة طالب إخبارية الحال من معارف مشتركة وم

علمية إنشاء موجها بقدر الحاجة ، وهو أيضا جدلي ، ألن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استداللية 

 . (2000وتجديد علم الكالم، )طه، في أصول الحوار  أوسع وأغنى من البيانات البرهانية الضيقة "

فالعالقة التخاطبية في الحجاج قائمة على قصدي االدعاء واالعتراض ، فاملقصود باالدعاء " ادعاء الناطق 

التكوثر )طه، اللسان وامليزان أو الصريح ملا يقول في نفسه وتمام االستعداد إلقامة الدليل عليه عند الضرورة " 

، مما يعني كفاءة املحاجج وقدرته على االستدالل ألفكاره ، في حين يقتض ي االعتراض " أن يكون  (1998العقلي، 

، 1998)طه، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدعيه " 

ب ويستميل ويغير رأيه .  (225صفحة 
َ
اط

َ
 ، فالبد  من إقامة الحجة القوية حتى يذعن املخ

 الحجاج عند الجاحظ :  -
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 عن اإلعجاز القرآن وذوده عن البيان العربي الصريح والضمني تجلى البعد الحجاجي عند الجاحظ في دفاعه

إلى جانب تمسكه بمذهبه االعتزالي وهو ما أكده محمد سالم محمد األمين الطلبة  متصديا بذلك لخصومه  ،

بقوله " ومن العوامل التي جعلت الجاحظ يهتم بالنزعة الحجاجية وبالوظائف اللغوية والبالغية ، انتماؤه 

التفكير في  وتصدره للدفاع عن العديد من أطروحاتهم ؛ وكان من شأن هذا تحفيزه علىاملذهبي إلى املعتزلة 

نصوص الخصوم وفرضياتهم ، ثم البحث عن اآلليات الكفيلة بمقارعها ودحضها وعما يتعلق بهذا الهدف من 

 (2008)محمد سالم محمد األمين، ضرورة التقدير الجيد لحسابات التوقع واالحتمال " 

ومطلعا على الثقافات ما جعله " عاملا باللغة والنحو كالم ،ما عارفا باللغة وتصاريف الفقد كان الجاحظ متكل

يمتلك القدرة على االحتجاج للش يء ونقيضه ، كأن يحتج للبخل ويظهره في صورة تدبير وإصالح أو يحتج ضده 

 .(2011)محمد،  فيخرجه في صورة شائهة ساخرة تنزل بالبخالء إلى أسفل الدركات "

ستدل بقصة موس ى عليه السالم حيث اإقناع السامع  ووبين أثر البيان و الفصاحة في اإلبانة عن الحجة  

ومحاججته لفرعون فقال " وسأل هللا عز وجل موس ى بن عمران عليه السالم حين بعثه إلى فرعون بإبالغ 

، ولكن موس ى عليه السالم تنبه للعقدة   (1998)الجاحظ، رسالته ، واإلبانة عن حجته ، واإلفصاح عن أدلته " 

في لسانه والحبسة في بيانه ما دفعه لالستعانة بأخيه ) هارون ( الذي كان أفصح لسانا بغية إقامة الحجة على 

وح عقب الجاحظ على ذلك بقوله " رغبة منه في غاية اإلفصاح بالحجة ، واملبالغة في وضففرعون وقومه ،  

 .    (1998)الجاحظ،  ، والعقول عنه أفهم ، والنفوس إليه أسرع "الداللة ؛ لتكون األعناق إليه أميل 

الخطابية فقال " وذكر هللا عز كما وضح مقدرة العرب الحجاجية ومناظرتهم لخصومهم وامتالكهم لآلليات 

بالغة املنطق ، ورجاحة األحالم ، وصحة العقول ، وذكر العرب وما فيها وجل لنبيه عليه السالم حال قريش في 

من الدهاء والنكراء واملكر ، ومن بالغة األلسنة واللدد عند الخصومة ... ثم ذكر خالبة ألسنتهم ، واستمالة 

 (9-8ص  1الصفحات ج، 1998)الجاحظ، األسماع بحسن منطقهم " 

واسراع النفس ،وفهم العقول ،وميل األعناق ،تمثلت في  استمالة القلوب  الجاحظ  األغراض اإلقناعية عندف

 .أما الوسائل الحجاجية التي تمكنهم من ذلك فهي الفصاحة ،وبالغة املنطق ،ورجاحة األحالم وصحة  العقول .

، فالقارئ لكتاب البيان والتبيين يدرك "  وسالحا للرد على املعارضين من البيان آلية لإلقناع  الجاحظو اتخذ 

أن مادته ال تخرج عن ثالثة محاور أولها : وظيفة البيان وقيمته ، وثانيها : العملية البيانية وأدواتها أما الثالثة : 

  . (1999)محمد ا.،  فخاصة بالبيان العربي قيمه وتاريخه "

فعرف البيان بقوله هو " اسم جامع لكل ش يء كشف لك قناع املعنى ، وهتك الحجاب دون الضمير ، حتى 

إلى حقيقته ، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ، ومن أي جنس كان ذلك الدليل ؛ يفض ي السامع 



5 
 

الفهم واإلفهام ، فبأي ش يء بلغت اإلفهام  ألن مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع ، وإنما هو

،ويتضح من   (76 1، صفحة ج1998)الجاحظ،  وأوضحت عن املعنى ، فذاك هو البيان في ذلك املوضع " 

 (63، صفحة 2013)عبد اللطيف، كالمه " أن البيان يحمل بعدا إجرائيا تداوليا يتمثل في اإلفهام " 

محمد العمري بقوله " يتنازع عنه عبر هو ما  انحصرت وظيفة البيان عند الجاحظ في اإلفهام واإلقناع وحيث  

 البيان عند الجاحظ في كتابه البيان والتبيين مفهومان أو وظيفتان : 

 البيان معرفة : الوظيفة الفهمية  -1

 (194، صفحة 1999)محمد ا.،  إقناع : أو الوظيفة اإلقناعية  "البيان  -2

 ركز الجاحظ على الوظيفة اإلفهامية في قوله " مدار األمر على البيان والتبين ، وعلى اإلفهام والتفهم "

سعيا منه لحماية اللغة من اللحن وتوضيح أحكام الدين للمكلفين وال   (11ص1صفحة ج، 1998)الجاحظ، 

 خالل الفهم . يتأتى ذلك إال من

في حين اقتضت الوظيفة الحجاجية عنده فصاحة القول ومراعاة أحوال املخاطبين واملقام فقال " ينبغي 

، 1998)الجاحظ، ار املستمعين ، وبين أقدار الحاالت " للمتكلم أن يعرف أقدار املعاني ، ويوازن بينها وبين أقد

 (138ص 1صفحة ج

كل " وسائل التعبير املمكنة بين البشر ، ومختلف الكيفيات التي يؤدون بها املعنى ، كانت شاملة للبيان فنظرته ل

، حيث تعدد  (1981)حمادي، " بقطع النظر عن العالمة املستخدمة ، وهذا معنى عام يتسع للغة وغيرها 

 أصناف الداللة عند الجاحظ ) اللفظ ، اإلشارة ، الخط ، والعقد ... ( يستعان بها في العملية الخطابية .

" فتحليل استراتجية كتاب البيان واهتم باإلقناع الشفوي وبالغة الخطيب وتمكنه من أسرار اللغة وتصاريفها 

ولة لوضع نظرية لبالغة اإلقناع ، مركزها الخطاب والتبيين للجاحظ يكشف بكل وضوح أن هذا الكتاب محا

)محمد ا.، املقام الخطابي واملقام الشعري في الدرس البالغي ضمن كتاب نظرية األدب في اللغوي الشفوي " 

، كما أشار لبعض العيوب التي قد تضعف الخطاب الحجاجي وتبعده عن غايته  (1996القرن العشرين، 

فقال " وليس ، حفظك هللا ، مضرة سالطة اللسان عند املنازعة ، ملتمسا في البالغة جانبين اإلقناعي والتخيلي 

فوت وسقطات الخطل يوم إطالة الخطبة ، بأعظم مما يحدث عن العي من اختالل الحجة ، وعن الحصر من 

درك  الحاجة ، والناس ال يعيرون الخرس ، وال يلومون من استولى على بيانه العجز ، وهم يذمون الحصر ... 

تضاعف عليهما الذم وترادف عليهما التأنيب "  البلغاء،وتعاطيا مناظرة  الخطباء،فإن تكلفا مع ذلك مقامات 

 . (12ص 1، صفحة ج1998)الجاحظ، 

الذي وجد منفذا  لتجنب القصور ، والوقوع في الحرج أو  االنحراف عن  الهدف في ومثل بقصة واصل بن عطاء 

محاججة لخصومه فقال " وملا علم واصل بن عطاء أنه ألثغ ، فاحش اللثغ وأن مخرج ذلك منه شنيع ، وأنه إذ 
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النحل وزعماء امللل ، وأنه البد من مقارعة ة ، وأنه يريد االحتجاج على أرباب كان داعية مقالة ، ورئيس نحل

األبطال ، ومن الخطب الطوال ، وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة ... وأن ذلك من أكثر ما تستمال به 

واللسان  معه ما ينوب عن البيان التام، القلوب، وتثنى به األعناق وتزين املعاني؛ وعلم واصل أنه ليس

 .      (15-14ص : 1، الصفحات ج1998)الجاحظ،  املتمكن... رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كالمه "

فإن تم تقرير الحجة وأذعنت العقول ملا طرح عليها من آراء حاز املتكلم بذلك فصل الخطاب " وهو نوع من 

 (2009)محمد عابد، القول تجتمع فيه الصنعة اللفظية والحجة املقنعة مع عدم اإلثقال على السامع " 

 الحجاج عند ابن وهب :  -

وأما الجدل واملجادلة ، فهما قول يقصد بهما إقامة الحجة فيما تحدث ابن وهب عن الجدل واملجادلة فقال " 

اختلف فيه اعتقاد املتجادلين ، ويستعمل في املذاهب والديانات ، وفي الحقوق والخصومات ، وفي التسؤل 

، وقسمه إلى قسمين " أحدهما محمود ، واآلخر   (1969ابن وهب، ) واالعتذارات ؛ ويدخل في الشعر والنثر "

املذموم فأما املحمود فهو الذي يقصد به الحق ،ويستعمل فيه الصدق ، وأما املذموم  فما أريد به املهارة 

 .(177، صفحة 1969)ابن وهب،  والغلبة ، وطلب به الرياء والسمعة "

فقال " البيان على أربعة أوجه : فمنه بيان األشياء بذواتها  وإن لم وربط البيان بالعقل وقسمه إلى أربعة أصناف 

تبن بلغاتها ، ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر واللب ، ومنه البيان باللسان ، ومنه البيان 

، فهدف البيان عنده هو بناء املعرفة عن "  (56، صفحة 1969)ابن وهب، بالكتاب الذي يبلغ من بعد وغاب "  

 (87، صفحة 1969)ابن وهب، طريق التصديق ال على اليقين، والحجة على معنى اإلقناع ال البرهان " 

وليس يجب القياس إال عن قول يتقدم فيكون ناع حيث قال " كما تطرق للقياس وعده آلية مهمة في اإلق

القياس نتيجته ، كقولنا : إذا كان الحي حساسا متحركا ، فاإلنسان حي ، وربما كان ذلك في اللسان العربي 

مقدمة أو مقدمتين ، أو أكثر على ] قدر [ ما يتجه من إفهام املخاطب فأما أصحاب املنطق فيقولون : إنه ال 

اس إال عن طريق مقدمتين إلحداهما باألخرى تعلق ... وإنما يكتفي في لسان العرب بمقدمة واحدة على يجب قي

، مدركا البعد الحجاجي للقياس ووقوعه في االلتباس   (68، صفحة 1969)ابن وهب، التوسع وعلم املخاطب " 

فقال " فالظاهر مستغن بظهوره عن االستدالل عليه واالجتماع عليه ألنه ال خالف له ، والباطن هو املحتاج إلى 

للضرورة تقويم وسائل ، فقد دعا   (65، صفحة 1969)ابن وهب، أن يستدل عليه بضروب االستدالل " 

 في املقدمات التي تفرز نتائج خاطئة .الحجاج واالنتباه للمغالطة 

 الحجاج عند عبد القاهر الجرجاني :  -

 ،نظمه بديع سر إعجاز القرآن الكريم و الذي تجلى في  عنللكشف استعان عبد القاهر باآلليات الحجاجية 

مفندا جاعال من الشعر العربي مصدرا لالحتجاج على بالغته ، حيث رد الشبهات املتعلقة بالشعر والزهد عنه 

 رأى خصومه وداعيا لإلقبال  عليه وحفظه .
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وحسم الخصومة التي وقعت بين أنصار اللفظ واملعنى موضحا أن املزية تكمن في حسن التركيب والصياغة 

لنحو ، فاللفظ يكسب رونقه داخل السياق ؛ إذ " األلفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربا القائمة على مراعاة قواعد ا

 .(1991)عبد القاهر، خاصا من التأليف ، ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب " 

" فاالختصاص في الترتيب فتشكل بذلك ضربا خاصا من التأليف وفق انتظام املعاني في النفس  الكلمات تنتظم

، 1991)عبد القاهر، يقع في األلفاظ مرتبا على املعاني املرتبة في النفس، املنتظمة فيها على قضية العقل " 

 (05صفحة 

الستدراجه وإقامة الحجة عليه ومثال لديه وكان يدفع املتلقي لالقتناع من خالل توظيف مقدمات معلومة 

ذلك قوله "واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك ، علمت علما ال يعترضه الشك ، أن ال نظم في الكلم وال ترتيب ، 

، ليصل إلى نتيجة مفادها أن   (2003)عبد القاهر ا.، حتى يعلق بعضها ببعض ، ويبني بعضها على بعض " 

 . النظم يكمن في تعليق الكلم بعضها ببعض بطريقة مخصوصة 

هم بقوله " وهل تجد أحدا يقول : هذه اللفظة جووضح موقفه ممن قصر الفصاحة في التالؤم اللفظي وحاج

ؤانستها ألخواتها ؟ فصيحة ، إال وهو يعتبر مكانها من النظم ، وحسن مالءمة معناها  ملعنى جارتها ، وفضل م

عن وهل قالوا : لفظة متمكنة ومقبولة ، وفي خالفه : قلقة نابية ، ومستكرهة إال وغرضهم أن يعبروا بالتمكن 

حسن االتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها ، وبالقلق والنبو عن سوء التالؤم ، وأن األولى لم تلق بالثانية في 

،  (98، صفحة 2003)عبد القاهر ا.،  ون لفقا للتالية في مؤداها "معناها ، وأن السابقة لم تصلح أن تك

 فالفصاحة ال تكون للفظة املفردة املنزوعة من نسقها اللغوي وإنما تتكسب تلك الخاصية داخل التركيب .

، فاألسلوب البالغي والفنية  اإلبالغكما أدرك الجرجاني الوظيفة الحجاجية للبالغة وأنها ليست مقصورة على 

إن كان" ذما كان مسه أوجع ، ومسه ألذع ، ووقعه أشد ، وحده أحد ، وأن كان حجاجا كان برهانه أنور ، 

فه أجد ولسانه ألد وإن كان اعتذارا كان إلى وسلطانه أقهر ، وبيانه أبهر وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد ، وشر 

الغضب أفل وفي عقد العقود أنفث ، وعلى حسن القبول أقرب ، وللقلوب أخلب ، وللسخائم أسل ، ولغرب 

 (115، صفحة 1991)عبد القاهر ا.،  الرجوع أبعث "

للحجاج وضرب لذلك مثال بقوله " ولو أن رجال أراد أن يضرب مثال في واعتبر الجرجاني التمثيل الحس ي وسيلة 

ال  تنافي الشيئين فقال: هذا وذاك ال يجتمعان ؟ وأشار إلى ماء ونار حاضرين ، وجدت لتمثيله من التأثير ما

فس ، نجده إذا أخبرك بالقول فقال : هل يجتمع املاء والنار ؟ . وذلك الذي تفعل املشاهدة من التحريك للن

والذي يجيء بها من تمكن املعنى في القلب إذا كانت مستفاده من العيان ، ومتصرفه حيث تتصرف العينان " 

هي دليل مستحكم  ، فالصورة مأخوذة من الواقع  وتدركها الحواس لذا   (127، صفحة 1991)عبد القاهر ا.، 

 اليمكن إنكار حقيقته .
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فهي عنده " ضرب من التشبيه ، ونمط من التمثيل ، والتشبيه قياس  وتفطن للبنية االستداللية لالستعارة 

والقياس يجري فيما تعيه القلوب ، وتدركه العقول ، وتستفتى فيه األفهام واألذهان ، ال األسماع واآلذان " 

  (20، صفحة 1991)عبد القاهر ا.، 

 فالصور البيانية من اآلليات الحجاجية التي توظف في استجالء املعاني والتأثير في املخاطبين واستمالتهم .

 الحجاج عند السكاكي :  -

أدمج السكاكي الحد واالستدالل في علمي البيان واملعاني فقال " وملا كان تمام علم املعاني بعلمي الحد  

، حيث جعل من النظام االستداللي محورا لتأسيس   (1987)السكاكي، واالستدالل لم أر بدا من التسمح بهما " 

واإلقناع وأوضح ذلك بقوله " وعندك علم أن مقام االستدالل بالنسبة إلى سائر البالغة فهي قائمة على املعرفة 

مقامات الكالم جزء واحد من جملتها ، وشعبة فردة من دوحتها ، علمت أن تتبع تراكيب الكالم االستداللي 

 . (432، صفحة 1987كي، )السكاومعرفة خواصها مما يلزم صاحب علم املعاني والبيان " 

لدورهما في العملية التواصلية فقال " ال يخفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة املقام واملستمع  ركز علىو 

فمقام التشكر يباين مقام الشكاية ، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ، ومقام املدح يباين مقام الذم )...( 

، فلن تتحقق الغاية   (168، صفحة 1987)السكاكي، ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على اإلنكار " 

 اإلقناعية دون مراعاة املقام الخطابي .

وقد علق عبد اللطيف عادل على رأي السكاكي بقوله " هدف البيان الحجاجي عند السكاكي يتعلق بـ تحصيل 

يان يبنى بالدليل وليس بالتحسين املطلوب مما يعني خدمته ملقصدية املتكلم ضمن سياق تخاطبي معين فالب

 .           (78، صفحة 2013)عبد اللطيف،  األسلوبي "

فالبيان عند السكاكي ذو بعد إقناعي مرجعه عالقتين :  األولى االنتقال من ملزوم إلى الزم والثانية االنتقال من 

معرض حديثه  عن الصور البيانية فقال " املجاز ينتقل فيه من امللزوم إلى الالزم ، الزم إلى ملزوم ، وبين ذلك في 

كما تقول ) رعينا غيثا ( واملراد الزمه ، وهو النبت ... وإن الكناية ينتقل فيه من الالزم إلى امللزوم ، كما تقول : 

 يصار إلى جعل النجاد طويال أو فاللقامة الذي هو ملزوم طول النجاد فالن طويل النجاد ،  واملراد طويل ا

، فالتنقيب عن معنى    (331-330، الصفحات 1987)السكاكي،  قصيرا ، إال لكون القامة طويلة أو قصيرة "

 املعنى يقتض ي االستدالل واللزوم .

ي ؛ إذ يعد " الخطاب التداولي اإلقناعي أحد وجهي اتسمت البالغة العربية بأبعاد شتى منها : التخيلي واإلقناع

التخييلية من شعر وسرد وغيرهما ، كل الخطابات  هاالبالغة ، ووجهها الثاني التخييل فالبالغة تضم في جانب من

كما تضم في جانبها الثاني كل مكونات الخطاب التداولي ... فبالغة الخطاب اإلقناعي تقابل بالغة الخطاب 

)محمد ا.، في بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة التخييلي وتتداخل معها " 

  (2002العربية، 
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 خاتمة :  -

 خلص البحث إلى جملة من النتائج تمثلت في : 

اتخذ البالغيون من الحجاج آلية للدفاع عن أفكارهم ومذهبهم وتجلى ذلك في مناظراتهم وردهم على  -

 خصومهم .

 ضمت البالغة العربية عدة وظائف كاألسلوبية اإلخبارية والتداولية الحجاجية . -

 وأكد على ضرورة مراعاة الظروف املحيطة بالخطاب.اإلفهام واإلقناع  مفهومين:قام البيان عند الجاحظ على  -

وفهم العقول وتحريك النفوس استمالة القلوب  البيان والتي تمثلت في حدد الجاحظ األغراض اإلقناعية من -

 .ويتم ذلك من خالل وسائل لغوية وغير لغوية

 بالصور البيانية في محاججة اآلخرين بغية إقناعه واستمالتهم . استعان البالغيون  -

     بالعقل وجعله أربعة وجوه تهدف لبناء املعرفة عن طريق االستدالل والقياس . البيان ابن وهب ربط -

 األسلوب الحجاجي عند الجرجاني كان قائما على عرض آراء املدعين ثم االعتراض عليها و تفنيدها  -

 اإلقناعية للصور البيانية .و بنى السكاكي علم البيان على االستدالل واللزوم موضحا البنية التركيبية  -

 مراجع البحث وإحاالته : -

 دمشق: دار الفكر. معجم مقاييس اللغة.(. 1979أبو الحسين أحمد تح : عبد السالم محمد هارون ابن فارس. )

القاهرة:  البرهان في وجوه البيان.(. 1969أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم تح : حفني محمد شرف ابن وهب. )

 مكتبة الشباب.

(. القاهرة: 7)املجلد  البيان والتبيين(. 1998أبو عثمان عمرو بن بحر تح : عبد السالم محمد هارون الجاحظ. )

 مكتبة الخانجي.

(. بيروت ، لبنان: 2)املجلد  مفتاح العلوم(. 1987ليق : نعيم زرزور السكاكي. )أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر تع

 دار الكتب العلمية.

مجلة عالم (. الحجاج واالستدالل الحجاجي عناصر استقصاء نظري. 2001سبتمبر,  -أعراب حبيب. )يوليو 

 .110، صفحة  30، املجلد 1الفكر ، ع

)املجلد  العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة في الثقافة العربية بنية العقل(. 2009الجابري محمد عابد. )

 (. بيروت ، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية.09
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 (. جدة: دار املدني.1)املجلد  أسرار البالغة(. 1991الجرجاني تح : محمود محمد شاكر عبد القاهر. )

بيروت: املكتبة  -صيدا  دالئل اإلعجاز في علم املعاني.(. 2003الجرجاني تح : ياسين األيوبي عبد القاهر. )

 العصرية.

)املجلد  الحجاج في البالغة املعاصرة بحث في بالغة النقد املعاصر(. 2008الطلبة محمد سالم محمد األمين. )

 (. بيروت ، لبنان: دار الكتاب الجديد املتحدة.1

 املغرب: أفريقيا الشرق. البالغة العربية أصولها وامتداداتها.(. 1999لعمري محمد. )ا

املقام الخطابي واملقام الشعري في الدرس البالغي ضمن كتاب نظرية األدب في القرن (. 1996العمري محمد. )

 الدار البيضاء: إفريقيا الشرق. العشرين.

(. 2)املجلد  قناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيةفي بالغة الخطاب اإل(. 2002العمري محمد. )

 املغرب: أفريقيا الشرق.

(. املقاييس األسلوبية في النقد األدبي من خالل " البيان والتبيين ". 1976يناير,  01املسدي عبد السالم. )

 .157، صفحة  حوليات الجامعة التونسية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 (. بيروت: دار الصادر.01)املجلد  لسان العربدين بن كرم ابن منظور. )د/ت(. جمال ال

املنشورات الجامعة  التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس.(. 1981صمود حمادي. )

 التونسية.

 (. مسيكلياني.1)املجلد  في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات(. 2011صولة عبد هللا. )

 (. الرباط: دار األمان.01)املجلد  بالغة اإلقناع في املناظرة(. 2013دل عبد اللطيف. )عا

 (. الدار البيضاء: املركز الثقافي العربي.01)املجلد  اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي(. 1998عبد الرحمن طه. )

. الدار البيضاء: املركز الثقافي (2)املجلد  في أصول الحوار وتجديد علم الكالم(. 2000عبد الرحمن طه. )

 العربي.

عالم (. التصوير والحجاج : نحو فهم تاريخي لبالغة نثر الجاحظ . 2011ديسمبر,  -مشبال محمد. )أكتوبر 

 .155، ص :  40املجلد  2، صفحة العدد  الفكر ، الكويت

 



 

 االستعاري :مقاربة بينية املداخل في"البنى االستعارية نحو بالغة موسعة"ملحمد بازي.خطاب تحوالت ال

 باحثة دكتوراه/ بثينة بهاللي

 و اللغة العربيةقسم اآلداب 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 امللخص:

في وعا يهو األكثر ذعرفي مشق  إلى  القديم االستعاري من موطنه البالغي نسقتحوالت ال املقاربة تتبع اتتغي

 استثمارعلى  ضمن قالب بيني تحاقلي مبني، عرفانيةالاملتخصصة في األبحاث  في املخابرواملعاصرة  لدراساتالراهنةا

معطيات تحليل باقي ودمجها و  ،أو من العلوم املعرفية عامة العصبيوأجهزة من الحقل اإلدراكي الذهنياتي مفاهيم

بعيدا عن التنظيرات الكالسيكية ومفاهيم املشابهة  ،ةاليوميالفلسفة أو و مقوالت فلسفة اللغة الخطاب األدبي

ــ لفهم العالم  بشري أوبناء نموذج تصوري تمثيلي يعرفمفي محاولة لنمذجة نسق  والدالالت اللغوية املجازية، ـ

الفعل  انتقال إلى بالغة موسعة يتعانق فيهثم اال تتجسدن فيه الذهنيات ومقدرات اإلدراك الكلية في املقام األول،ـــ،

وبالتالي اإلجابة  ،االفتراضية ات املنوالية التي تضم االستعارةاالستعاري والوسائط الرقمية لبلورة مفهوم االستعار 

 على جملة اإلشكاليات املوالية:

  ؟التحوالت التي طرأت على النسق االستعاري ما 

  بينيا عابرا تتحاقل فيه النظريات والجيوب العرفانوتصورية  وما الذي جعل من الفعل االستعاري فعال

 ؟تحليل الخطابتأويل وتلقي و  ومجاالتالرقمياتميدان واملعارف الفلسفية و 

 من خالل الطرح املقدم في:"البنى االستعارية نحو بالغة موسعة" ملحمد بازي.نناقشهاكل هذه املعطيات  

 استعارة افتراضية.استعاراتمنوالية،نسقاستعاري،العرفانية،املشابهة،نموذجتصوري،:الكلمات املفتاحية

 مقدمة:

للدرس البالغي وكركيزة لالجتهادات العربية والغربية البالغية القديمة،ولعل الجاهل تتعين االستعارة كمعلم أساس 

ئل قوال امفهوم لم يبق فيه األو  يعتقد أنهوبما حققه في الزمن الراهن بطبيعة تحوالتهذا النمط االستعاري 

تحول مر الذي يدفع إلى خوض غمار البحث عن حيثيات ،وهو األ كل عليه وانقض ىأ،أو أن الدهر قد أخرينللمت

النسق االستعاري والكشف عن أبرز محطات هذا التحول،وقد ارتأيت أن أتخير نموذجا لباحث معاصر هو محمد 

أفق لبناء نموذج استعاري خلق والذي ينطلق فيه من رغبته في ،"غة موسعةالبنى االستعارية نحو بال "بازي صاحب 

تصورات االجتهادات املستأنسة بال إلىكوني موسع تستند فيه نظريات االستعارة التقليدية املفيدة في الفهم والتحليل 

ثمانية فصول،يعنى كل فصل ببناء نمط استعاري معين أو الغربية في هذا الشأن،بحيث يتوزع املصنف على 

بتحليله،األول متعلق باالستعارة كإستراتيجية خطابية،والثاني بتوسيع مجال االستعارات املنوالية،أما الثالث فجاء 

از ومن منظور تصوري عرفاني ثم من منظور نظرية املزج واألحيمن منظور تقابلي  تحليل االستعارة املنواليةحول 



 

العصبية ونقدها،ثم خصص الفصل املوالي لالستعارات االفتراضية وللجيل الجديد وألنوال املعرفة 

الرقمية،واالستعارات الرمزية والهندسية وباقي امتداداتها، لتشكل استعارات التسمية واألسلوب ميدانا للحديث في 

ة البنى العنوانية أو األلقاب واستعارات استعارات اشهارية واستعار الفصل الخامس هي وكل ما ارتبط بها من 

استعارة املفاهيم :،ثم وسم الفصل السادس بالفالسفة واالستعارات السياسية واستعارة األشكال 

ثم شكل الفصل جماعية"تأويليةوالسابع ب:استعارة االنوال القولية"وقائع تجربة والنظريات"مفهوم النص تمثيال"،

هل الكالم ومنوال أومثل لذلك بنماذج منها منوال ،رة االنوال التأويلية  في بناء الثقافةلتبيين دور استعااألخير بابا 

 الرازي ثم البيضاوي والقاسمي وابن عاشور...

وانتقاله من ،االستعاري خطاب سيكون الوقوف في هذه الورقة البحثية عند التحوالت الثالثة الكبرى في مفهوم ال

 املنوالي التصوري العرفاني وثم االفتراض ي الرقمي.النسق الخطابي البالغي إلى 

 :وسعةبالغةجديدة م من بالغة صغرى إلى ستراتيجية خطابيةكإاالستعارة تحول بوادر .1

:"إننا ال نستطيع أن نصوغ ثالث جمل في حديث اعتيادي سلس دون اللجوء إلى زريتشارديفورأرمسترونغيقوآل 

مستوى الخطابات،وفي البالغة القديمة تتحدد االستعارة ان تحدث على في صل ،ومما ال شك فيه أن األ 1االستعارة"

،والقول بأن االستعارة 2نقل معنى اللفظ مما وضع له في األصل إلى ما لم يعرف به،لعالقة املشابهة"لةآلي بوصفها"

مكونة من مجموعة نه استعارة كبرى إو األجزاء ،استراتيجية خطابية يحيل إلى مقولة إن الخطاب وحدة متراصة 

 .3استعارات جزئية متعالقة فيما بينها داخل النظم

بمحاولة إلثبات أن الخطابات نتاجات لعمليات  "البنى االستعارية نحو بالغة موسعة"مصنفهمحمد بازي يستهل 

مفتوحة بمجرد ما يشرع في نظم خطابه،فإنه يدخل في حالة استعارية  ذلك أن الكاتباستعارية واعية وغير واعية، 

جميع خطاباتنا املتوسلة باللغة، بدال من صفة املجازي التي قد  ىإطالق صفة االستعاري عل نالذلك حق لالجبهات ، 

تحميل املصطلحات البالغية القديمة املفرغة في  ،وال يتحرج صاحب املنوال من 4تضيق حدود الفعل االستعاري 

،بحيث يدرجها ضمن مسمى االستعارة بمعناها معرفي مغايرمفهوم قدحي هو السرقة إلى تصور ينطلق من أفق 

ورغم ،5األصلي إلى كيانات مغايرة ألهداف مغايرةمن كيانها :استعارة املعاني بإخراجهاتي املوسع،فيكونموضوعهااألدا

واالجتهادات املدققة في البالغة الصغرى القديمة،وال يرى بأنها تتجاوزها  الظوابطاملوسعة نجده ال يلغي التصورات 

 شملهالم يالتي  ستوياتاملكيباللفظية االستعارية،و إنما تغنيها وتكملها وتسندها بالنظر إلى اأو تحل محلها في التر 

وفي خضم حديثه 6،فية والثقافيةالتحليل االستعاري داخل الجملة لالنتقال إلى االستعارة الجملية والخطابية واملعر 

مناسبة أطراف العملية بعضها لبعض وجوب شروط صوغ االستعارات فنلفاه يندد ب محمد بازي هذا ال يغفل 

ئقة التلقي الرفيعة "إذا حدثت استعارة غير مناسبة يتزعزع الخطاب،يتفككويتالش ى،فال يحصل تقبله،ألن ذافيقول:

،ثم إن تقبل الخطاب املتناغم العناصر،تناغم القصديات واألدوات املستعارةال تقبل االستعارات املتعسفة،إنما 

 7بالغة االستعارة الخطابية درجات على قدر امللكات ،ومن ال ملكة له ال بالغة كلية له."



 

عناصر وأدوات البناء  ناحية منانطالقا من الفروقات املتعينة بينها االستعارة وأشكالها  ضربمييزبين أيأتي للتثم

 8:يلي كماتعينتف

 :املعجمية العادية املتعلقة باستحضار كلمة ما لبناء معجمي  تتضم كل من االستعارااستعارات صغرى

لغوي بسيط،واالستعارة بشكليها املكني والتصريحي ،أي ما تعلق باستعارة لفظ مما وضع له في األصل إلى 

 ما لم يوضع له لعالقة املشابهة.

 برى/صناعية /تفاعلية:وتتعلق بالتفاعالت الحاصلة نتيجة املحاكاة أو بدافع تحقيق قوة استعارات ك

حجاجية في الخطابات جميعا مثل استعارة ابن رشد من العلوم والفقه واآلداب والتشريع وعلم الكالم لبناء 

أبواب املعرفة،لضمان رحالت تتشارك وتنفتح فيه  منواله الخاص وفيها يتعين الفعل االستعاري كفعل بيني

،ولعل من ؤسس لطرح استعاري منواليبالتاليتاستعارية تضمن للنصوص أن تكون محفال لالستعارات ، و 

 9بين أبرز محاسن وفوائد توسيع مفهوم االستعارة ما يلي:

 الضيق لالستعارة البالغية. الخروج من األفق 

 ي إلى موقع فرعي.ربط جوهر الفعل االستعاري باالنتقال من حوهر أصل 

  ودورها في تشكيل البنى الثقافية الكبرى،فاالستعارة ال اإلنسان،إدراك قوة امللكات االستعارية عند

كما تصنع الكتب  الذهنية البنىتتيح الصورة الشعرية فحسب،وإنما تنتج النصوص وتشكل 

دول أخرى بالطاقة وتبني الثقافات،وقدتنشأعنها حروب وقد تزول بها دول كاملة وتنشأ مكانها 

االستعارية واالستمداد من النصوص واملرجعيات والبنى الثقافية املستعارةقبل الثورة الرقمية 

 وبعدها.

 نحو بالغات موسعة:املنواليةاالستعارةـ 2

كلفظ بازي في األصل:منسج خشبي ينسج عليه الثوب،وقد استعاره املنوالية نسبة إلى منوال،واملنوالاالستعارة 

أي من مجال صناعياصليهو:النسج والحياكة إلى مجال صناعي فرع هو:نسج الخطابات  الحيازة االصطالحيةبغرض 

االستعارة املنوالية على أنها:مجموع  محمد بازي ،ويعرف 10باألدوات وباألساليب والبنى الثقافية واألنساق التقابلية

اقتبا أفعال الكتابة الصناعية من تخيل وتخير وتحيل س وأخذ وتطالب، وتجاذب بين الخطابات قيد ومحاكاة و

املحققة للفعل االستعاري املنوالي ما  عملياتومن بين ال11،التي يستعير بها منتجوه اإلنجاز، أو بين املرجعيات املمكنة

ى الفن املسرحي،بحيث يستعير املمثل األدوار والحركات والوجوه والطبائع،ليس بغرض تملكها بل يحدث على مستو 

اقع ألداء واملجتمع ألداء قصدية يدركها املتلقي عبر استحضار  مقاصد معينة،فالتمثيل مجموعة استعارات من الو

،والفعل ذاته في الخطابات االشهارية و في غيرها من الخطابات التي 12الخلفية املرجعية التي ينطلق منها الخطاب

ملوسع،كذلك الحال مع ما سماه باستعارة للتكريس ملفاهيم وطرق اشتغال نموذجه امحمد بازي توسل إليها 

اقعية أو خيالية ف بداية الحصة الدراسية إلثارة  ياملثال:وهي من النماذج املعتمدة كثيرا في التعليم،كاستعارة قصة و

التوجيهية الوعظية ،ولدى كبار العارفين يتم التعبير عن الحقائق  التأليفاتاالنسان والتقريب من املوضوع،أو في 

بدبع لــــ:رسائل النور واالمثلة الدقيقة التي نجدها عندما نقرأ  تاالستعاراوال واملقامات باالمثلة،مثال ذلك واالح



 

ن الفعل إ،وبالتالي ف13األحياءفي  الغزالي، وعند املثنوي في  جالل الدين الرومي،واألمر ذاته نجده عند الزمان النورس ي

 14االستعاري يوجد حيث يوجد اإلنسان.

 :فعل الجسدنةو  ةانيتصورية والعرفال ات.االستعار 1ـ 2

دراسات للاملدخل للعرفانيات و  تشكل ةغربي اذجمن نمانطالقا اريالتحليلي ستعاال منواله يشرع محمد بازي في بناء 

 فوكونييومع"،االستعارات التي نحيا بهافي " اليكوف وجونسون و "فلسفة البالغةفي " ريتشاردز كل من التصورية مع 

 .التصوري في نظرية املزج تورنر و 

فعل االستعاري بالعلوم املعرفية أن أتطرق إلى مفهوم لل هفيربط محمد بازي قبل التفصيل في ما جاء به   يحقيق ب   

 العلوم املعرفية أوال.

 :ما العلوم املعرفية 

وتمكين الفرد من السلوك معالجة املعلومات الدماغية تهتم ب:و 15"علوم تدرس اإلدراك البشري "العلوم املعرفية

الذكي،منقبيلؤحل املشاكل وفهم األشياء، وتشتغل اشتغال الحاسوب حيث تشفر املعلومات في شكل تمثيلي رمزي 

،وهي مجال نشأ ضمن مسعى بيني تعاوني 16تعمل عليه قواعد تشبه الخوارزميات في لغة البرمجيات الحاسوبية

 17القات العرفانية البينية الشهير املوضح في الصورة املوالية:متعدد التخصصات،تتلخص أبرزها في سداس ي الع

 

الفلسفة :من خالل هذا السداس ي تتعين العلوم املعرفية على انها مجال بيني تتحاقل فيهعدة تخصصات منها

 محمدوفي سياق الفكر البيني يسعى ،والعلوم العصبية واللسانيات وعلم النفس والذكاء الصناعيواألنثروبولوجيا

إلى إثبات أن االستعارة فعل بيني عابر للتخصصات وان لها خاصية العبورية ملجاالت التواصل األدبي وغير  بازي 

ينظر اليها من منظور تصوري جسداني،والجسدنةهي:جملة األليات العصبية والعرفانيةالتي االدبي، وهو ما جعله 

اآلليات نفسها التي تنش ئ أنظمتنا املفهومية وطرق تمكننا من اإلدراك،ومن التنقل فيما يحيط بنا،أو هي 

النظام العصبي بترابطاته فهما دقيقا لكي التفكيرعندنا،ولذلك من الضروري فهم النظام البصري والنظام الحركي و 

،وتقدم النظرية التصورية الجسدانية اقتراحات لتفسير كيفية حدوث االستعارات وكيفية تشكل البنى 18يفهم الذهن

وإلعطاء فكرة عما يجعل تصورا ما تصورا استعاريا،يقدم  19عارية التصورية في اللغة اليومية،االست



 

يتعلق بتصور مفهوم الجدال على أنه حرب،عبر استعماالتنا اليومية  ابسيط20مثاال"االستعارات التي نحيا بها"صاحبا

و ننهزم فعال في الجدال،فالشخص الذي نا قد ننتصر أ،والتي يتضح من خاللها كيف ان01بجملة التعابير في الشكل 

اقغ،ونضع استراتيجيات شغلنا اقفنا ونربح او نخسر املو اقفه وندافع عن مو ،ذلك أن نجادله يعتبر غريما نواجه مو

جزءا كبيرا من االشياءالتي نقوم بها حين الجدال يبنينها تصور الحرب،ومنهتكشكلتاستعاراة الجدال/حرب من بين 

 حيا بها،والتي تبنين األنشطة التي ننجزها عندنا نتجادل. االستعارات التي ن

 

 .االستعارة االفتراضية:2.2

مط االستعاري االفتراض ي،حيث نتتعين استعارة األسماء والصور والصفات في العالم الرقمي كأبسط تمثالت ال

بمثابة البحث عن االنتماء إلى عالم تواصلي يسمح بالتواري،وال يهتم فيه املتواصلين باألقنعة  يعتبرها محمد بازي 

،وبذلك تضمن االستعارة في هذه الحالة التخفي والتقنع ،لكنها ال تضمن بناء ذات إيجابية صريحة تعمل املستعارة

افع هذا التخفي:الهرب من سلطة املجتمع ملجأ (النت)انينه،وكأن الجميع يجد فيوقو  بشفافية وفي العلن،ومن دو

او مخادعة ماكرة او  مأمولةوامليوالت والنوازع والهروب من الذات باصطناع ذوات  توتصريف االهتماما لألحالم

 .21مرضية منفصمة

 22ال يقتصر فعل االستعارة االفتراضية على األسماء والصور فقط بل يتحقق رقميا بآليات كثيرة،منها:     

 /التقاسم/املشاركةpartager 



 

 /القصcopier 

 اللصق /coller 

 التحميل/télécharger 

 الرفع... 

أن العمل على الحاسوب واالبحار الرقمي قائم على استعارات االنخراط فيها تلقائي،واألدوات فيها تتطلب  من املالحظ

مهارات األخذ واللصق واالدماج والتركيب وإدخال املؤثرات الصوتية والتحسين أو الفلتر،مما يوحي بأن األجيال 

لغوية رقمية متكاثرة  ر بدائل غيوجود  راتها معاستعاغناء عن املعجم اللغوي إلنشاء الحديثة قادرة على االست

 واأليقونات. ةالالمحدودومتطورة ناشئة عن سيمياء االستعارات والعالمات والرموز 

ثم إنه البد ألهل البالغة التقليدية ان يعترفوا بان ادواتهم في الكشف عن امللكات البالغية الرقمية العليا في املجال 

في الشبكة والتصوير االفتراض ي ستبقى معطلةنومن ثمة نشأت الحاجة إلى االستئناس بعلوم الحاسوب واالبحار 

 .23تواصل لضبط أدوات االستعارة وقوانين عملهاوالتشكيل،وعلوم األدب، وتكنولوجيا املعلومات وال

يشير محمد بازي في حديثه عن االستعارات االفتراضية  إلى ال محدودية الفعل االستعاري كتقنية منوالية بتأكيده    

على انه لم يعد فعال محصورا على اهل الشعر واالدب، بل اصبح كل متواصل قادر على التعبير بما يراه مناسبا من 

ستعارات وبما توفره له البرمجيات الحاسوبية وبكل ما يحقق تبليغ الرسالة بقوة، ويتيح الفهم بسرعة ، إذ إننا اال 

نعيش زمنا استعاريا سريعا،تنشأ فيه االستعارات بسرعة وتموت بسرعة استعارة اليوم قد ال تصلح غدا، إن لكل 

ست هي استعاراتنا واستعارات أبنائنا ستكون مخالفة يوم استعاراته، ولكل جيل استعاراته، استعارات آبائنا لي

 .24الستعاراتنا

أما الربط الفعلي لهذه الوسائط بالدرس البالغي فيكمن في سحرها،وفي قدرتها على ابالغ وتبلبغ املعاني وتقريبعا وفي    

لوقت ويؤدي طبيعتها االيحائية الجمالية أو الحجاجية، وفي وصف املوضوعات وصفا ذكيا يقتصد الجهد وا

لرمزية او ا25الرسالة، وهذا ما يجعل الحاجة ملحة الى بناء بالغة جديدة تناسب كل األنماط االستعارية الراهنة

 الهندسية أو غيرها.

 .(رؤيا التوسيع /توسيع الرؤيا)خاتمة:

 مما تقدم  يمكن القول :

إلى تقديم تصور موّسع ملفهوم االستعارة  البنى االستعارية نحو نموذج بالغي موسع فهنفي مصينتقل إن محمد بازي 

خطابين اللغوي وغير ال الفعل االستعاري الحاصل على مستوى  التي تشمل،االستعارة املنواليةبما سّماه  ضمن

وخلق مفاهيم حديثة جديدة  صطلحاتمنحت نحو  ثباتمشروع متكامل، يشق طريقه ب قيام الذي يعزز ، األمر اللغوي 

تطوير الدرس البالغي وإخراجه من إطاره تستقيم و حال النظريات والعلوم املعاصرة والراهنة،بحيث تنطلق من 

فيجمع بذلك بين بالغتي االمتداد  باستعارة األقوال واملفاهيم من املعارف األخرى  الضيق املجازي اللغوي



 

 يستعار،ثم إن ما يختزل التحول الحاصل في مفهوم االستعارة يكمن في واالرتداد،ويكرس ملقولة إننا نستعير لنبني ما

 26العالقات املتحكمة في الفعل االستعاري وهي كاآلتي:

 عالقة املشابهة في االستعارات اللغوية 

 عالقة التناسب في االستعارات التصورية 

 أما الجاهز خر في طور التشكلعالقة الوظيفة املنوالية في االستعارات الثقافية:وتقتضيمنوالين،جاهز وآ،

فهو مزيج من منوالين سابقين،أو انتقال من طور آلخر،يحدث ذلك بالتمازج بين النماذج العلمية او الفنية 

 املبنينة.
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 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 امللتقى الوطني :

 البالغة الجديدة ) املصطلح املفهوم ( بين التراث العربي والفكر اللغوي الحديث
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 استمارة املشاركة :
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 محور املداخلة : بين البالغة القديمة و البالغة الجديدة
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 ملخص املداخلة : 

تسعى هذه املداخلة إلى استجالء ظاهرة االستلزام الحواري في كل من البالغة القديمة ) العربية ( والبالغة الجديدة      

ن داللته املعجمية ، )الحجاج ( ، إذ أن التواصل اللغوي يقوم على املعنى املقامي ، ففي بعض األحيان يحيد  املنجز اللغوي ع

ليخرج إلى داللة أخرى يقتضيها قصد املتكلم ويحدد معناها الصيغ الذي تدل قرائنه على املعنى املستلزم فيتحقق اإلفهام ، 

 ذلك أن غاية الخطاب في كل من البالغتين هي اإلقناع ، وال يمكن للخطاب أن يكون مقنعا ما لم يكن قابال للفهم .

وعنيت البالغة الجديدة ) الحجاج( بالتقنيات البالغة القديمة ) العربية ( ببلوغ عقل املخاطب وذهنه ،  توقد عني    

الخطابية التي تعمل على حث األذهان للتسليم باألطروحات املعروضة عليها ، لذلك شكل السياق أهم مباحثهما لدوره في 

 ضبط املعنى املقامي ) املستلزم ( . 

 

 مقدمة : 

إن التواصل اللغوي قديم قدم البشرية ، وذلك راجع إلى ارتباطه بالحياة االجتماعية لإلنسان من أجل التفاهم واللغة        

ه ومشاعره ورغباته  واملتكلم يتأثر عند بناء عبر بها اإلنسان عن مقاصديوسيلة هذا التواصل ، فاللغة ظاهرة اجتماعية 

مراعاة حال املخاطب والظروف املحيطة بهما ، وكل ذلك يتفق مع األعراف اللغوية  الخاصة فضال عن التراكيب بمقاصده

 عليها املجتمع في بيئته اللغوية حتى تؤدي الرسالة الكالمية أغراضها من أجل الوصول إلى فهم مقاصد املتكلم . درج  التي

حيث ارتباطها بأمور خارجة عن نطاق املنظومة إال أن استعمال هذه اللغة كان مدعاة للتساؤل عن القدرة على ذلك من     

اللسانية املتواضع عليها ، وذلك راجع إلى أن اإلنسان تسيره ظروف تواجده في بيئته وعالقاته داخل املجتمع وهو ما يعرف 

 .  باملقام أو السياق ، لذلك استدعت الحاجة إلى تسخير هذه اللغة تماشيا مع متطلبات املقام بهدف تحقيق التواصل

إلى السامع مضمرة في نفسه ، احتاج في اإلبانة عنها إلى وسيلة تظهر ما  وملا كانت املعاني التي يريد املتكلم نقلها وإيصالها   

جدت اللغة التي تنقل بها األفكار والرغبات والخواطر ، وهي الوسيلة  يختزنه من دالالت وما يختلجه من تصورات ، ولذلك و

تكلم تحويل األغراض املضمرة في داخله إلى عالمات صوتية تصل إلى املتلقي الذي يعرف عن طريقها التي يستطيع بها امل

 املقاصد التي أرادها املتكلم .

وهذه العالمات قد تكون معانيها مباشرة يدل عليها ظاهر اللفظ والتركيب ، وقد تكون معانيها غير مباشرة يستلزمها السياق     

 ولية باالستلزام الحواري ، ولم تغفل البالغة العربية عن السياق وال عن املعاني التي يقتضيها .وهذا ما عرف في التدا

 تجلى االستلزام الحواري في كل من البالغة القديمة والبالغة الجديدة؟ ففيم         

 االستلزام الحواري والبالغة العربية : 

 االستلزام الحواري :  -1-1
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م ، فقد قدم  1967تعود نشأة نظرية االستلزام الحواري إلى املحاضرات التي ألقاها " بول غرايس " في جامعة هارفرد عام        

فيها تصوره لهذا الجانب من الدرس واألسس املنهجية التي يقوم عليها ، وقد طبعت أجزاء مختصرة من هذه املحاضرات عام 

أوضح فيه أن فهم امللفوظات وتأويلها أثناء عملية  Logic and conversation.1ر " م في مقال بعنوان " املنطق والحوا1975

استأثرت باهتمامه تتمثل في التخاطب ال يعتمد دائما على داللتها الطبيعية التواضعية ، ويتأسس هذا الحكم على مالحظة 

نجليزية ، إذ يرد بمعنى أشار ودل مرة ، ويأتي بمعنى قصد مرة أخرى ، من هذا املنطلق عمل " في اإل To mean داللة الفعل

والفرق بينها يتمثل في كون ، غرايس " على التمييز بين نوعين من الداللة : الداللة الطبيعية الوضعية ، والداللة غير الطبيعية 

أصل اللغة ، أي أنها تشير إلى الداللة املصرح بها دون الحاجة إلى تأويل تدل على ما وضعت له في الطبيعية الكلمات في الداللة 

 وي للجملة في قوتها اإلنجازية الحرفية .ضامللفوظ ، إنها عبارة عن املحتوى الق

بل اللغوية التواضعية للكلمات ، أما في الداللة غير الطبيعية فيالحظ أن تأويل امللفوظات ال يتوقف عند حدود الداللة     

يعتمد أساسا على قصد املتكلم ونواياه من جهة ، وعلى فهم املخاطب لهذه النوايا من جهة ثانية ، وعلى سياق الكالم وقرائن 

ويمكن القول إننا عندما ننجز جملة ما ، حسب املقام الذي أنجزت فيه ، نقوم بفعلين لغويين :  2األحوال من جهة أخرى .

 الثاني : فعل لغوي غير مباشر ) داللة لغوية غير مباشرة ( .،  ة لغوية مباشرة ( األول : فعل لغوي مباشر ) دالل

رايس " هذه الظاهرة " االستلزام الحواري " وأصبح يميز في نظرية األفعال اللغوية بين القوة اإلنجازية الحرفية غسمى "    

، والتي تدل عليها صيغة الفعل نحو : األمر ، النهي ، التنغيم ،  والقوة اإلنجازية املستلزمة ، أما األولى فهي القوة املدركة مقاليا

ويراد بالقوة اإلنجازية املستلزمة  القوة املدركة مقاميا والتي تستلزمها الجملة في .أو فعل إنجازي : نحو : سأل ، التمس ، وعد ..

هنا يعتبر " غرايس " أن داللة العبارة اللغوية  ومن 3معينة ، وال قرائن  بنيوية تدل عليها في صورة الجملة . ةسياقات مقامي

 تنقسم إلى قسمين : 

املعاني الصريحة : هي املعاني املستخلصة من الصيغة الحرفية للجملة ذاتها ) معان مباشرة ( يندرج تحت هذا  -

 الصنف من املعاني : 

  في معاني مفردات الجملة مضموما بعضها ببعض القضوي : يتمثل املحتوى. 

 اإلنجازية الحرفية : تتمثل في القوة  اإلنجازية املتضمنة في الجملة واملؤشر لها بصيغة االستفهام ، األمر ،  القوة

 ..النهي .

املعاني الضمنية : هي املعاني التي تفهم انطالقا من السياق الذي ترد فيه ) املعنى املستلزم ( فالسياق هو الذي يقوم  -

 صنفان من املعاني :بتحديد دالالتها ويندرج تحتها 

  معاني عرفية : هي املعاني املرتبطة بالجملة والتي ال تتغير حتى ولو تغير سياق الجملة ، ويواكبها نوعان من املعاني

 هما : االقتضاء واالستلزام املنطقي .

 ها نوعان من معاني حوارية أو سياقية : هي املعاني التي تتولد طبقا للسياقات التي تنجز فيها الجملة ، ويواكب

املعاني هما : االستلزام الحواري الخاص وهو عبارة عن املعاني الناتجة عن سياق خاص ، واالستلزام الحواري 

 4العام وهو عبارة عن املعاني التي لم تعد مرتبطة بطبقة مقامية معينة .
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 ولتوضيح هذه املعاني نورد املثال اآلتي :  

 هل تساعدني في حل هذه املسألة ؟  -

ناتج عن ضم معاني مكونات الجملة ، وقوتها ث نتشكل الداللة الصريحة للجملة من محتواها القضوي الحي

اإلنجازية الحرفية املتمثلة في االستفهام املؤشر له باألداة " هل " والتنغيم وعالمة االستفهام وتتألف الحمولة 

 الداللية الضمنية للجملة نفسها من املعاني اآلتية : 

 رفيين هما االقتضاء ) اقتضاء وجود مسألة ( واالستلزام املنطقي ) للمسألة حل ( ، ومعنى استلزامي معنيين ع

  5خاص ) التماس املتكلم للمساعدة ( 

 البالغة العربية :  -1-2

تعد البالغة من العلوم العربية التي نالت رواجا في أوساط الباحثين والدارسين ، فقد كانت دعامة أساسية للدرس العربي       

نظرا الرتباطها باستعمال اللغة وما ينتج عنه من أساليب تخرج إلى أغراض تفهم بحسب املقام ،  القديم ، مثلت عاملا لالتصال

الدفاع عن النص القرآني ، كونه يمثل رسالة اتصالية موجهة للبشرية  صالحة لكل  ةباطها بمقصديوما زاد من قيمتها هو ارت

 . زمان ومكان ، لهذا فقط ارتبطت البالغة العربية بمقولة لكل مقام مقال 

دات الكالمية وقد نتجت من استقصاء العلماء وتتبعهم للهيئات اللسانية في اللغة العربية و ما كان عند العرب من العا   

وفصيحا للوصول إلى أرقى املعاني وأبلغها وأجملها ، لهذا كانت البالغة مؤسسة على ثوابت الثقافة  املعروضة عرضا بليغا 

  6اإلسالمية واإلرث العربي مع  األخذ من الثقافات الغربية نتيجة امتزاج الثقافات والتفتح على اآلخر .

ه( فقد سئل ما البالغة ؟ قال : " البالغة اسم جامع ملعان  143عن البالغة ابن املقفع ) ت  من بين األوائل الذين تحدثوا      

تجرى في وجوه كثيرة ، فمنها ما يكون في السكوت ومنها ما يكون في االستماع ومنها ما يكون في اإلشارة ومنها ما يكون في 

ما يكون من هذه األبواب الوحي فيها واإلشارة إلى املعنى واإليجار االحتجاج ومنها ما يكون جوابا ومنها ما يكون رسائل ، فعامة 

 . 7هو البالغة "

افقة الكالم ملقتض       الحال ، وقد توجه اهتمامهم إلى كيفية تشكيل  ىتأسس الدرس البالغي عند العرب على اشتراطهم مو

السياق الخطابي استنادا إلى جميع األوضاع املؤثرة  في توجيه هذا السياق  وجعله في مستوى املقام املحيط به فيكون لوضع 

افق  أثر كبير في تكوين خطابه ليصل إلى درجة تحقيق االنسج –االجتماعي ، الفكري ، النفس ي ، الثقافي  –املخاطب  ام والتو

ي واملوقفي  في الخطاب مع العناصر املساهمة في عملية التواصل ، لهذا كانت البالغة عندهم تتمثل في إيصال املعنى إلى نالذه

ة تتوفر فيها السمات التعبيرية البالغية ، مع أهمية العمليات الذهنية في تكوين املعنى إلى جانب فاملخاطب عبر خطابات مختل

لتحقيق سمة البالغة فيه ، والتي تجعله  انية التي يصاغ فيها املعنى فكل كالم توفر فيه هذين املبدأين يكون قابال الهيئة اللس

مختلفا عن الكالم العادي ، وهذا ما يؤدي إلى أن يكون لهذا الكالم أثر قوي في املخاطب ضمن العملية التخاطبية والتواصلية 

عناصر الخطاب املعروفة ومدى مالءمة الكالم للمقام الذي ينشأ فيه للوصول إلى تحقيق إذ ال يمكن وضوح املعنى إال بوجود ،

 عملية اإلفهام والتواصل .
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املشهورة والتي تعد  هـ(  210بشر بن معتمر توفي ) ه ( إلى تلك العناصر في حديثه عن صحيفة 255وقد أشار الجاحظ ) ت      

ر بن معتمر إلى أهمية املقام في حصول شرساء الفكر العربي البالغي ، فقد تنبه بمن أهم املعالم الثقافية والبالغية في إ

افقة مدار الشرق على الصواب و إحراز املنفعة  وإنماالصواب في القول وتحقيق اإلفادة والفائدة منه ، فيقول ، " ...  مع مو

الحال ، وما يجب لكل مقام مقال " . ويقول أيضا عن أهمية املتكلم ودوره في الوصول إلى املعنى : " ينبغي للمتكلم أن يعرف 

أقدار املعاني ويوازن بينهما وبين أقدار املستمعين  وبين أقدار الحاالت ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ، ولكل حالة من ذلك 

أقدار املستمعين على أقدار مقاما ، حتى ي قسم أقدار الكالم على أقدار املعاني ، ويقسم أقدار املعاني على أقدار املقامات ، و

   8تلك الحاالت " 

 البالغة العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث :  -2

 عالقة البالغة العربية بالتداولية :  -2-1

تخرج عن نطاق تعريف القدماء  ، والذي وسع دائرته لم ة يالحظ أنها إن املتأمل في الجهاز املفاهيمي للبالغة  الجديد     

، هذه املرتكزات تتجلى في ) املتكلم ، املخاطب ، الخطاب  ةاملحدثون بإيجاد مرتكزات تستند فيها على معطيات البالغة القديم

من وفصل البالغة تنوع هذه العناصر وتباينها في التأثير واإليصال والتواصل ساهم في عزل ف، املوقف الخارجي ، السياق ( 

التي ال تبلغ مستوى الكالم البليغ املؤثر ، وبهذا يمكن اعتبار بالغة منهجا لفهم النص مرجعه التأثير.  املقننة األصول الكالمية 
9 

ضيات قتهذه العناصر ليكون الكالم مطابقا مل بينقي في إيجاد رابط لقد وضع املتحدثون للبالغة تعريفات متعددة تلت     

السياق ، وهو األمر الذي أكده الباحث صالح فضل عن " لوسبرج "  إلىاإلبالغية باالستناد  املقام وتتحقق السمة البالغية

الذي ينشده املتكلم في موقف محدد  ح إلحداث التأثير ليص بقوله : " إن البالغة نظام له بنية من األشكال التصورية واللغوية

ممارسة االتصال بين املتكلم والسامع بحيث يحالن إشكالية  أنها". ويرى " ليتش " " أن البالغة تداولية في صميمها ، إذ 

محمد العمري في كتابه " البالغة  إليهالذي أشار رأي ال. وهو 10عالقتهما مستخدمين وسائل محددة للتأثير على بعضهما " 

 11التداولية .ب            في الدراسات املعاصرة فيما يعرف  االعتبار العربية أصولها و امتداداتها " بأن البالغة العربية قد أعيد لها 

 املتلقي ارسة الفعل على كما يرى صالح فضل أن " البالغة والتداولية البراجماتية تتفقان في اعتمادهما على  اللغة كأداة  للمم

 12" .على أساس أن النص اللغوي في جملته إنما هو نص في موقف

إن البالغة والتداولية ترميان إلى النظر في أحوال املتخاطبين أثناء الحديث ضمن الترسيمة التواصلية ، فالعالقة بين         

قها في حقل التداولية ، التي عنيت بالسياقات  املتخلفة املرسل وامللتقي التي حرصت البالغة على إبرازها قد وجدت طري

 .13قتض ى الحال. ملالبالغة العربية بما يعرف بمطابقة الكالم  به توأطراف املوقف التواصلي ، األمر الذي عني

بشكل كبير مع مباحث الدرس التداولي املعاصر ، كمبحث أفعال الكالم ومبحث  –إذن  –تتداخل مباحث البالغة العربية     

القصدية، واالهتمام بأطراف العملية التخاطبية وعناصرها ) املخاطب ، املخاطب، الخطاب ، واملوقف الخارجي ( وذلك 

والذي يعد مرتكز كل خطاب تجسيدا لقصدية املتخاطبين والتي تنبني على التواصل الهادف . إضافة إلى مبحث الحجاج 

 14التخاطبي . للسياقيصدره متكلم ما نحو مخاطب ما باستعمال آليات حجاجية خادمة 
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 عالقة البالغة العربية باالستلزام الحواري :  -2-2

وإنما باعتبارها  القديم إلى ظاهرة االستلزام الحواري ، ليس من حيث كونها مفهومهالقد تم االنتباه في الفكر العربي       

فقد كان السكاكي يؤمن يقينا بأن داللة " خواص  الكالم " تختلف عن داللة 15يبرز من حين آلخر أثناء الخطاب . إشكاال دالليا 

بيرة كتراكيبه بحكم خصيصة التركيب من جهة ، وبحكم السياق الذي توظف فيه من جهة ثانية ، ومن ثمة يولي أهمية 

م لتمام املراد منه  على اعتبار أن العديد من العبارات اللغوية يتغير معناها بحسب السياق الذي ملسألة "مطابقة الكال 

  16تستعمل فيه ، األمر الذي يجعلها تفيد معنى إضافيا جديدا إلى الداللة األصلية .

بتقسيم الفعل اإلنجازي إلى  (grice)وغرايس  (  searleأما في الدرس اللغوي الغربي الحديث فقد قام كل من " سيرل " )     

 وفقا للقوة اإلنجازية كما يلي :  مباشر وغير مباشر

  القوة اإلنجازية : ويقصد من قوة اإلنجاز ما تم تحققا بفعل : السؤال أو الخبر أو األمر أو التحذير ، وهذا في

املخاطب ، أو التي تكون سببا في  مستوى الفعل املتضمن في القول ، ويقصد منه كذلك اآلثار املترتبة عنه لدى

 نشوء آثار في املشاعر والفكر ، ومن أمثلة تلك اآلثار : اإلقناع ، التضليل ، اإلرشاد ، التثبيط ... ، وهي صنفان : 

قوة إنجازية حرفية مدلول عليها بصيغة الجملة ) خبر ، أمر ، استفهام ، تعجب ، ...( وهي ما تعرف في نظرية األفعال  -

 ة عند " سيرل " بالفعل اللغوي املباشر .اللغوي

قوة إنجازية مستلزمة ال تعرف من صيغة الجملة الحرفية ، وإنما يستدل عليها من مقامها  وهي ما تعرف بالفعل  -

 17اللغوي غير املباشر .

 االستلزام الحواري في البالغة العربية : -3

 :  املقاصد بين البالغة العربية واالستلزام الحواري  -3-1

 – هاوإن تباينت ألفاظها واستعماالت –لم تكن القصدية حكرا على مدرسة فكرية دون أخرى ، بل كانت مفهوما مشتركا      

فاملتكلم  ال يستطيع أن يقصد شيئا ما إذا لم يكن يملك اإلدارة  18بين مدارس مختلفة سواء أقديمة كانت أم حديثة .

نة طإرادة فعل الش يء في الحكم على الفعل نفسه ، فتصبح األفعال تابعة للمقاصد الباواالختيار ، إذ يؤثر القصد بمعنى 

يؤثر في خطابه  وصف  إرادتهبعلها ، ال تابعة لشكلها الظاهري فقط ... وإذا كان األمر كذلك فإن قصد املرسل الدى ف

وكذلك في ترتيب الخطاب للتدليل عليه . وقد من عدمها  على توفر اإلرادة  بدرجة أقوى في إنجاز الفعل اللغوي ، العتماده

دات ذات دالالت معجمية ملتزما بقواعد الصرف والنحو إال أنها ال تعني شيئا ما لم يصاحبها قصد يتلفظ املرء بمفر 

  19، وإرادة ما يوجبه ويقتضيه من معنى . ااملتكلم وإرادته وعندئذ البد من إرادتين : إرادة التكلم باللفظ اختيار 

ه إلى الغرض بداللة اللفظ جاني  الكالم على ضربين " ضرب أنت تصل منجعل عبد القاهر الجر  العربي وفي الفكر اللغوي         

، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن )زيد( مثال بالخروج على الحقيقة )...( وضرب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة وحده

عناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك املعنى داللة ثانية تصل بها إلى فظ على ملاللفظ وحده ولكن يدلك ال
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.  ويقول السكاكي : " نقول متى امتنع إجراء املعاني على األصل  20الغرض ، ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة والتمثيل " 

             21تولد منها ما يناسب املقام ". 

كر اللغوي الغربي الحديث ، إن الفعل اإلنجازي يقوم على تفسير اإلشكال اآلتي :كيف يمكن للمتكلم أن يقول شيئا وفي الف      

يريد أن يقول شيئا آخر ؟ وكيف يمكن أن يفهم  نفسه ما بتركيب لغوي معين  يحمل داللة معينة متعارف عليها ، وهو في الوقت

" سيرل " إلى الفرضية    يسمعه يدل على ش يء آخر، وفي هذا الصدد يشير  ما مع أن الفعل الكالمي غير املباشراملتلقي 

إلى مقدرات  استنادافعل لتكلم أن يبلغ املخاطب أكرر مما يقوله باملاإلنجازية في األفعال الكالمية غير املباشرة : يستطيع ا

فالفعل اإلنجازي هو الفعل الذي يقوم به املتكلم أثناء تلفظه ويرتبط بالقيمة العرفية للكالم )...( وتحديد هذه   22املخاطب ". 

القيمة يعزى أساسا إلى قصد املتكلم أثناء عملية التلفظ ، ومع الفعل اإلنجازي يتم تجاوز مستوى املقال إلى املقام  إذ عالوة 

ه الجملة ، والتي تكشف عن غرضه من الكالم ، ويؤشر لها غالبا ذي يمنحها املتكلم لهعنى الجملة ، هناك القيمة التمعلى 

نستنتج أن القصد  ناومن ه 23األفعال اإلنجازية ،وفي حالة غياب هذا األخير تقوم املؤشرات املقامية مقامه . فصيلة بفعل من 

 ة اإلنجازية.يعبر عنه في البالغة العربية بالغرض وفي االستلزام الحواري بالقو 

  نماذج االستلزام الحواري في البالغة العربية : -3-2

امن االستلزامات الحوارية في البالغة العربية : قوله تعالى : "     
َ
وَبن

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ

ُ
 ت

َ
ا ال

َ
ن َك  َربَّ

َّ
 ۚ ِإن

ً
ُدنَك َرْحَمة

َّ
ا ِمن ل

َ
ن
َ
ا َوَهْب ل

َ
ن
َ
 َهَدْيت

ْ
َبْعَد ِإذ

اُب  َوهَّ
ْ
 ال

َ
نت

َ
  24" أ

لين لغويين مباشرين : األمر والنهي ، غير أن املنجز لآلية في السياق القرآني الذي وردت فيه ينجز فعال فاآلية الكريمة تنجز فع 

 لغويا غير مباشر هو الدعاء ، وهو القوة اإلنجازية املستلزمة .

ْم يَ  وقوله تعالى : " 
ُ
نت

ُ
َياَي ِإن ك

ْ
وِني ِفي ُرؤ

ُ
ت
ْ
ف
َ
 أ
ُ
أل
َ ْ
َها امل يُّ

َ
  ا أ

َ
ْعُبُرون

َ
َيا ت

ْ
ؤ  25"  ( 43)ِللرُّ

 القوة اإلنجازية املستلزمة لسياق هذه اآلية هو : االلتماس 

ن دُ وقوله تعالى : ِ
م م 

ُ
َهَداَءك

ُ
ِلِه َواْدُعوا ش

ْ
ث ِ
ن م  ِ

وا ِبُسوَرٍة م 
ُ
ت
ْ
أ
َ
ا ف

َ
ٰى َعْبِدن

َ
ا َعل

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ا ن مَّ ِ

ْم ِفي َرْيٍب م 
ُ
نت

ُ
ْم َوِإن ك

ُ
نت

ُ
ِ ِإن ك

      وِن َّللاَّ
َ
 َصاِدِقين

(23)  "26 

 القوة املستلزمة لسياق هذه اآلية هو التعجيز.

واوقوله تعالى : "  
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
م ِبَدْيٍن  َيا أ

ُ
َداَينت

َ
ا ت

َ
ُبوُه  ِإذ

ُ
ت
ْ
اك

َ
ى ف َسمًّ َجٍل مُّ

َ
ٰى أ

َ
َعْدِل ( 282)ِإل

ْ
اِتٌب ِبال

َ
ْم ك

ُ
ك
َ
ْين ب بَّ

ُ
ت
ْ
َيك

ْ
 27"  (283)َول

 هي النصح واإلرشاد . تيناآلي هاتينالقوة املستلزمة لسياق 

ْجرِ " وقوله تعالى : 
َ
ف
ْ
ْسَوِد ِمْن ال

َ
ْيِط األ

َ
خ
ْ
ْبَيُض ِمْن ال

َ
 األ

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ْم ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن َبيَّ

َ
ى َيت َرُبوا َحتَّ

ْ
وا َواش

ُ
ل
ُ
 .28 "( 187)َوك

 القوة املستلزمة لسياق هذه اآلية هي اإلباحة .



8 
 

 

 

 

 الخاتمة : 

تتيح اللغة ملستعمليها التعبير عن مقاصدهم بأساليب مختلفة على اعتبار أن الكالم يلجأ في كثير من  الحاالت إلى إجراءات      

ملي اللغة يخرجون بملفوظاتهم عن الداللة على املعنى الصريح الذي تدل عليه الصياغة غير املباشرة ، بمعنى أن مستع

 لى املعنى الضمني وهو معنى مستلزم يكون في حقيقة األمر هو املعنى املقصود .املواضعة اللغوية إلى الداللة ع

فالتواصل يعتمد على املستوى اللساني الذي يتجلى في كيفية إنتاج الكالم بوصفه حامال ملعنى ، وعلى املستوى غير اللساني       

بطرفي العملية التخاطبية ) املتكلم واملتلقي (   الذي يتجلى في السياق ، فهو ذلك املوقف الذي ينتج فيه الخطاب بربطه

 ذلك بتأثير ضمني للسياق في فهم الخطاب .تى تأيمثل في التأثير و تللوصول إلى الهدف من التواصل الذي ي

وقد ركزت البالغة العربية على تلك األسس التي أرساها اللغويون املحدثون في ميدان الدراسات التداولية ، ألنها تشمل    

وهنا تبرز مواطن التالقي بين مفهوم البالغة إبراز املعنى املقصود من إنجازه ، دراسة الخطاب ومعالجته وتحليله وصوال إلى 

 ومفهوم التداولية .

ير معلن ، يقوم على تفاهم غته تواصل عويمكننا القول أن املعنى املقصود مكن من الكشف عن نمط خاص من التواصل بن    

 ثل في االستلزام الحواري بالقوة اإلنجازية وفي البالغة العربية بالغرض .تمخفي بين املتكلم واملتلقي . هذا املعنى 

 

 الهوامش : 

، مصر  اإلسكندريةينظر : أحمد محمود نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصر ، دار املعرفة الجامعية ،  -1

 .32م ، ص  2002 ، د.ط ،

، ص 2016جواد ختام ، التداولية : أصولها واتجاهاتها ، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن  -2

100.99 

،  األمانفي التداول اللساني ، منشورات االختالف ، الجزائر ودار  الحواري ينظر : العياش ي أدراوي ، االستلزام  -3

 .96، ص  2011، 1الرباط ، ط 

 .25، 24، ص  1987الوظيفية : مدخل نظري ، منشورات عكاظ ، الرباط ، د ط ، أحمد املتوكل ، اللسانيات  -4

 ةمنة لعور ، األفعال الكالمية في سورة الكهف : دراسة تداولية ، مذكرة تخرج ماجستير ، إشراف زهير آينظر :  -5

 .138، ص  2011-2010وري ، قسنطينة ، تقروي ، جامعة من
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ايث ، البالغة والتداولية ، في كتاب دالئل األعجاز ، األمل للطباعة والنشر ، تيزي وزو ، الجزائر ، دط حامدة تقب -6

 .14، ص  2013، 

أبي عثمان عمرو بن بحر ، البيان والتبين ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر  -7

 . 116.115ص  ، 1998،  1، ج 1والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط

 .16حامدة تقبايث ، املرجع نفسه ، ص  -8

،  199لتحليل النص ، ترجمة : محمد العمري ، إفريقيا الشرق ، املغرب ،  سيمائيالبالغة نحو بليث ،  هنريش -9

 . 214ص 

 .89، ص  1992صالح فضل ، بالغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم املعرفة ، الكويت ،  -10

 .214، ص  1999فريقيا الشرق ، املغرب ، إ،  وامتداداتهامحمد العمري ، البالغة العربية : أصولها  -11

 .89صالح فضل ، املرجع السابق ، ص  -12

 .20حامدة  تقبايث ، املرجع السابق ، ص  -13

 .22نفسه ، ص  -14

 .25، املرجع السابق ، ص  أدراوي  العياش ي -15

 .26نفسه ، ص  -16

،  1ربد ، األردن ، طإى التداولي في التراث اللغوي ، عالم الكتب الحديث ، طي ، املنحيخديجة محفوظ الشنق -17

 .80، ص  2016

حيدر جاسم جابر الدنيناوي ، القصدية ، دار الوضاح للنشر ، عمان ، األردن ومكتبة دجلة للطباعة والنشر  -18

 . 32، ص  2015والتوزيع ، بغداد ، العراق ، دط ، 

 .35نفسه ، ص  -19

 . 626، ص  1992محمود محمد شاكر ، دار املدني ، السعودية ،  :عجاز ، تحقيق الجرجاني دالئل اإلعبد القادر  -20

،  1987،  2السكاكي أبو يعقوب ، مفتاح العلوم ، ضبط : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط -21

 .304ص 

 .83خديجة محفوظ محمد الشنقيطي ، املرجع السابق ، ص  -22

 . 57نفسه ، ص ينظر :  -23

 .08سورة آل عمران ، اآلية  -24

 .43سورة يوسف ، اآلية  -25

 .23سورة البقرة ، اآلية  -26

 . 283.  282تان سورة البقرة ، اآلي -27

 .187سورة البقرة ، اآلية  -28
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 بسكرة –جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 مخبر اللسانيات واللغة العربية

 امللتقى الوطني :

 الحديث البالغة الجديدة ) املصطلح واملفهوم ( بين التراث العربي والفكر اللغوي 

 

 االسم واللقب : كريمة ترغيني

 –سنة ثالثة  –الصفة : طالبة دكتوراه 

 أدب جزائري حديث ومعاصر. :تخصص

 مؤسسة االنتماء : جامعة محمد خيضر بسكرة

 0658429040، الهاتف:  biskra.dz-karima.terghini@uniالبريد االلكتروني :

 املحور الرابع : تلقي البالغة الجديدة في الدراسات العربية  محور املداخلة : 

 عنوان املداخلة : الفكر الحجاجي عند صابر حباشة من خالل مقاربة بين التراث والحديث 

ص: 
ّ
 امللخ

إقامته وتكوين مالمح بالغية جديدة في ثوب     شهد الدرس التداولي أبحاث عدة مرت بمراحل، أسهمت في نموه و

التداولية املدمجة، بحثوا في هذا الحقل البالغي الخصب الذي استدعى مالمح عربية تراثية في الفكر الغربي، حملتها 

حباشة، من الوقد خصت دراستنا بالباحث صابر  -ن يحيناعوس ب -دفتي الكتب لدارسين عرب أمثال: محمد العمري 

تمثل أعمال الباحث ستدعاء مالمح الحجاج التراثية في الفكر الغربي الحديث، اخالل مقارنة بين القديم والحديث و 

 صابر الحباشة، منعطفا في الدرس املقارن في األبحاث التي يشتغل عليها، و هو كذلك من عمد الدراسات التونسية في

 ؟ميدان البالغة الجديدة فأين يتجلى التالقي و التفاصل بين دراسته و الجهود الغربية في هذا امليدان

 التداولية املدمجة -: صابر حباشةكلمات مفتاحية

 تــــــــــوطـــــــئة:   

شهدت الدراسات اللغوية في الحقل البالغي قديما أو الحجاجي حديثا تالحقا بين مالمح استدعت من جذورها      

أفكارها وتقيم علما يقتات من النظيرين )العرب والغرب(وبما أن اللسانيات لها  قواعد لترس ي عليها مبادئها و

mailto:karima.terghini@uni-biskra.dz
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لسياق وبعثت اللسانيات إلى سلة مهمالت التاريخ خيرة كرست اهتمامها بات عدة منها التداولية فإن هذه األ اتجاها

بلبوس البالغة فكانت عتبة الدراسة بالغة الحجاج عند الباحث صابر حباشة ورؤيته  ودراسة اللغة أثناء اإلستعمال

ومن هذا املنطلق ستناول مفهوم الحجاج لغة واصطالحا وعن الفالسفة، رؤية صابر  ،املتكاملة للفكر العربي والغربي

 حباشة تزامنيا بين الباحثين والعرب والغرب على النحو األتي:ال

 حد الحجاج في اللغة واإلصطالح:أوال: 

  :التعريف اللغوي  -00-00

 ين للفراهيدي تعريف الحجاج لغويا على نحو: عورد في معجم ال 

الظفر عند الحجة وجه ))الحجاج مصدر أصلي وزنه ِفعال من الفعل حاجَّ أو حاجج جاء في العين         

 1الخصومة.و الفعل حاججته فحججته،احتججت عليه بكذا.وجمع الحجة:ُحجج.و الحجاج املصدر(.

الحجة:البرهان. تقول حاجه فحججه أي غلبه بالحجة و املثل لج فحج).....(و الَحجاج و )جاء في الصحاح -

حجية
َ
 2.(الِحجاج،بفتح العين وكسرها:العظم الذي ينبت على الحاجب؛و الجمع أ

و هنا يساوي بالحجة 3 (و الحجة ما ُدل به على صحة الدعوى،و قيل الحجة و الدليل واحد)في التعريفات    -

، و في قاموس  4الدليل وهي ما يقوى به املوقف،أما مجدي وهبة و كامل املهندس فيذهبان املذهب نفسه

كل وسائل اإلقناع التي في البالغة نسمي حجة »مصطلحات اللسانيات ال نجد تعريفا للحجاج بل للحجة

أما في معجمي لروس و  5تحدد حسب مراجعها...،كما أن الحجة هي القيمة الوظيفية للعنصر اللغوي 

و من هنا نجد أن الحجاج هو توظيف الحجج لإلقناع عند 6 «وسيلة لإلقناع»كسفورد فالحجةأ

قولي يقيم عالقة الحجاج نشاط »(الحجاج فيقول عنهP.Charoudeauيعرف شارودو)كما التخاطب؛

أي هو ارتباط بين مصدر للمعلومة ومتلق و نجده  7 «ثالثية بين فاعل مخاطب و خبر عن العالم فاعل هدف

الحجاج هو صلب التصور القديم للخطابة)...(و قد وضع هذا األثر في املرتبة »في معجم تحليل الخطاب

 . Tyteca .Lو ل.أ.تيتكا)(Chaïm Perlman)األولى في التعريف الكالسيكي الجديد  الذي وضعه برملان

Olbracht ) التي نمكن من الحصول على  فموضوع النظرية الحجاجية عندها هو دراسة الفنيات الخطابية

افقتها افقة العقول  على األطروحات التي تعرض عليها أو عدم مو  8«مو

 :التعريف اإلصطالحي -00-02

 9«قيل الحجة و الدليل واحد و الحجة ما ُدل به على صحة الدعوى،و »في التعريفات

و هنا يساوي بالحجة الدليل وهي ما يقوى به املوقف،أما مجدي وهبة و كامل املهندس فيذهبان املذهب  -

في البالغة نسمي حجة كل »،و في قاموس مصطلحات اللسانيات ال نجد تعريفا للحجاج بل للحجة10نفسه

أما في  11«جة هي القيمة الوظيفية للعنصر اللغوي وسائل اإلقناع التي تحدد حسب مراجعها...،كما أن الح
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و من هنا نجد أن الحجاج هو توظيف الحجج لإلقناع  12«وسيلة لإلقناع»معجمي لروس و اكسفورد فالحجة

الحجاج نشاط قولي يقيم عالقة »(الحجاج فيقول عنهP.Charoudeauيعرف شارودو)كما عند التخاطب؛

أي هو ارتباط بين مصدر للمعلومة ومتلق و نجده  13«لم فاعل هدفثالثية بين فاعل مخاطب و خبر عن العا

الحجاج هو صلب التصور القديم للخطابة)...(و قد وضع هذا األثر في املرتبة »في معجم تحليل الخطاب

 . Tyteca .Lو ل.أ.تيتكا)(Chaïm Perlman)األولى في التعريف الكالسيكي الجديد الذي وضعه برملان

Olbracht  التي نمكن من الحصول على  النظرية الحجاجية عندها هو دراسة الفنيات الخطابية(فموضوع

افقتها افقة العقول  على األطروحات التي تعرض عليها أو عدم مو فالحجاج هو منهجية إقناع العقول  14«مو

إن املستوى الحجاجي في الخطاب »بدق الرؤيا املعروضة عليها في مجال محدد،كما يقول حسين العمري 

يقوم في بنيته الفكرية على وسائل تسهم في إحداث اإلقناع لدى املتلقي....ألن اإلفصاح عن الحقيقة و 

الدفاع عنها يمثل أعلى درجات الحجاج في وجهة نظرنا على العكس من املماطلة و املراوغة بحجج واهية أو 

أي إن الحجاج هنا يتعدى  15«عم طريق التالعب بالكلمات و التحريف بما يلبي الحاجة الفئوية الضيقة

بالقول عنه إنه عملية (Sillars(و سيالرز)Riekeاإلفصاح إلى التأثير املفض ي إلى تغيير الرؤى و يعرفه ريك)

عرض دعاوى تتعارض فيها اآلراء مدعومة بالعلل و الدعامات التأسيسية بغية الحصول على املواالة إلحدى 

أسسه دعائم استمالية هو الحجاجعلى أن كل خطاب يرجى منه .16تلك الدعاوى 
ُ
 ت

فالحجاج هو منهجية إقناع العقول بدق الرؤيا املعروضة عليها في مجال محدد،كما يقول حسين    -

إن املستوى الحجاجي في الخطاب يقوم في بنيته الفكرية على وسائل تسهم في إحداث اإلقناع لدى »العمري 

نها يمثل أعلى درجات الحجاج في وجهة نظرنا على العكس املتلقي....ألن اإلفصاح عن الحقيقة و الدفاع ع

من املماطلة و املراوغة بحجج واهية أو عم طريق التالعب بالكلمات و التحريف بما يلبي الحاجة الفئوية 

و Riekeأي إن الحجاج هنا يتعدى اإلفصاح إلى التأثير املفض ي إلى تغيير الرؤى و يعرفه ريك ) 17 «الضيقة

بالقول عنه إنه عملية عرض دعاوى تتعارض فيها اآلراء مدعومة بالعلل و الدعامات ( Sillarsسيالرز)

أسسه دعائم 18التأسيسية بغية الحصول على املواالة إلحدى تلك الدعاوى 
ُ
.على أن كل خطاب يرجى منه ت

 استمالية هو الحجاج.  

  : التراث الغربيالحجاج ثانيا: 

  دا العلم في اليونان و أثرا في اني الرواقي و السفسطائي؛الذين ساليون عند اليونان:لقد ُمهد للحجاج بالفكر

حيث إن بلغاء السفسطائيين كانوا يساوون بالحجاج ؛عمل السفسطائيين الفكر العالمي الذي يجزم أنه من 

(الذي يقيس الوجود على Protagoras d'Abdère480-408 a.cالخطب حيث إن بروتاجوراس دابدير)

إلى املوجود ما يفهمه اإلنسان،أما الحجاجية عندهم فقد تمثلت عندهم في إجادة استعمال الحجة  19اإلنسان

أي أن الحجاج عندهم ما هو إال توظيف الحجة لكسب  20فحام الخصم لخدمة مصالح األثرياء و السياسيين

مناظرة مأثورة بين  و قد كان له األثر الثوري في مسار التحاجج،من خالل املصالح،ثم يرد عليهم أفالطون 

و من »حول تفرقة الكلب عن الذئب يقول حمادي صمود  21أفالطون و أحد السفسطائيين و هو جورجياس
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مزلة الشبه كانت خشية أفالطون الكبرى،و لذلك بذل أوفر الجهد في محاورته،لتمييز القول الفلسفي من 

م فيها اللجوء إلى تغليب أحد اآلراء بوسائل و من هنا يظهر أن الحجاج نشأ آلية يت  22«القول السفسطائي...

عند سقراط نظرة أخرى إذ حجاجيته حجاجية ذات طابع تواصلي حواري يقوم أساسا غلى ،ثم نجد  23إقناع

أي أساس اإلقناع  24اإلقناع  من خالل التحاور ذي الطبيعة تساؤلية يرتكز على أسئلة هادفة بتسلسل معين

ة و يقوم االحتجاج على ذكر األسئلة املتسلسلة تسلسال منطقيا،يرد عليها عنده أساسا كيفية صياغة األجوب

و هو الذي أسس لجدل قائم على البرهان وتحويل اآلراء في التخاطب توضح آثاره املخلفة وصله تلميذه أرسطو 

صفها تعد البالغة جزء متصال بالجدل و بدراسة القيم:لذا جاز و »الوثيق بين الخطابة و الحجاج حيث يقول 

إذ هو يبين قيمة التأثير الحجاجي في البالغة و يجعلها أي البالغة إجادة الحجاج،كما يواصل  25«بالسياسة

فليس من الضروري »أرسطو كالمه بالتأكيد على فاعلية الحجة في إقناعية الخطبة القضائية يقول العمري 

من الضروري أيضا أن يظهر  فقط أن تجعل الخطبة في نفسها برهانية مقنعة فقط،بلبل من الضروري 

الخطيب نفسه بخلق معين،و أن يعرف القاض ي في وضع نفس ي معين)....(فيظن السامعون أنه متهيء على نحو 

 26.(ما تجاههم،و أيضا أن يكونوا هم متهيئين على نحو معين

  الحجاج عند الباحثين املحدثين:ثالثا: 

لكتب التي فصلت القول في بالغة الحجاج وعد بيرملان م من أوائل ا0992بالغة الخطاب وعلم النص الصادر 

رائد البالغة الجديدة في الغرب، وقد جاء اهتمامه بالحجاج في سياق حديثه عن اإلتجاهات البالغية الجديدة 

في الغرب خاصة منذ نهاية عقد الخمسينات، ورغم أن اهتمامه كان متعلقا بإتجاه )البالغة البنيوية ( إال أن 

أقصد بذلك اإلتجاه التداولي وإتجاه بالغة الحجاج ذك لم يم نعه من الوقوف مطوال مع اإلتجاهين اآلخرين و

أول مرة سنة  La Nounelle Rhetoriqueوالبرهان والذي يمثله بيرملان وأطلق عليه مصطلح البالغة الجديدة 

 27م.0950

اشتمل هذا العمل على ست مقاالت تخصصت كل واحدة منها في دراسة جانب مهم من جواني النظرية    

الحجاجية الغربية، فكانت املقالة األولى لحمادي صمود بعنوان )مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح( 

د هللا صولة بعنوان وكانت الثانية لهشام الريفي بعنوان )الحجاج عند أرسطو(، أما الثالثة فكانت لعب

الخطابة الجديدة( لبيرملان وتيتيكا والرابعة -)الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل مصنف في الحجاج

لشكري مبخوت بعنوان نظرية الحجاج في اللغة ، ثم مقال من خالل نظرية املساءلة لنيشال ميار وآخر هذه 

 28املغالطية مدخال لنقد الحجاج .املقاالت كانت ملحمج النويري بعنوان االساليب 

 : الحجاج في فكر صابر حباشة دراسة مقارنة ثالثا:

طرح صابر حباشة تعريف التداولية املدمجة حسب املعجم املوسوعي للتداولية، بكونها نظرية داللية تدمج     

مظاهر التلفظ في م وليست 0968( عند دي سوسير Langueمظاهر التلفظ في السنة اللسانية، )معجم اللسان 

 29بعض وجوهها سوى عوامل حجاجية تتدرج في األقوال فكيف تأويلها وفق غاية املتكلم .
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 :  Agumentationعرف صابر حباشة بين معنيين للفظ الحجاج 

 

 املعنى الفني /اإلصطالحي  املعنى العادي 

 الحجاج  /

 

الحجاج الفني مخصوص من العالقات املودعة في الخطاب واملدرجة في اللسان ضمن املحتويات الداللية والخاصية 

 إذ قابلة للقياس بالدرجات أي أن تكون واصلة بين الساللم . scalaireاألساسية للعالقة الحجاجية أن تكون درجية 

إذن بالعالقة الحجاجية. سواء أحددت هذه العالقة  وأن مفاهيم السلم الحجاجي والتوجيه الحجاجي يختصان   

لسانيا أو اندرجت تداوليا. إنه ضمن الحجاج بمعناه الفني . نفهم امكانية الدفاع عن أطروحة أولوية الحجاج على 

 30اإلخبار  

، الذي عد التداولية هي العلم الذي يدرس  Charles W.morrisباملقابل ذكر الفكر الغربي بقلم وتصور شارل موريس 

العالقات بمؤوليتها وهذا التعريف األولي للتداولية ويفرق موريس بين التداولية الخالصة والتداولية الوصفية، 

 Semiossis.31ونعت الخالصة يعود على تطوير لغة حيث يكون لحديث فيها عن البعد التداولي للسيميوريس 

 اولية عند موريس: أورد قاعدتين : مفهوم القاعدة التد   

 القاعدة الداللية القاعدة التركيبية

 تربط الصلة بين العالمات وأشياء أخرى  تحدد العالقات بين الحوامل 

 

م املنعطف الذي ستتخذه البحوث الالحقة املنزع العام يتمثل في البحث 0938لقد توقع موريس منذ سنة     

املتخصص سواء في التركيب أو الداللة أو ميدان إلى أولية األرحب لذلك لم يعد ثمة تركيز زائد على العالقات فيما بين 

علقون تقدم البحث على أنه بناء انطالقا من التركيب الهذه االختصاصات ضمن الدالئلية وغالبا، ما يقدم امل

  32تنضاف إليه وجهة النظر الداللية أو التداولية.

 م: 0972نحو تداولية صورية برنامج صورية برنامج ستالنكير في   

أي دراسة مواضيع تمثل شروط حقيقية تنطلق في العادة من  PROPOSITIONSعلم الداللة هو دراسة القضايا     

اقع ولكن من املالئم امكان تقييم ال فقط الحالة الراهنة للعالم ولكن حاالت ممكنة له. وهو ما سميناه ال عالم الو

 )عوالم املمكنة( .

 للتداولية مهمتان:    
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  .تحديد األعمال اللغوية املهمة وذلك هو تحليل األعما املتضمنة في األقوال 

 ضايا يعبر عنها جملة معطاة.تعيين خصائص سياق التلفظ الذي يحدد أي الق 

وإننا نزعم محاولة توظيف بعض املقاربات في إنارة قراءة شروح التلخيص قراءة معاصرة تركز على البعد    

التداولي في هذا املتن البالغي.ويعد مصنف فرانسوا أرمنغو  محاولة القتناص أكثر فرص املسلك التداولي 

هم املقاربات التداولية عرضا تاريخيا ما أمكنها ذلك أت كتابها على عرض قامأبخيالط املشهد التداولي املهمة ، 

 الحال

برنامج هانس:  وحد بين اجزاء التداولية توحيدا نسقيا مراعيا التمفصل بين مختلف تلك األجزاء يميز هانس بين 

 رى ثالث درجات في التداولية )درجات(ويمكن القول ان السياق يغتني ويتعقد من درجة إلى أخ

العبارات الغامضة نسقيا عبارات معناه غامض ومرجعها يتنوع  اإلشاريةتداولية الدرجة األولى: الرموز  -

 نسقيا حسب ظروف استعمالها اي حسب سياق اللفظ.

تداولية الدرجة الثانية: هي دراسة الطريقة التي تتصل فيه القضية املعبر عنها بالجملة املنطوقة ..انه سياق  -

ومعتقدات مشتركة ومع ذلك فانه ليس سياقا ذهنيا ولكنه سياق يعبر عنه بألفاظ العوالم معلومات 

 املمكنة .

 األشكالبمعرفة ما يتم انجازه عبر استعمال  األمر اللغوية ويتعلق  اإلعمالتداولية الدرجة الثالثة هي  -

 اللسانية .

يحدد ما إذا كان امللفوظ جاد قد يتم انجازه ن السياق هو الذي أ  0973منذ (  (Schanelleكما كتب شنال   

 33وليس مزحا.

 

 التداخل بين النحو والبالغة:

أشار الباحثون املستعربون إلى التطابق بين التحليل البالغي في علم املعاني والتحليل النحوي للمبحث ذاته،    

إقار بوطأة املنهج النحوي الذي تكرس فجعل علم املعاني اختصاصا ضيقا ال يبلغه الباحث إال بعد ترسخ قدمه 

 34في آليات التحليل النحوي.

أن اختالط مسائل النحو بمسائل علم املعاني، قد أضر بالبالغة من  ارتأىعاصر في حين يوجد باحث عربي م    

جهة كونه يقيم تعارضا صميما بين البالغة بما هي الكالم الجميل دراسة الكالم الجميل والنحو بما هو دراسة 

 الكالم السليم .
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ين أدعو إلى تنحية علم املعاني عن حباشة" تصريح الباحث بقوله: )ولعلي أكون أكثر صراحة حالأورد "صابر     

كيان البالغة لتحتفظ البالغة بتجانسها وصفائها ووظيفتها الجمالية التي تختلف عن وظيفة النحو القائمة على 

 35السالمة اللغوية(.

افق شديد مع النحاة، غير أن ذلك لم يطمس بعض التميز    املستعربون يعتبرون البالغيين على تقارب كبير وتو

هـــ )دالئل اإلعجاز( 470م، في حين يرى د.صالح عيد أن ارتباط البالغة بالنحو عند عبد القاهر الجرجاني ت لديه

هــــ( قد شل 739هــ(  والخطيب القزويني )ت 626هـــ( وصوال إلى السكاكي )ت606مرورا بفخر الدين الرازي )ت 

باحث البالغة ولم تكف محاولة القرطاجني في األصيل في جماليات األسلوب وذلك بتسليط منهج النحاة على م

منهاج البلغاء في الفصل بين مجالي النحو والبالغة وال جهد ابن خلدون في املقدمة في ربط النحو بمجاله األصلي 

وهو اإلعراب . فكأن التداخل بين مباحث العلمين يعد خلطا  عند د.صالح عيد ال سيما إذا تعلق األمر باستبداد 

  36بالغة النحو بال

( وجماعته يرون أن أسباب تاريخية تكمن خلف هذه الظاهرة فقد حاولت البالغة فقد حاولت بوهاسغير أن )  

البالغة التخلص في سيطرة النحو بل أكثر من ذلك إذ يقرر املستعربون أن لعلم املعاني نزعة الحلول محل النحو 

أن هذه النظرة ولدت  في نظر بوهاس  ،إلى ذلك تلميحا بالقوة )ال بالفعل( في دالئل اإلعجاز الجرجاني تلمح

 أواخر وجماعته متأخرة جدا )القرن الخامس للهجرة( وهي عاجزة على زعزعة النحو من مكانته التي ابتناها منذ 

 37القرن الثاني للهجرة.

 فرق صالح عيد بين البالغة وهدف النحو هو أساس دعوته إلى تنحية علم املعاني من البالغة. 

 :مقارنة منهج البالغيين بالنحاة 

يشير جورج بوهاس وجون بول غيوم وجمال الدين الكلغلي إلى التقاليد العربي في علم البالغة معرجين    

على القزويني صاحب "تلخيص املفتاح " للسكاكي )الباب الثالث( وهو املصنف الذي فتح عهد الشروح 

 ر املستعربون إلى استقراء البالغة علما يتفرع إلى ثالثة علوم:والحواش ي العزيرة في اختصاص البالغة و يشي

 )علم املعاني )النحوية 

 )علم البيان )بالغة الصور 

 )علم البديع )علم تزيين الخطاب 

 ذونالحظ التسمية التي اقترحوها للعلمين الثاني والثالث تذكرنا ببعض أقسام الريطوريقا في التقاليد الغربية، إ    

كل خطاب إلى خمس  إعدادالبالغة مشيرا إلى املصنفات )البالغية/ الخطابية( تقسم  أقساميتحدث تودوروف عن 

 38النطق*أو التلفظ*-التذكر -اإللقاء -االبتكار-فترات: الترتيب

 تـــــــودوروف

 اإلبتكار  الترتيب  االلقاء 
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 البيان البديع  الجنس األدبي /األسلوب

 

  :الثالوث: النحو والبالغة والتداولية 

ورد في كتاب لنص والسياق لفان ديك: )وكان ينبغي أن نخصص أيضا كيف أن التراكيب الصرفية الشكلية 

ترتبط بالبنيات الداللية السيمانطقية ( . يذكرنا بما أورده الزمخشري في كتابه )الكشاف( "إن زيادة في البناء 

للتدليل على عالقة جدلية عموما بين املستوى  التي جاء بها اإلشارة أنزيادة في املعنى" والفرق بين املقولتين 

الشكلي والداللي في حين رؤية الزمخشري تتعلق بحمل الجذر معنى أصليا يظل محفوظا في كل الصيغ التي يوضع 

 فيها، وتنضاف إلى املعنى األصلي معان صيغية تختلف باختالف الصيغة، 

 فان ديك الزمخشري 

القرابة / عالقة بين البنية الصرفية الشكلية  إثبات استقراء اللغة العربية.

 ووالبنية الداللية املعنوية.

  

  فكرة فان ديك حول النحو والبالغة في قوله: إن صياغة القواعد التداولية من علم النحو تعني أن أكثر مثل

اقف التواصلية استخدا ما هذا النحو ان يفسر ليس فقط القدرة على تركيب العبارات في بعض املو

اقف التواصلية يبدو فان ديك اعطى  مطابقا وتسمى القدرة على استخدام مثل هذه العبارات في بعض املو

دورا بالغي للنحو فانتقاء العبارات املناسبة للمقام يدخل في إطار اهتمام بالغي للنحو.فيما نقدر إذا مراعاة 

 39مقتض ى الحال ومناسبة املقال للمقام.

 الذي كسر الحواجز  راسيتيــ )اكساب النحو صبغة بالغية( هو الذي ذهب إليه فرنسوا بارية سمى االتجاه بـــ

 النحو مسحة تداولية على رأي التداولية املدمجة. إكساببين النحو والبالغة يعني من جهة 

  فان ديك يترواح موقفه بين النحو الضيق والنحو املنحصر فقط في علم التراكيب وبين النحو  أنويبدو

الناتجة عن معرفة العالم الداللية وكذا كلم  التأويلاه الواسع الذي يندرج فيه املكون الداللي وشروط بمعن

السيمانطيقا الكلي ثم يقرر ان يختار النحو بمعناه الواسع معلال ذلك بانه يمكنه من تعليل عدد كبير من 

 40ه.ضروب التعميم) في كل من الجمل والخطاب( في حدود اإلطار النحوي نفس

  :الخاتمة 

 لم يحل الطابع الفلسفي للحجاج دون تحوله إلى إستراتيجيا خطابية. 

  تشير الدراسات إلى تعدد مشارب الدراسات الحجاجية و تنوعها و ذلك تبعا البيئة األصل التي

 .نشأت فيها

 قدم الباحث صابر الحباشة جهدا في الدراسات الحجاجية املقارنة. 

 صيل الدراسات الغربية و إثبات تجذرها في علوم العربيةأنلحظ نزوع الحباشة إلى ت. 
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امينه للثقافةا الل

 .م د

                 Summary 

Modern linguistics is no longer restricted to Western linguistic culture only, but has become widespread in 

the Arab linguistic culture, especially after accepting the principle that human thought is based on the 

accumulation of knowledge and the exchange of linguistic cultures. Not all of them were known and were 

not widely reported because they contain philosophical dimensions or adherence to the original concepts of 

heritage. The new rhetoric is a model for linguistic discourses that were extracted from Aristotle’s ideas and 

developed in order to analyze and interpret the discourse, so it became a scientific reference, and this study 

aims to address the fourth axis of The forum related to the issue of transferring the methodological 

procedures of the new rhetoric from the Western environment to the Arab environment, defining the 

approaches and circumstances of receiving the mechanisms of this science and highlighting some of the 

models that contributed to the arrival of its contents to the Arab linguistic and critical culture . 
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 التقليديمممة

 
ة لقممد هيَنمممش البالغممة همما ممممد  مممبمممن المممزمن و انمممش منا ج  ّب 

 
ختلممم   ت ممصمممو  ، الن  فمممي ت ليممأا م  غي  سمممار ُو راسمممات الد  ر مد

 دراسات جديدة 
نو ستةنيات القرل العير ن ، ليث   ظهرتس مالبالغية م   شممي 

س
 المدرس الباليمي عمن البالغمة املعيار مة ، إس

 زتس
 
لش  

ممماملفممماهيَ اررسمممّية ُغ طممماَل  لمممة ممممن البمممالثيل ي   فمممي تنممماول المّابممماتا وت ليلهممما ، وعمممد لمممد  هممموا بعمممد اا
ِ
علمممى را واضمممحا وعّيعمممة

فممب طممر  مغممايرة  ليمما ٌيمم ا عممن التصممور الحقيقممي للبالغممة سممَ شس حعَممالهَ بال مفاهيَممها وتّو رهمما كَمما وت ليممأ المّابممات وا

تٌرة ، فرسَوا املنحى الجديد للبالغة يقارإ  إلى الجان  التداولي  بس لحجا  وطر  انعناَ ا والنظر في  pragmatiqueومفاهيَ م 

 .  normativeمنه  إلى الجان  املعياري 

 تلممم د  
 
الَحظمممةا ُعمممةف املحافمممأ النقديمممة والبالغيمممة ول ممما اللسمممانية علمممى حف مممار البالغمممة الجديمممدة وتصمممورات ا الحديثمممة ، كَممما ومنمممو

 ُيهد تّورات مَحوظة ُي
 
 أ على إ رها مجَوعة من الاراكَات املعرفية واملنس جية ال   تدل على نجاع  ا وفعالي  ا .  

ممن المالل لركمة الارجَمة حو النقمأ إال حنمه حالمو حشم اال ي بالبالغة الجديدة هوا وعد لاول بع  البالثيل العرإ ُعر   املتلق

 وصممور متعممددة وت 
 
تجمماوذ سلمم  إلممى تّممو ر البالغممة العربيممة مممن الممالل إعممادة عممراةة  هنممام مممن و ، َممش فيممه مرجعيممات مختلفممة ٌ

البالغممة العربيممة الارا يممة والٌيمم  عممن م مماور التالوممي بين َمما ، وعليممه سقسممل  ال مموة علممى انتقممال البالغممة الجديممدة إلممى الفٌممر 

 العربي وت ديد مالبسات التلقي موضوعا ومفهوما . 

 مفهوم البالغة العربية : أوال :  

 لممال يخت
 
  حل  اا نممال علممى   

 
  مفهمموم البالغممة مممن املفمماهيَ ال مم  ُعممددت لولهمما التعممار  

س
 كثيممرا مممن اللغممو يل واملت لَمميل والنقمماد ، إس

تجاهممات دارسممها ، ف مم فهمما وفممب سلمم  املنّلممب ، بممأ لممو عر  معينممة مممن البالغممة و   ممةو ذاهممتَ بجانمم  حو اا  أل تبايقممش مفاهيَهمما بفبمماين اا

ممليممث ع   ،  دناه لممَ نسممنو علممى سمموعه مممن بدايممة الممدرس الباليممي العربمميب ثنمما فممي املصممَّ  ساتممه لوجمم  "علممَ البممدنع"سممَ عنممه باا ر ب 

علمممَ "وهنمممام ممممن حطلمممب عليمممه اسمممَ ، والصصمممه لفمممن اليممعر  بمممن املعامممز وشممَأ محلفمممه مبالمممث علمممَ البالغمممةعلممى ن مممو مممما فعلمممه اا 

كَما همو عنموال كتماإ حبمي همالل العسمٌري "الصمناعة "وممن بميل الفسمَيات حي ما لفظمة ، على ن و ابن وه  والجمال   "البيال

 " .الصناعتيل "

م حل   الالتلفمش املفماهيَ ملصمَّ  البالغمة إومهَما ُعمددت واا   هنمام جامعما ي  
 
 ل  فممي ح َ هموه التعر فمات بين ما ، و تَثمأ هموا المراب 

 
د
  البالغة
 
َ  ومّابقمة تلم  ، في مواع  وسياعات معينة  اللغةا  ستعَالا عنا بدراسة اا ُ باسمتعَال  ارعموال لتلم  املقاممات وكَما ت مت

 الٌالم وعالعته باملت لَ والسامع معا. 

َ فيقول في كتابه ب يث شَلش ُعار فه على مفهوم البالغة عند مختل  ارم ،  يعرفها الجال  بتعر فات متعددة ومختلفةف

: 1لالبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال والت يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 .، عال : معرفة الفصأ والوصأ ؟عيأ للفارس   : ما البالغة 

 .عال : تصحيح حعسام واالتيار الٌالم  ؟وعيأ لليونايي : ما البالغة 

 .بداهة والغزارة يوم االطالة عال لسن االعت اإ عتد ال؟ وعيأ للرومي : ما البالغة 

 .عال وضوح الداللة وان  اذ الفرصة ولسن االشارة؟وعيأ للهندي : ما البالغة 

 
 
مالمتال  مفماهيَ البالغمة عنمد مختلم  الح مارات ، حالتعر فمات ممدا اا  ههو بيل  وت بالقسمبة للتعر م  العربمي فيأالموه      لميل  ام 

ما ُعدول البالغة فيٌَ ؟ عال انيجاذ ، عال له معاو ة : وما انيجماذ ؟ عمال امحار : حل  "عن البالغة فقال : أل حمير املحمنيل س

تجيممم  فمممال تبّمممال وتقمممول فمممال تخّمممال ، فقمممال لمممه معاو مممة : حو كمممول  تقمممول يممما امممحار ؟ عمممال : اعلنممم  يممما حميمممر املمممحمنيل حال تبّمممال وال 

 . 2تخّال" 

 
البالغممة  ممي إيصممال املعنمما  حل    صممر البالغممة فممي انيجمماذ ، ليممث يممرا همموا التعر مم  التقليممدي المموي ي و بممدو حل الجممال  يتجمماوذ 

حل املعممممايي مّرولممممة فممممي الّر ممممب نعرفهمممما ال ج مممم  والعربممممي  "لممممول  نجممممده يقممممول : ،  بألفممممال تممممدل تَممممام الداللممممة علممممى تلمممم  املعممممايي

غير اللف  وسهولة املمر  وكثرة املاة ،والبدوي والقروي   . 3"وفي احة الصيغ وجودة السب وإنَا اليأل في إعامة الوذل ُو
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بأ لسمن االتيمار ارلفمال ،وبالتالي حساس البالغة عند الجال  لةس انيجاذ في القول وال املعايي رن ا معلومة عند  أ مت لَ 

  . وعلى هوا االعتبار فإنه يف أ ارلفال على املعايي ، سنادها بع ها إلى بع اواحة نّقها و 

فتٌَنمه فمي نفسمه كتٌَنم  فمي نفسم  ممع صمورة مقبولمة  ،  ما تبلغ به املعنا عل  السمامع بأن ا  أ  :"حبو هالل العسٌري يعرفها و 

 . 4"ومعرض لسن

 ،  حبا هالل العسٌري عد ن ما نفمس اتجماه الجمال   حل   والواض   
 
عنمده تبليمغ املعمايي للسمامع فمي معمرض لسمن وصمورة  فالبالغمة

نة ت ول ارلفال واضحة و  وهوا نعن  حلس ،  مقبولة   .في دالالت ا على املعايي  بة 

فقمممممد جعمممممأ ، انشمممممارة إليممممه حل الجرجمممممايي فمممممي تناولممممه للبالغمممممة لمممممَ يف ممممأ اللفممممم  علمممممى املعنمممما وال املعنممممما علمممممى اللفمممم   ومَمممما تجمممممدر  

و ظهمر سلم  فمي اللفم  ولمده  َمن  البالغمة تٌ حل  عتقمد علمى ممن اا  د  وذل وعيَة في نظمَ الٌمالم ، بمأ يمر } اللف  واملعنا {  للثنائةتيل 

كيمم   ،  والتباعممد عن مما إلممى ممما ينافل مما مممن الرسيلممة لممةس مجممرد اللفمم  فممي همموه الف مميلةا  التبممايند  ل الجلممي حل  ومممن البممي  ":  فممي عولممه 

م دول وجمه   من التألي  ويعند ب ا إلمى وجمه  ا ا الاصِ ا تحل  ضربِ ل    وارلفال ال تفيد  
 
  عَمدت إلمى ممن الاركيم  والارتةم  ، فلمو حن

ا كي  جاة واتفب وحبّلش ن ده ونظامه الوي عليه بن  وفيه فرغ املعنا ... حالرجته و فصأ نثر فعددت  لَاته عد  حبةش شعر 

 كالهَا مِعا.البالغة تتَ باللف  واملعنا  . و تض  من هوا  له حل   5من كَال البيال إلى مجال الهويال

 :البالغة والفصاحة 

ممممم الفصمممممالة فمممممي عمممممدد   مفهممممموم   ي  مممممر   وكثيمممممرا مممممما تلتممممم س لفظمممممة الفصمممممالة بالبالغمممممة عنمممممد ، ة للبالغمممممة ّاللي  ممممممن التعر فمممممات االصس

ا وعمد يوظفون َما بَمدلول والمد حلياِنم،  يصالل إلى لد التبماين والتقابمأ حليانما   عدس  البالغييل  فيوظفون َا بَدلوليل مختلفيل

  ومن مظاهر صعوبة الفصأ بيل املصَّحيل ،  حالرا 
ِ
  حلد   ستعَال دالول  االا في  الاصة

د
الر املصَّحيل في ُعر   املصَّ  اال

 ، حإ طلمممب فصممميحل  بليمممغ ولسمممالل  حن ممما البيمممال ، وتقمممول رجمممأ فصممميح وكمممالم فصممميح حيس  ": بمممن منظمممور فمممي شمممأل الفصمممالةيقمممول اا ف، 

 وفص  
 
  هموا وعمدس  ،  الفصالة تقابأ البيال وانفهام ، ويستقتج من كالمه حل   6"َ عنهها   ارعج   بالصَ ت لَ العربية وف

 
  ي مد 

م حلس 
 
ممفقممد حورد الجمال  كالممما للعتممابي نعمر  فيممه البالغممة حن   ،  الفصممالة فممي شمرح مفهمموم البالغممة توظ ه  مما  مأ ممما حفهَمم  لاجتد

ممارلسممنة و فمو   مأ  اللسممال الموي يمرو    حردتد  سمتعانة فهممو بليمغ ، فمإلس  سمة وال اا ممن غيمر إعممادة وال ل    َ   الّيمم  فإظهمار مما غ

حمممما تمممراه إسا  : عمممال ؟ فقلمممش لمممه لفمممد عرفنممما االعمممادة والح سمممة فَممما االسمممتعانة: الباطمممأ فمممي صمممورة الحمممب ، عمممال  ممممن الحمممب وتصمممو ر  

،  تفهممَ حولسممش ُعقممأ   عممال عنممد مقمماطع كالمممه يمما هنمماه ، و مما همموا و مما هيممه ، اسممَع منمم  واسممتَع حلممي وافهممَ عنمم  ، حولسممش ت ممد  

البالغة بَنظور الفصالة فه  انفهام و إي ماح الٌمالم ،  عر   عد  العتابي فهَ من هوا حل  و   ،  7 وفسادل  ما حشب ه عي   فهوا  أال 

همموا الممرحي ممما  ولمم ل عصممر العتممابي الحٌممَ علممى البالغممة والفصممالة بممالاراد  فممإل مممن البالغيمميل مممن وسممع همموا الحٌممَ وممما يحكممدال 

 " :ر فه للبالغة  يقول سكره حبو هالل العسٌري في سيا  ُع
 
  الفصالة

 
  يرجعال إلى معنما والمد وإلس  والبالغة

 
 هَا رل  االتلم  حصمل

   ممأ  
 
وعممال بعمم  علَائنمما الفصممالة تَممام الممة البيممال ... والممدليأ علممى سلمم  حل  ا وانظهممار لممهنممَمما هممو انبانممة عممن املعوالممد من َمما إن

 8 "مة الحرو  ... فعلى هوا ت ول الفصالة والبالغة مختلفيل ارلثغ والتَتام ال نسَيال فصي يل لنقصال ال  َا عن إعا

 ،  هنممام مممن البالغيمميل مممن لمماول الفصممأ بين َمما  َمما نفممس املممدلول فممإل  عَال علممى حن  همموين اللفظمميل عممد اسممت   غَ مممن حل  وعلممى الممر  

  والبالغمممةلفمممال الفصمممالة مقصمممورة علمممى  وصممم  ار حل  :الفصمممالة  ليمممث يممموكر ابمممن سمممنال المفممما ي فمممي سمممر  
 
وصممم   ال ت مممول إال

علممى معنمما بف ممأ علمى مثلهمما بليغممة وإل عيممأ فل ما فصممي ة و ممأ كممالم بليممغ  قمال فممي  لَممة والممدة ال تمدل  فممال ي  ، ل مممع املعممايي اارلفم

ال نبن سمعها اا ضو بدو من الالل هوه املقارنة ال   و  ،  9فصيح بليغ  الوي يقع فيه االسهاإ من غير موضعه فصيح ولةس  أ  

 ة باملعايي   الاصها البالغة فخصصة بارلفال حم  الفصالة مت المفا ي حل  

 حم  
س
م ى هوا الصمقيع ليمث يجعمأ  عل ا الس ا ي فلَ نيو إلمى املعنما  ا الفصمالة فهم  عسمَال راجمعل الفصمالة فمي عسمَيل فيموكر : حم 

ممم إلمممى اللفممم  وهمممو حلس  وراجمممعل ،  وهمممو اللمممو  الٌمممالم ممممن التعقيمممد  سمممنة حلت مممول علمممى  يلة وعالممممة سلممم  حلس ة حصمممت مممول ال لَمممة عربي 

ممدوالممالفصمحاة مممن العممرإ املو ممو  بعممربي  َ حدور واسممتعَالهَ لهمما حكثممر مَمما ح
 
ممها املول  َ ت ممول  ا حالّممأت فيممه العامممة  وحلس ول وال م

 
 
 . 10غة وحل ت ول سليَة من التنافرحجرا على عوانيل الل
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  ض   و ت  
 
 ا   همحالة البالغيميل  مي مما الفصالة عند ه حل  من هوا  ل

 
 نمش حلفاظ

ِ
  هما سمليَة

ِ
وعمد اهمتَ ، عمن الغَموض واللم س  وبعيمدة

 بوضع شروط الفصالة من ا عدم تنافر الحرو  واللوصها من الغرابة باملواذاة مع كالم العرإ الجال  وبع  من جاة بعده 

 
ل

مممإال الجرجمممايي عمممد اسمممتعَأ الفصمممالة بَعنممما البالغمممة ،  حلل ه مممما يقبامممي التن يمممه إليمممه فمممي ع مممية التَييمممز بممميل هممموين املصمممَّحيل  حنل

فيه  املقام بوكر ما ورد في كتابه يرد   بنا و  سن  ،  فارلفال ال تتفاضأ بين ا وال مز ة ل لَة على  لَة حالرا وهوا هو الصحيح 

  ممممفممممردة بالفصممممالة حن  املعنمممما فممممي وصمممم  ارلفممممال امل ولممممَ نعلَمممموا حل  "علممممى مممممن وصمممم  ارلفممممال بالفصممممالة : 
 
غممممة ح  ممممش وفممممي ا فممممي الل

  علممى فد لمماعممالجرجممايي  ، والواضمم  حل  11 "ل ال مم  وضممعوهاحجممرا علممى مقممايةس اللغممة والقممواني  ممااسممتعَال الفصممحاة حكثممر وحن  

مال موافقمما ملجمماري العممرإ فممي كالمهممَ  يل وال مم  تممدل   املعنمما الحقيقممي للفظممة الفصممالة املسممتعَأ عنممد الن ممو  وبالتممالي ، علممى ممما  م

ممممهَممما  انمممش ال سمممتعَلة ووفمممب  ممما م  حن   لفمممال مممما داممممشس بمممة ، فمممال مز مممة للفظمممة علمممى بقيمممة ارا ولمممو  انمممش غر لفظمممة فهممم  امممحي ة ل  

 مما ب سمماطة لمممةس صممفة لزلفممال املعزولممة عممن الاركيممم  لممول  يجعممأ مممن الفصمممالة والبالغممة شممةِا والممدا رن   ،  مقممايةس العممرإ

 .فالبالغة تظهر في كالم القائأ وكيفية نظَه للٌالم 

 ييأة البالغة :  انيا : 

 
 
  ال تقيأ من العدم ودفعة والدة بأ  ي لصميلة تّمور مسمتَر ممن التمأمالت هف َا االتلفشس العلوم مهس  سلَ به ابتداة حل  من امل

َ   ،  ا يتوصأ إلى كنه الش  ة وبع  املفاهيَوالنظر ل    وحل ي ول سبقته بعم   البالغة طبعا لَ يتأسس من العدم فالبد   وعل

  حل   والش    ،  ةصات واملاللظات ارولي  انرها
د
َِ  عبأ حلس  البالغة  ت ول عل

 
 ا له ضوابّ

 
 ه املعرفي  ه وحصول

 
عن  ة  انش فنا ، فاملعرو 

 ، القمممول   مممَ حممممة فصمممالة وبراعمممة فمممي فمممنا العمممرإ فمممي الجاهليمممة حن  
د
 وعمممد تنمممافس اليمممعراة فمممي مختلممم  املوضممموعات املتداولمممة ا

د
م نممموا

م م،  َ  والفخمر والحَاسمة  الص 
 
موتممولى ممن ش إلممى   انمش تلمم  ارل مام ال ُسمفند   وإلس  ،  أ بمميل اليمعراةهد لممه ببراعتمه بمالحٌَ والفصس

  عفو ممممة تَممممس    ممممي انّباعمممماتل  حسممممس علَيممممة بقممممدر ممممما
 
َمممما  ،  غممممة وارسمممملوإ وارلفممممال والاراكيمممم  واملعمممماييالل املقممممام  ي سممممن بنمممماك

ملالسفيهاد بالقص  
 
 روا عمن النابغمة الموبة امليهورة ال   ت

 
نصم  لمه اليَمة ي ٌمَ فل ما بميل اليمعراة ، ف ٌمَ ممرة يايي الموي  مال ت

م -حي ارعشم ا-حبا بصير  ال بن  ابش ، وعال لَمقساة : لوال حل  عش ا ولس  بيل المقساة وار 
 
 حشمعر الجمن    حييمديي فبلم  لقلمش حن

 وانيس ، فقال لسال : حنا حشعر من  ومن حبي  ، فقال النابغة يا ابن حخي حنش ال ت سن حل تقول :

 فإن   الليأ الوي هو مدر ي                                            وإل اللش املنتأا عن  واسع 

االنّباعيممة واعتصممرت علممى  اآلراةصممرت علممى . و بممدو مممن همموا املقتّمم  حل بدايممة البالغممة العربيممة اعت 12فخممقس لسممال وتراجممع

 استغرا  ارالّاة الن و ة وارسلوبية . 

 
 
 واُ

 
  سعش دائرة

 
  ، انسالمي ا ظهر الدين  االج  اد فل ا مل

د
َ  فالقرا ، المدافع ارساسم   للن  مة الفٌر مة انسمالمية  ب ب   يَثأ   ل الٌر 

لصممممور بيانيممممة جديممممدة ، ولممممَ ُعممممد الدراسممممات  واسممممتعَالهالعممممرإ ببالغتممممه السممممالرة واسممممتخدامه للتعممممابير املجاذ ممممة  وعممممد حعجممممزد 

البالغيمممة مقصممممدا لممموات ا كَمممما  انممممش فمممي العصممممر الجمممماهلي بمممأ صممممار الهمممد  من مممما فهممممَ بالغمممة القممممرال الٌممممر َ وسمممر رونقممممه اللفظممممي 

 "إ ة صال  كتاحعرإ ما يوض  سل  م اولة حبي عبيد ولعأ   ،  وارسلوبي
د
التموا محلفمه هموا علمى املظماهر فقمد   "لمجاذ القرا

يات القرآنية .البالغية من ُي يه واستعارة 
د
 ومجاذ املوجودة في اال

َ   في ليل ترجع     العلَاة  بق ية سر   املحاوالت العلَية الحقيقية إلى العصر العباس   ليث اهت
د
 ل الٌر َ ويعد  انعجاذ في القرا

و رجع الف أ له في تأسةس هوا العلَ والوي ممز  فيمه بميل اللفم  واملعنما  ،  انمام عبد القاهر الجرجايي رائدا في هوا امليدال

وبيل الن و البالغة وسل  في كتابيه حسرار البالغة ودالئأ انعجاذ ، وعام بتعر   جَلمة ممن املصمَّحات البالغيمة  االسمتعارة 

فعلى العَوم  انش نظمرة الجرجمايي للبالغمة نظمرة  ليمة وشمَولية فمال نمراه يقميَ تصمقيفا  . من املفاهيَ  والٌناية والتَثيأ وغيره

وال تقسيَا ولَ ُعر  البالغة العربية تل  التفريعات الي لية والحدود املنّقية إال مع حبي نعقوإ الس ا ي فمي القمرل السمابع 

عأ البالغة عسَيل علَ املعايي وعلَ البيال ولمَ بمدر  البمدنع ضمَن  جري والوي الال  فيه الجال  والجرجايي وغيرهَ فج

 مصافهَا . 
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البالغممة العربيممة فمي عَومهمما  انممش بَثابمة سممليقة عفو ممة ليمث ُيمم لش عنممد  بعممد هموا العممرض التممار زي املموجز حل   و ٌَمن القممول  

نش ملٌة تظهر في إنتا  الٌالم إمتاعا وإعناعا ف ا،  تصال العرإ في العصر الجاهلي باعتبارها ملٌة فّر ة متصلة بفعالية االا 

ل الٌمممر َ فت
د
ممال الحجممما  فمممي مفهوممممه العمممام طر قمممة  ولمممش هممموه امللٌمممة إلمممى وظيفمممة الوصممم  ، وملممما ظهمممر انسمممالم نمممزل القمممرا وإسا  م

عتَد تل  الصناعة علىصن قمد فعينمة تقو ة فٌرة املت لَ بَجَوعة من البراهيل والحجج بغية االنتصمار لفٌمرة م اعة اللغة ُو

 
د
مممل الٌممممر َ الممموي ن  سممماعدت العوامممممأ السياسمممية واالجتَاعيممممة علمممى تّممممور مثمممأ همممموه الصمممناعة السمممميَا القمممرا ا حجاجيمممما عتبممممر نصا

م {التوليمد}بامتيماذ علمى اعتبمار لفاظمه علمى فٌمرة والمدة 
 
ه مشمحول بأسمالي  بيانيمة وبالغيمة لمَ نسمتّع العممرإ بانضمافة إلمى حن

   .جعلش من البالغة علَا مستقال بواته له مفاهيَه ومصَّحاته الماصةم اهات ا ف أ تل  الملفيات 

 ثالثا  البالغة الجديدة :

مممممال حرسممممممّو الفيل عتبممممممر البالغممممممة علممممممَ يقت مممممم  إلممممممى مصمممممما  العلمممممموم سممممممو  عممممممد حلممممممد  ُغييممممممرا فممممممي البالغممممممة اليونانيممممممة لينَمممممما اا إسا  م

منتصمم  القممرل العيممر ن عممد  بعممد البممالثيل  ضمموابّه فممإل   وبالتممالي جعممأ من مما علَمما لممه ،  االسممتداللية وموضمموعها هممو انعنمماَ

بممالثورة البالغيممة الثانيممة وتتَثممأ تلمم  الثممورة فممي وضممع نظر ممة بالغيممة تختلمم  فممي تصممورات ا ومنا جهمما  ننعتممه   حلممد وا بَمما يٌَممن حلس 

 حهمدا  جديمدة ليمث انتقلمشس هما بوضمع منما ج و وتتجلى هوه النظر ة الجديمدة ال م  تمَ اعارال  ،  الت ليلية عن البالغة السابقة 

 
 
هتَممممام بالجانمممم  انعنمممماعي فممممي القممممرل العيممممر ن مممممن الوصمممم  اليممممٌلي لَمّابممممات اردبيممممة وصممممور البممممدنع والبيممممال إلممممى االا  البالغممممة

 . ومنو تل  الَحظة والبالغة الجديدة ُيهد مز دا من التّور وال ب  ،  والحجا ي لَمّابات 

  من الزمن على ظهورها تَل    فالبالغة الجديدة اليوم وبعد مرور فارة
ِ
ب يمث ممن املفماهيَ واملنما ج الت ليليمة لَمّابمات  جَلة

مم،  فممي التصممنع التنَيممب اللفظممي والجانمم  الجَممالي اليممٌلي  وانفممراط تجمماوذت بعمم  ارمممور وانتقممدت ا علممى غممرار الغلممو   ا بع ممها حم 

 
د
َ   الر فيعدال اال  على  ها الاركيز  من حساسيات البالغة الجديدة  وحه

د
 .لية االعناَ والحجا  ا

َ   البالغة الجديدة تقوم   وفي الواعع حل   فقد وجد  ،  ا ان ثقش منه البالغة الٌالسيٌيةعلى منّلقات فلسفية وفٌر ة تختل  ع

 
ِ
ومنّلقممما مهَممما بسممم   مممما ت َلمممه تلممم  ارف مممار ممممن حسمممس فٌر مممة يٌَمممن  حعّممماإ البالغمممة الجديمممدة فمممي الفلسمممفة اررسمممّية ركيمممزة

ا  للمممدرس عمممد املحسمممس السمممب  وبالفعمممأ حالمممو البالغيمممول الجمممدد عمممن حرسمممّو الفٌمممرة املرتبّمممة بالمّابمممة فأرسمممّو ن  ،  اسمممفثَارها 

وعمد كتم  ": واليمعر  لول املصنفيل الوي حلفهَا حرسّو وهو يقصد فمن المّابمة ت بار  اللوفي هوا الصدد يوكر رو  . الباليي

حرسمممّو مصمممنفيل يتعلقمممال بواعمممع المّممماإ ولٌمممن هممموين املصمممنفيل متَمممايزال : فالتقنيمممة البالغيمممة تفنممماول فنممما للتواصمممأ اليمممومي 

الّابمما وسمم  الجَهممور ، فممي لمميل حل التقنيممة اليممعر ة تفنمماول فنمما لالست  ممار التخيلممي ففممي الحالممة ارولممى يتعلممب ارمممر بتقعيممد 

حمما فمي الحالمة الثانيمة فيتعلمب ارممر بتقعيمد ار مر ممن صمورة إلمى صمورة إن َما بالقسمبة ررسمّو  تّور المّاإ من فٌمرة إلمى فٌمرة

شمممعري همممو حساسممما مممما ي مممدد جممموهر البالغمممة  واآلالمممرابمممأ هممموين القسمممقيل حلمممدهَا باليمممي قتقنيمممال وإل تطر قتمممال الصوصمممةتال 

مم 13"اررسممّية  َ ا هممو شممعري ي ممدد لنمما وظيفممة  لتمما . فهمموا التقابممأ املن لممي المموي وضممعه حرسممّو فممي التَييممز بمميل ممما هممو الّممابي ع

 .فارول وظيفته حجاجية رن ا تَس ارف ار والثايي وظيفته جَالية رنه يَس الميال وانلهام ،  القسقيل 

حو القممدرة علممى الٌيمم  النظممري ملمما  ،  انعنمماَ ال مم  ي تو  ممااسممتخال  مممن  ممأ موضممَو درجممة   مما فممن    حرسممّو البالغممة حن  عممر  وي  

البالغممممة ممممما  ممممما سممممأى إليممممه حرسممممّو هممممو حل   حل   ، مممممن الممممالل همممموين التعممممر فيل يفبمممميل   14ي ممممول فممممي لالممممة الالصممممة ل عنمممماَ ٌَممممن حلس ي  

 
 
، ي ممما ، روالل بمممار  ، تمممودور  تيف املحسسممميل اروائمممأ للبالغمممة الجديمممدة حمثمممال بيرملمممال ، حاججمممة وال غمممرو حل  ارتبّمممش بانعنممماَ وامل

فهحالة البالثيل  انوا واعيل تَام الوعي باملنّلب انبستَولو ي الوي راةة حف ار حرسّو واستلهَوا من ا ، ع احوستيل عد حعادو 

 ، انّلقش منه البالغة الجديدة 
 
 زت ب ا البالغة التقليدية واملعيار ة ال   تَي  نش هوه النظرة من تجاوذ مظاهر القصور وعد تٌَ

َممر حو ممال و صمم  ،  مم فهمم  لممَ ُعممدس "همموه املرللممة االنتقاليممة بقولممه : ع َِ  عل
 
َمما صممارت علَمما عاممما بالمّابممات ا الاصمما بالمّمماإ وإن

ياسممة تقتصمر علممى وصمم  المّماإ اردبممي بمأ حصممب ش ُيمَأ  ممأ حنمواَ المّابممات الس البالغممة لمَ ُعممدس  وهمموا نعنم  حل   .15" افمة

وب مموه شمهار ة ... وسلم  ب مد  اسمتقباط ممدا كفاةت مما فمي اسمتعَال اليمات الحجما  وسمبأ إعناعهما  . والقانونيمة وان واالجتَاعيمة 



6 

 

لغو مممة ممممن بمممدنع وبيمممال وحسممملوبية فمممي اللغمممة بقمممدر مممما صمممارت مجَوعمممة ممممن  الٌيفيمممة لمممَ ُعمممد البالغمممة عَليمممة تصمممقيفية ملعّيمممات

 .العَليات انجرائية والت ليلية لدراسات المّابات مهَا  انش 

مممم ممممحم  مممال ا مفهمممموم البالغممممة الجديممممدة كَصممممَّ  فممممي الدراسممممات الغربي  ة فهممممو يختلمممم  بمممماالتال   توجهممممات البممممالثيل حنفسممممهَ وإل  م

مز اهتَممام  اللسمايي وهمو ممما نجمده عنمدجانمم  فنجممد ممن   متَ بال ، املنّلمب نفسمه
 
روالل بممارت وتمودورو  وروممال جاك سممول وترك

ي حو الصمرفي  مع معمايير تصمقيفية لهما سمواة ممن الجانم  الصمُو مة ولماول وضس مة والجَالي  هوا االتجماه علمى الظمواهر البالغيمة الفني 

ممما االتجممماه او الاركيبممم  ،  كَممما نجمممد  ممممن   مممتَ بوصممم  ارسممملوإ والٌيممم  عمممن المصمممائص ا رسممملوبية وايع اسمممها علمممى املتلقمممي ، حم 

الحجمما ي فقممد ييممأ مممع بيرملممال وتيفي مما تزامنمما مممع ييممر كتاب َمما "المموجيز فممي الحجمما  البالغممة الجديممدة" واهتَمما بالجانمم  انعنمماعي 

سممبة وبممول  لممَ واملقصممدية  ، ب يممث اعتصممرت البالغممة الجديممدة علممى الحجمما  وكيفيممة االتيممار الحجممج املناسممبة للَواعمم  املنا

 وهنام من يقتصر على الجان  السيَيائي ُعد ت تَ بالجان  الجَالي واملحسنات اللفظية 

  :16َمص  م َد العَري مفهوم البالغة الجديدة في الثقافة الغربية وفب  ال ة مفاهيَ و    

املقاممات الثال مة املعروفمة : امليماورة ، املفهوم اررسّي : الوي يخصصها ملجال انعناَ ، ليث ُيتغأ على المنص المّمابي فمي 

 املياجرة ، املفاضلة ، وعلى هوا االعتبار  ي تقابأ اليعر ة ، حعاد بيرملال صياغ  ا .

عد بارت من حسس الّوطه ارولى في م اضراته .  املفهوم اردبي : يب ث في صور ارسلوإ وي 

 جا  حي بيل املجال اردبي الجَالي والجان  الفلسفي الحجا ي .املفهوم القسقي : وهو الوي نسأى لَجَع بيل التخييأ والح

 رابعا مالبسات تلقي البالغة الجديدة في الثقافة العربية : 

ماستعرضنا في الفقرات السابقة مفهوم البالغة العربي   لقدس  ٌَمن فهمَ رنمه ال ي  ، ة وظمرو  ييمأت َا ة والبالغمة الجديمدة حو الغربي 

ممممواعممممع التلقممممي للبالغممممة  ممممالجديممممدة فممممي الثقافممممة اللغو    ة العربي 
 

فتلمممم  ، تيل  بعممممد معرفممممة ارسممممس انبسممممتَولوجية لٌممممال النظممممر   ة إال

 
 
 امل

 
ة وحصبح بعد ة الغربي  ن ثب من املعرفة الثقافي  صَّ  ومفهوم اا فالبالغة الجديدة م   ، َ في صور التلقيالبسات  ي ال   تت ٌ

َ  ةتأس وعممد تفبممع البممالثول ،  همما اسممتّاعة علممى ت ليممأ المّابممات اردبيممة وغيممر اردبيممة العلمموم فممي مجممال اللغممة وحكثر  سممه مممن حهمم

فالنجمماح ال مم  توصممملش ، حعممادت النظممر فممي املفمماهيَ والّممر  الت ليليممة التقليديممة  املتخصصممول  النجمماح المموي لققتممه بعممد حلس 

ممار ه فممي مجممال الد  وبممدح مصممَّ  البالغممة الجديممدة نيممب طر قمم .  الممدعيب وضممبّهاإليممه لممدليأ علممى كفاةت مما  ممسممات اردبي  ة ة واللغو  

 مَ لماول بعم  البمالثيل التعر م  بمه  ،  الب و  ار ادمية في لفش االنفباه إلى هوا العلَ الجديد  ة ليث حسهَش بع العربي  

 للَتلقي العربي فألفوا في سل  بع  املحلفات والدراسات ب وا اليأل 

ومممدا تقبمممأ الممموات  "بثقافمممة الحممموار"ّلمممب عليممه ضمممَن ممما ي   الحممديث عمممن تلقممي البالغمممة الجديمممدة فممي البةِمممة العربيممة ينمممدر    إل  و 

حو صممممورة تتَثممممأ فممممي   تخممممو التلقممممي شممممٌال، همممموا و ومممممن  ممممَ التفاعممممأ بمممميل الفٌممممر اللغمممموي الغربممممي والفٌممممر اللغمممموي العربممممي ،  لآلالممممر 

ول العمممرإ فمممي إطمممار التعر ممم  حو وصممم  حو شمممرح مبمممادج هممموا العلمممَ وتبقممما اسمممتجابة الٌتابمممات حو املحلفمممات ال ممم  ينجزهممما البمممالث

 .في ت ليأ المّابات  واآلراةونجاعة التلقي مرهونة باملتلقي العربي ومدا اعتناعه بفعالية تل  املنا ج 

  َ دراسمات م جَيمة ون و مة وبالغيمة ا ضمَا في فرَو اللغمة املمتلفمة وممن إر ا لغو    ة تَل   الح ارة العربي   ا ال جدال فيه حل  وم

وعمن إم انيمة تقبلهمما حي ما وهموا مما يجعممأ مسمألة تلقمي البالغممة الجديمدة  فمي الثقافممة العربيمة ممن املسمائأ ال مم  يمدور الجمدل فل مما 

املبالمث واسفثَارها حو التَس  بالارا  اللغوي العربي واالكتفاة بَا تركه لنا البالغيول املتقدمول ، فال يٌَن إن ار الجهمود و 

ممن  حالبالغيمة ال م  تركهما العلَماة السميَا    ما متعلقمة باللغمة العربي 
د
مَممن التقليديمة النزعمة حامحاإ  ، فقمد لماف  ل الٌمر َ ة وبمالقرا

الت ليليمممة للنصمممو  الحديثمممة واملنممما ج   املصمممنفاتارالمممو ب ممما بمممنفس الّر قمممة ، فَعظمممَ  وا فممماهيَ الارا يمممة وواصممملبامل تَسممم وا 

 املدارس والجامعات  ال تزال ُعتَد على تل  املفاهيَ .ة في دبي  ار 

مممم  َ ممممتلمممم  املفمممماهيَ مممممأالوسة مممممن التقسمممميَات  ا تجممممدر انشممممارة إليممممه حل  وم  ا ي ومممممن جمممماة بعممممده مممممن ال مممم  وضممممعها حبممممي نعقمممموإ الس 

الر ، حي في مرللة انتقلش فل ا البالغة عَا وضعه الجال  والجرجايي ،  البالغييل  أمثال المّي  القزو ن  
د
وعرفش منعرجا ا

علممَ (ملوجممودة فممي مفتمماح العلمموم للسمم ا يفقممد لافظممش تلمم  املحلفممات الحديثممة علممى التعر فممات النَّيممة وحعسممام علممَ البالغممة ا
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  البيال وعلَ املعايي و البدنع
 
فش لس  نظرة حرسّو للعلوم في وضع الحدود ي  ، وفي الحقيقة هوه التقسيَات والتعر فات ك

عر  بالجان  التداولي بقمدر مما  مي عموانيل للغة حو ما ن   االستعَاليال تخص املت لَ كَت لَ وال تراَ الجان   و ي ، والتصقي  

وحصممد  دليممأ علممى سلمم  لفمال املحلفممات الحديثممة علممى نفممس ارمثلممة امل مروبة فممي حعسممام البيممال حو املعممايي لممول  ، تقيمد الٌممالم 

   .تنعش باملعيار ة 

مم اعتبممرت الحمديث عمن البالغممة حصمبح مممن املبالمث الارا يممة والسم   فمي سلمم  يرجمع إلممى حل   حمما النزعمة الثانيممة فقمد ة البالغمة العربي 

ممم د ب ممدود الجَلمممة حو العبمممارة فقممم  وال ت ممتَ بالنصمممو  وهممموا ممما يجسمممده عبمممد السمممالم عاصممرة علمممى ت ليمممأ المّابممات فهممم  تتقي 

م":  ارسلوبية تتفو  علمى البالغمة لمول  يصم  حل ت مول بمديال عن ما وهموا مما نلتَسمه فمي عولمه املسدي ليث يرا حل   جم  ال د  ه  ووجس

ممرسممش عممدمهَ فمي م   َممنس ما العمرإ  بعم  البممالثيلد  حل  
 
معالجممة النصمو  وتأك

 
َ صممبره    مأ مممن النظر مات وعمموي  درت َ علممى الن  دت ع

  علممى مممد  
 
ممارسمملوبية ممما لممَ ن تٌممر م   ل  َول معنمما ححنفمماس الب ممث واالسممتقراة ال نسممل مموالت مما التصممقيفي  ة ومق  تصممورات ا النظر   ا ة ل  

مممتتَيمممز كيِفممم َِ ، كَممما  17"ت مممول بمممديال فمممي عصمممر البمممدائأ  ممما تقمممتق  ممممن ليمممث نر مممد حلس ا عمممن تقسممميَات البالغمممة وصمممورها فإن  ا وحج

 
د
جسمممور  القّيعمممة بين َممما حف مممأ ممممن ممممد   قمممام لممموار فٌمممري بممميل البالغمممة وارسممملوبية ويعتبمممر حل  ي   المممر فٌمممرة حلس يمممرف  فمممي موضمممع ا

  باآلنيمة َما يقتَيمال إلممى فٌمر ن مت مادين ارول من َما مرهممول رن   ،  التواصمأ
مم والثمايي مرهمولل  "و ظهمر هموا فمي عولممه : ،  ةبالتار خي 

 ي  ا ارسلوبحم  
د
ولمد والسم   فمي يي في تفٌيمر حصمولي مة والبالغة كَتصور ن فٌر يل متنافر ن متصادميل ال نستقيَ لهَا تواجد ا

ارسلوبية  عزا إلى تار خه الحد  ارسلوبي في العصر الحديث وإسا تبقينا مسلَات البالثيل واملنظر ن وجدناها تقرر حل  سل  ن  

لهما فمي نفمس الوعمش و مي لهما بَثابمة لبمأ التواصممأ  ...فارسملوبية امتمداد للبالغمة ونفمي  عاممش بمديال عمن البالغمة املفهموم ارصمولي 

م م انيمة التالومي املعرفمي بميل البالغمة وارسملوبية حل  . ويعلأ املسمدي عمدم اا 18"وال  القّيعة   االبالغمة تتَيمز بالجانم  املعيماري حم 

  االتباري  ة فه  علَ ارسلوبي  

م ولعأ    وص  املسدي للبالغة باملعيار  
 
بمب علمى البالغمة ال م  ترجمع إلمى عمرول متمأالرة ممن المزمن ينّ ة امحيح ولٌمن هموا الوصم 

 .في التعامأ مع المّابات والنصو   و ي حعرإ لَجان  التعلي   منه إلى الجان  العل    ،  كَا حسلفنا الوكر سابقا 

َيب وتأ رها باملفاهيَ راسات ال   جاةت مع بيرملال وتيفي ا وغيرهَا في تناولهَ للبالغة الجديدة اتصالها العهوا وعد ح بفش الد  

عمممادة الب مممث فمممي الامممرا  ممممن حهمممَ املَارسمممات ال مممم  إفمممالاراكَ املعرفمممي والحركمممة التقو َيمممة و  ،  الفلسمممفية املوجمممودة عنمممد حرسمممّو

و بقا  أ علَ لغموي جديمد وافمد ممن المبالد الغربيمة ينمدر  فمي ،  حسهَش في تقدم املعرفة اللغو ة واردبية والنقدية عند الغرإ 

تَس  بمالارا  اللغموي حو ارالمو بمه فمي الثقافمة اللغو مة العربيمة و مي ممن حكثمر العوائمب انبسمتَولوجية فمي تلقمي املعرفمة ع ية ال

  ،  اللغو ة للفٌر الغربي
 
َما فعلى الرغَ حن ا نظر ات غربية ولٌن منّلقها الفلسفي وهدفها البراغَاُي ال يقتَيمال إلمى الغمرإ وإن

االالمتال  الوالمد بميل ارممَ يٌَمن فمي كيفيمة  املعاصر المار  عن نّا  الجمقس والهو مة والعمر  . إل    ل ارة انيسال هَا مل

اسممتخدام  نتممائج علممَ مممن العلمموم وتوظيفهمما فممي ناليممة معينممة وهٌمموا فممإل االممتال  االسممتخدامات لنتممائج العلممَ تفبممع االتالفممات 

الي  والتقنيممات العلَيممة والتوصممأ إلممى هممد  حو غابممة علَيممة حممما ع ممية اسممتخدام الوسممائأ وارسمم ،  انيممديولوجيات فممي العممالَ

 . 19معينة فإن ا مسألة مياركة بيل جَيع الح ارات الحديثة

ة ومن معار  ومنا ج ُساعد في ت ليأ الظواهر اللغو    كفيأ لولده بَدال  العربي   الارا  اللغوي   عتقاد حل  وعليه فَن المّأ اال 

مممماملنممما ج ا حو حل  ، بين ممما المّممماإ  ممال نعتقمممد حن مممما لغربي  ة الحديثمممة عمممد تجمممماوذت املفممماهيَ الارا يمممة فٌمممَ مممممن فٌمممرة لديثمممة ظهممممرت  م

مم ،جديممدة ولٌممن   ممش حن مما ترجممع إلممى الفٌممر انيسممايي القممديَ  تجمماوذ مبممدح القّيعممة  ا يفسممنا لنمما تأصمميأ الب ممث العربممي يجمم   ف   

فَقولة الارا  عند عامة املفٌر ن العرإ  :حلد البالثيل عن سل  ر  وفي هوا الصدد نعب  ، عن الارا   ال لية حو االيغال  املعرفي  

ُسممفند إلممى مبممدح  قممافي منممه ُسممتقي شممرعي  ا وصممالب  ا فممي التممأ ير والتجمماوذ و ممي ب مموا االعتبممار لحظممة البممدة فممي اللممب الفٌممر العربممي 

ضم   بَما نسمَح ببعمث الجديمد عبمر إليماة فال غرابمة حل ُعمد عمراةة الامرا  تأسةسما للَسمتقبأ علمى حصمول املا ،  املعاصر واملتَيز

 . 20املٌفس 
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 ، ال نساهَ في تّو ر اننجاذ والب مث عيمه  العربي   والنقدي   عَلية بناة وتأصيأ الب ث اللغوي   إل  
 
َما نسماهَ حي ما فمي ترسمي  إن

 عربي  وتجعله ال يت ر  من االنفتاح على الغير والعودة إلى ارصول الالّابات وحسس فٌر ة يتقبلها املتلقي 
د
 .ل نفسه ة في اال

قابمممأ الحدا مممة حو ارصممميأ حو مصمممَّ  ارصمممالة ال يعنممم  ب ممما مممما ي  الممموي يمممرا حل  ون مممن نتفمممب ممممع فٌمممرة عبمممد المممرلَن لممما  صمممال  

مم فممإل   : " ليممث يقممول  ، املعاصممرة بممأ  ممي تقابممأ التقليممد  ارصممالة تقابممأ فممي الحقيقممة التقليممد حي 
 
مال امل مما  م

 
 قل

 
حتمموي بممه سممواة  ممال د امل

 ، يل العرإ القداما حو العلَماة الغمربي العلَاة  
س
ارصميأ همو الموي ال ي مول يلممة لغيمره ... فارصميأ فمي الواعمع همو املبمدَ الموي  إس

، فارصممالة ال يقصممد من مما بال ممرورة الرجمَو إلممى الاممرا   بممأ عممد 21"سممبب إليممه مهَما  ممال الممزمن المموي نعممةف فيمه يمأُي بجديممد لممَ ن  

السمليَة  واآلراة ج الحديثة واالكتفاة ب ا ، حما الارا  اللغوي العربي فيزالر بجَلة من املقموالت العلَيمة ت ول بالرجَو إلى املنا

فيمه وفمب املنما ج الحديثمة وهموا ة وال   ال ت صرها بقيود املعيار ة بأ تَل  من المّاإ العل   مما يٌَمن تٌي  في البالغة العربي  

ٌممممممر الممممممواعي بمممممماالالتال  ول  نممممممرا بعمممممم  البممممممالثيل مممممممن اسممممممفند  لمممممم ، ممممممما نجممممممده عنممممممد الجممممممال  والجرجممممممايي مممممممثال  وا إلممممممى همممممموا الف

 
 
ممم االبسمممتَولو ي ول ممما الهمممد   ممممن الدراسمممة لٌمممال الفٌمممر يل إال  َ ة فمممي البالغمممة حنمممه لمممَ يَمممنعهَ ممممن ت قيمممب ميممماريع والّابمممات مه

 .ة وتقديَها للَتلقي العربية وسل  بعد االستفادة من الارا  اللغوي العربي والفٌر اللغوي الغربي العربي  

 الغة الجديدة في الثقافة العربية : نماذج تلقي الب

 ميرَو م َد العَري وتلقي البالغة الجديدة : 1

 ا مايِعممما جامِعممملصمممرِ نا املقمممام هنممما لحصمممر  مممأ املفممماهيَ املن ثقمممة ممممن ميمممرَو م َمممد العَمممري ال نسمممع  
د
هَمممه ا بقمممدر مممما   َنممما ذاو مممة ف

َممه  ٌممن معرفممة اسممهاماته فممي إنجمماح عَليمممة ب يممث ي   ،  العلَمماة املتقممدميل وتقممديَها للقممارج العربمممي   رراةللبالغممة الجديممدة وتقو  َ

 التلقي العربي من الالل االطاَل على كتاباته 

مل ما ن  وحو   فَفماتيح العلموم مصمَّحات ا ، ومصمَّحات العلموم  َارهما ، ي  املصمَّحات واملن لمي فمي ترسم ه املعرفمي  يار إليه توجه 

ة وعنوال ما به يتَيز  أ والد من ا عَما سمواه ، ولمةس ممن مسمل  يتوسمأ بمه انيسمال إلمى القصوا فه  مجَع لقائقها املعرفي  

مم لةسممش مدلوالتممه إال م مماور العلممَ   مما تقمموم مممن  ممأ علممَ مقممام جهمماذ مممن الممدوالا ل أن  منّممب العلممَ غيممر حلفاظممه االصممّاللية ل  

عامممممأ العلمممموم بلغممممة متخصصممممة وعلَيممممة ساتممممه ، ون ممممن يعلممممَ التممممأ ير املارتمممم  عممممن  املصممممَّحات   االسممممتعاإ والفهممممَ عَليممممة  فممممي ُو

مممة علمممى ن ممممو  وممممن بممميل تلمممم  املصمممَّحات  المممدعيب عنمممد املتلقممممي  ة مقمممابالت فمممي اللغممممة العربي  البالغمممة الجديممممدة  ، فقمممد عرفمممش عممممد 

وبالغمة الحجما  وارسملوبية وغيرهما ممن املصمَّحات ال م  ُيمون علمى سهمن القمارج العربمي ،  وعلمى المرغَ ممن حل  سلم  المّابة 

 حل  
 

مة إال مة العربي  املصمَّحات ال م   إلمى حل   نيمير  م َمد العَمري  نعد ايع اسا للفيفش املصّلحي الوي ُعرفمه الدراسمات اللغو  

 
 
 عد س         rhétoriqueطلقش على   ا

 
رج م  و ظهمر هموا فمي َمش عن املفهوم الصحيح لهما و رجمع ارممر فمي سلم  إلمى فعمأ العَمأ الا

 "عوله : 
 
الرجش منه بفعأ الارجَة إلى العربية ل لَمة بالغمة حل املفاهيَ ل لَة ر ّور   كثيرا ما الرجش عن سياعها املعرفي حو ح

نفس الش  ة عن ترجَة مصَّ  الر ّور مة اررسمّية ب لَمة  فأدا سل  إلى المل  والفيويف على القراة  و قال ،  دول تقييد

 . وفي ظأ هوا املي أ املصّلحي يقارح العَري مصَّ  المّابية كَقابأ لر ّور ة ل ا تفناس  واليعر ة  22" الّابة

  َ  ا تجدر انشارة إليه حي ا في هوا الصدد  اسفبداله وم
 
مع الحاجة إلل ما  لبع  املصَّحات الارا ية بَدلوالت جديدة تتٌي 

مم مثممأ مصممَّ  انييمماة فقممد حصممبح يممدل علممى  ممأ الّمماإ ب َممأ   فممي تأسممةس الّمماإ عل مم    ومصممَّ   ،  اجهممدا تخيليمما حو حجاجي 

    .ة وامل انية م وناته الفٌر ة والزماني   ب أ   املستَع الوي يدل على املقام المّابي  

ممم  َ مواضممميعها  سلممم  حل  ، املتخصصمممة  ون ممما تٌفبممم   طمممابع االالتصممما   ا لمممه عالعمممة بتقمممديَ البالغمممة الجديمممدة للَتلقمممي الارجَمممةوم

 
 
 ت

 
 سَ بخصائص مفهومي  صن  ضَن مجال معرفي يف

 
  ،  البالث املنت   إلى املجال نفسه ة ال نستّيع فهَه إال

 
ارجَ   مد  وامل

وهمموا طبعمما يتّلمم  إضممافة عممن  ، 23 اممرجَ  ممي يفهممَ بممأ يفهممَ ل ممي ياممرجَفهممو ال ي   ،  لارجَممة نممص ال نسممتّيع املتلقممي فهَممه بلغتممه

ا اليب الثايي يتّل  إعمادة صمياغة نمص بلغمة ت ما ي مما  انمش عليمه حم   ،   امتالم ناصية اللغتيل معرفة واعية باملجال العل  

 .في ارصأ 
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نف بليث بع  الٌت  املهَة في تقديَ البالغة الجديدة مثأ البالغة وارسلوبية لهنر ليل ترجَ وهوا ما عام به م َد العَري 

فمممي ارعَممال ال ممم  ُسمماهَ فمممي فهممَ املتلقمممي والبالممث املتخصمممص رساسممميات  عَلمممه همموا ينصممم    وال مم  صمممرح فممي مقدممممة الٌتمماإ حل  

 ، 24 و مال الباعمث ارساسم   لعَلمه الارج م  هموا معرفمة ميم لة الّلبمة فمي الحموار انيجمابي بعمد الت اكمه ب مَ لسممنواتالبالغمة ، 

 .ية اللغة اليعر ة لجال  وهن ي ا  إلى سل  ترجَته لٌتاإ بق

حكبر يتَثأ في التَهيد لبناة نظر ة بالغية عامة وسل  من الالل االطاَل على  أ ليثيات  ة هوه في إطار  وتدالأ حعَاله الارجَي  

كبيممر ين موي همموا الب مث ضممَن ميمرَو " وفمي همموا السميا  يمموكر العَمري : ،  عنممد الغمرإ  واليمعري   وارسمملوبي   امليمدال الباليمي  

ستفيد من اج  ادات ارسلوبية الحديثة   .25" لبناة بالغة عامة جديدة ُستوع  إنجاذات البالغة القديَة ُو

عتبممر همموا العَممأ ب ممث جمماد فمممي إعممادة دراسممة وهي لممة البالغممة العربيممة ممممن الممالل االطمماَل علممى النظر ممات البالغيممة وارسممملوبية وي  

 بول  اسفثَار التصورا كَا نعٌس   ،  الغربية
 
و مول  ت مول هموه ،  والرؤ مة التَ يصمية  ةلة سمات الحديثة والارا ية بَنّلمب امل

 .غناة الدراسات عند القارج والبالث العربية اا املحاوالت ساهَش في 

 
 
  ن البمالثول الغربيمول ممن وضمع حسمس لبالغمة جديمدة وعاممة ُسمفند  لقد تٌَ

 
نجمز اللسمايي واملنّقمي ممن جهمة والتقر م  علمى امل

بيل التخييأ وانعناَ من جهة حالرا ، وعلى هوا ارساس ُعتبر البالغة طرفا وسّا بيل نظر ة الحجا  ال   طورها بيرملمال عمن 

ليممة والنظر ممة الثانيممة  ممي نظر ممة تب ممث فممي ارسممالي  والصممور الجَا وانعنمماَ ، حرسممّو و ممي نظر ممة تب ممث فممي حسممالي  الحجمما  

 .وبول  ت ول البالغة الغربية عد عرفش تّورا هاما في تصورها العام وفي كيفية ت ليلها لَمّابات  ،  واردبية

مم ارمممر يختلمم  بالقسممبةا  علمى حل   ويعتبممر ميممرَو العَممري ،  ة حو لدا يممة فٌثيممر مممن الٌتابممات إممما ترا يممة م  ممة إلممى الثقافممة العربي 

 حلد املياريع الرائدة ال   لَ ترك
د
فقمد اعتَمد فمي بنماة نظر تمه ال م  صماغها علمى ارالمو ،   المر ز اهتَامها على نَوس  والد دول اال

همموا التوجممه يجممد سممندا لممه فممي الدراسممات الغربيممة ال مم   الشمم  حل  "و صمم  همموه الحركممة فممي عولممه : مممن البالغممة العربيممة والغربيممة 

وتفسمممر فعالي  ممما ممممع بمممارت تمممار   البالغمممة وجمممال  ممموهن وكيمممدي  انّلقمممش منمممو السمممتةنيات تمممحرر للبالغمممة الغربيمممة حو ُعيمممد عراةت ممما

  .26"  وفار ا وجال مولينو وطاميل

ة والت والت الفٌر    العَأ الواعي واملن لي عند العَري من الالل الارامه لتار   املفاهيَ والصوصية السيا  املعرفي   ونلتَس  

  هَا سممممقاط حلممممدإدول 
د
مممال مممممن بمممميل هَممممومي املوجهممممة لمممميل  "و ظهممممر سلمممم  فممممي عولممممه :الممممر حو ت َيلممممه ممممماال ي تَممممأ علممممى اال لممممول   م

 وهممموا نعنممم  حل  ،  27"تصمممديش نعمممادة عمممراةة تمممار   البالغمممة العربيمممة اسمممتخرا  حيسممما  املحلفمممات فمممي لممموار بممميل امليممماريع واملنجمممزات 

سلمم  املفهمموم فممي  ممأ الٌتمماإ  بممأ بتفبممع ،  املفمماهيَ املبثو ممة عنممد علَائنمما العممرإ ال يجمم  حل ت ممول مقتّفممة ومنزوعممة عممن سممياعها

 .وإلصائه ومن  َ ت يال مفهومه فقد ي ول للَصَّ  الوالد مفهوميل حو حكثر مثأ اللف  عند الجرجايي 

ة فمممي م اولتمممه لوضمممع صمممياغة لبالغمممة عاممممة عربيمممة تتصممم  باليمممَولية وتتجممماوذ كَممما تظهمممر إفادتمممه ممممن البالغمممة الغربيمممة والعربيممم

البالغممة العربيممة  انممش  نائيممة الت ممو ن بمميل اليممعر والمّمماإ وإل  ممال اليممعر حسممبب  و يممرا حل  النظممرة ال مميقة حو املحممدودة ، فهمم

  ،  ذمانمممما مممممن المّمممماإ
د
د تّممممورا بفعممممأ عممممو ،  ل الٌممممر َ وم مممماوالت سممممبر حغممممواره البالغيممممة فممممي لمممميل يرجممممع المّمممماإ إلممممى ظهممممور القممممرا

ممات اردبيممممة فنجمممده يمممموكر فمممي كتابممممه : ل كبيمممرال حنتجمممما مسمممار ن كبيممممرين مسمممار البممممدنع نغويممممه فللبالغمممة العربيممممة إسل مهممممدا "الحر م

اليعر ومسار البيال ُغويه المّابة في الارا  العربي فقد ظأ املسارال متداالالل وملت سيل رغمَ الجهمود الٌبيمرة ال م  سماهَ 

 28"ب ا الفالسفة وعَ يقرؤول بالغة حرسّو 

وحبممو  همموا وعممام فممي ميممروعه بإعممادة عممراةة الٌتمم  البالغيممة الارا يممة  أمثممال الجممال  المموي وجممد عنممده بالغممة المّمماإ وانعنمماَ 

هالل العسٌري ولاذم القرطاجن  الوي وجد عندهَا املز  بيل الصناعتيل الصناعة اليعر ة التخييلية والصناعة المّابية 

و السممم ا ي وابممن سمممنال المفمما ي  وتنمممدر  عراةتممه هممموه فممي مصممما  القممراةات النقديمممة وغيممرهَ ممممن العلَمماة علمممى ن مم، الحجاجيممة 

والتَ يصية ال م  ت ماول غربلمة املفماهيَ وممن  مَ عقمد لموار مثَمر وإيجمابي بميل البالغمة العربيمة والغربيمة واملسماهَة فمي تّمو ر 

  .البالغة العربية ومواكب  ا للرك  الح اري 

 جديدة : تلقي لَادي صَود للبالغة ال 2
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ممممن   ة وتلقممممي البالغممممة عتبممممر لَممممادي صممممَود نَوسجمممما مممممن النَمممماس  اللسممممانية العربيممممة المممموي تبنمممما مممممن ج إعممممادة عممممراةة البالغممممة العربي 

ٌير الباليي ر ة ، و ظهر ميروعه في محلفه "التفة الّرفيل التار خية والسياعية والفٌوسل  وفب مراعاة الصوصي  ،  الجديدة 

م " ،  إلمى القمرل السمادس ال جمري عند العرإ حسسمه وتّموره  ة وفمب رؤ مة تتجماوذ ويعتبمر هموا امليمرَو إعمادة عمراةة للبالغمة العربي 

البيممال "مممن محلمم  الجممال   عراةتممهى ت ليممأ الق ممايا واسممتخال  مفمماهيَ جديممدة بغيممة اسممفثَارها ، وتبممدح إلممالسممرد التممار زي 

 .وانجراةى  ال  مسائأ : املفهوم واملن ج وعد وجهه اهتَامه إل ،  ال إلى القرل السادسو وص "والت ييل

مم مفهومممال فبالقسممبة لَحقيقممة واملجمماذ  " ، البالغممة والفصممالة"و "الحقيقممة واملجمماذ" ة املفهمموم : لقممد اهممتَ لَممادي صممَود بثنائي 

ممممم ،  تمممممداوالل فمممممي البالغمممممة العربيمممممة يقتصمممممر ارول من َممممما علمممممى التعبيمممممر الحقيقمممممي فمممممي الٌمممممالمم   وجممممما عمممممن املمممممألو  الر  عمممممد  ا الثمممممايي في  حم 

لقممد ت ممافرت جهممود العلَمماة مممن بالغيمميل  "وبالتممالي فهممو حعممرإ إلممى الجانمم  اردبممي و مموكر ب مموا اليممأل : ،  واالسممتعَال الحقيقممي

التوسممممأ باملجمممماذ هممممو حبممممرذ الاصممممية تَييممممز ارداة الفنمممم  عممممن غيممممره ، ولقممممد تممممواترت فممممي  ونقمممماد وفالسممممفة وحصممممولييل لتحكممممد علممممى حل  

 .  29"محلفات َ مقابلة بيل ما سَوه بالٌالم املألو  حو املعتاد حو العادي وبيل الٌالم املمر  مخر  العادة

مال ي   "معنمما املعنمما"ل مممن اسممتّاَ التَييممز النظممري بين َمما باسممَ الجرجممايي هممو حو   كَمما نعتبممر حل   بيممواهد  للَجمماذ  َثممأفممي لمميل  م

محم   وحمثلة عيأ سل   . ة البالغمة والفصمالة فاسمتخدما ملعرفمة منمابع البالغمة فمي المنص وبالتمالي ت ديمد السمَات ارسملوبية ا  نائي 

 لقة باللف  واملعنا . عاملت

مم،    منّقممي وفلسممفي   فيممه بمميل الجانمم  الٌالمممي املوجممود عنممد الجرجمايي وابممن وهمم  وهممو جانمماملمن ج : وعممد فممر   ا املممن ج الثممايي حم 

 فهو حسلوبي   تَ بدراسة االسالي  واملَيزات الفنية 

انجمممراة وهمممو الٌيفيممممة والّر قمممة العَليمممة ال مممم  وظفهممما البالغيمممول فممممي معرفمممة النصمممو  وارل ممممام ال ممم   انمممش تّلممممب علمممى الصممممور 

 . البيانية 

 إ
 

إلى رحيه في ترجَة  لَادي صَود عد اتجه بعد هوا امليرَو إلى االهتَام بالحجا  وحهَ نظر اته ، كَا تجدر انشارة هنا  حل  ال

ال يّمابب فمي ارعمَ    rhétoriqueالحقمأ املعنموي ل لَمة     حل   ويعلمأ سلم   ا ال تقابمأ مصمَّ  بالغمة  ، حن   rhétorique  مصَّ  

ا ن ّر دائَا عن الّأ حو صواإ إلى املّابقة في الارجَة بيل ال لَتيل كن   وإلس ،  في املال العربية  الحقأ الوي تبقيه  لَة بالغة

والاراجَة الوين اهتَوا بَحلفات حرسمّو حدر موا هموه النٌتمة فف ملوا علمى مما عرفنما عمن َ فمي الارجَمة انبقماة علمى املصمَّ  فمي 

 .  30السفة الٌتاإ بالارجَة واليرح سَوه الّابة َ ملا تناول الف ،  لغته ارصلية فقالوا ر ّور قا

ممم و مممرا حي ممما حل   ة ت َمممأ فمممي دااللهممما بممموادر الحجممما  مبثو مممة فمممي املحلفمممات العربيمممة واملسمممتخرجة سمممواة ممممن اليمممعر البالغمممة العربي 

 إعادة ترتة  البالغة  العربية يٌَن فعَلية إعجاذ القرال الٌر َ  في م اولة معرفة سر   حو المّابات ال    انش تنص    العربي  

  . تّو رها مع نظر ات الحجا  الغربيةبف لها 

  الخاتمة :

مم إل   مم ة ارصممالة واملعاصممرة ، علممى الممرغَ مممن حل  واعممع التلقممي العربممي للبالغممة الجديممدة لممَ نسمملَ مممن  نائي  ممبنمماة نظر ممة بالغي  ة ة عربي 

ال ُعن  حي ا التَس  اليديد به ، فه  في الحقيقة مرهونة بتجاوذ اال نميل  جديدة ال ُعن  حبدا التخلي عن الارا  اللغوي كَا

معا وم ا تَ سل  ُسنا لنا التوصأ إلى مفاهيَ ومنا ج جديدة في ت ليأ مختل  المّابات ، ولعمأ النَماس  ال م  سمبب سكرهما 

 
 
مَا  ي مختارة ومقصودة والسم   فمي سلم  ت نل ما ملمن ج إعمادة لةس على س يأ الحصر إن ة وواعيمة وبمالارام القمراةة بّر قمة نقدي 

 
 
ممم االالممتال  املفهمممومي والتمممار زي والفٌممري إال ا اسمممتّاعش عقممد لممموار مثَمممر وإيجممابي بين َممما ف مممال حسمماس التلقمممي عنمممد العَمممري حن  

 
 
 ه جزة من فٌر إيسايي عام ولةس عربي ولَادي صَود النظر إلى الارا  اللغوي حن

لغمموي الباليمي عمراةة موضموعية وإعمادة تصمقي   ممأ املفماهيَ فمي مجالهما الصمحيح ممن مفمماهيَ فيقبامي لنما إعمادة عمراةة الامرا  ال

 
د
المممة المممر بّر قمممة فع  حسممملوبية وحجاجيمممة ... فهممموه العَليمممة تٌفمممأ لنممما وضمممع اررضمممية الركيمممزة ال ممم  ننّلمممب من ممما فمممي االنفتممماح علمممى اال

  عند املتلقي ومثَرا ومساهَا في البالغة العامة .ليقِو يصبح واعع تلقي البالغة العربية الجديدة حمرا متقبالومثَرة 

 قائمة املصادر واملراجع:
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 امللخص:

قراءة في املوروث البالغي القديم لتحديد مظاهر التجديد في البالغة العربية، والتي  ترتكز هذه الدراسة على محاولة إعادة

 و تحديد مرتكزاتها. هاتعدد وجهات النظر في ضبط مفهوم بها إلى شهدت حركة مستمرة وواسعة مما أدى

بدت واضحة في أعمال املعرفية للبالغة العربية و التي األصول وقد كان الهدف في أسطر هذه الدراسة البحث في  

غة وعليه سنحاول اإلجابة على إشكاالت مهمة منها:ما البال  باحثيها أمثال عبد هللا صولة و محمد العمري و حمادي صمود.

  ؟خاصة ما ذهب إليه محمد العمري  في املنجز العربي الحديث يةالتجديد هامظاهر  وفيما تتمثل الجديدة ؟ 

 املنجز العربي.االتجاهات ،  ،التجديد البالغيالبالغة الجديدة، ديمة، البالغة الق الكلمات املفتاحية:

/
ً
 مقدمة: أوال

 لتعدد التوجهات التي جعلت 
ً
ال تزال البالغة محل نقاش واستفسار حول مكنوناتها ومفهومها و طبيعتها ،وهذا نظرا

نجد أن هناك من حاول إعادة البعث في مفهومها ال يستقر على مرس ى واحد ،سواء على الصعيد العالمي أو العربي، حيث 

افق تحديات فيها و إبراز معالم جديدة لها من خ قوم تالعصر و املستقبل ، هذه الدراسة الل إعادة قراءة التراث مع ما يو

في هذا التجديد البالغي "محمد العمري" الذي  ساهموا الدارسين الذين من خالل تتبع  أهمبإماطة اللثالم على البالغة 

اول من خالل إنجازاته  قراءة التراث البالغي ،والذي جاء نتيجة دراسات حول مصطلح اإلقناع في الخطابة العربية ح

 القديمة . 

:
ً
 دعوات للتجديد البالغي : ثانيا

سس و مناهج مضبوطة البعث في الدرس البالغي ،إذ أنهم أعادوا قراءة التراث البالغي وفق أ سعى اللغويون إلعادة

 لل
ً
جديد في البالغة العربية مكانة التي تحتلها البالغة في الدراسات األدبية و اللغوية على حٍد سواء ،وقد كانت بدايات التنظرا

يدعوا إلى التجديد في علوم اللغة و البالغة حيث قال:" إن هللا منذ القديم عند العلماء و الباحثين العرب إذ نجد ابن قتيبة 

 بين عباده في 
ً
 مقسوما

ً
لم يقصر العلم و الشعر و البالغة على زمن دون زمن ،وال خّص به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا

 في عصره"
ً
كّل دهر، وجعل كل قديم حديثا

 أن ما ذهب إليه الجرجاني وصل ملر  1
ّ
حلة ليحاول من بعده لفيف من العلماء لتوسع في علوم البالغة و النظر فيها،إال

النضوج و االكتمال على حد قول الباحثين و شهادتهم في أن علم البالغة قد استقرت أركانها ،ورسخت دعائمها ،ووصلت إلى 

ذروة نضجها وازدهارها على يديه ،وبخاصة في كتابه )دالئل اإلعجاز( و )أسرار البالغة( لتكتمل فيهما مباحثها و تستقر 

ضة عدد من الباحثين وجهوا اهتمامهم في دعوة  لقراءة البالغة العربية من خالل تتبع ليأتي بعده في عصر النه 2مالمحها.

الكتب و املؤلفات فركزوا على الجانب التطبيقي من أجل إقناع املتلقين بمصداقية هذه الدعوة وموضوعية املشروع 

ابة البالغة  مّر بمرحلتين متمايزتين أوضحهما والتجديد البالغي أو إعادة كت 3البالغي و التدليل على فهم الدعاة ملا ينادون.

 4العمري كاآلتي: 
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 أ/مرحلة السرد التاريخي وتلخيص محتويات الكتب و أفضل ما يمثلها شوقي في كتابه )البالغة تطور و تاريخ(.

ب/مرحلة الكتابة من منظور حداثي لساني واع باختياره ملخص له:ويمثل هذه املرحلة طرح حمادي صمود في 

 مؤلفه)التفكير البالغي عند العرب أسسه و تطوره إلى القرن السادس مشروع قراءة(

 5وقد كان الهدف من مشروع القراءة و دعواتهم التجديدية في البالغة العربية من اجل تحقيق غايات متمثلة في :

ة الفنية أو الصورة األدبية أو الصورة _التجديد في دراسة علوم البالغة وفي الربط بينها تحت اسم الصورة البالغية أو الصور 

 الجمالية.

_التجديد في درس تاريخ البالغة من حيث ظواهرها و صلة هذه الظواهر باألعالم والتيار البالغي ،وفي دراسة تيار قضايا 

 البالغة من خالل العصور أو من خالل األعالم.

 ل علوم اإلنسان و النفس..._التجديد في دراسة علوم البالغة وصلتها بالعلوم الحديثة مث

 _التجديد في دراسة املصطلحات البالغية وتدرجها،وقضايا البالغة من خالل عصورها .

_السعي إلى تخليص البالغة من تلك الزيادات  الحواش ي ومن الفلسفة و املنطق و غيرها من العلوم ،واالقتصار على املستوى 

 من الباحثين و البالغي و الفني فحسب، و لم يؤثر عن أحد أن
ً
ه سعى لتلخيص البالغة من القواعد  التعريفات ،إدراكا

.
ً
 املعلمين ألهمية القاعدة و الذوق معا

وقد مست الدعوات التجديدية في العصر الحديث الساحة اللغوية و األدبية نظير سعي الدارسين ملحاولة قراءة 

 أن محاوالتهم و إنجازاتهم كانت بشك 
ّ
ل وجيز وقد كانت دراساتهم استكشافية وصفية أو تفسيرية ،وقد جديدة للبالغة ،إال

كانت دراستهم جزئية تتناول ظواهر أو قضايا لها أهمية أحيانا و لكنها ليست أكثر لبنات من بناء تجب إقامته على قاعدة 

 لكونها وقد كانت دراساتهم تسعى للمحافظة على التراث و إعادة إحياءه و التعريف به و تقريبه  6واسعة.
ً
من القراء ،إضافة

لم تهتم باألسس التي يقوم عليها التفكير في جمالية اللغة عند العرب ،ومن بين هؤالء الذين حاولوا النهوض بالبالغة و ضع 

معالم جديدة لها نجد أمين الخولي)فن القول( و علي العماري) البالغة العربية و حاجاتنا إلى التجديد(مصطفى 

هذه الدعوات التجديدية   7بالغي الحديث( مصطفى الصاوي الجويني)البالغة العربية تأصيل و تجديد(.الجويني)الفكر ال

التي صّبت اهتمامها باملوروث القديم و إعادة النظر في املنجزات املاض ي في الحقيقة هي البوابة الرئيسية لتأسيس بالغات 

 بالرؤية للماض ي من أجل الف
ّ
هم العميق الحتياجات املستقبل سواء كان ذلك في مستوى الصعيد جديدة، والتي ال تتحقق إال

وإذا نظرنا لكل ذلك نخلص إلى وجود بالغتين أساسيتين: بالغة كالسيكية تتسم بطابعها  8العالمي أو الصعيد العربي.

ه املضمرة، و املعياري التعليمي ،وبالغة جديدة علمية لسانية حجاجية تعنى بوصف الخطاب البالغي، مع تبيان قواعد

 لدراست  9استخالص بنياته و دالالته ووظائفه التداولية و الحجاجية.
ً
 مناسبا

ً
حيث يرى الدارسين أن التداولية مدخال

التراث البالغي العربي ملا توفره من آليات في الكشف عن املعنى و مكوناته ،بحيث أنها طريقة للنظر من جديد في مادة 

 10اللسانيات و مناهجها .
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:ثا
ً
 مفهوم البالغة الجديدة: لثا

اتجهت أغلب التيارات النقدية الحديثة إلى إمكانية إعادة قراءة البالغة ضوء املكتسبات املنهجية الجديدة ،والسيما 

  ملا شهدته الدراسات الغربية تزامنا واألعمال التي قام بها بيرملان من خالل تعرضه 11مكتسبات اللسانيات 
ً
 وكان هذا نظرا

م والذي يرمي  في دراسته إلى استمالة عقل املتلقي و التأثير في سلوكه و إقناعه، فكان على إثرها 1958لحجاج سنة ة النظري

حيث يعد هذا املصطلح من أهم املصطلحات التي تم تداولها في الدراسات املعاصرة  12ميالد مصطلح البالغة الجديدة.

لتراث الذي انطلق منه و املفهوم الذي وصل إليه،إذ يعد عند أرسطو لبالغة اإلقناع ،وهو مصطلح اضطرب مفهومه في ا

_من وجهة نظر املعاصرين _ مراعاة املقام والحال من خالل العالقة القائمة بين الخطيب و املستمع من الناحية النفسية و 

سها، على عكس العرب لم األخالقية ،وموجب هذه العالقة ودراسة أحوال املخاطب قام أرسطو بتقسيم الخطابة على أسا

للخطيب أن يكون عليها أو  فحاولوا أن يدرجوا تحت عنوان املقام والحال مالحظات كثيرة فيما ينبغييهتموا بهذه العالقة 

يراعيها من أحوال املستمعين،وبذلك غياب للمستمع و حضوٌر كبير لجهد املتكلم، في حين أ ّن شخّصية السامع تكون واضحة 

  جاّبي في الحوار فيوله دوره االي
ً
  13.البالغة الغرّبية القديمة واملعاصرة أيضا

إن الحجاج من خالل ما ذهب إليه أرسطو عملية إتصالية قوامها الحجة املنطقية وغايتها  إقناع اآلخر و التأثير في 

لريطورية( هذه األخيرة تعنى حياته السلوكية ،ويعتبر هذا التحديد امتدادا ملفهوم الخطابة عند أرسطو والتي أطلق عليها )ا

وبذلك يعتبر الحجاج هو البالغة الجديدة على حد ما ذهب إليه  14:قوة تتكلف اإلقناع في كل واحد من األمور املنفردة .

بيرملان إذ أنه يطابق بين البالغة و الحجاج فال تخرج البالغة في نظره عن دائرة الحجاج ،وهذا ما ذهب إليه أوليفي برول 

 للحجاج ، بل إنها تنتمي إلى بنيته الخاصة ،وقد أكد أن القدماء لم حيث نجد
ً
ه يصرح أن البالغة لم تعد لباس خارجيا

يخطئوا حين وحدوا في مجموع واحد بين البالغة و العناصر العقلية للحجاج بمكوناته الوجدانية و الجمالية ،ال مفر للبالغة 

 إلى التحري
ً
ومنه يمكن القول أن البالغة الجديدة هي مصطلح آخر للحجاج أو هي  15ض.ألي حجاج دون أن يؤدي ذلك حتما

الحجاج نفسه بقضياه و تقنياته و أسسه و مبادئه وهذا ما أكده عبد هللا صولة إذ أنه يوازي بين املصطلحين و يعتبرهما 

ت" كما يقول روبول ،لكن اغواحد البالغة الجديدة أو نظريات الحجاج فيقول: "البالغة الجديدة في العصر الحديث "بال 

ف 
ّ
يمكن أن نعتبر البالغة التي جاء بها برملان و تيتكا هي هذه البالغة الجديدة كما نص على ذلك عنوان كتابهما الفرعي مصن

إذ عبر العنوان الفرعي ))البالغة الجديدة(( لكتاب بيرملان  ))مصنف في الحجاج(( عن هذا   16في الحجاج _البالغة الجديدة"

 هدفه تطوير املجتمع وتحليل مختلف الخطابات عن طريق الوقوف 
ً
 مستقبليا

ً
التوجه العام الذي يروم جعل البالغة علما

لحجاج من التهمة املغالطة و املناورة و التالعب وقد سعى الباحثان إلى تخليص ا 17على خططها الحجاجية املتأسفة عليها.

 ،فالحجاج عندهما معقولية و حرية ، فموضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من  
ً
بعواطف الجمهور و بعقله أيضا

ت ولذلك أخذ18شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من  أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم .

 على 
ً
البالغة الجديدة )الحجاج(  على عاتقها مهمات عدة  منه تخليص الدرس البالغي مما لحق به من تشويه يعود أساسا

  19التبسيطات ، وذلك من أجل التوجه إلى آفاق القراء و ُحججهم من جهة ،و التخلي عن النزعة املعيارية من جهة ثانية .

 :
ً
 اتجاهات البالغة الجديدة :  رابعا
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ظهرت الليسانيات البنيوية نظرا لتظافر عدة تيارات من الشكالنية الروسية ومدرسة براغ االتجاه اللساني: "-

 20".واالنثروبولوجيا، والبنيوية نظرية نقدية اتخذت من اللغة أساسا لها في البروز على الساحة النقدية

والبنيات اللفظية، ولكي تستوعب مختلف البنيات  يقول "جاكبسون" أن الليسانيات هي " العلم الذي يشمل كل األنساق

 21كان لزاما عليها أال تختزل في الجملة أو أن تكون مرادفة للنحو في لسانيات الخطاب أو لسانيات فعل القول"

أن الشعرية متصلة بجذرها اللساني، فهي بنية نصية بامكانها تحقيق املعاني واالنزياحات ، وقد اكتسبت ويرى   جاكبسون 

الشعرية قيمتها من الدراسات اللسانية خاصة التحليل البنيوي والتحليل األسلوبي فالشعرية هي األدبية موضوعها علم 

األدب الذي يعنى بآليات الصاغة والتركيب بكل ما يجعل من كالم ما عمال أدبيا، فالشعرية هي الدراسة اللسانية للوظيفة 

 22.ن أن تثير انتباهناالشعرية في سياق رسالة لسانية وتحكمه دو 

 -:وقد ظهرت مجموعة دراسات لسانية تحاول تصنيف الصور البالغية في ضوء معايير منهجية محدودة ومنها

و أو حسب طبيعة الكلمة أم ) الزوائد واللواحق واملقاطع( و الخطي وأخرى في ضوء املورفيأتصنيفها حسب املعيار الصوتي 

 و السياق التداولي وبعضها صنف حسب املحاور اللسانية ومنها أيعة الداللة خرى حسب طبأ و التركيب، و أاملركب 

املحور االستبدال مثل صورة السخرية ،وهناك صور املحور التاليفي مثل االستعارة .وقد صنف )رومان جاكبسون( الصور 

ر مرتبطا باالستعارة في حين يتميز النثر البالغية في قطبي االستعارة و املجاز املرسل أو املشابهة و املجاورة ، فقد وجد الشع

وقد عنى ) جيرار جينيت( كما اآلخرين بالصور البالغية كما في مقالة ) البالغة املقصدةأو املحدودة( فقد درس فيها باملجاورة.

 23.الصور البالغية السيما االستعارة والكناية واملجاز املرسل في ضوء رؤية بالغية جديدة

 االتجاه األسلوبي:

وتعد األسلوبية أيضا فرعا حديثا من فروع اللسانيات إلى جانب الشعرية والسيميائية والتداوليات وتهتم بوصف األسلوب 

بنية وداللة ومقصدية وهي بهذا تختلف عن البالغة الكالسيكية ذات الطابع املعياري التعليمي التي كانت تهتم بالكتابة 

 وداللة وسياقا وزخرفة، وتقدم للكتاب الناش ئ مجموعة من الوصفات الجاهزة في والخلق واالبداع وتجويد األسلوب 
ً
بيانا

.
ً
 24عملية الكتابة. وتنميق األسلوب بالغة وفصاحة وتأثيرا

دراسة األسلوب دراسة ." فاألسلوبية دراسة األسلوب على املستويات الصوتية واملقطعية والداللية والتركيبية والتداولية

 ف تمثالته اللسانية والبنيوية والسيميائية ومستوياته الصوتية والداللية والتركيبيةعلمية في مختل

وهي تهتم بخصائص األسلوب األدبي وغير األدبي وتحديد مواصفاته ومميزاته الفردية واستخالص مقوماته الجمالية وبيان 

 وحركيا
ً
 ووجدانيا

ً
لوبة للدراسة: موضوع الكتابة والصياغة، قضية ومن القضايا التي تكرحها األس.ذلك على املتلقي ذهنيا

البالغية، العناة باللفظ  االنزياح، قضية املسافة الجمالية، أدبية النص األدبي ودراسة الوظيفة الشعرية، ورصد الصور 

 25.واملعنى

السلوبية البارزة التي فاالسلوبية مقاربة منهجية نظرية وتطبيقية يمكن تمثلها في الحقل االدبي والنقدي ملقاربة الظواهر ا

تميز املبدع وتفرده عن غيره، تدرس األجناس االدبية، سرادبية النصوص والخطابات واملؤلفات، دراسة الوظيفة الشعرية، 

، وتعيينا وتضمينا، مع رصد االشكال والبنى االدبية والسيميائية، واستكشاف بالغة 
ً
التمييز بين األساليب حقيقة ومجازا
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ملستويات اللسانية للخطاب من: صوت ومقطع وكلمة وداللة وتركيب وسياق ومقصدية، وربط ذلك بالفرد النص، وتحديد ا

 .املبدع وموهبته او العمل على دراسة / األسلوب/ وفق املعطيات النفسية او االجتماعية

يد فاستلهمت؛ حيث بحث أما األسلوبية باعتبارها بالغة علمية جديدة نشأت في احضان الشكالنية الروسية والنقد الجد

الشكالنيون الروس في أدبية العمل اإلبداعي مركزين على العبارة الشعرية نفسها، كرد فعل على االهتمام بمكونات خارج 

 26.أدبية، حيث اختزلت البالغة)الشعرية( في صور داللية خاصة ثم صورة واحدة )االستعارة(

وع من األنواع لجنس ما، فإن االستعارة أو صورة الصور هي املؤهلة للعب يقول )ميشل جوكي( : " إذا تعلق األمر بإفصاح ن

رة والكناية رغم اختالفهما الثانوي إلى بعد واحد هذا البعد الذي يمكن التعبير عنه عامة بعبارة ادور الجنس ...االستع

 27استعارية"

واسعا وعاما لتستوعب كل صور التغيير  ومن هنا نالحظ أن البالغة وقعت أسيرة الشعرية وأعطيت لالستعارة مفهوما

 .الداللي واالنزياحات 

وهذا  سلوب هو )الكاتب نفسه()األ  من هذا يتبين أن األسلوبية قد ارتبطت بالتفكير حول األسلوب، اقترنت بمقولة )بوفون(

 28...صيل يكون عالمة عليهأز بأسلوب شخص ي متان يأع البد من ن املبدأيدل على 

 :البالغة الحجاجية: االتجاه الحجاجي

 فاستعملت تقنيات البالغة في عملية االفهام واالقناع 
ً
 وثيقا

ً
ارتبطت البالغة الجديدة حسب )بيرملان( بالحجاج ارتباطا

فهما ال يعتبران الحجاج تالعبا بعقل املخاطب؛  .والتأثير ، وقد اهتم )بيرملان وتيتيكا( على مبدأين أساسيين: القصد، املقام

ن على أن موضوع الحجاج هو : " درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعرض بل يؤكدا

افقة  29عليها من أطروحات، وأن تزيد في درجة ذلك التسليم" و"دراسة التقنيات البالغية الحجاجية التي تسمح بتعزيز مو

ما يتم من أجل ربط عالقات مع الغير األشخاص على القضايا التي تطرح عليهم هي موضوع الحج
ّ
اج، ذلك أن التخاطب إن

 30"بهدف التأثير فيه أو االتفاق معه، وذلك عن طريق تبرير موقف أو الدفع إلى عمل

( في نظرية البالغة الجديدة بعدا عقليا على الحجاج؛ ورأى أن " الفعل املترتب على الحجاج ليس berelmanأضفى بيرملان )

 31ملغالطة والتالعب باألهواء واملناورة، وإنما هو فعل هّيأ له العقل والتدبر والنظر"موصال إليه با

 32ويعطي إمكانية قراءتين :إلى ضبط العالقة بين الحجاج والبالغة  في كتابهما املشترك يسعيان  بيرملان و تيتكهوبذلك 

 أ/ الحجاج هو البالغة الجديدة.

 ب/الحجاج من البالغة الجديدة.

فالبالغة الجديدة عندهما حجاجية بامتياز، ذلك أن هدفها الوحيد هو اإلقناع والتأثير، فنظرية الحجاج البالغي 

فقد حرص بيرملان على إبعاد األحكام االنفعالية  33ترى أن الحجاج هو البالغة أما ما ليس حجاجا فهو إما سفسطة أو برهان.
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ال يوجد منطق للقيم وما نبحث عنه عولج قديما «: عن منطق للقيم يقول  واالعتباطية عن البالغة، وكان منطلقه البحث

 34وهي نظرية أثرت في مسار البالغة.« فن اإلقناع واالقتناع» عبر البالغة أي 

ويعد ) روالن بارت( خير من يمثل هذا االتجاه، الن البحث السيميولوجي لديه هو )دراسة االنظمة االتجاه السيميائي :-

 35اصر سيمياء الداللة لدى بارت،"الدالة( عن

وقد حاول )بارت( بوساطة هذه الثنائيات اللسانية البنيوية: ثنائية )الدال واملدلول(، وثنائية )التعيين والتضمين(، 

مقاربة الظواهر السيميولوجية، كأنظمة املوضة، .وثنائيات )اللسان والكالم(، وثنائية )املحور االستبدالي واملحور التركيبي(

، يمكن للمقاربة النصية 
ً
واالساطير، والطبخ ، واالزياء، والصور، واإلشهار، والنصوص األدبية، والعمارة، ألخ .... واخيرا

نساق اللفظية البالغية بغية البحث عن داللة األوالخطابية في بعدها السيميوطيقي ان تستعين بثنائيات بارت اللسانية و 

 36.والنصوص اإلبداعية األدبية والفنيةوغير اللفظية في األنشطة البشرية 

ويعني هذا أن روالت بارت من الدارسين الغربيين األوائل الذين سارعوا الى تطبيق البالغة وخاصة ثنائية التقرير وااليحاء، 

ن أهم على االنظمة السيميولوجية غير اللفظية مثل: املوضة، والطبخ واإلشهار، واالزياء، والصور، واملوضة ... بل بعد م

الدارسين للصورة اإلشهارية في الغرب على املستوى السيميائي والبالغي سيما في دراسته ) بالغة الصورة اإلشهارية( وقد 

ارتأى أن دراسة الصورة تستوجب التركيز على دراسة الرسالة اللغوية ، والصورة التقريرية، وبالغة الصورة. والبالغة 

 37لتعامل مع األنظمة السيميائية واالجتماعية كاملوضة والصورة واألزياء واالشهار ...السيميائية استخدمت البالغة في ا

فتستند على السيمياء والبالغة مًعا، وعدم إغفال آراء دوسوسير، وبيرس، وروالن بارت، وغريماس،  (mu) موو جماعة 

والصرفية والداللية والتركيبية والتداولية  وإيكو وغيرهم، مع العلم أن السيميائية تهتم بالعالمة في املستويات الصوتية

والجمالية. والبعد البالغي أحد أسس الدراسات السيميائية القائمة على البحث عن العالمة، وقد اشتغلت جماعة )مو( 

وية على البنيات التركيبية والداللية والسياقية من خالل الجمع بين املستويات املنهجية، واالنفتاح على اللسانيات اللغ

والبصرية، ودراسة عالقة النص بالصورة، والتركيز على الصورة البيانية واملحسنات البديعية والحجاج التأثيري واإلقناعي 

عملت على تأسيس سيمياء بالغة عامة وخاصة، ملعرفة أنظمة  (mu) وخاصة عند جاكبسون، ومن هنا ندرك أن جماعة مو

ا وسياقيًّ   38.االلغة معرفيًّ

نستنتج أن جماعة )مو( ربطت املنهج السيميائي بالبالغة، واستثمرت العالمة السيميائية في الدراسات ومما سبق 

واملحسنات اللفظية واملعنوية، ودالالت علم املعاني، مثل:  الحجاجية واألسلوبية، واستفادت من إشارات ورموز علم البيان،

 39 ".االستفهام، والنفي، والتوكيد، والقصر، والنداء

 االتجاه التداولي : البالغة هي التداولية -

كان يسمى في  يعنى بالعالقة بين بنية النص وعناصر املوقف التواصلي املرتبطة به بشكل منظم وهذا ما علمالتداولية " 

 40البالغة القديمة بمقتض ى الحال"

بحيث يحالن إشكالية عالقتهما مستخدمين  يرى ليتش أن " البالغة تداولية في صميمها، إذ أنها ممارسة بين املتكلم والسامع

 41وسائل محددة للتأثير على بعضهما"

قناع والـتأثير وتدرسان كل ما له عالقة باستعمال ا تشترك معها في االهتمام بفن اإل"فالبالغة وثيقة الصلة بالتداولية كونه

لية على دراسة مقاصد املتخاطبين هدفها دراسة اللغة في التواصل قصد التبليغ وتعديل رأي املتلقي، فتقوم البالغة التداو 
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نشاء وفق رؤية لغوية تداولية وظيفية قائمة على نظرية أفعال الكالم واالستلزام الحواري، وذلك عبر تصنيف الخبر واإل

شاف نجازية الحرفية ثم استكالعبارات اللغوية إلى عبارات صريحة املعنى مع تحديد أفعالها القضوية وتبيان قوتها اإل 

 املعاني الضمنية التي يستلزمها السياق، ثم االنتقال إلى االستلزام الحواري للكشف عن املعاني اإلنجازية السياقية و

 42.جازية البالغيةنوتصنيف األقوال حسب أغراضها اإل  املقامية مع التركيز على الدور الداللي والدور التركيبي والدور التداولي،

من االهتمامات، مثل االهتمام بالعناصر التواصلية: املتكلم، واملتلقي والخطاب  ر ولية في كثيفالبالغة تشترك مع التدا

مقصدية املتكلم من خالل خطابه ومراعاة ظروف املتخاطبين  قناع، كما تهتمان باإلنجاز الكالمي واإل واملقام قصد التأثير و

 43.الثقافية واالجتماعية والنفسية

 :
ً
 عند العمري: البالغة الجديدةخامسا

يعتبر محمد العمري من البالغيين  الذي أسهموا في إعادة قراءة التراث البالغي العربي وتبين معامله بصورة جديدة 

توازي إلى ما ذهب إليه الدرس الغربي من أجل تحقيق آفاق جديدة ومحاولة النهوض بالبالغة القديمة التي ظلت مهملة 

 إلى ما ذهب لسنوات طويلة وذلك وفق منهجية 
ً
جديدة ،وقد أسهمت إنجازاته في تطوير آليات النظر للبالغة ،وذلك استنادا

إليه الدرس الغربي على رأسهم أرسطو الذي ربط البالغة بالخطابة أو ما أطلق عليه )ريطورية(.هذا املصطلح الذي عانت 

عنيين اثنين أساسيين ،وقد تدل على معان منه الدراسات العربي من أجل وضع مقابل له .فالريطورية نجدها تدل على م

ثانوية وعارضة ،وهذا ما نجده في معجم ألفاظ األسلوبية لجون مازاليغا و جورج مولينيي تعتبر عن ثالث معاٍن ثالثها ثانوي و 

 عارض :

هذه الزاويا نجد _البالغة مبحث قديم يهتم بفن اإلقناع في مكوناته و تقنياته،واستنباط الحجج و معالجتها و بثها ،ومن 

 البالغة اليوم في ارتباط بالتداولية.

 _البالغة مجموعة من صور التعبير منفصلة عن نوع الخطاب الذي استعملت فيه.

 املقاييس املعيارية لفن الكتابة.
ً
 _وقد تعني الكلمة أحيانا

ة الحديثة ،واملعنى التعبيري وعليه فإن للبالغة معنيين كبيرين املعنى الحجاجي اإلقناعي :الذي يصب في التداولي

الذي يصب في األسلوبية ،وهي ثنائية تغرى باسترجاع ثنائية البيان و البديع في نشأة البالغة العربية،فاملعنى األول مرتبط 

وهذا املصطلح ترجم إلى عدد 44بنشأة البالغة في الغرب،و الثاني مرتبط بعملية اختزال التي تعرضت لها البالغة في التاريخ.

من املفاهيم في الساحة العربية و التي انقسمت على إزائها إلى أربع مجامع :منهم من ذهب إلى ترجمتها بمصطلح البالغة ومنهم 

صالح فضل ،رضوان الرقيبي... ومنهم من ترجمها بالخطابة أمثال علي الشعبان،و عبد العالي قادا،وآخرون ذهبوا إلى دمج 

( وعلى رأسهم حافظ إسماعيل علوي ومحمد الولي،في حين ذهب فريق آخر إلى الخلط املصطلحين )البالغة و الخطابة مع
ً
ا

 أنهم اتفقوا على أنها جديدة منهم محمد العمري، وعبد هللا صولة ...
ّ
 45بين املصطلحين تارة البالغة و تارة أخرى الخطابة إال
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محمد العمري قد عرف البالغة  أما من الناحية املفهومية لهذا املصطلح في الدراسات العربية نجد أن

والبالغة عنده تنصرف حسب السياق إلى أحد معنيين أو  46بقوله:"البالغة هي علم الخطاب املؤثر القائم على االحتمال .

:
ً
 47إليهما معا

: الكفاءة التعبيرية ،أو حسن الكالم و هما يتضمنان الفاعلية و اإلعجاب ،فالكالم البليغ هو الكالم الفّعال أو املعِجُب أولهما 

 بزيادة أو نقصان 
ً
 ،أ,هما معا

: العلم الذي يصف هذه الكفاءة وهذا الحسن، وحديثنا ينصرف إلى املعنى الثاني ، لكنه يستجلب من حين آلخر و ثانيهما

ن املنهج ملوضوعه.املعن  ى األول و يتضمنه تضمُّ

  كما نجده
ً
وخطاب تخييلي شعري والذي يمكن أن يتداخال من /يوضح أن الخطاب نوعان :خطاب تداولي حجاجي  أيضا

حيث املمارسة وذلك حسب النصوص و التيارات الخطابية عبر األزمنة و الحضارات هذا التداخل من شأنه أن يثري الساحة 

  48النقدية.الفكرية و 

 49ونجد العمري يضع مقابل ملصطلح ريطورية أو البالغة الجديدة ثالث مفاهيم كبرى ممثلة في :

املفهوم األرسطي:والذي يخصصها ملجال اإلقناع و آلياته،حيث أنها تشتغل على النص الخطابي في املقامات الثالثة املعروفة 

 )املشاورة و املشاجرة واملفاضلة(.

 :والذي يبحث في صور األسلوب . املفهوم األدبي

.
ً
 أعلى يشمل التخييل و الحجاج معا

ً
 املفهوم النسقي: الذي يسعى لجعل البالغة علما

حيث  و التداولية املعاصرة، وقد أقدم العمري على ترجمة العديد من األعمال التي تصب التي تدور في فلك البالغة 

كم أنه اهتم بإحياء  ،(1551ارسيلو داسكال)( و م1553كبيدي فاركا) ( و 1585( و هنريش بليت)1581ترجم لجان كوهين )

البالغة العربية القديمة، وذلك بمحاولة قراءتها باالنفتاح على العلوم املعرفية الحديثة و املعاصر)اللسانيات البنيوية ،علم 

املتغيرة بسرعة فائقة في هذا العصر.وهي االجتماع األدبي، مباحث البالغة الجديدة،وكذلك آليات التواصل و تقنياته 

تقنيات عملت فعال على تغير موقع اإلنسان )املخاطب ، املشاهد ، السامع، القارئ(...وتغيير عالقته بمحيطه وبمن حوله 

  50وذلك من خالل إعادة تشكيل األسس و املعايير التي كانت تقوم عليها تلك العالقات.

 51كبرى،وهي: رزت ثالث تياراتوتتبع العمري لبالغة الجديدة أف

 /تيار شعري بديعي: يقوم أساسا على دراسة الصورة البديعية ويمثله مجموعة لييج1

/ تيار خطابي منطقي : يّركز اهتمامه على طرائق اإلقناع وبناء الحجج في الخطاب يمثله بيرملان الذي اختزل الخطابة في 2

 في و السياس ي السائد.البعد العقالني الحجاجي مسايرة للمناخ الثقا
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/ تيار خطابي )البالغة العامة( :وهو  عبارة عن دمج معطيات التيارين السابقين وأبرز من يمثله هنريش بليت في دراسته 3

 . البالغة و األسلوبية الذي أعاد من خاللها الواجهة للبعد التداولي الحجاجي للبالغة القديمة 

هي علم الخطاب املؤثر القائم على االحتمال...و الخطاب بالغة الجديدة بقوله :البالغة ليتوصل في األخير إلى تعريف شامل لل

االستدالل البرهاني في االحتمال كما قال ريكور، وهو الخطاب الذي يمتد بين االعتباط )أو الهذر( ،في أسفل السلم،وبين 

طاب الذي تستوعبه الصيغة القديمة التي انشغل بها الفالسفة املسلمون في حديثهم عن التصديق الشعري و أعاله.الخ

التخييل الخطابي.فهذا املفهوم الحديث ينسجم مع التصور العربي للبالغة ،فقد كان علم البالغة مشتمال على صناعتي 

  52الشعر و الخطابة

: خاتمة: 
ً
 سادسا

البالغي دائم التجدد والتطور مع حركة األدبية، وفق  تفرضها روح العصر، وتهتدي إليها مواهب  لدرسأن ا وصفوة القول 

بالغة جديدة تسم بطابعها املعياري التعليمي ،إلى بالغة تقليدية كالسيكية ت البالغة تنتقل من كونهااألدباء،وهذا ما جعل 

قواعده املضمرة، و استخالص بنياته و دالالته ووظائفه  علمية لسانية حجاجية تعنى بوصف الخطاب البالغي، مع تبيان

في إطار االهتمام بالبالغة و إعادة قراءة التراث  ،حيث أنوالتي كانت نتاج تراكم عديد من التصورات، التداولية و الحجاجية

،هذه االتجاهات عكست خلفية أصحابها،والعمري أحد البالغيين  و صياغة نظرية بالغية جديدة له برزت ثالث اتجاهات

كبيرين املعنى الحجاجي اإلقناعي :الذي يصب في الذي سعوا إلى التجديد البالغي حيث أنه يقّر أن البالغة تحمل معنيين 

البيان و البديع في نشأة  التداولية الحديثة ،واملعنى التعبيري الذي يصب في األسلوبية ،وهي ثنائية تغرى باسترجاع ثنائية

البالغة العربية،فاملعنى األول مرتبط بنشأة البالغة في الغرب،و الثاني مرتبط بعملية اختزال التي تعرضت لها البالغة في 

 .التاريخ
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