عن البالغة
دراسة ُب ربوالت اؼبفهوـ
دكتور مصطفى الغراُب
باحث من اؼبغرب

إشكاؿ الًتصبة  :بالغة أـ خطابة؟
لعل إشكاؿ الًتصبة أف يكوف أعقد اؼبعضالت اليت يبكن أف تواجو الدارس العريب اؼبتشبع بالًتاث
البالغي العريب عند توجهو لبحث مفهوـ "البالغة" كما ربدد ُب التقاليد الغربية :ىل يًتجم مصطلح
( )rhétoriqueبػ"البالغة"؟ أـ بػ"اػبطابة"؟ أـ يزاوج بينهما صنيع بعض اؼبعاصرين من أمثاؿ ؿبمد
الويل وعائشة جرير ُب مقدمة ترصبتهما لكتاب "البالغة ،مدخل لدراسة الصور البيانية" ،حيث كتبا:
"ينبغي قبل االنتقاؿ إىل تأطَت الصور البيانية ضمن األدوات التعبَتية الفنية أف نلقي الضوء على مصَت
صرح البالغة ػ اػبطابة"  .1أـ وبتكم ُب ترصبة اؼبصطلح إىل السياؽ صنيع ؿبمد الويل نفسو ُب أطروحتو
عن "االستعارة ُب ؿبطات يونانية وعربية وغربية" ،حيث واجو إشكاؿ الًتصبة فقرر حلو باالحتكاـ إىل
السياؽ ،ونبو على ذلك بالقوؿ" :نفضل ترصبة خطابة حينما يكوف اؼبقصود بالغة اغبجاج ،ونفضل
ترصبة بالغة حينما يكوف اؼبقصود بالغة احملسنات ".2
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إف منشأ ىذا اإلرباؾ ُب الًتصبة مرتد باألساس إىل الداللة اؼبزدوجة ؼبصطلح (

ُ )rhétoriqueب

التقليد البالغي الغريب .إذ وبيل من جهة على التعبَت األنيق الذي يتقصد اإلمتاع .مثلما وبيل ،من جهة
مقابلة ،على اػبطاب بوصفو فعالية حجاجية واستداللية تتقصد اإلقناع .وإىل ىذا اعبانب اؼبتعلق بإهباد
اغبجج نظر أرسطو عندما حدد لفظة (  )rhétoriqueبأهنا "الكشف عن الطرؽ اؼبمكنة لإلقناع
ُب أي موضوع كاف".3
وانطالقا من ىذه العالقة اليت تربط ىذا اؼبصطلح باإلقناع فقد اصطفى لو الًتاصبة العرب من اؼبقابالت
"اػبطابة" ،منطلقُت ُب ذلك من اعتبار اعبانب التداويل ُب تسمية "بالغة" الذي يصلها باإلقناع ،كما
يبكن أف نستبُت من ربديداهتم ؽبذا اؼبتصور اليت نرصد ىنا بعضها:
ػ "قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيو ،والغرض منها ترغيب الناس فيما
ينفعهم من أمور معاشهم ومعادىم".4
ػ "اإلقناعي يطلق على اػبطايب وىو الدليل اؼبركب من اؼبشهورات واؼبظنونات". 5
أما الذين ترصبوا اؼبصطلح بػ"البالغة" فقد نظروا إىل اعبانب اؼبتعلق بالبعد األسلويب والشعري فيها ،دبا ىي
حبث ُب صور التعبَت ،بعد أف ربولت "البالغة" من معرفة خاصة باألجناس الثالثة للخطاب ُب
اإلبستمولوجيا األرسطية (القضائي واالستشاري واالحتفايل) ،إىل معرفة تنشغل بوصف وتفسَت ـبتلف
األمباط اػبطابية (القصة واؼبسرح والرواية واػبطاب السياسي والديٍت والنص اإلشهاري)..
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وبالنظر إىل التأرجح الداليل الذي وسم مصطلح "بالغة" بُت قطيب اإلمتاع واإلقناع ،فإف بعض القدماء
من الًتاصبة العرب آثر أف وبتفظ للمصطلح بلفظو األجنيب (الريطورية) 6أو (الريطوريقا).7
وبالرغم من ىذه االجتهادات ُب ترصبة اللفظة اؼبقابلة للفظة "بالغة" ُب التقليد الغريب ،فإف اػبلط
والتشويش ظال قائمُت .ومن ىنا وجدنا االقًتاحات اؼبرصودة لًتصبة ىذه اللفظة ال تنقطع؛ فمحمد
العمري مثال هبتهد ُب تقدمي ترصبة للمصطلح الغريب قدر أهنا تفي بالغرض وترفع االلتباس ،حيث اقًتح
ترصبة الريطورية األرسطية بلفظة "خطابية" قياسا على لفظة "شعرية" اليت بسطت سلطتها على ؾباؿ
التخييل ،8وىو الذي كاف قد استعمل من قبل عبارة "اػبطاب اإلقناعي" لتأدية اؼبعٌت الذي يبكن أف
تفيده كلمة ( )rhétoriqueالغربية ،9دبا يؤشر على حَتة اصطالحية وعدـ استقرار مفهومي يعًتياف
ترصبة ىذا اؼبصطلح فَتبكاف ،بالتايل ،عموـ القراء بل وصبهور الدارسُت من غَت اؼبتخصصُت.10
البالغة ُب التقليد الغريب:
يبكننا التمييز إذا ما استثمرنا اؼبسرد التارىبي الذي أعده بارت حوؿ "البالغة القديبة" ثالثة معاف تعاقبت
على مصطلح "بالغة" كما تبلور ُب التقليد الغريب:11
 1ػ البالغة مبحث قدمي وجهتو اإلقناع.
 2ػ البالغة ؾبموعة من صور التعبَت قصدىا اإلمتاع.
 3ػ البالغة تقنية قابلة للتدريس.
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اؼبعٍت ف األوؿ والثاين رئيسيُت أما الثالث فعارض وثانوي يرتبط دبرحلة انكماش البالغة وتقوقعها
يعترب ا
على نفسها عرب تاريخ طويل من االختزاؿ  12انتقلت خاللو من "نظرية ُب اػبطاب" إىل "نظرية ُب
االستعارة" .وقد ترتب عن ذلك طغياف اؼبقصدية التعليمية على ىذا العلم العتيق ،حبيث مل يعد تدريس
البالغة يتم باعتبارىا مادة من اؼبواد ولكن بوصفها سلكا للدرسات  .13وبذلك تكوف تسمية "بالغة" ُب
التقليد الغريب تدؿ على معنيُت كبَتين نبا:14
 1ػ اؼبعٌت اغبجاجي الذي يصب ُب التداوليات اغبديثة.
 2ػ اؼبعٌت التعبَتي الشعري الذي يصب ُب األسلوبيات.
ونبا اؼبعنياف اللذاف عربت عنهما أعماؿ بالغيُت غربيُت معاصرين حاوروا "البالغة القديبة" ُب مسعى
لبلورة "بالغة جديدة" ازبذت وجهتُت اثنتُت:
 1ػ التوجو اغبجاجي اؼبنطقي الذي هبر البالغة إىل اؼبنطق عرب اعبدؿ.
 2ػ التوجو األسلويب الشعري الذي هبر البالغة إىل الشعر عرب األدب.
وذلك قبل أف يظهر توجو ثالث حاوؿ الوصل بُت االذباىُت ُب إطار "بالغة عامة" .يتعلق األمر بػ :
 3ػ التوجو السميائي النصي ،الذي حاوؿ ذباوز االزدواجية اليت وظبت التوجهُت األوؿ والثاين بتقدمي
صياغة عامة قادرة على وصف واستيعاب صبيع األنواع اػبطابية.
 1ػ البالغة وضع منطقي:
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لقد ارتبطت البالغة عند اؼبفكرين األوائل أمثاؿ أفالطوف وأرسطو وشيشروف بػ"فن اإلقناع" ،وإىل ىذا
الًتاث ُب "البالغة اغبقة" كانت عودة طائفة من "علماء اغبجاج" أمثاؿ شامي بَتؼباف وأولربيشت تيتيكا
وأوليفي روبوؿ ،الذين طمحوا إىل بلورة "بالغة جديدة" انطالقا من البالغة الكالسيكية عامة،
واالجتهادات األرسطية ُب اؼبوضوع خاصة ،وىي اؼبرجعية اليت شكلت إطارا نظريا ومنهجيا صاغ ُب
ضوئها علماء اغبجاج أمبوذجا بالغيا جديدا ىو "البالغة اغبجاجية".
لقد عمل أصحاب ىذا التوجو على وصل البالغة بأصوؽبا الفلسفية واالستداللية ُب اإلبستمولوجيا
األرسطية .وقد ترتب عن ذلك أف ربددت البالغة ،عندىم ،بوصفها "صانعة اإلقناع" و"كافلة التصديق"
ُب مقامات التخاطب اؼبختلفة.
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لقد حدد أوليفي روبوؿ ،مستلهما بَتؼباف وتتيكا ،طبسة مالمح للحجاج رئيسة ىي:
 1ػ يتوجو إىل مستمع.
 2ػ يعرب عنو بلغة طبيعية.
 3ػ مسلماتو ال تعدو أف تكوف احتمالية.
 4ػ ال يفتقر تقدمو (تناميو) إىل ضرورة منطقية دبعٌت الكلمة.
 5ػ ليست نتائجو (خالصاتو) ملزمة.
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وقد استخلص روبوؿ أف ىذه اؼبالمح إف ميزت اغبجاج عن "الربىاف" ،فإهنا تصلو بػ"البالغة" ،وهبذا
االعتبار يكوف اغبجاج عند أصحاب ىذا التوجو مرادفا لػ"لبالغة" ،كما يبكن أف نستبُت من عنواف
الكتاب اؼبشًتؾ بُت بَتؼباف وتتيكا:
ػtraité de l’argumentation, la nouvelle rhétorique.
إذ ما ليس حجاجا (بالغة) باؼبعٌت الذي يرتضيو علماء اغبجاج سيكوف إما "برىانا" أو "سفسطة".
إف انبناء اغبجاج على مقدمات احتمالية منفلتة من الضرورة اؼبنطقية ،هبعل اػبطاب اغبجاجي متميزا من
التفكَت اؼبنطقي الذي تنتظم فيو اغبجج وفق تراتب منطقي ،حبيث يغدو موصوال بالتفكَت البالغي اؼبنبٍت
على "االحتماؿ" دبا ىو "فبكن إنساين" ،تتأسس فيو سَتورة اإلقناع واالقتناع على حجج "شبو
منطقية".
إف فصل اغبجاج عن اؼبنطق ُب أفق التأسيس غبقل جديد ونوعي ىو "البالغة اعبديدة" مل يكن ليتيسر
لعلماء اغبجاج إال بنقد اؼبنطق والقطع مع مقوالتو الصورية الصارمة واعبامدة ،لضماف استقالؿ السجل
اغبجاجي عن اؼبمارسة اؼبنطقية ،وىو ما اضطلع بو عاؼباف من علماء اغبجاج مرموقاف نبا بَتؼباف وتتيكا
ُب مؤلف مشًتؾ ظهر ُب اػبمسينات (  1958ـ) وضبل عنوانا داال ىو" :مصنف ُب اغبجاج :البالغة
اعبديدة" .16فقد غَت ىذا العمل فهم اؼبمارسة اغبجاجية؛ "إذ بفضل بَتؼباف حدثت قطيعة ال ىبلو رىاهنا
من أنبية .يتعلق األمر بالقطيعة مع التقليد العقالين الذي أدى ،وبالضبط منذ ديكارت ،إىل منح االمتياز
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للمنطق وإىل تبعية اغبجاج ؽبذا األخَت ،من منطلق أف كال منهما موسوـ بالضرورة والبداىة االستداللُت،
غَت أف بَتؼباف يؤكد أف الطبيعة ذاهتا للتداوؿ واغبجاج تتعارض مع الضرورة والبداىة .ألننا ال نتداوؿ
ىناؾ حيث يكوف اغبل ضروريا وال كباجج ضد البداىة .فحقل اغبجاج ىو حقل اؼبمكن التصديق
واعبائز واحملتمل ،وذلك بالقدر الذي ينفلت فيو ىذا األخَت من دقة وصرامة اغبساب".17
لقد سعى صاحبا "مصنف ُب اغبجاج ،البالغة اعبديدة" إىل إخراج اغبجاج الذي ىو عندنبا سليل
اػبطابة واعبدؿ معا من دائرة اػبطابة عامة واعبدؿ خاصة ،الذي ارتبط عرب تاريخ طويل باؼبنطق حىت عد
رديفا لو ،وىو سعي قد يبدو من قبيل اؼبفارقة كما أشار عبد اهلل صولة" :فالباحثاف قد عمال من ناحية
أوىل على زبليص اغبجاج من التهمة الالئطة بأصل نسبو وىو اػبطابة ،وىذه التهمة ىي هتمة اؼبغالطة
واؼبناورة والتالعب بعواطف اعبمهور وبعقلو أيضا ،ودفعو دفعا إىل القبوؿ باعتباطية األحكاـ والمعقوليتها.
وعمل الباحثاف من ناحية ثانية على زبليص اغبجاج من صرامة االستدالؿ ،الذي هبعل اؼبخاطب بو ُب
وضع خضوع واستالب .اغبجاج عندنبا معقولية وحرية ،وىو حوار من أجل حصوؿ الوفاؽ بُت األطراؼ
اؼبتحاورة ،ومن أجل حصوؿ التسليم برأي اآلخر بعيدا عن االعتباطية والالمعقولية ،اللذين يطبعاف
اػبطابة عادة ،وبعيدا عن اإللزاـ واالضطرار اللذين يطبعاف اعبدؿ".18
لقد عملت الصياغة العميقة ؼبعطيات نظرية اغبجاج الكالسكية على النحو الذي جسدهتا جهود علماء
اغبجاج اؼبعاصرين عامة ،وأعماؿ بَتؼباف خاصة ،على تقريب الشقة بُت البالغة والفلسفة ،حبيث غدا
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"البالغي" منسربا ،بالضرورة ،فيما ىو "فلسفي" بالنظر إىل البعد اإلشكايل اغبجاجي الذي يسم كل
خطاب فلسفي .وبوحي من ىذا التقارب بُت التفكَت البالغي والتفكَت الفلسفي ُب مشروع بَتؼباف ،فقد
وصفت بالغتو اعبديدة بأهنا "فلسفة بالغية" 19؛ ذلك أف سبفصل اغبجاج واالنزياح ُب القوؿ الفلسفي
أفضى ،عند أصحاب ىذا التوجو ،إىل تعويض اإلحالة اؼبنطقية باإلحالة البالغية .ومن ىنا قرر بَتؼباف
"أف كل تفكَت فلسفي ،حىت وإف كاف بدرجة عقالنية ديكارت ،ال يبكنو االستغناء عن التمثيل .إف
التمثيل بالنسبة للفيلسوؼ ليس ؾبرد ترويح عن النفس ،وال ؾبرد معُت للفكر الذي يبحث عن نفسو،
يبكن للفيلسوؼ مثل العامل أف يستغٍت عنو حُت وبصل على النتيجة اليت كاف يتوخاىا ،إنو بالعكس من
ذلك ،ما بو يصور الفيلسوؼ حجاجو ،وما إليو ينتهي ُب استداللو"  .20بل إف بَتؼباف ليذىب أكثر من
ىذا ُب تقديره ألنبية التمثيل ُب الدرس الفلسفي ،حيث دعا إىل "ذبديد كتابة تاريخ الفلسفة كلو
بالًتكيز ،ال على بنية األنساؽ ،ولكن على التمثيالت اليت توجو تفكَت الفالسفة ،وعلى الكيفية اليت
تتجابو بو وتتبادؿ التعديل ،وعلى الطريقة اليت هبا يوافق الفيلسوؼ بينها وبُت آرائو اػباصة ،خصوصا وأنو
يوجد جهاز سبثيلي واحد ينتشر عرب القروف ويوظفو كل فيلسوؼ بطريقتو اػباصة".21
ومن ىنا كانت "الثورة اليت فجرىا بَتؼباف تتمثل ُب التعديل الذي أحدثو ُب النظاـ األرسطي وباػبصوص
ُب التمييز بُت اغبجج اؼبنطقية

 ،logosواغبجج اؼبرتبطة بطبائع اػبطيب

 ،ethosواؼبتلقي

 pathosوبُت األساليب اػبطابية .لقد أدرج الفيلسوؼ االستاجَتي اغبجج القائمة على اؼبقارنة
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والتمثيل والشاىد ضمن مبحث الكتاب األوؿ من اػبطابة وعاد ُب الكتاب الثالث الذي كرسو
لألساليب لكي يتحدث عن االستعارة [ ]...ىذا التصور التمييزي الذي احتفظت بو كل البالغة العتيقة
بُت اؼبقومات اغبجاجية واؼبقومات األسلوبية الزائدة أو التزيينية ىي اليت تفرغ ؽبا شامي بَتؼباف .لقد سهل
عليو اؼبهمة تبنيو ألطروحة أساسية وىي تسليمو بأف كل اؼبقومات اليت اعتربت عند اؼبتقدمُت ؾبرد
ؿبسنات ىي عنده مقومات حجاجية".22
وإذا كاف من مزية ؽبذا التوجو ُب ربليل األعماؿ األدبية فإهنا ناشئة من تطويعو منهجا ُب التحليل البالغي
لو القدرة على وصف اؼبقومات اغبجاجية ُب النصوص األدبية ،دبا ىي تأثَتات فعلية ،انطالقا من
مستويات خطابية كانت قد أسقطت من البالغة ُب خضم اغبماس الشديد للوظيفة الشعرية والبنيات
األسلوبية ،كما ىي اغباؿ بالنسبة لإلهباد والًتتيب مثال .وقد ترتب عن ىذه الوجهة ُب وصف النصوص
وتفسَتىا أف غدا التحليل البالغي منحصرا ُب اػبطابات ذات اؼبقصدية اإلقناعية ،اليت تضطلع بوظائف
تأثَتية عملية وإقبازية مثل اػبطابة واؼبناظرة واإلشهار والشعر السياسي ورواية األطروحة .أما التأثَت اعبمايل
اػبالص اؼبتنصل من كل وظيفة أو مقصدية ،فقد ظل معتاصا على ىذا الصنف من التحليل.
لقد سبثل اإلقباز الكبَت الذي حققو بَتؼباف ُب ؾباؿ البالغة اغبجاجية توريطو الدراسات البالغية ألوؿ مرة
ُب شراؾ ربليل ووصف أجناس من اؼبخاطبات مل تكن قد وضعت من قبل ُب دائرة التأمل البالغي ،بدءا
من اػبطاب الفلسفي وصوال إىل اػبطاب اليومي ،مرورا باػبطاب األديب والسياسي والتارىبي والقضائي
9

واإلشهاري واالجتماعي والديٍت .وقد قبم عن شساعة اؼبدونة اػبطابية اليت أصبحتُ ،ب مقًتح بَتؼباف،
موضوعا للدراسات البالغية أف وِب التفكَت البالغي ألوؿ مرة حظَتة العلوـ اإلنسانية ،اليت كانت إىل
وقت قريب ربكم إغالؽ أبواهبا ُب وجو الدراسات البالغية ،حبجة خلو ىذه القطاعات "العلمية" من
"البالغية" .وبفضل أمبوذج بَتؼباف ،الذي بدا قابال للتطبيق على كل خطاب غَت ذبرييب أو برىاين ،اعًتؼ
بعض علماء اإلنسانيات أف ىذه العلوـ منطوية ،ىي األخرى ،على بذور بالغية بل وشعرية ،فقد جاء ُب
كتاب "االستعارات اليت كبيا هبا" لصاحبيو جورج اليكوؼ و مارؾ جونسن" :دبا أف عددا كبَتا من
التصورات اؼبهمة لدينا ىي إما تصورات ؾبردة أو غَت ؿبددة بوضوح ُب ذبربتنا (مثل اؼبشاعر واألفكار
والزمن...إخل) ،فإننا كبتاج إىل القبض عليها من خالؿ تصورات أخرى نفهمها بوضوح أكثر(مثل
التوجهات اؿؽضائية واألشياء...إخل) وىذه اغباجة تدخل اغبد االستعاري ُب نسقنا التصوري".23
لقد جرى توسيع البالغة عند أصحاب التوجو اؼبنطقي اغبجاجي إىل حدودىا البعيدة والقصية ،وذلك
عرب دمج اعبدؿ واإلنسانيات عامة واػبطاب العلمي اليومي ُب أمبوذج موحد دعاه بَتؼباف "البالغة
اعبديدة" .
"وإذا كاف اغبجاج البالغي قد تعدى نطاؽ اػبطابة ليجد مكانتو اؼبنهجية ُب حظَتة العلوـ والكتابة ،فإنو
مع ذلك قد بقي ؿبتفظا خبصائصو األصلية :كسب تأييد اؼبتلقي ُب شأف قضية أو فعل مرغوب فيو من
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جهةٍ ،ب إقناع ذلك اؼبتلقي عن طريق إشباع مشاعره وفكره معا ،حىت يتقبل ويوافق على القضية أو الفعل
موضوع اػبطابة -اػبطاب".24
إف ما يطلق عليو اليوـ "البالغة اغبجاجية" يبثل مسعى من مساعي ىذه "البالغة اعبديدة" لوضع
النصوص األدبية ضمن نسق اػبطاب التواصلي العملي ،بغرض الكشف عن البنيات البالغية اليت يراىا
أصحاب ىذا التصور متجذرة قي األدب ،كما ُب غَته من أنساؽ التواصل األخرى .ومن ىنا توجههم
إىل ربليل الوظيفة البالغية دبا ىي آثار فعلية ُب النص ،أي نص ،من زاوية نظر اؼبتلقي ،وىي وجهة ُب
التحليل سبنح الواقعة األدبية بعدا تداوليا هبعلها تلتقي مع بعض االذباىات النقدية اغبديثة اؼبرتكزة على
"األثر" مثل التداوليات وصبالية التلقي .وُب ذلك تأؾ يد للفائدة اعبلى اليت تعود على نظرية األدب من
اسًتفاد اسًتاتيجية التحليل البالغي اغبجاجي.
 -2البالغة وضع أسلويب:
نرى بداية أنو من اؼبتوجب علينا اإلشارة إىل أف وصفنا ؽبذا التوجو البالغي بػ "األسلويب /الشعري" ال
هبعلو مرادفا ؼبصطلح "األسلوبيات"  .إذ إف احملاوالت التجديدية اليت طبعت الدرس البالغي ُب
الثمانينات من القرف العشرين إمبا ىدفت إىل ذباوز الروح االختزالية اليت سادت اؼبوروث البالغي،
فأفضت إىل إنتاج "بالغة ـبتزلة" ُب االذباىُت :
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اذباه التفكَت الفلسفي واؼبنطقي ذي النزعة التجريبية الذي وبصر البالغة ُب "اغبجاج" ،واذباه األسلوبيات
اغبديثة الذي وبصرىا ُب "أفانُت التعبَت" ،فكاف أف تبلور مشروع "البالغة اعبديدة" الذي سعى إىل
ىيكلة "البالغة القديبة" وإعادة بنائها من جهة موضوعاهتا ومنهجيتها على ضوء التطور اؼبشهود ُب
مناىج العلوـ اإلنسانيةُ ،ب مسعى لتحويل اإلرث البالغي إىل نظرية جديدة ُب النص  ،تتجاوز اؼبقاييس
اؼبعيارية إىل إعادة بناء البالغة صرحا سامقا حبيث تعود ،كما كانت ،لغة واصفة لكل اػبطابات ،بعد
فًتة من اإلنباؿ اعترب خالؽبا مصطلح "بالغة" سيء السمعة ،وؿبكوما عليو باؼبوت واالزدراء بوصفو
"أكثر القفار إوباشا وأقلها فائدة".25
وقد شكلت البالغة اغبجاجية ،كما سبقت اإلشارة ،ؿبطة أساسا ُب مسار ذبديد الدراسات البالغية عرب
وصلها بالًتاث الفلسفي واؼبنطقي القدمي ُب أفق التأسيس ؼبفهوـ "البالغة اعبديدة" ،كما ذبسدت ُب
أعماؿ شامي بَتؼباف وأولربشت تيتيكا وكبدي فاركا أبرز فبثلي ىذا التوجو البالغي.
وإذا كاف أصحاب التوجو اغبجاجي اؼبنطقي ُب الدراسات البالغية ال يعنيهم ُب األدب إال ما تبديو
نصوصو من وظيفية أو مقصدية إقناعية ،فإف توجها بالغيا آخر يتميز بالتنصل من كل وظيفية أو
مقصدية ىبتزؿ "البالغية" ُب "مبدأ االنزياح" .وقد كرس ىذا االذباه نفسو بوصفو "بالغة عامة" (أو
"معممة" على األصح)  ،26حيث قبح ُب فرض تصور خاص للبالغة ،عرب تاريخ طويل امتد من القروف
الوسطى إىل العصر اغبديث ،وىو توجو مل يزد على أف اختزؿ البالغة واألدب عموما ُب "األسلوب" أو
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"الصياغة" .ولذلك كاف أبرز نقد وجهو أصحاب البالغة اغبجاجية إىل أصحاب ىذا التوجو اهتامهم بػ
"تضييق البالغة" ،وىي التهمة اليت رفعها أوليفيي روبوؿ – أبرز علماء اغبجاج ُب وجو صباعة مو ػ أبرز
اؼبنظرين لبالغة األدب .يقوؿ:
"البالغة تضم ُب نظرىم كل العناصر األدبية ُب اػبطاب؛ أي ما يشكل "انزياحا" ،وىذا ينطبق على
صور األسلوب بوجو خاص .إف ؽبذا التعريف مزية تعيُت العالقة بُت البالغة واألدب على أقل تقدير،
غَت أنو ينطوي على اختزاؿ كبَت [ ]...ومن ىنا أصل إىل مأخذي األخَت على ىذا التعريف ،وىو أنو
يهمل الشيء اؼبهم؛ أي العالقة اغبميمة بُت البالغة واإلقناع".27
إف النقد الذي يوجهو أصحاب البالغة اغبجاجية إىل منظري بالغة األدب عندما ينعتوف مقًتحهم بػ
"البالغة الضيقة" ىوُ ،ب تقديرنا ،نقد وجيو وال ينطوي على أي ذبن كما قد يتوىم البعض ،فبن قد يدفع
بػ "عمومية" اؼبشروع البالغي الذي يقًتحو اؼبنظروف للبالغة األدبية كما يشهد على ذلك عناوين كتبهم
اليت بسطوا فيها مشاريعهم البالغية اؼبوسعة ذات اؼبنحى التجديدي ،وعلى رأسها كتاب "البالغة العامة"
الذي اشًتؾ ُب تأليفو أعضاء صباعة مو.
يبدو أف شبهة (أو هتمة) "تضييق البالغة" اؼبوجهة إىل منظري بالغة األدب ،وُب مقدمتهم صباعة مو،
ثابتة ال تنكر وال تدفع ،خاصة إذا استحضرنا سعة البالغة القديبة اؼبرتبطة دبقامات التواصل وسياقات
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التداوؿ دبا أىلها ألف تكوف عن جدارة "نظرية ُب اػبطاب"؛ فقد أشار بوؿ ريكور إىل أف بالغة أرسطو
كانت تشمل ؾباالت عديدية ىي:
ػ نظرية اغبجاج ػ وسبثل فيها احملور األساس.
ػ نظرية األسلوب.
28

ػ نظرية تأليف اػبطاب.

ُب حُت ىبتزؿ أصحاب ىذا التوجو "البالغية" ُب "مبدأ االنزياح" فبا يفيد أف ما يطلق عليو ،عند ىذه
اعبماعة" ،البالغة العامة" ال يعدو أف يكوفُ ،ب هناية التحليل" ،بالغة معممة"

(rhétorique

) généraliséeكما أشار إىل ذلك جَتار جونيت ُب مقاؿ لو شهَت عن "البالغة اؼبختزلة "
: )(rhétorique rerstreinte
"عرفت الفًتة اؼبمتدة مابُت  1969ػ  1970ظهور ثالثة أعماؿ تواريخ نشرىا متقاربة ،ورغم تفاوت
ىذه األعماؿ ُب اغبجم ،فإف عناوينها تشي بأمر ال ىبلو من داللة ،يتعلق األمر بػ" :البالغة العامة
 rhétorique généraleجملموعة لييج  groupe de liégeالذي نعرؼ أف عنوانو
األصلي ىو" :البالغة اؼبعممة  rhétorique généraliséeومقاؿ ميشيل دوكي "كبو نظرية
لصور التعبَت اؼبعممة"  pour une théorie de figure généraliseeومقاؿ جاؾ
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سوشر "االستعارة اؼبعممة"  la métaphore généraliseeىكذا يتقلص اجملاؿ من البالغة
إىل صور التعبَت إىل االستعارة".29
لقد حصرت صباعة مو "البالغة العامة" ُب صور التعبَت مقصية بذلك مبحثي اإلهباد والًتتيب دبا جعل
اؼبركزي ُب البالغة القديبة يتحوؿ إىل اؽبامش ،واؽبامش وبتل اؼبركز  ،30وتلك مفارقة زبتزؿ "ؿبنة البالغة"
اليت قدر لتارىبها أف يكوف تاريخ "اختزاؿ معمم" كما استخلص جَتار جونيت" :إف تاريخ البالغة من
كوراكس إىل اليوـ ىو تاريخ اختزاؿ معمم".31
لقد ًب الدفع بالقيمة اجملازية عند أصحاب "البالغة العامة" إىل أقصى اغبدود ،وكانت نتيجة ذلك
"تأميم" امرباطورية البالغة

32اليت تقلصت إىل أحد أجزائها اؼبتمثل ُب األسلوب أو العبارة

 Elocutionوبذلك ربولت البالغة ،بعد أف فصلت عن جذورىا الفلسفية واكبصرت ُب الشعر ،إىل
إشكاؿ أديب خالص .إذ "ما تقدمو لنا الكتابات اؼبتأخرة ُب البالغة ال يعدو أف يكوف "بالغة ـبتزلة"،
بتعبَت جونيت ،فقد اقتصرت على نظرية األسلوب ٍب ضاقت أكثر عندما اكبصرت ُب نظرية اجملاز". 33
وقد سخر جَتار جونيت ،بعد تتبع دقيق لػ"ؿبنة البالغة" عرب مسار اختزايل طويل ،من ىذا التابع الذي
يريد أف يصَت متبوعا بعد عملية سطو طمح بعدىا أف ينصب حاكما جديدا ألرض البالغة.
"لعلو من البداىة ،فيما آمل ،أننا ال نقًتح ىنا ال على الشعر وال على الشعرية التوقف عن استعماؿ
االستعارة أو نظريتها ،إذ الصحيح أف االستعارية أو اجملازية أو نظرية صور التعبَت ىي اليت ال تًتكنا وشأننا
15

مع البالغة العامة ،وأكثر من ذلك فإف ىذه "البالغة اعبديدة" ىي اليت تنقصنا ( من بُت أشياء أخرى )
من أجل "التأثَت ُب ؿبرؾ الكوف" ،كما أهنا ىي اليت ستكوف سيميائية صبيع أنواع اػبطاب".34
ويبكن اعتبار البالغة اليت تبلورت ُب النموذج اللساين البنيوي ،وظهرت مالؿبها األوىل مع سؤاؿ "األدبية"
الذي أثاره الشكالنيوف الروس من أىم األسباب اليت عملت على تقوية اؼبسار االختزايل ،الذي يركز
"البالغية" ُب مبدإ االنزياح ليعمل بعد ذلك على تعميمو باعتباره "بالغة عامة" كافية لفهم اػبطاب
وتفسَته ،فقد شكلت دراسة ياكبسوف لالستعارة والكناية اليت جاءت ُب سياؽ التأسيس ؼبفهوـ "الوظيفة
الشعرية" ،انطالقا من تصور يعترب علم األدب جزءا من اللسانيات  ،35أرضية النطالؽ مشروعات بالغية
موسعة من أبرزىا كتاب "البالغة العامة" عبماعة مو .فقد جاء الكتاب مطبوعا بالروح العلمية الشائعة ُب
دراسات ياكبسوف لبعض الوجوه البالغية ،وىو ماجعل اؼبشروع البالغي عبماعة مو متنزال داخل أسلوبية
النص اليت يعترب ياكبسوف أبرز روادىا .فمع تدقيقو الشهَت لوظائف اللغة وتنظَتاتو اؼبعمقة ُب إطار القيمة
اؼبهيمنة ،فإف "أحباثو وأحباث الشكالنيُت الروس اآلخرين تًتكز ُب اؼبقاـ األوؿ على العناصر النصية،
وعلى العالقات اؼبتبادلة بينهما ،وعلى الوظيفة اليت تؤديها ُب ؾبمل النص".36
إف "البالغة" من منظور ىذا التصور "التعميمي"  37منهج لوصف ـبتلف أنواع اػبطاب األديب من زاوية
"البالغية" اليت ىي صفة متعالية ُب اػبطاب ،تتساوى فيها ـبتلف اؼبخاطبات األدبية (الشعر والرواية
واؼبسرح والسينما )...وإف بدرجات ونسب متفاوتة ،وىو ما جعل األمبوذج البالغي األسلويب الذي بلورتو
16

صباعة مو ُب كتاهبا "البالغة العامة" يقًتب ،من نواح عدة ،من أمبوذج الشعرية البالغية الذي بلوره
ياكبسوف ،إذ البحث ُب خصوصية اػبطاب األديب أس ُب كال النموذجُت ،فػ"الوظيفة البالغية" ُب مبوذج
صباعة مو يكاد يرادؼ "الوظيفة الشعرية" ُب إنشائية ياكبسوف .إف نقطة االرتكاز ُب النموذجُت واحدة
تتمثل ُب السعي إىل ضبط اػبصوصية األدبية استنادا إىل األمبوذج اللساين ،فػ"الوظيفة الشعرية" عند
ياكبسوف ليست وقفا على الشعر ولكنها صفة ،عنده ،لكل خطاب ينزع منزعا أدبيا يدخلو ُب حدود
"الفن" .ونفس األمر بالنسبة لػ"الوظيفة البالغية" عند صباعة مو ،فهذا اؼبصطلح ال وبيلُ ،ب تشغيل
اعبماعة ،على فن اإلقناع وإمبا يرتبط بػ"الوظيفة األسلوبية" (الشعرية) ،اليت ىي صفة لكل خطاب يتجاوز
التواصل الوظيفي العادي إىل التأثَت الفٍت واعبمايل .والفرؽ الوحيد بُت اؼبصطلحُت أف أصحاب البالغة
العامة كانوا قد صاغوا مفهومهم ليشمل صبيع اػبطابات لغوية وغَت لغويةُ ،ب حُت قصر ياكبسوف
مفهومو على اػبطابات اللغوية ال غَت.
إف اختزاؿ "البالغة" عند صباعة مو ُب قانوف االنزياح الذي ال ىبرج عن اإلطار اللساين بثنائيتو اؼبعروفة :
اللغة والكالـ أفضى إىل "تضييق البالغة" ُب مقًتحهم ليس إىل بالغة النص األديب فقط ،وإمبا إىل بالغة
الوظيفة الشعرية على النحو الذي حددىا ياكبسوف ،بوصفها اؼبقوـ الذي ينقل اػبطاب اللغوي من
وظيفتو التواصلية اإلخبارية إىل وظيفتو اعبمالية التأثَتية.38
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وهبذا االعتبار تكوف "البالغة العامة" اليت بلورهتا صباعة مو امتدادا نظريا لػ "بالغة الشعر" ،حيث يتم
"تعميم" الوظيفة الشعرية على ـبتلف اػبطابات ،وىو ما بعث كثَت ا من الصدع ُب النظرية البالغية ؽبذه
اعبماعة ،اليت تطمح إىل صوغ أمبوذج بالغي عاـ (أو معمم) ُب الوقت الذي ال تستطيع فيو التخلي عن
مفهوـ أساس دافعت عنو البنيوية الشعرية ىو "االنزياح" ،وإف كاف ىذا اؼبفهوـ عند اعبماعة يتخذ موقعو
داخل "البالغة العامة" اليت بشرت هبا باعتباره ربوال يقع داخل اػبطاب الشعري أو اغبكائي أو العامي-
الشعيب ،وإف بدرجات ونسب متفاوتة .و"البالغة العامة" كما تنظر ؽبا اعبماعة ،ىي اليت سبكن من معرفة
النظرية العامة للتحوالت اليت تعًتي لغة اػبطاب ،إذ تفًتض أف اللغة ُب االستخداـ العادي ،الذي يتغيا
التوصيل ،توجد ُب "الدرجة الصفر" من البالغة ،وال يكوف ؽبا نصيب من "البالغية" إال إذا توجو اؼبتكلم
إىل التصرؼ ُب اللغة اؼبعيارية بإجراء ربويالت فيها انطالقا من التقنيات اليت يوفرىا لو "العتاد البالغي".
وبذلك يكوف موضوع البالغة ،عند ىذه اعبماعة ،متحددا ُب ربليل التقنيات التحويلية اليت تكسب
النص صفة "البالغية".
لقد كشفت صباعة مو من خالؿ مشروعها البالغي اؼبوسع ،الذي بسطتو ُب مصنف "البالغة العامة" عن
طموحها اؼبعلن إىل إحياء البالغة القديبة ،وإعادة صياغتها وفق أمبوذج تصنيفي وتفسَتي ،يبكن من
اكتشاؼ القوانُت الضابطة للصفة البالغية ُب كل االستخدامات اللغوية .وقد جاءت تنظَتاهتم لػ"لبالغة
البصرية" حلقة أخرى ُب سلسلة التوجو البالغي العاـ الذي دأبت اعبماعة على رسم معاؼبو.
18

وهبذا االعتبار تكوف جهود ىذه اعبماعة منضوية ضمن مشاريع "البالغة اعبديدة" الساعية إىل تثبيت
دعائم "البالغة العامة" دبفهومها األرسطي القدمي ،لكن حصر اعبماعة "البالغة" اليت أرادوىا "عامة" ُب
"مبدإ االنزياح" جعل مشروعهم ال ينقاد ألنواع أدبية أخرى غَت الشعر ،كما يشهد على ذلك التعثرات
اليت شابت مقًتح ىذه اعبماعة عندما حاولوا تعميمو على "السرد" مثال.39
 3ػ البالغة وضع ظبيائي:
لقد اكتشفت السميائيات اغبديثة مدى الثراء الذي تنطوي عليو اؼبعرفة البالغية بوصفها منهجا للتفكَت
موضوعو اللغة ،فسعت إىل اإلفادة من اإلمكانات اليت توفرىا الشبكة اؼبفهومية للبالغة ،واسًتاتيجيتها
اؼبعتمدة ُب وصف النصوص وتفسَتىا ،وىو ما أسهم ُب زبليص النظر البالغي من الثنائية اغبادة اليت
كانت قد حصرت نفسها فيها :نزوعها إىل اؼبنطق واعبدؿ من جهة ،وميلها إىل الشعر وعربه إىل فن
الكتابة من جهة مقابلة.
لقد أعطت السميائيات اغبديثة دفعا كبَتا للبالغة ،فأعادت ؽبا الروح من جديد بعد أف انكفأت على
ذاهتا انكفاء سلبها ديناميتها النصية وحصرىا ُب "الصياغة" .لكن البالغة ستفلح ،بوصفها تفكَتاُ ،ب أف
تقاوـ أسباب فنائها وتقاوـ عاديات الزمن .إذ مل تعد حبيسة النظرة اؼبعيارية الضيقة اليت ربصرىا ُب صور
التعبَت ،بل أصبحت ،وقد زبلت عن الروح اؼبعيارية اليت أعبمت صبوحها اإلبداعي ،تقدـ نفسها باعتبارىا
نسقا ربليليا ،ونظاما واصفا لو القدرة على استيعاب ـبتلف أنواع اػبطاب ،فألفيناىا ترتاد زبصصات مل
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تكن قد اعتادت ارتيادىا من قبل ،مثل التحليل النفسي واألنثروبولوجيا والفلسفة واللسانيات ،كما
استطاعت أف ذبدد نفسها ضمن اؼبناىج النقدية اؼبنضوية ربت القراءة النسقية ،مثل النقد اعبديد
والشعرية والتداوليات والنقد الثقاُب ،ساعية من كل ذلك إىل تأسيس مفهوـ "البالغة العامة" ،الذي
أسعفها ُب ربقيق طموحها جملاوزة "نظرية االستعارة" ودراسة األسلوب ،إىل "نظرية ُب اػبطاب"؛ أي لغة
واصفة تتوخى وصف وربليل صبيع األنساؽ السميائية الدالة.
يشكل التوجو السميائي النصي مسعى رائدا لتحديث اؼبعرفة البالغية وتطويرىا ،وبذلك فهو ينضوي
ضمن اعبهود اليت يبذؽبا بالغيوف ؿبدثوف كبار لبياف مدى صالبة األساس العلمي لقياـ "بالغة عامة"
نسقية ذبمع ُب ضفَتة واحدة بُت التصديق (اإلقناع) والتخييل (اإلمتاع).40
وقد ازبذ البحث اغبديث عن علم شامل للخطابات تسميات ـبتلفة منها ظبيائيات النص األديب،
و"علم النص" الذي صرح فوف ديك بأنو الوريث الشرعي للبالغة  .41لكن انطالؽ ىذه اعبهود البالغية
من ؾباالت معرفية خارجية (اللسانيات والسميائيات) هبعلها مرهتنة بالضرورة إىل نسق اصطالحاهتا ،وىو
ارهتاف دفع ببعض اؼبعاصرين إىل االرتياب ُب جدوى النتائج اليت يبكن ربصيلها من مثل ىذه احملاوالت
"التعميمية" ،ألهنا إف دلت على وجود موضوع لػ"بالغة عامة" ،فإهنا "مل تقدـ بديال مالئما للموضوع
يؤدي بالبالغيُت إىل الزىد ُب خدمات ىذا العلم العتيق :البالغة".42
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لقد أصبح العزـ معقودا عند أصحاب التوجهات البالغية التعميمية على ذبديد شبكة اؼبفاىيم البالغية،
وربديث اصطالحاهتا حىت تستوعب ـبتلف األشكاؿ اػبطابية :السياسية واإلشهارية والًتبوية والقضائية
والدينية والفلسفية .كما صحت عندىم النية على تطوير االسًتاتيجية اؼبعتمدة ُب التحاليل البالغية،
حبيث سبتد لتشمل أشكاؿ التعبَت اإليقوين بدءا من "الكتابة" ووصوال إىل "الصورة"  .43وىو تعديل ُب
التفكَت البالغي فرضتو التحوالت العميقة اليت شهدىا العصر الذي بات يعرؼ ،بسبب االنفجار اؼبهوؿ
اغباصل ُب التقنيات الرقمية اغبديثة ،بػ"عصر الصورة".44
وقد ترتب عن ذلك واقع صبايل جديد مل تعد السيادة فيو مقصورة على العالمات اللسانية وحدىا ،بل
أصبحت األنساؽ السميائية الدالة صبيعها موضوعا رئيسا وأثَتا للتحليل البالغي السميائي ،إذ "مل زبرج
مقاربات البالغة عن إطار التحليل السميائي للخطاب الذي يسعى إىل البحث عن كلياتو وقوانينو
وأنساقو ومعرفة أجزائو؛ حبيث يتم تقطيع الوحدات اػبطابية تقطيعا وباكي اإلجراء اللساين الوصفي،
ويتجاوزه ُب اآلف نفسو ،ألنو يتعدى حدود اعبملة .ومن ىذا اؼبنطلق ًب النظر إىل البالغة على أهنا فرع
من اػبطاب ،إف مل تكن نظرية للخطاب".45
لقد استطاعت البالغة بانفتاحها على بعض اآلليات اؼبنهجية لتخصصات اعبوار مثل اللسانيات
واألسلوبيات والشعريات والسميائيات أف توسع من حقلها اإلجرائي ليشمل صبيع أفانُت القوؿ ،فكاف أف
أصبحت "البالغة ،هبذا اؼبفهوـ ،مرادفة للسميائيات من حيث ىي ىندسة ذىنية لعوامل اللغة والفكر".46
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إف ىذه الوجهة ُب التفكَت البالغي تذكر من وجوه عدة ،وخاصة من زاوية اؼبقاصد ،باؼبسار الذي قطعتو
اللسانيات ُب طموحها لتحقيق "كبو كلي" ىبتزؿ أكباء صبيع اللغات الطبيعية ،وقد اقتدت البالغة ،على
ما يظهر ،باللسانيات ُب ىذا اؼبقصد فلم يعد طموحها

منحصرا ُب بالغة لغة بعينها ،وإمبا أصبحت

تتطلع إىل تشييد نسق بالغي كلي ،يشمل صبيع األنساؽ السميائية الدالة بوصفها "لغات" ،وىو ما
هبعل التحليل البالغي السميائيُ ،ب هناية اؼبطاؼ ،دينامية نصية حجاجية ُب منطلقها ،شعرية ُب
جوىرىا ،وعمومية ُب متصوراهتا .ولعل مقاؿ ىنريش بليث عن "البالغة واألسلوبية" أف يكوف أجرأ ؿباولة
لتجاوز الثنائية اغبادة اليت ذباذبت تسمية "بالغة"  ،47عندما توزعت مباحثها ما بُت قطب اؼبنطق الذي
يفردىا جملاؿ اإلقناع وآلياتو ،وقطب األدب الذي يبحضها للبحث ُب صور األسلوب.
لقد حاوؿ بليث ُب ىذا اؼبقاؿ اؼبطوؿ أف يبلور مفهوما نسقيا تغدو البالغة دبقتضاه علما أعلى يشمل
التخييل واغبجاج على حد سواء ،وقد شكل اإلغباح على منطقة التالقي بُت القطبُت وتوسيعها مدخال
تلطف منو بليث لتحقيق ىذا اؼبقصد العزيز .فقد حدث خالؿ رحلة انشطار طويلة بدأىا – ويا
للمفارقة -أرسطو نفسو عندما فصل "اػبطابة" عن "الشعرية" أف توسع البعد األسلويب الشعري ُب
البالغة على حساب البعد الفلسفي التداويل ،وىو البعد الذي عمل على "تأميم" األجزاء الشاسعة اليت
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كانت تشكل "إمرباطورية البالغة"  ،1ليعلن نفسو – بعد ذلك -موضوعا وحيدا للبالغة اليت ضاقت بعد
إجراءات "التأميم" ،لتصبح "نظرية ُب األسلوب" ،وىي اليت كانت "نظرية ُب اػبطاب".
وقد استلزـ ذلك هنضة بالغية ركزت جهودىا على اسًتجاع األجزاء اؼبفقودة واؼبصادرة لتأسيس "بالغة
جديدة" تصهر القطبُت (التخييل والتداوؿ) ،وتدمج بينهما ُب منطقة مشًتكة يتم توسيعها وهتيئتها لتكوف
موضوعا لػ "بالغة عامة نسقية"؛ فقد كاف من مآخذ بليث اليت سجل على التوجو األسلويب الشعري
منزعو "التأميمي" الذي يعكس تطلعات إمربيالية توسعية ،سبثلت ُب مساع من أصحاب ىذا التوجو رامت
تضييق البالغة ومصادرة أراضيها غبساب مكوف من مكوناهتا ىو "العبارة"  ،2ليجري بذلك إنباؿ البعد
اغبجاجي التداويل الذي طاؼبا اغتنت بو البالغة القديبة قبل أف زبتزؿُ ،ب هناية اؼبطاؼ ،إىل "نظرية ُب
صور التعبَت"؛ البعد الذي شدد عليو أصحاب ىذا التوجو وعملوا على "تعميمو" ليصبح اؼبمثل الوحيد
للبالغة إف مل يكن ىو "البالغة" ،بعد أف كاف ؾبرد قطعة من أراضي "إمرباطورية البالغة" اؼبًتامية
األطراؼ .يقوؿ بليث" :لقد اعًتؼ منظروف ؿبدثوف مثل ج .ف .ليش وت .تودوروؼ وؾبموعة لييج
(ج .ديبوا و.ح.ـ كالنكبَتؾ وأؿ) بدقة فن العبارة القدمي (  )Elocutionوأسلوبية االنزياح ،وحاولوا

- 1محمد العمري ،البالغة الجديدة ص72 :

- 2محمد العمري  ،البالغة العامة والبالغات اؼبعممة ،فكر ونقد ع 2000 – 25ص61 :
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إدماجها اعتمادا على اللسانيات البنيوية ،كانت النماذج احملصلة هبذه الطريقة أحيانا أكثر سباسكا من
البالغة الكالسيكية ،غَت أهنا خبالؼ األخَتة تتخلى بشكل يكاد يكوف تاما عن التوجو التداويل".48
يطمح ىنريش بليث ،كما يظهر من العنواف الفرعي لكتابو ،إىل بناء "مبوذج ظبيائي لتحليل النص" ،وىو
مقصد تلطف بليث ُب ربقيقو بدرس "البالغة" ُب القسم األوؿ ،وفحص "األسلوبيات" ُب القسم الثاين،
ليخلص ُب القسم الثالث إىل اقًتاح أمبوذج أسلويب جديد أطلق عليو "التحليل السميائي".
يستند مقًتح بليث ُب أساسو النظري إىل مشروع ظبيائي قائم على أسلوبية االنزياح إال أنو يشتغلُ ،ب
اآلف نفسو ،على اؼبستوى التداويل ،كما يعيد تشغيل نسق الوجوه البالغية القديبة اؼبستند إىل مبدأين:
االنزياح واألثر االنفعايل.
يبثل مبوذج بليث ُب "التحليل السميائي النصي" مسعى صاحبو لتشييد نسق يتعامل مع اػبطابات
اؼبختلفة حسب مقاماهتا وتبعا ؼبقصديتها ،حبيث يراعي ُب ربليل اػبطاب ثالثة أبعاد ىي :الًتكيب
والداللة والتداوؿ ،مدخلو إىل ذلك الدمج بُت فن العبارة القدمي (البالغة القديبة) وأسلوبية االنزياح مع
تطوير نتائجهما وربسينها وتصحيحها إذا اقتضى اغباؿ.49
وزيادة على ذلك يضم مقًتح بليث مكونا تداوليا يسمح دبعاعبة التنوعات اليت أنتجها النموذج االنزياحي
بطريقة ـبتلفة وتبعا ؼبقصديتها  .50ويستند التمييز بُت اػبطابات اؼبختلفة (يومي وشعري وخطيب) ُب
أمبوذج بليث إىل مقامات التواصل اليت يتنزؿ فيها اػبطاب ،كما تتدخل اؼبقاصد ُب ربديد طبائع
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اػبطابات استنادا إىل "القيمة اؼبهيمنة" حسب مفهومها عند ياكبسوف ،وىو ما هبعل العالقة بُت
اػبطابات ،تبعا ؽبذا الفهم ،قائمة على التداخل واالتصاؿ وليس على القطيعة واالنفصاؿ .يقوؿ بليث
راظبا حدود التداخل والتخارج بُت اػبطابات اؼبختلفة:
"إذا ماؿ التواصل البالغي إىل التواصل الشعري فإف الصورة البالغية تتحوؿ إىل صورة شعرية .وىذا
يتضمن تغيَتا ُب الوظائف .ففي حُت يرتبط التواصل البالغي (مثل التواصل اليومي) بوظيفة مقصدية
ملموسة ال بوظيفة لسانية ،فإف الغرض من (ت ش) ،حبسب ياكبسوف ،ليس إال غرضا ُب ذاتو (الغنائية
الذاتية) ،أي أف الدليل اللساين وبيل على نفسو ،ومن ىذه الزاوية فإف (ت ش) ال يرتبط بعناصر خارج
اللغة ،بل يكوف نظامو التواصلي اػباص ،ومع ذلك فإف ىذه اؼبعاعبة ال تعٍت أف ىناؾ رجوعا إىل تصور
عتيق وعازؿ لألدب ،بل إهنا أكثر تعقيدا ُب الواقع ،فالوظيفة الشعرية ال تلغي الوظائف األخرى ،بل
تكتفي باؽبيمنة عليها ،فالواقع أف النص الشعري وبتوي عناصر شعرية وعناصر إخبارية ،وإذا وقعت
انزالقات ُب تراتبية الوظائف النصية ،تبعا لتغَت ُب مبط التلقي ،فقد ينتج عن ذلك شعرنة نص أو ضياع
شاعريتو[ ]...وينبغي ترتيب الصور اللسانية حسب اؽبيمنة الوظيفية ،وبذلك ستنتمي حينا إىل تصور
أسلويب شعري ،وحينا إىل تصور بالغي ،وحينا إىل تصور يومي".51
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انطلق بليث ُب تشييد نسقو ُب "التحليل السميائي" من إقامة فرضية تعترب الصورة البالغية الوحدة
اللسانية اليت تشكل انزياحا ،وبذلك يكوف "فن العبارة" نسقا من االزياحات اللسانية .وقد اعتمد بليث
مبوذج موريس السميائي لتمييز ثالثة أصناؼ من االنزياحات ىي:
 /1انزياح ُب الًتكيب (العالقة بُت الدالئل)
 /2انزياح ُب التداوؿ (العالقة بُت الدليل واؼبرسل واؼبتلقي)
 /3انزياح ُب الداللة (العالقة بُت الدليل والواقع)
وحدد بليث الصور التداولية باعتبارىا انزياحا بالقياس إىل معيار التواصل اللساين ،حيث إهنا سبثل نسقا
من "أشباه أفعاؿ الكالـ"؛ أي من أشكاؿ صورية للتواصل ،معتربا أف وضع ىذه الصور ُب نسق يفًتض
تصنيف صبيع أفعاؿ الكالـ اؼبمكنة ،وعلى ىذه القاعدة يبكن إقامة "كبو ثاف" للتواصل يولد صبيع الصور
التداولية.52
إف "عمومية" البالغة ،عندما تتماىى بالسميائيات ،تصبح مرادفة لػ "أكباء اػبطاب" وأشكاؿ الصور،
وىكذا "هتاوت البالغة اؼبعيارية وتفريعاهتا اؼبختلفة من عليائها ،وانبثقت متصورات البالغة اعبديدة اليت
تتماىى مع السميائيات ُب كوهنا لغة واصفة ػبطابات اجملتمع".53
إف اعتماد البالغة نظرية ُب ربليل النصوص مرتد ،عند بليث ،إىل سببُت :تارىبي (يتعلق بإنتاج نصوص
حسب قواعد بالغية ،واستعماؿ تلك القواعد يسعف ُب الكشف عن تنظيم النصوص) ،ومنهجي
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(يرجع إىل ما أظهر النسق البالغي من قابلية لالستمرار عرب تاريخ طويل ،ومرونة تسمح بالتمادي ُب
تطبيقو على نصوص جديدة.54
إف البالغة اليت يدافع عنها ىذا التوجو ال تنحصر ُب البعد اعبمايل ،ولكنها تستثمر األفق العاـ الذي
تفتحو البالغة ُب االذباىُت األساسُت :االذباه اغبجاجي اؼبنطقي واالذباه األسلويب الشعري لتتحوؿ إىل
"ظبيائية أنواع اػبطاب"  55كما وصفها جَتار جونيت أو "علم واسع للمجتمع" كما يريدىا ىنريش
بليث" :هبب أف نسجل أوال أف البالغة قد صارت علما ،وأننا هندؼ من جهة ثانية إىل إقامة نظرية
بالغية ،وأف البالغة من جهة ثالثة ليست ؿبصورة ُب البعد اعبمايل بشكل صارـ ،بل إهنا تنزع إىل أف
تصبح علما واسعا للمجتمع".56
البالغة ُب السياؽ العريب:
لعل أوىل اإلشكاالت اؼبعرفية واؼبنهجية اليت تواجو الباحث ُب البالغة العربية ذلك االضطراب الذي
يعًتي تشغيل مصطلح "بالغة" ُب نظامنا النقدي والبالغي القدمي ،فنظرة ُب ىذا النظاـ عجلى تظهر
حَتة اصطالحية ناصبةُ ،ب تقديرنا ،عن تداخل مباحث بالغية رئيسة استبدت بالدرس البالغي العريب
ىي البياف والبديع والفصاحة والبالغة ،ولذلك ال قبد ربديدا واحدا جامعا وشامال حصل عليو االتفاؽ
ُب اؼبدونة البالغية العربية لتعيُت اؼبقصود بتسمية "بالغة" ،وىو أمر يبكن أف يرتد إىل أف مباحث البالغة
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ُب السياؽ العريب مل تكنُ ،ب طور النشأة ،ؿبصورة ُب ميداف البالغة لذاتو وإمبا توزعتها علوـ عربية
وإسالمية أخرى مثل النحو والفقو والكالـ والتفسَت.57
ؽبذا االعتبار كاف الباحث "سَتتكب خطأ إذا ىو اعتقد أف االىتماـ بػ "البياف" بأساليبو وآلياتو وأصنافو
كاف من اختصاص علماء البالغة وحدىم ،ىؤالء الذين جعلوا من "علم البياف" أحد األقساـ الثالثة
اليت ينقسم إليها "علم البالغة" العربية (علم اؼبعاين ،وعلم البياف ،وعلم البديع) .فالبالغيوف الذين اذبهوا
ىذا االذباه كانوا آخر من ظهر على مسرح الدراسات البيانية ،كما أف تصنيفهم ذلك لعلوـ البالغة مل
يتقرر بصورة هنائية إال ُب مرحلة متأخرة ،وبكيفية خاصة مع السكاكي اؼبتوَب سنة 626ىػ .أما قبل ذلك
فلقد كاف مصطلح "البياف" يشمل كل األساليب والوسائل اليت تساىم ،ليس فقط ُب تكوين ظاىرة
"البالغة" ،بل أيضا ُب ما بو يتحقق التبليغ".58
وإذف ،فقد كاف بدىيا أف تتعدد اؼبفهومات اػباصة بالظاىرة البالغية تبعا لتعدد التصورات ،اليت ارهتن
إليها اػبطاب البالغي العريب ،الذي تأسس داخل حقوؿ معرفية متباينة ُب الرؤية واؼبنهج ،وإف توحدت
ُب بعض اؼبقاصد مثل نظرية اإلعجاز اليت شكلت أس كل حبث "عريب" ُب البالغة .ومن ىنا كانت
اؼبعضلة اليت تواجو الباحث ُب البالغة العربية معضلة ضبط اؼبفهوـ وربديد استعماالتو ،فذلك مطلب
يقتضي جهدا كبَتا وشاقا لتتبع اؼبسارات اؼبختلفة اليت سلكتها البالغة العربية ،وتعرؼ التحوالت العميقة
اليت رافقت والدة مصطلح "بالغة" ،الذي حاطو كثَت غموض والتباس فيما يتصل باعبانب اؼبصطلحي.
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وقد أسهمت ُب ذلك عوامل عديدة تأٌب ُب مقدمتها االعتبارات اإليديولوجية اليت كاف يقع االرهتاف
إليها ُب تشغيل مصطلح وإقصاء آخر.
لعل أظهر مثاؿ ؽبذه اغبَتة االصطالحية اليت وظبت تشغيل مصطلح "بالغة" ُب السياؽ العريب ما جاء ُب
باب "البياف" من كتاب "البياف والتبيُت" للجاحظ ،حيث قبد كلمة "خطيب" ترد ُب استعماؿ اعباحظ
مرادفة لكلمة "بليغ" ،مثل قولو ..." :إذا كاف اػبليفة بليغا والسيد خطيبا"  59بل إف "البالغة" إمبا تتحدد
ُب الكتاب باعتبارىا مراعاة لشروط "اػبطابة" كما يظهر من ىذا الشاىد" :أوؿ البالغة اجتماع آلة
البالغة وذلك أف يكوف اػبطيب رابط اعبأش ساكن اعبوارح قليل اللحظ.60"...
وقد تفطن القدماء إىل اػبلط والتشويش اللذين وظبا توصيف اعباحظ للبالغة فانتقدوه صنيع صاحب
"نقد النثر" الذي كتب يقوؿ معرضا باؼبشروع البالغي الذي حاولو اعباحظ ُب "البياف والتبيُت":
"وقد ذكر الناس البالغة ووصفوىا بأوصاؼ مل تشتمل عليها ،وذكر اعباحظ كثَتا فبا وصفت بو ،وكل
وصف منها يقصر عن اإلحاطة حبدىا".61
كما وجدنا عند ابن سناف اػبفاجي انتقادا حملاوالت القدماء حد البالغة حبدود وجدىا،عند التحقيق،
غَت صحيحة":وقد حد الناس البالغة حبدود إذا حققت كانت كالرسوـ والعالئم وليست باغبدود
الصحيحة" .62أما ابن األثَت وىو من البالغيُت اؼبتأخرين فقد كتب يقوؿ ُب الفصل الذي عقده لػ
"الفصاحة والبالغة" من اؼبثل السائر" :اعلم أف ىذا باب متعذر على الواِب ،ومسلك متوعر على
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الناىج ،ومل يزؿ العلماء من قدمي الوقت وحديثو يكثروف القوؿ فيو والبحث عنو ،ومل أجد من ذلك ما
يعوؿ عليو إال القليل".63
إف أقصى ما يبكن أف هبد الباحث عن حد لػ "البالغة" ُب اؼبوروث العريب ،بعض إشارات مبثوثة ُب
تضاعيف اؼبدونات النقدية والبالغية القديبة مداره على اإليباء إىل أف ىناؾ "نظما و"صياغة" و"تصويرا"
و"نسجا" و"تعبَتا" دومبا تدقيق للمفاىيم أو ترسيم للحدود .أما العثور عن حد للبالغة ُب موروثنا العريب
يكوف جامعا مانعا ،كافيا شافيا ،فإنو يبثل بالنسبة لباحث بالغي معاصر "أعز ما يطلب" بل "اؼبنية
واألمل" دوهنما خرط القتاد ،وىو ما عناه ضبادي صمود بقولو إف "عدـ التقيد بضوابط التعريف واكبصار
مفهومو عندىم ُب استعراض اػبصائص اليت ربقق البالغة ،سيكوف السمة الغالبة على تعريف البالغة ُب
كل مراحلها ،ولن قبد صدى ألي ؿباولة تروـ الوقوؼ على اغبد اعبامع اؼبانع"

 .64وىي ظاىرة وقع

االنتباه إليها منذ القدمي ،يقوؿ العسكري مثال بعد أف أثٌت على جهد اعباحظ ُب "البياف والتبيُت" أشهر
كتب البالغة العربية ..." :إال أف اإلبانة عن حدود البالغة وأقساـ البياف والفصاحة مبثوثة ُب تضاعيفو،
ومنتشرة ُب أثنائو ،فهي ضالة بُت األمثلة ال توجد إال بالتأمل الطويل ،والتصفح الكثَت".65
يستطيع اؼبتتبع لتاريخ البالغة العربية أف يلحظ أف مصطلح "بالغة" مل يهيمن إال ُب العصور اؼبتأخرة،
فقد ذكر ابن خلدوف أف االسم األوؿ الذي كاف شائعا بُت اؼبشتغلُت بالدراسات البالغية ىو "البياف"،
الذي شكل "أصال" تفرعت عنو "العلوـ البيانية" الثالثة ،وىي "علم البالغة" الباحث ُب "الدالالت اليت
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للهيآت واألحواؿ واؼبقامات اليت تطابق باللفظ صبيع مقتضيات اغباؿ" ،و"علم البياف" الذي يبحث ُب
الداللة على الالزـ واؼبلزوـ ٍب "علم البديع" الذي يبحث ُب وسائل ربسُت الكالـ وتزيينو.66
وقد ظلت التسميات الثالث شائعة ُب اؼبشرؽ واؼبغرب ،وإف كانت قد تبادلت "اؼبواقع حبسب الظروؼ
التعليمية والثقافية واالجتماعية ،ولكن ىذا التبادؿ مل يكن إال ُب عناوين الكتب .وأما داخلها فكانت
تتعايش وتتفاعل وتتداخل ،ىكذا هبد اؼبهتم "أسرار البالغة" ،ويعثر على "البديع" ،ويواجو "البياف
والتبيُت" ،ولكنو هبد ُب كل كتاب من ىذه الكتب حديثا عن العلوـ الثالثة".67
البالغة اإلقناعية :البػي ػػاف
يبكن ؼبتتبع تاريخ البالغة العربية أف يلحظ أف "البياف" مصطلح ظهر قبل أف تتبلور كلمة "بالغة"
وتستقر مفهوما واضح اؼبعامل ُب الًتاث العريب.
يثَت مصطلح "بياف" الكثَت من اللبس عند القارئ غَت اؼبتخصص ،الذي تعود أف يعترب "البياف" واحدا
من أقساـ ثالثة تكوف ؾبتمعة "علم البالغة" وىي "اؼبعاين" و"البياف" و"البديع" .والواقع أف الدراسات
البيانية مل تعرؼ ىذا التقسيم الثالثي لعلوـ البالغة إال ُب مرحلة متأخرة بعد أف غلب على البالغيُت
اؼبتأخرين ىوس التقسيم والتصنيف .ويبكن تعيُت كتاب "مفتاح العلوـ" للسكاكي بداية ؽبذه اؼبرحلة ،وإال
فإف مصطلح "البياف" كاف قبل ذلك يشمل كافة الوسائل اليت تكوف ظاىرة "بالغة" بل وكل ما يبكن أف
يتحقق بو "التبليغ" ،كما يبكن أف يستفاد من إشارات ابن خلدوف ُب الفصل الذي عقده لػ "علم البياف"
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من مقدمتو ،حيث يذكر أف "البياف" شكل االصطالح األكثر شهرة عند اؼبشتغلُت بعلوـ اللساف العريب،
فقد كاف يأٌب عندىم على رأس الالئحة اؼبصطلحية اليت تضم أصناؼ ىذا العلم ،فتحت "البياف" يندرج،
كما أشار ابن خلدوف" ،علم البالغة" و"علم البياف" و"علم البديع".68
يوكد ىذا الفهم ويرجحو ما قبده عند ضياء الدين بن األثَت ،وىو بالغي متأخر نسبيا من توسيع ؼبفهوـ
"البياف" سباما مثلما كاف عند سابقيو ،وىو ما يبكن استبانتو من قولو..." :وعلى ىذا فموضوع علم البياف
ىو الفصاحة والبالغة وصاحبو يسأؿ عن أحواؽبما اللفظية واؼبعنوية"

 .69فهذا الكالـ داؿ على أف

"البياف" عند ابن األثَت مفهوـ جامع يضم بُت أحنائو "البالغة" برمتها كما يشهد على ذلك انبناء كتابو
"اؼبثل السائر" على مقالتُت :األوىل ُب الصناعة اللفظية والثانية ُب الصناعة اؼبعنوية  70وفيهما أدخل ابن
األثَت صبيع األوجو البالغية مثل السجع والتجنيس واالستعارة واإلطناب والكناية ...وربط ذلك كلو
بصناعة تأليف الكالـ من اؼبنظوـ واؼبنثور.
وقد غبظ ؿبمد مفتاح أف تداوؿ مصطلح "البياف" قبل أف تظهر تسمية "بالغة" ليس قصرا على
الدراسات البيانية اؼبشرقية ،ولكنو ظاىرة شائعة ُب الدراسات البيانية اؼبغربية أيضا ،فػ "اؼبتتبع للدراسات
البالغية العربية ُب اؼبغرب هبد ،حقا ،أف االسم الذي كاف شائعا بُت أوساط اؼبتعلمُت اؼبغاربة ىو اسم
"البياف" ،ذلك أف الكتب اليت وصلتنا ؼبؤلفُت مغاربة تنعت تلك العلوـ الثالثة (علم البالغة وعلم البياف
وعلم البديع) باسم "علم البياف".71
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إف لفظة "بياف" مل تكن متميزة من غَتىا من ألفاظ العربية قبل القرف الثالث للهجرة ،لكن تشغيل
اعباحظ ؽبا ُب كتابو "البياف والتبيُت" سَتفعها إىل مستوى "اؼبفهوـ" ،الذي يأٌب على رأس الئحة
مصطلحية للداللة على علم جديد زبلق وتبلور ٍب آف األواف لتوصيفو وتسميتو ،فإذا كاف ابن اؼبعتز قد
أفرد مصطلح "بديع" للداللة على أوجو العبارة الشعرية والتمثيل ؽبا فانشغل ،تبعا لذلك ،بإحصاء األنواع
البديعية والتمثيل ؽبا ،فإف "بياف" اعباحظ معٍت أساسا بػ "التبليغ" دبا ىو "كشف للمعٌت" للقارئ أو
السامع بغرض إقناعو وإفهامو .يقوؿ" :البياف اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع اؼبعٌت ،وىتك
اغبجاب دوف الضمَت حىت يفضي السامع إىل حقيقتو ،ويهجم على ؿبصولو كائنا ما كاف ذلك البياف،
ومن أي جنس كاف الدليل ،ألف مدار األمر والغاية اليت هبري إليها القائل والسامع إمبا ىو الفهم
واإلفهاـ ،فبأي شيء بلغت اإلفهاـ وأوضحت اؼبعٌت فذلك ىو البياف ُب ذلك اؼبوضع".72
إف البياف عند اعباحظ "اسم جامع" تندرج ربتو صبيع أصناؼ الداللة أو "وجوه البياف" اليت وبصرىا
اعباحظ ُب طبسة ال تزيد وال تنقص" :وصبيع أصناؼ الدالالت على اؼبعاين من لفظ وغَت لفظ طبسة
أشياء ال تنقص وال تزيد أوؽبا اللفظ ٍب اإلشارة ٍب العقد ٍب اػبط ٍب اغباؿ اليت تسمى نصبة".73
إذا كاف ابن اؼبعتز الشاعر والناقد واػبليفة قد انشغل أساسا ُب كتابو "البديع" باعبوانب الفنية واعبمالية ُب
اػبطاب ،فإف اعباحظ مل يكن ؾبرد أديب وناقد وإمبا كاف قبل ىذا وبعده "متكلما" ،واؼبتكلم ،دبا ىو
صاحب مقالة ورئيس كبلة ،ال يعنيو اعبانب الفٍت واعبمايل ُب اػبطاب بقدر ما تعنيو فعالية اػبطاب
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وقباعتو؛ أي اعبوانب االستداللية ُب العملية البيانية ،ومن ىنا كاف "البياف" ،عند اعباحظ ،منظورا إليو من
زاوية وظيفتو العملية واإلقبازية؛ أي القدرة على التأثَت ُب السامع لتعديل موقفو أو سلوكو من خالؿ
اؼبزاوجة ُب اػبطاب بُت الصنعة اللفظية واغبجة العقلية.
إف "بياف" اعباحظ ىو بالغة اػبطابة القائمة على اؼبقاـ ومراعاة أحواؿ اؼبخاطبُت ،وىو اعتبار وجو
اعباحظ إىل التنظَت ؼبقومات اػبطاب اإلقناعي انطالقا من مفهوـ "اؼبقاـ اػبطايب" .يقوؿ:
"واؼبعٌت ليس يشرؼ بأف يكوف من معاين اػباصة وكذلك ليس يتضع بأف يكوف من معاين العامة ،وإمبا
مدار الشرؼ على الصواب وإحراز اؼبنفعة مع موافقة اغباؿ وما هبب لكل مقاـ من مقاؿ"

 .74ومن

الوقائع اليت تؤكد ذلك أف اعباحظ يستعمل "البالغة" و"اػبطابة" دبرونة تقًتب من الًتادؼ كما يظهر من
قولو مثال ..." :إذا كاف اػبليفة بليغا والسيد خطيبا"  ،75ينضاؼ إىل ذلك ما أظهره اعباحظ من عناية
فائقة بإثبات النصوص اػبطابية وتعقب أخبار اػبطباء ،وىو ما ينهض دليال على أف اعباحظ متوجو ُب
ىذا الكتاب إىل وضع األسس العامة لنظرية اػبطاب اإلقناعي .لقد "كاف اعباحظ يقدـ وسيلة للحوار
ُب عصره بُت الفرقاء ُب اجملاؿ الفكري والسياسي ،اغبوار من خالؿ الرصيد اػبطايب العريب من جهة،
وأحواؿ اؼبخاطبُت من جهة أخرى ،اؼبهم كيف يكوف اػبطاب ناجعا ،فاعال".76
إف عناية اعباحظ بػ "البياف" نابعة من عنايتو بوظيفية اػبطاب وقباعتو ،حيث اؼبدار على الغايات
واؼبقاصد اليت يرظبها اؼبتكلم ػبطابو ،وىو فهم يسلمنا إىل أف حرص اعباحظ على "البياف" مرهتن إىل
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الوظيفة العملية واإلقبازية اليت ينيطها بالعملية البيانية ككل ،حيث "اؼبتكلم" عنده ناىض بوظيفة "بيانية"
و"تبيينية" بطريق كشف قناع اؼبعٌت وتوضيحو للسامع ،ومن أجل أف يتحقق "البياف" (= اإلفهاـ) ينيط
اعباحظ بالسامع وظيفة "التبُت" (=الفهم) اليت تقتضيو التأمل ُب اؼبعٌت من أجل تفهمو ،وىو جهد هبعل
السامع شريكا للمتكلم ُب الفضل ،إذ بدونو ال تتحقق "اؼبقاصد" اليت يهفو إليها اؼبتكلم ،ولذلك أوىل
اعباحظ عناية خاصة للمستمع –اؼبخاطب الذي أصبح ؿبددا أساسا ُب العملية البيانية" ،ألف مدار
األمر على البياف والتبيُت ،وعلى اإلفهاـ والتفهم ،وكلما كاف اللساف أبُت كاف أضبد ،كما أنو كلما كاف
القلب أشد استبانة كاف أضبد ،واؼبفهم لك واؼبتفهم عنك شريكاف ُب الفضل".77
وماداـ مدار األمر ،عند اعباحظ ،على "البياف والتبيُت" فقد اىتم بشروط "اإلرساؿ اعبيد" لضماف
حصوؿ "االستجابة اؼبرجوة" ،حيث وجدناه يفصل القوؿ ُب العناصر اػبارجية اليت تشًتط ُب العلمية
البيانية مثل سالمة النطق وطالقة اللساف وعدـ تنافر األلفاظ العتقاده أف "البياف وبتاج إىل سبييز
وسياسة ،وإىل ترتيب ورياضة ،وإىل سباـ اآللة وإحكاـ الصنعة ،وإىل سهولة اؼبخرج ،وجهارة اؼبنطق،
وتكميل اغبروؼ .78 "...وقد بلغ من اعتقاد اعباحظ ُب أنبية اإلرساؿ اعبيد ُب اإلبانة وربقيق التصديق
أف يستعيذ ُب مفتتح كتابو من "العي" و"اغبصر" إذ "البياف بصر والعي عمى".79
وقد بلغ من إعالء اعباحظ من "البياف" أف مل وبصره ُب اػبطابُت الشعري واػبطايب ،بل جعلو يشمل
أنظمة رمزية وظبيائية أخرى عددىا ُب كتابو ،فشملت عنده اللفظ (الكالـ اؼبنطوؽ) واإلشارة (باليد
35

والرأس والعُت واغباجب واؼبنكب والثوب والسيف) واػبط (الكتابة) والنصبة (اغباؿ الناطقة بغَت اللفظ
واؼبشَتة بغَت اليد) ،والعقد (اغبساب باليد عوض اللفظ واػبط).80
إف البياف عند اعباحظ منظورا إليو من زاوية وظيفتو الكالمية ىو سلطة تقدر اؼبتكلم على التأثَت ُب
السامع إليقاع التصديق وربقيق اؼبقاصد ،ذلك أف "مدار األمر والغاية اليت إليها هبري القائل والسامع إمبا
ىو الفهم واإلفهاـ ،فبأي شيء بلغت اإلفهاـ ،وأوضحت عن اؼبعٌت ،فذلك ىو البياف ُب ذلك
اؼبوضع".81
لكل ذلك استخلص ضبادي صمود أف أبرز ما ساىم بو صاحب "البياف والتبيُت" ىو "تنزيلو ـبتلف
األساليب البالغية اؼبعروفة إىل عهده ُب حيز "البياف" الذي ازبذ منو إطارا عاما للبالغة والفصاحة".82
البالغة الشعرية :البديػ ػػع
قبل أف يظهر مصطلح "بالغة" بوصفو اغباكم اعبديد ألرض اػبطاب ُب الًتاث العريب ،كاف التأمل
ُب اػبطاب "البليغ" قد أفرز عديد مصطلحات رصد لوصف اػبطاب "البليغ" إنتاجا وتلقيا ،ويرجح
الدارسوف أف يكوف مصطلح "البديع" ،الذي استعملو ابن اؼبعتز ُب القرف الثالث للهجرة عنوانا لكتاب
مستقل ،أقدـ تأمل ُب اػبطاب األديب من منظور اػبصوصية التعبَتية 83 ،فهو أوؿ تأليف "صنف ُب
البديع ورسم فنونو ،وكشف عن أجناسها وحدودىا بالدالالت البينة والشواىد الناطقة ،حبيث أصبح
إماما لكل من صنفوا ُب البديع بعده ،ونرباسا يهديهم الطريق".84
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وقد شعر ىذا الناقد والشاعر واػبليفة جبدة ىذا اؼببحث على البالغة العربية فنبو على ذلك بالقوؿ:
"البديع اسم موضوع لفنوف من الشعر يذكرىا الشعراء ونقاد اؼبتأدبُت منهم ،فأما العلماء باللغة والشعر
القدمي فال يعرفوف ىذا االسم ،وال يدروف ما ىو"  ،85كما فخر بسبقو إىل التصنيف ُب ىذا الفن" :وما
صبع فنوف البديع وال سبقٍت إليو أحد"  .86وىو فضل أقر لو بو القدماء مثل ابن رشيق الذي صرح أف "
البديع ضروب كثَتة ،وأنواع ـبتلفة [ ]...على أف ابن اؼبعتز وىو أوؿ من صبع البديع وألف فيو كتابا".87
وإف كاف ربقيق ىذا "االدعاء" يقتضينا اإلشارة إىل أف ابن قتيبة ،وىو متقدـ على ابن اؼبعتز ،كاف قد
حاوؿ شيئا من ىذا ُب كتابو "تأويل مشكل القرآف" الذي " يبقى رغم اندراجو ضمن مشغل ديٍت عاـ،
ؿباولة عبمع اجملازات وتبويبها"  88مع التعريف هبا واستخراج شواىدىا من الشعر والقرآف ،والكتاب هبذا
االعتبار يبثل خطوة ىامة ُب طريق بلورة مباحث "البديع"  .ومن اؼبوكد أف ابن اؼبعتز مل يكن جاىال هبذا
الكتاب حىت يدعي لنفسو فضل السبق والريادة ُب ىذا اجملاؿ إال أف يكوف اؼبقصود ما عناه ابن رشيق بػ
"اعبمع" من أنو زبصيص كتاب مستقل للظاىرة ،وسبحيض مصطلح خاص ىو "البديع" لتوصيف الوجوه
البالغية اليت كانت تدرج من قبل ضمن مبحث "اجملاز".
وال منازعة ُب األنبية اليت يكتسيها عمل ابن اؼبعتز من ىذه الناحية ،فقد انتقل دبباحث "البديع" من
مرحلة ربسس اؼبشكالت البالغية ُب نطاؽ مشاغل دينية وأدبية عامة إىل مرحلة الصياغة اؼبنهجية ،اليت
تنتظم فيها اؼبادة البالغية وفق طريقة ـبصوصة تفرقها عن اؼبالبسات العقائدية لتصبح موضوع علم
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مستقل من جهة اؼبنهج واؼبصطلح .وهبذا الفهم ينتفي كل جداؿ حوؿ ريادة ابن اؼبعتز للدراسات
البديعية باإلقباز الذي قدـ ُب كتاب "البديع".
لقد ظل مصطلح "بديع" يتغذى لفًتة طويلة منذ أف سكو ابن اؼبعتز من التطبيقات النقدية واػبصومات
األدبية اليت بلغت ذروهتا ُب القرف الثالث للهجرة ،فتوسع معناه واغتنت داللتو ليجاوز اؼبفهوـ الذي كاف
يعنيو ابن اؼبعتز عندما شغلو أوؿ مرة.
ينصرؼ مصطلح "بديع" عند ابن اؼبعتز إىل الداللة على البحث الذي ينشغل أساسا بإحصاء
االنزياحات ُب العبارة الشعرية أو "ؿباسن الكالـ"  89باصطالحو والتمثيل ؽبا .وقد أحصى ابن اؼبعتز
العناصر اؼبكونة ؼبذىب البديع فكانت طبسة ىي :االستعارة والتجنيس واؼبطابقة ورد الصدر على العجز
واؼبذىب الكالمي ،ولكل أمثلة وشواىد أثبتها ابن اؼبعتز ُب مواضعها من الكتاب.
ويسًتعي انتباه الناظر ُب فنوف البديع اليت عدد ابن اؼبعتز أهنا صبيعها ألصق جبنس الشعر منها بالنثر ،ألف
ما وبتملو ىذا اعبنس (الشعر) من درجات اػبرؽ والتعقيد لتحقيق الوظيفة الشعرية يفوؽ طاقة النثر
ووظيفتو اػبطابية ،ولعل ىذا أف يفسر لنا ؼباذا قصر ابن اؼبعتز فنوف البديع على الشعر رغم حرصو اؼبعلن
ُب أوؿ الكتاب على ذكر ما وقع منها ُب النثر أيضا.
إف ابن اؼبعتز كما يظهر من كتاب "البديع" متوجو بشكل أساس إىل العناية ببالغة الشعر زبصيصا
القائمة أساسا على دراسة اؼبكونات الداخلية للخطاب دوف مراعاة ؼبقامو أو متقبلو ،ومن ىنا غابُ ،ب
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ىذا الكتاب ،كل حديث عن اؼبقاـ أو أحواؿ اؼبخاطبُت فباألحرى اعتبارنبا مقياسا يراعيو اؼببدع ُب
إنتاجو والناقد ُب تلقيو .إف ابن اؼبعتز منشغل ُب كتابو بإيراد الصور البديعية والتمثيل ؽبا دوف أية ؿباولة
لرصد الفروؽ بُت اػبطاب الشعري واػبطاب اإلقناعي .وهبذا االعتبار يبكن النظر البن اؼبعتز بوصفو رائدا
ُب التأسيس لبالغة عربية أصيلة تستطيع مباشرة موضوعاهتا بكثَت من الثقة والنجاعة ،حيث استطاع،
كما يظهر من استبصاراتو البالغية اليت ضمنها "كتاب البديع" ،أف وبدد بدقة اؼبوضوع األساس للبالغة
دبا ىي دراسة ؼبختلف أشكاؿ اجملاز.
انطالقا من ىذا الوعي توجو ابن اؼبعتز إىل استخالص السمات الفنية واعبمالية اليت ربدد "أدبية" األدب
ُب النظاـ البالغي العريب ،فانتهى من ذلك إىل وضع سجل بأنبها .وقد كاف ذلك أىم إقباز يقدمو ابن
اؼبعتز إىل الشعرية العربية ،حبث أصبح "البديع" مفهوما إجرائيا يعاِب وقائع نصية ملموسة قابلة للوصف
الدقيق دومبا استناد إىل اؼبعطيات النفسية والتارىبية كما ىو سائد ُب اؼبناوالت النقدية اليت ذبعل من
دراسة النص األديب مطية لعلوـ أخرى (التاريخ أو األخالؽ أو االجتماع) ،وهبذا االعتبار نظر لػ "كتاب
البديع" بوصفو " فجر الشكالنية العربية األصيلة ُب البالغة والنقد ،ما داـ اىتمامو وضع اليد على
األدوات التعبَتية ،اليت سبيز الشعر عن غَته ،بغض النظر عن العناصر الغريبة عن النص والعناصر اليت ال
سبثل ظبتو".90
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إف قيمة ىذا اإلقباز متأتية ،إىل جانب بلورة صباليات التعبَت األديب ،من النجاح ُب تعيُت موضوع اشتغاؿ
"البالغي" الذي مل يكن مفصوال قبل ابن اؼبعتز عن مواضيغ العلوـ األخرى .وقد ترتب عن ذلك أف
سبيزت "بالغة البديع" اليت أرساىا ابن اؼبعتز من "بالغة اؼبتكلمُت" ،وإف كانت ىذه األخَتة تبقى متفوقة
من حيث القدرة على التنظَت.
ونرى من اؼبفيد اإلشارة ىنا إىل أف مصطلح "البديع" ،الذي اصطفاه ابن اؼبعتز لوصف صباليات النص
الشعري العريب مل يكن مفصوال عن مالبسات الصراع بُت طريقة القدماء وطريقة احملدثُت ،الذي بلغ
ذروتو ُب القرف الثالث للهجرة  91وطاؿ ؾباالت اإلبداع والسياسة واالعتقاد؛ فقد كانت غاية ابن اؼبعنز
من تأليف الكتاب ،كما صرح ىو نفسو ،الرد على دعاوى الشعوبية الذين زعموا أف البديع صناعة دخيلة
اقتبسها احملدثوف (وأغلبهم من اؼبوايل) من البالغة اليونانية .والكتاب هبذا االعتبار دفاع عن أصالة البالغة
العربية ُب وجو منتقصيها وشانئيها من اؼبفتونُت بػ "بالغة اليوناف" .وقد بُت ابن اؼبعتز غرضو من تأليف
الكتاب فأصبلو ُب "تعريف الناس أف احملدثُت مل يسبقوا اؼبتقدمُت إىل شيء من أبواب البديع"  .92وتلك
دعوى تلطف ابن اؼبعتز ُب إثباهتا بسوؽ شواىد من " القرآف واللغة وأحاديث رسوؿ هلل صلى اهلل عليو
وسلم وكالـ الصحابة واألعراب وغَتىم وأشعار اؼبتقدمُت من الكالـ الذي ظباه احملدثوف البديع ،ليعلم
أف بشارا ومسلما ومن تقيلهم وسلك سبيلهم مل يسبقوا إىل ىذا الفن ،ولكنو كثر ُب أشعارىم فعرؼ ُب
زماهنم حىت ظبي هبذا االسم ،فأعرب عنو ودؿ عليو".93
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البالغة العامة :بالغة اػبطاب
إذا كاف من طوابع البالغة الغربية فصلها بُت الشعرية (  )poeticaواػبطابة (  ) rhetoricaفإف
البالغة العربية مل تعرؼُ ،ب تارىبها الطويل ،مثل ىذا الفصل؛ فقد كانت البالغة العربية ،منذ نشأهتا،
"بالغة عامة" موضوعها اػبطاب االحتمايل بنوعيو :التخييلي الشعري والتداويل اػبطايب  .94وىو اإلقباز
الذي ربقق على كبو متكامل ُب مشروع السكاكي حيث البالغة" :مفتاح العلوـ" ،وُب مشروع حازـ
القرطاجٍت حيث البالغة" :العلم الكلي".95
البالغة" :مفتاح العلوـ":
لعلنا ال نصادؼ ُب تاريخ البالغة العربية على امتداده الطويل مشروعا بالغيا تعرض ؼبا تعرض لو مشروع
السكاكي من نقد وذبريح؛ فعديدة ىي الدراسات اليت ذبعل من السكاكي مسؤوال عما آلت إليو البالغة
العربية من عقم وصبود ،فقد اعتربت مقرراتو النقدية واستبصاراتو البالغية اليت ضمنها كتابو مفتاح العلوـ
"عقيمة" وؾبافية لروح اإلبداع وطبيعة البياف العريب ،كما تظهر ىذه الدراسات السكاكي مسؤوال عن
ربجر البالغة العربية دبا أسس من أمبوذج تعليمي ومدرسي ىبتزؿ البالغة إىل "بياف" و "معاف" و
"بديع" ،فخنق بذلك روح البالغة العربية اليت ربولت ،نتيجة تقعيدات السكاكي وتعقيداتو ،إىل بالغة
مدرسية منشغلة بإحصاء الوجوه البالغية والتمثيل ؽبا ،لقد غبظنا ُب أغلب ما كتبو الدارسوف احملدثوف
نقدا صارما ؼبنهج السكاكي وطريقتو ُب تنظيم مسائل "البياف العريب" ،إذ يبدي البعض ،حُت وبكم بعقم
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مشروع السكاكي ،دىشة ال تنقضي من اؽبيمنة اليت فرضها "اؼبفتاح" على البالغيُت اؼبتأخرين .يقوؿ
بدوي طبانة مثال " :ولسنا نعرؼ السحر العجيب الذي سحر العلماء وفتنهم بكتاب السكاكي فجعلهم
ينسوف أنفسهم وينكروف ملكاهتم ،ليسَتوا ُب ركاب السكاكي وُب قيد كتابو حىت جعلوه القطب الذي
يدوروف حولو ،والغاية اليت ييمموهنا"  .96وُب موضع من الكتاب آخر يقرر طبانة "أنو مل يفسد البالغة
العربية أو البياف العريب مثل سبحيص السكاكي وهتذيبو وترتيبو".97
لكن تطور مباحث اغبجاج والتداوليات سيكوف عامال حاظبا ُب إعادة االعتبار إىل بالغة السكاكي،
فقد وجدت من الدارسُت اؼبعاصرين من انربى للدفاع عنها ُب وجو منتقصيها الذين نعتوىا بالتحجر
واعبمود .يقوؿ عمر أوكاف:
"إذا كانت بالغة السكاكي قد انتقدت كثَتا باعتبارىا قد مالت بالبالغة العربية إىل التحجر عن طريق
جانبها التعليمي ،الذي اغتاؿ اعبانب اؼبنتج منها ُب البالغة العربية ،فإننا من جهتنا نعترب عمل السكاكي
عمال رائدا ُب تاريخ البالغة العربية ،خصوصا من خالؿ اىتمامو باعبانب التداويل للغة األدبية".98
بالرغم من أف السكاكي هبتيب لكتابو من األظباء "مفتاح العلوـ" فإف قراءة الكتاب تبُت جبالء أنو ال
يتناوؿ "العلوـ" بإطالؽ كما فعل اػبوارزمي مثال ُب "مفاتيح العلوـ" ،ولكنو مقتصر على علم واحد
اصطلح عليو بػ "علم األدب"  99وىو اسم جامع تندرج ربتو علوـ كثَتة ىي " علم الصرؼ وسبامو وعلم
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النحو وسبامو وسباـ سبامو .أما سباـ علم الصرؼ فهو علم االشتقاؽ ،وأما سباـ علم النحو فهو علم اؼبعاين
والبياف ،أما سباـ علم اؼبعاين والبياف فهو علم اغبد واالستدالؿ".100
وتشكل ىذه العلوـ ؾبتمعة "علوـ األدب" ،وىي العلوـ اليت عكف السكاكي على فحصها لتبُت أوجو
تعالقها حىت صارت علوما متداخلة و"أنواعا متآخذة"  .101وقد أعلن السكاكي عن غايتو من ذبشم
عناء اػبوض ُب ىذا الضرب من الدرس فأرجع ذلك إىل أف كشف العالئق بُت ىذه العلوـ يبكن من قرأ
الكتاب قراءة إتقاف من "أف ينفتح على صبيع اؼبطالب العلمية"  .102وىو ما هبعل الكتاب "مفتاح العلوـ"
حقا.
إف تدبر اؼبسرد الذي يقدمو السكاكي لػ "علوـ األدب" يسلمنا إىل أف األمر متعلق بػ "علوـ اػبطاب"
اليت تعرب عنها تسمية "بالغة" دبعناىا العاـ ،حيث يبدو السكاكي ،حبصره ؽبذه العلوـ ،متوجها إىل ضبط
قوانُت اػبطاب معٌت ومبٌت .وىو ما هبعل من بالغتو "بالغة عامة" تراعي صبيع اؼبستويات اليت تدخل ُب
تشكيل اػبطاب؛ حيث "علم الصرؼ" ىبتص بدراسة الكلمة اؼبفردة ،و"علم النحو" يتفرد بدراسة اعبملة
دبا ىي تعليق للكلمات مع بعضها (التأليف) ،أما "علم اؼبعاين والبياف" وما يكملو من من اغبد
واالستدالؿ (=اؼبنطق) فيمكن من مراعاة سياؽ الكالـ (مطابقة اؼبقاؿ للمقاـ) .يقوؿ السكاكي:
" وإذا ربققت أف علم اؼبعاين والبياف ىو معرفة خواص تراكيب الكالـ ،ومعرفة صياغات اؼبعاين ليتوصل
هبا إىل توفية مقامات الكالـ حبسب ما يفي بو قوة ذكائك ،وعندؾ علم أف مقاـ االستدالؿ بالنسبة إىل
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سائر مقامات الكالـ جزء واحد من صبلتها ،وشعبة فردة من دوحتها ،علمت أف تتبع تراكيب الكالـ
االستداليل ،ومعرفة خواصها فبا يلزـ صاحب علم اؼبعاين والبياف".103
لقد قاـ السكاكي بالدمج بُت "اؼبنطق" و "علوـ االدب" من كبو وصرؼ وبالغة (دبعناىا اػباص) ،وقد
ساعده ىذا الدمج على إنتاج "بالغة عامة" ظباىا "علم األدب" واعتربىا "مفتاح العلوـ" .ومن ىنا
كانت "أنبية عملو تكمن ُب اكتشاؼ منطقة تقاطع النحو واؼبنطق والشعر؛ أي ُب وصولو شخصيا إىل
عاصمة البالغة ،وبذلك خرج من خطاب التناُب بُت النحو واؼبنطق والشعر الذي تاه فيو مىت بن يونس
104

والسَتاُب وغَتنبا ،وكاف من حقو أف يقوؿ :وجدهتا"

إف بالغة السكاكي "بالغة عامة" ليس دبعٌت التوفيق بُت الشعرية واػبطابية فقط ،إذ البالغة العربية من
ىذه الناحية بالغة عامة منذ نشأهتا .إف قصدنا من نعت بالغة السكاكي بػ " العامة" منصرؼ إىل صبعها
بُت مستويات اػبطاب اؼبختلفة (الصوٌب والًتكييب والداليل والتداويل) باإلضافة إىل عدـ فصلها بُت قطيب
اإلقناع واإلمتاع .وبذلك تكوف بالغة السكاكي "عامة" ُب أسها تداولية ؼبراعاهتا الكلمة ( اؼبفرد)،
واعبملة (التأليف) ،والسياؽ ( مطابقة اؼبقاؿ للمقاـ) .وقد أسعف السكاكي ُب تشييد ىذا النسق
البالغي الفريد توجهو إىل الدمج بُت البالغة واؼبنطق والنحو والعروض واللغة .ومن ٍب اعترب عمل
السكاكي عند بعض اؼبعاصرين  ،فبن تفطنوا إىل قيمة مشروعو ،اغبدث األبرز ُب تاريخ اػبطاب البالغي
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العريب ،فجعل إقبازه ُب "اؼبفتاح" بالنسبة للبالغة العربية ،نظَتا إلقباز أرسطو بالنسبة للفلسفة اليونانية.
يقوؿ ؿبمد عابد اعبابري:
" واغبق أف ىناؾ ما يربر ىذه اؼبماثلة بُت مفتاح السكاكي وأورجانوف أرسطو[ ]...ما كاف يربط
السكاكي بأرسطو ىو أنو عمل على ضبط وتقنُت العلوـ البيانية العربية ،مثلما عمل أرسطو قبلو على
ضبط وتقنُت الفلسفة اليونانية ،وبعبارة أخرى :إذا كانت العلوـ الفلسفية اليونانية قد بلغت منتهاىا حينما
دفع هبا تطورىا الذاٌب إىل الكشف عن منطقها الداخلي مع أرسطو وعلى لسانو ،فإف العلوـ البيانية
العربية قد كشفت ىي األخرى عن منطقها الداخلي مع السكاكي وعلى لسانو ،حينما دفع هبا تطورىا
الذاٌب إىل ذلك دفعا ،لكوهنا بلغت منتهى ما يبكن أف تبلغو على نفس األسس اليت قامت عليها أوؿ
األمر".105
وقد دفع جالؿ ىذا اغبدث البالغي القدماء إىل اعتباره حدا فاصال بُت غبظتُت ُب تاريخ البالغة العربية،
فكاف التمييز عندىم قائما بُت "سلف البالغيُت" و "خلف البالغيُت"؛ يعنوف هبذا التفريق :ما قبل
السكاكي وما بعد السكاكي  .106وىو ما عرب عنو ابن خلدوف بالقوؿٍ" :ب مل تزؿ مسائل ىذا الفن
تكتمل شيئا فشيئا إىل أف ـبض السكاكي زبدتو ،وىذب مسائلو ،ورتب أبوابو[ ]...وألف كتابو اؼبسمى
باؼبفتاح ُب النحو والتصريف والبياف ،فجعل ىذا الفن من بعض أجزائو ،وأخذه اؼبتأخروف من كتابو،
وػبصوا منها أمهات ىي اؼبتداولة ؽبذا العهد".107
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وبذلك يكوف السكاكي قد رتب مسائل البالغة ترتيبا هنائيا ضمن مشروع بياين طموح يتناوؿ ألوؿ مرة،
ُب السياؽ العريب ،مركز البالغة وىوامشها معا ،وذلك عندما عمد إىل تعضيد البالغة باغبد واالستدالؿ؛
أي علوـ اؼبنطق.
لكن مشروع السكاكي الطموح والواعد مل تتح لو فرصة النمو واالستمرار ،فقد تعرض لعملية تفقَت
منهجية أوقفت تطورة بعد اؼبسخ والتقزمي اللذين تعرض ؽبما على يد اػبطيب القزويٍت عندما عمد إىل
اختزالو ُب " التلخيص" و"اإليضاح"؛ اللذين اختصر فيهما مباحث "اؼبفتاح" ،حيث ربولت "البالغة
العامة" اليت كاف السكاكي قد بشر هبا إىل "بالغة ـبتزلة" ومتحجرة ،هتيمن عليها اؼبقصدية التعليمية ،دبا
أفضى إىل اغتياؿ اعبانب اؼبنتج من البالغة العربية؛ ذلك أف القزويٍت أنبل ُب "تلخيصو" و "إيضاحو" لػ
"مفتاح" السكاكي مباحث الصرؼ والنحو واالستدالؿ ليقتصر على تلخيص اعبانب اؼبتصل باؼبعاين
والبياف .108وقد ترتب عن ذلك أف ربولت بالغة السكاكي من "بالغة عامة" إىل "بالغة ضيقة" كل
نبها إحصاء الوجوه البالغية والتمثيل ؽبا .وبتأثَت من اؼبركزية اليت حازىا "تلخيص اؼبفتاح" عند البالغيُت
اؼبتأخرين ،109فقد توجهت الدراسات البالغية إىل االىتماـ بإنتاج بالغة مدرسية تعليمية ترتب عنها
"ربنيط" البالغة اليت اكبصرت ُب علوـ ثالثة ىي اؼبعاين والبياف والبديع عرفت ُب ؾباؿ التأليف اؼبدرسي
العريب بػ "علوـ البالغة" .وىي " الوصفة البالغية اليت اقًتحها علماء البالغة العربية ُب بداية ىذا القرف
للمدارس ٍب للجامعات العربية ،الوصفة اليت ما زالت مقدسة حىت اليوـ"
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 ،110فقد شكلت شروح

التلخيص وـبتصراتو أقصى ما يبكن لعلماء البالغة اؼبتأخرين أف يطمحوا إىل فهمو وإفهامو ،وىو صريح
كالـ أضبد عوين ُب مقدمة كتابو " اؼبنهاج الواضح" إذ يقوؿ" :وبقي األمر على ىذه اغباؿ حىت جاء
فارس اغبلبة أبو يعقوب السكاكي اؼبتوَب سنة

 626ىػ فوضع كتابو "مفتاح العلوـ"[ٍ ]...ب جاء

اؼبتأخروف من بعده فلم يستطيعوا أف يزيدوا عليو شيئا من أصوؿ البالغة ،وكاف قصارى جهودىم أف
تناولوا كتابو باالختصار تارة وبالشرح أخرى [ ]...وقد بلغ من اعًتاؼ العلماء هبذين الكتابُت [
التلخيص واإليضاح للقزويٍت ] وجليل نفعهما أف عدونبا آخر ما وصل إليو اإلتقاف واإلبداع ُب ىذه
الفنوف ،فلم وبدثوا أنفسهم بالزيادة على ذلك أو التبديل فيو ،أو اػبروج عليو ،ووقفت نبتهم عند ما
انتهى إليو ىذا اإلماـ اعبليل ،وقصروا جهودىم على البحث ُب كتبو".111
 2ػ البالغة" :العلم الكلي"
إف من يتدبر "منهاج األدباء وسراج البلغاء" غبازـ القرطاجٍت  112يتبُت أف "علم الشعر" الذي ىفا إىل
إقامتو ىذا الناقد الفذ جزء من علم كلي ىو صناعة البالغة بوصفها علما لسانيا كليا ،يندرج ضمن
كلياتو علوـ اللساف اعبزئية ،ووبتوي صناعة الشعر واػبطابة .وبالرغم من أف حازما ينص بوضوح على أف
موضوع البالغة ىو الشعر واػبطابة ،بقولو " :وؼبا كاف علم البالغة مشتمال على صناعيت الشعر
واػبطابة" ،113فإف قراءة كتابو تبُت جبالء أنو مشغوؿ بإقامة "بالغة للشعر" أكثر من أي شيء آخر،
حيث تًتادؼ عنده مصطلحات "علم البالغة" و"علم الشعر" على سبيل التعميم ،وىو ما يسمح لنا
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بالقوؿ :إف حازما "يعاِب البالغة من زاوية الشعر على وجو التخصيص أو التحديد ،فهو ُب كل ما تعرض
لو ُب كتابو "منهاج البلغاء" مهتم كل االىتماـ بالشعر ،بل إنو عندما يتجاوز الشعر إىل اػبطابة ،فإمبا
يفعل ذلك ؼبزيد من ربديد ماىية الشعر ومهمتو وأداتو على السواء".114
إف إنشغاؿ حازـ بسؤاؿ الشعرية أساسا ،وإغفالو اػبطابة ،اليت مل يعرج عليها إال عرضا ،قد يفسر لنا ؼباذا
قريء كتابو بوصفو بالغة للشعر ،ضدا على عنوانو "منهاج البلغاء" ،فصنف صاحبو ضمن نقاد الشعر
زبصيصا.
وماداـ موضوع البالغة –حسبما يقرر حازـ -ىو األدب الذي تشكل الكلمات مادتو األساس ،فإنو
يلتقي مع علوـ اللغة اليت تتخذ بدورىا من األدب موضوعا ؽبا ،غَت أف البالغة وإف كانت تشًتؾ مع
علوـ اللغة ُب دراسة الظاىرة األدبية ،فإهنا زبتلف عنها من حيث سبيز الطرائق اليت تصطنعها ُب مباشرة
الظاىرة األدبية ،إذ ُب الوقت الذي تركز فيو العلوـ اللغوية على ؾبموعة من القواعد اؼبعيارية اؼبرتبطة
أساسا دبفهومي اػبطأ والصواب من دوف أف تتجاوز ىذين اؼبفهومُت إىل اؼبفهومات اؼبتعلقة بقضية القيمة
اعبمالية اليت سبيز اللغة األدبية ،فإف البالغة تنشغل أساسا بقضية القيمة ُب النصوص اإلبداعية ،منطلقة
ُب ذلك من االستعماؿ اػباص للغة لتجعل منو موضوع درسها ،باعتبار أف ىذا االستعماؿ ،حبكم
مقاصد منجزه والظروؼ العامة اليت يتنزؿ فيها ،ليس فعال عاديا ،ولكنو طريقة ـبصوصة ُب التعبَت ،يروـ
اؼبتكلم من خالؽبا ذباوز اإلبالغ إىل التأثَت.
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على ىذا األساس يبيز حازـ بُت البالغة بوصفها علما لسانيا كليا ،يهتم جبانب القيمة اليت يتوصل هبا إىل
معرفة األحواؿ اليت تتقوـ هبا صناعة الشعر على مستوى إبداعو وتلقيو ،وعلوـ اللغة اليت تقوـ على
الرواية ،وهتتم جبانب الصحة اللغوية دبعناه الضيق ،فجعل علوـ اللغة علوما جزئية "مبنية على شفا
جرؼ ىار"  ،115لكوهنا ال تستطيع استخالص القوانُت الكلية اليت يتوصل هبا إىل "معرفة طرؽ التناسب
بُت اؼبسموعات واؼبفهومات" بسبب إقصائها ؼبعيار القيمة اعبمالية وذباىلها طبيعة الشعر ،ونبا الشرطاف
األساساف إلنتاج معرفة واعية بالعمل الشعري ووظيفتو.
ومثلما يبيز حازـ علم الشعر عن علم اللغة ،يبيزه كذلك عن علم الكالـ ،حيث ضبل ُب كتابو ضبلة عنيفة
على اؼبتكلمُت ،ألهنم ُب رأيو غَت مؤىلُت ؼبمارسة نقد الشعر ،عبهلهم بأصولو وعدـ فهمهم لطبيعتو،
وبسبب ىذا اعبهل بالشعر عمدوا إىل مهاصبتو وترويج األباطيل حولو ،صادرين ُب مهاصبتو عن منزع
أخالقي قاس يرى أف األقاويل الشعرية كاذبة بالضرورة ،وىو الوىم الذي استند إليو أولئك الذين قادوا
ىجوما عنيفا ضد الشعر ،ترتب عنو استهانة الناس بو وانصرافهم عنو ،إذ مل يروا فيو –بتأثَت من
اؼبتكلمُت -سوى ترويج لألكاذيب وتزييف للحقائق .يصف حازـ ىذا الوضع فيقوؿ" :وإمبا غلط ُب ىذا
– فظن أف األقاويل الشعرية ال تكوف إال كاذبة -قوـ من اؼبتكلمُت مل يكن ؽبم علم بالشعر ،ال من جهة
مزاولتو وال من جهة الطرؽ اؼبوصلة إىل معرفتو ،وال معرج على ما يقولو ُب الشيء من ال يعرفو ،وال
التفات إىل رأيو فيو ،فإمبا يطلب الشيء من أىلو ،وإمبا يقبل رأي اؼبرء فيما يعرفو ،وليس ىذا جرحة
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للمتكلمُت وال قدحا ُب صناعتهم ،فإف تكليفهم أف يعلموا من طريقهم ما ليس منها شطط ،والذي
يورطهم ُب ىذا أهنم وبتاجوف إىل الكالـ ُب إعجاز القرآف ،فيحتاجوف إىل معرفة ماىية الفصاحة والبالغة
من غَت أف يتقدـ ؽبم علم بذلك ،فيفزعوف إىل مطالعة ما تيسر ؽبم من كتب ىذه الصناعة ،فإذا فرؽ
أحدىم بُت التجنيس والًتديد ،وماز االستعارة من اإلرداؼ ظن أنو قد حصل على شيء من ىذا العلم،
فأخذ يتكلم ُب الفصاحة دبا ىو ؿبض اعبهل هبا".116
لقد تورط اؼبتكلموف –ُب نظر حازـ -عندما عمدوا إىل االشتغاؿ بالبالغة ،فوقعوا ُب مأزؽ مل يستطيعوا
اػبروج منو ،نتيجة استسهاؽبم اػبوض ُب اؼبسائل البالغية  ،فما إف يثقف أحدىم بعض اؼبعارؼ اؽبينة
اليت ال تعدو أف تكوف مدخال أوليا ُب علم البالغة ،حىت يظن أنو ملك أسرار الصناعة الشعرية ،فيتصدى
إلصدار أحكاـ حوؿ الشعر دبا ىو "ؿبض اعبهل بو" ،إذ "كيف يظن إنساف أف صناعة البالغة يتأتى
ربصيلها ُب الزمن القريب ،وىي البحر الذي مل يصل أحد إىل هنايتو مع استنفاذ األعمار فيها! وإمبا يبلغ
اإلنساف منها ما ُب قوتو أف يبلغو[ ]...إذ كانت ىذه الصناعة تتشعب وجوه النظر فيها إىل ما ال وبصى
كثرة ،فقلما يتأتى ربصيلها بأسرىا ،والعلم جبميع قوانينها لذلك ،وسائرىا من العلوـ فبكن أف يتحصل
كلو أو جلو".117
كما ميز حازـ إىل ذلك علم الشعر عن علم اؼبنطق ،وقد قاـ سبييزه بُت الصحة ُب الشعر والصحة ُب
غَته من الصناعات على أساس القيمة اعبمالية ،اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الشعر اػبالصة ،ووظيفتو
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اؼبتميزة ،فبا جعلو يؤكد على أف القوانُت البالغية ينبغي أف تستنبط من صناعة الشعر ،وليس من صناعة
أخرى ،ألف "الشيء – عند حازـ -يستنبط من معدنو ويطلب من مظنتو".
وانسجاما مع ىذه اؼبقولة األساس اليت ترددت كثَتا ُب "اؼبنهاج" ،استشعر حازـ وىو ينقل عن قدامة
واآلمدي وابن سناف اػبفاجي ،أف ىذه النقوؿ ال سبيز بُت صناعة الشعر وصناعة اؼبنطق ،لكوهنا تتخذ من
القوانُت اؼبنطقية معايَت للحكم على األقاويل الشعرية ،فتنبو إىل أف االحتكاـ ُب تقرير الصحة ُب الشعر،
إىل قوانُت الصدؽ والكذب ُب اؼبنطق هنج فاسد ،ألف ؾباؿ الشعر ـبتلف عن ؾباؿ اؼبنطق بسبب طبيعتو
اػباصة ،ووظيفتو اؼبتميزة .ولذلك قرر حازـ أف اإلغباح على حصر الطرؽ اليت سبيز القوؿ الصادؽ من
غَته من اختصاص اؼبنطقي (صاحب اؼبنطق) وليس ناقد الشعر ،يقوؿ " :رأيت أال أشتغل حبصر الطرؽ
اليت هبا يباز القوؿ الصادؽ من غَته ،وتفصيل القوؿ ُب ذلك ،فإف ذلك ـبرج إىل ؿبض صناعة
اؼبنطق" .118وىو ما يفيد حرص حازـ على التمييز بُت صناعة الشعر وغَته من الصناعات ،حيث يلح
ُب منهاجو على أف دراسة الشعر وتقويبو ينبغي أف تصدر عن خربة بو وفهم لطبيعتو ووظيفتو ،واالكتفاء
من العلوـ اعبزئية دبا يعُت على الفهم اؼبتميز لصناعة الشعر ،إذ اؼبعترب عندهُ ،ب تقرير الصحة ُب األقاويل
الشعرية ،األصوؿ الفنية اػباصة بالشعر ،وليس األصوؿ اؼبنطقية .وعلى ىذا األساس رأى حازـ أف
االىتداء إىل حقائق الشعر ال يتم إال ُب ضوء ما أصلو البلغاء بوصفهم األقدر على تقدير الصحة ُب
الشعر تقديرا سليما يراعي خصوصية الشعر وسبيز وظيفتو .يبدو ذلك بوضوح ُب تعقيبو على ما ينقلو من
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مالحظات قدامة حوؿ تناقض معاين بعض الشعراء تناقضا منطقيا" :كلما أمكن ضبل كالـ ىذه اغبلبة
اجمللية من الشعراء على وجو الصحة كاف ذلك أوىل من ضبلو على اإلحالة واالختالؿ ،ألهنم من ثبت
ثقوب أذىاهنم ،وذكاء أفكارىم واستبحارىم ُب علوـ اللساف [ ]...فإهنم قل ما ىبفى عليهم ما يظهر
لغَتىم ،وليس كل من يدعي اؼبعرفة باللساف عارفا بو ُب اغبقيقة ،فإف العارؼ باألعراض الالحقة للكالـ
اليت ليست مقصودة فيو من حيث وبتاج إىل ربسُت مسموعو أو مفهومو ،ليس لو معرفة بالكالـ على
اغبقيقة البتة ،وإمبا يعرفو العلماء بكل ما ىو مقصود فيو من جهة لفظ أو معٌت ،وىؤالء ىم البلغاء الذين
ال معرج ألرباب البصائر ُب إدراؾ حقائق الكالـ إال على ما أصلوه".119
لقد عمد حازـ إىل التهوين من شأف القواعد اؼبنطقية ُب ربيز صريح لألصوؿ الفنية ،فرغم تسليمو
بالفرض الفلسفي الذي هبعل الشعر قسما من أقساـ اؼبنطق ،وقبولو مقوالت قدامة حوؿ معايَت التناسب
اؼبنطقي ،إال أنو يرفض إسقاط القوانُت اؼبنطقية على الشعر إسقاطا آليا ،وتطبيقها عليو تطبيقا عشوائيا،
إذ البلغاء –ُب رأيو -ىم اؼبؤىلوف لكشف األعراض اليت يتوسل هبا الشاعر لتحسُت مسموعو أو مفهومو
وليس اؼبناطقة.
إف القوانُت الضابطة للصناعة الشعرية ال يتوصل إىل معرفتها –حسب حازـ" -إال بالعلم الكلي ُب ذلك
وىو علم البالغة"  ،120الذي تندرج ضمن كلياتو علوـ اللساف اعبزئية ،وتكتسب البالغة صفة الشمولية
من اىتمامها بالعملية اإلبداعية ُب بعدىا العاـ ،إذ ماداـ موضوع البالغة ىو األدب ،فإف اؼبادة اليت
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يتعامل معها ىذا العلم ىي الكلمات اؼبنتظمة ُب سياؽ خاص ،واؼبنطوية على قيمة ،حيث تندرج ىذه
الكلمات ُب إطار من العالقات اؼبتجاوبة مع عناصر العملية اإلبداعية ،دبا فيها اؼببدع بوصفو الفاعل
األساس ُب عملية اػبلق الفٍت ،والعامل الذي يستمد منو اؼببدع اؼبادة اػباـ إلبداعو ،واؼبتلقي الذي يتوجو
إليو اؼببدع بنصوٍ ،ب النص األديب بوصفو نتيجة التفاعل بُت اؼببدع والعامل .يقوؿ حازـ" :يكوف النظر ُب
صناعة البالغة من جهة ما يكوف عليو اللفظ الداؿ على الصور الذىنية ُب نفسو ،ومن جهة ما يكوف
عليو بالنسبة إىل موقعو من النفوس من جهة ىيأتو وداللتو ،ومن جهة ىيأهتا وداللتها على ما خارج
الذىن ،ومن جهة ما تكوف عليو ُب أنفسها األشياء اليت تلك اؼبعاين الذىنية صور ؽبا وأمثلة دالة عليها،
ومن جهة مواقع تلك األشياء ُب النفوس".121
إف اىتماـ البالغة بالعملية اإلبداعية ُب بعدىا الشمويل ،يكسبها طابع "الكلية حيث تتجاوز ؿبض
الدراسات اللسانية اعبزئية إىل آفاؽ أكثر مشوال ،تنطوي على إدراؾ الفاعلية اؼبتبادلة بُت اعبوانب األربعة
للعملية األدبية ،كما تنطوي على إدراؾ لكل جانب من ىذه اعبوانب على حدة"

 .122ولكي تصبح

البالغة قادرة على استخالص القوانُت الكلية اؼبتحكمة ُب عملية اإلبداع األديب ،وتضطلع دبهمة ربليل
النصوص وتقويبها ،فإهنا تستند إىل اؼبنطق والفلسفة ،فبا يتيح ؽبا ذباوز اعبزئية ،ومعانقة آفاؽ أرحب تتميز
بالكلية والشموؿ.ولن يتمكن علم البالغة من ربقيق ذلك ما مل يكن "منشأ على أصوؿ منطقية وآراء
فلسفية" .123إهنا البالغة "اؼبعضودة" باؼبنطق والفلسفة.
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لقد كاف حازـ على وعي بأف عامل البالغة ينبغي أف يتملك تصورات كلية عن العناصر اليت تدخل ُب
صميم تكوين العمل األديب إف أراد مباشرة النصوص األدبية مباشرة تتسم بالنجاعة والشموؿ ،ألنو ملزـ
"بضرورة الوعي بسيكولوجية اإلبداع وسيكولوجية التلقي على السواء ،وأىم من ذلك إدراؾ مغزى العملية
اإلبداعية وآثارىا الناصبة بالنسبة للمبدع واؼبتلقي ،وعالقة ىذه اآلثار دبغزى اغبياة نفسها وعلتها ،وال
يبكن – عند ىذا اؼبستوى -االقتصار على صناعات اللساف اعبزئية ،بل ذباوزىا إىل إطار فلسفي أمشل
يفيد فيو العلم من الفلسفة إفادة واضحة"  .124وىو ما يؤىل البالغة ألف تصبح علما كليا مادامت
الفلسفة تعضدىا بتصوراهتا ،وتساعدىا على الوعي بالقوانُت الكلية الضابطة لصناعة الشعر واػبطابة،
كما تساعد كل من "طمحت بو نبتو إىل مرقاة البالغة اؼبعضودة باألصوؿ اؼبنطقية واغبكمية"  125على
ذباوز العلوـ اعبزئية اليت تتعامل مع األدب تعامال جامدا ،والوصوؿ إىل آفاؽ أرحب ،مسًتشدا ُب ذلك
بالقوانُت البالغية اليت وضعت "حبسب ما شهدت بو أصوؿ علوـ جليلة"  126من أجل سبييز "الصريح
احملض من الزائف اؼببهرج ُب كل مذىب من مذاىب اللساف ،ومأخذ من مآخذ البياف"  127من دوف أف
يهبط "إىل حضيض صناعات اللساف اعبزئية اؼببنية أكثر آرائها على شفا جرؼ ىار".128
إف فهم حازـ للبالغة بوصفها علما لسانيا كليا تعضده األصوؿ اغبكمية واؼبنطقية ،هبعل منها بالغة
عامة تراعي البنية العامة للنص األديب ،وهتتم بالتنظَت ؼبختلف أمباط القوؿ الفٍت من خالؿ إقامة بالغة
لصناعة الشعر واػبطابة على حد سواء ،بوصفهما اعبنسُت الكبَتين ُب األدب العريب .وىو فهم متميز
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للبالغة يقودنا إىل التمييز بُت البالغة كما يفهمها حازـ :البالغة الرحبة اؼبنفتحة على األدب دبا ىو ربقق
إنساين ،والبالغة اليت تنزع إىل الضبط والتقنيُت أو ما يبكن تسميتو بػ"أبواب البالغة الضيقة"،حيث"
لكل حلية لفظية أو معنوية باب بالغي ،قد تكوف اغبلية جناسا أو استعارة ،طباقا أو وصال ،وُب صبيع
تلك اغباالت وغَتىا تظل اغبلية قابلة لالنضباط داخل قاعدة".129
ترتد أنبية اؼبشروع البالغي الذي بسط حازـ ُب "منهاج البلغاء وسراج األدباء" إىل ما يبثلو من جسر
واصلُ ،ب البالغة العربية ،بُت اػبطابة والشعرية ،وىو الوصل الذي رفضو أرسطو وتبنتو البالغة العربية
منذ اعباحظ بشكل ضمٍت ،ليبلغ أوجو مع حازـ القرطاجٍت الذي ربددت عنده البالغة بوصفها علما
لسانيا كليا ،يتناوؿ صناعيت الشعر واػبطابة على حد سواء  .130ويبكن اعتبار وصل حازـ بُت التخييل
والتداوؿ بطريق اعبمع بُت اؼبسعى الشعري واؼبسعى اػبطايب اؼبراجعة األساس اليت قدمها حازـ لشعرية
أرسطو وخطابتو .لقد سبكن حازـ من دمج االسًتاتيجيتُت :الشعرية واػبطابية ُب إطار "بالغة عامة" قادرة
على استيعاب ووصف اػبطاب االحتمايل بنوعيو التخييلي والتداويل .ومن ىنا اعترب عمل حازـ ،من ىذه
الناحية" ،أعظم وأعمق تركيب بُت شعرية أرسطو وخطابتو".131
لقد هتيأ غبازـ من التكوين الفلسفي اؼبتُت من خالؿ االطالع على جهود الفالسفة اؼبسلمُت فبن عنوا
دبوضوع الشعرية ما أىلو ألف يعاود النظر ُب اؼبقررات األرسطية ُب اؼبوضوع عند تصديو لتخصيبها
واستنباهتا ُب الًتبة العربية احمللية؛ فقد أدخل تعديالت ىامة وعميقة على مقوليت الشعر واػبطابة
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األرسطيُت عندما أسقطُ ،ب جرأة نادرة ،اغبدود اليت كاف الفيلسوؼ االستاجَتي قد أقامها بُت ىذين
اعبنسُت اؼبخصوصُت من أجناس اػبطاب.
إف ىذا االذباه ُب "البالغة العامة" ليس جديدا على اػبطاب العريب الذي زبلقت أصولو ومقاصده ُب
تواز مع البحث ُب خصوصية األسلوب القرآين بطريق مقارنتو بالشعر أو بكالـ الرسوؿ (ص) ،أو بغَتىا
من أنواع اؼبخاطبات األدبية الرفيعة .ولعل ذلك يفسر لنا تلك اؼبادة البالغية الوفَتة اؼبتحصلة من تراكم
تراث بالغي عريض حوؿ مسألة اإلعجاز القرآين ،ولذلك وجدنا مصنفات عديدة ُب البالغة العربية،
إعجازية وغَت إعجازية ،ال تستبعد كليا الشاىد غَت الشعري .وىو ملحظ أسلم بعض اؼبعاصرين إىل
نتيجة ىامة مؤداىا أف البالغة العربية صادرةُ ،ب تشييد أصوؽبا ومقاصدىا ،عن "منظور بالغي ينطلق من
القرآف واغبديث ليصل إىل الشعر واػبطابة وكالـ العرب ُب شكل بالغة عامة ،ىي باألساس بالغة
نص" .132وتلك حقيقة قائمة ُب نظامنا البالغي الذي زبلقت أصولو وتبلورت مسائلو ُب سياؽ
حضارة ىي باألساس "حضارة نص" كما وصفها أحد اؼبعاصرين.133
البالغة ُب الدراسات العربية اؼبعاصرة:
إف اؼبصَت الذي آلت إليو "البالغة" ُب السياؽ العريب عندما اختزلت ُب نظرية الوجوه والزخارؼ ليغري،
من عدة وجوه ،باستحضار مآؿ نظَتهتا ُب التقاليد الغربية اليت اضطرت ىي األخرى إىل التخلي عن
أراضيها الشاسعة لتتحوؿ إىل نظرية ُب الصياغة ،تطغى عليها اؼبقصدية التعليمية ،قبل أف تتعاىل أصوات
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ثلة من البالغيُت اعبدد أمثاؿ بارت وتودوروؼ وجونيت وؾبموعة لييج وريكور وبليث وبَتؼباف ...منادية
بالعودة إىل البالغة القديبة إلحياء مفهوماهتا وترىُت قضاياىا ،حبيث تصبح "علما عصريا" قادرا على
وصف وربليل ـبتلف األمباط اػبطابية .وقد عادت الروح إىل البالغة الغربية دبا حاوؿ ىؤالء الدارسوف
ـبلصُت من إدماج للنسق البالغي ضمن النسق العاـ للفلسفة واؼبنطق األرسطيُت ،قًتتب عن ذلك وصل
جديل بُت البنيات اغبجاجية والبنيات األسلوبية دبا جعل من البالغة الغربية "بالغة عامة" .لقد "استطاع
ىؤالء الباحثوف أف هبعلوا من البالغة علما عصريا"

 .134ومن ذبديد الدرس البالغي الغريب امتدت

العدوى إىل الدرس البالغي العريب ،فظهر من البالغيُت العرب اؼبعاصرين من هنض بإعادة قراءة البالغة
العربية على ضوء اؼبنجزات اليت حققها نظراؤىم ُب الغرب ،وقد ذبسد ذلك ُب أعماؿ ضبادي صمود
ونصر حامد أبو زيد وجابر عصفور وؿبمد مفتاح وؿبمد العمري وؿبمد أنقار وؿبمد مشباؿ وغَتىم فبن
صرفوا جهودىم إىل ذبديد الدرس البالغي العريب ،وتكسَت أغالؿ التقليد اليت طوقتو هبا شروح اؼبفتاح ٍب
شروح شروح اؼبفتاح وتالخيص تالخيصو ،فبا رسختو اؼبؤلفات اؼبدرسية فيما بعد مع علي اعبارـ
ومصطفى اؼبراغي وأضبد اؽبامشي وعبد العزيز عتيق .وسنتوقف ُب احملور التايل عند جهد بالغيُت معاصرين
نبا ؿبمد العمري وؿبمد مشباؿ.
البالغة اعبديدة :تقاطع التخييل والتداوؿ
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إذا كاف ؿبمد العمري قد أفرد كتبا اختصها بفحص بالغة الشعر ( ربليل اػبطاب الشعري – 1990
اؼبوازنات الصوتية ُب الرؤية البالغية  )2001وأخرى تناولت بالغة اػبطاب اإلقناعي (ُب بالغة اػبطاب
اإلقناعي  – 1986دائرة اغبوار ومزالق العنف  )2002فإنو آثر ُب كتابو "البالغة اعبديدة بُت التخييل
والتداوؿ" 135أف ينفتح على مبط من اػبطاب مل نعهده ُب دراساتو البالغية من قبل .يتعلق األمر ببالغة
النثر السردي على كبو ما ذبسدت ُب فن اػبرب والسَتة الذاتية.
البالغة بُت التخييل والتداوؿ:
بعد عمر من البحث ُب اجملاؿ البالغي ببعديو الشعري واػبطايب ،يعود ؿبمد العمري ُب كتابو "البالغة
اعبديدة بُت التخييل والتداوؿ" إىل نقطة البداية ليتساءؿ :ما ىي البالغة؟ أين توجد البالغة؟ ىل ىناؾ
بالغة واحدة أـ بالغات متعددة؟ وإذا كانت ىناؾ بالغات متعددة ،ىل ىناؾ

مشروعية لقياـ بالغة

عامة تنسق ىذه البالغات اػباصة وتتحدث باظبها ُب نادي العلوـ احمليطة هبا؟
يتحدد مفهوـ البالغة عند العمري ُب ىذا الكتاب ُب تقاطع التخييل والتداوؿ؛ لقد بسط الباحث ُب
الفصل األوؿ اإلطار النظري لتصوره البالغي فعرض وجهيت نظر حديثتُت متعارضتُت؛ ترجح إحدانبا
الفصل بُت التخييل والتداوؿ ويبثلها بوؿ ريكور ُب مقالو "اػبطابية ،الشعرية ،التأويلية" اليت فحص فيها
عناصر االلتقاء وعناصر االفًتاؽ بُت اػبطاب التخييلي واػبطاب التداويل ليخلص ُب النهاية أف اػبطابُت
ىبتلفاف ُب اؽبدؽ والوظيفة .إذ ُب الوقت الذي يقصد فيو الشعر إىل اإلمتاع فإف اػبطابة تتوجو إىل
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اإلقناع .ولذلك فإنو لل يبكن ُب نظره قياـ عل ـ عاـ يستوعب الشعر واػبطابة (ص )18 :أما االذباه
الثاين فإنو يقر بإمكانية قياـ التداخل بُت التخييل والتداوؿ ُب إطار بالغة عامة ذبمع بُت اإلمتاع
واإلقناع .ويبثل ىذا االذباه بالغيوف ؿبدثوف مثل أوليفي روبوؿ الذي طرح ُب كتابو "البالغة" حال ثالثا
حيث جوىر البالغة عنده ال يتحدد ُب األسلوب وال ُب اغبجاج ولكن ُب اؼبنطقة اليت يتقاطعاف فيها
بالتحديد" (ص )22 :ويبدو من مناقشة الباحث ؽبذين التصورين أنو يدعم التوجو الثاين الذي سعى إىل
بلورة بالغة عامة يبكنها فحص اػبطابات األدبية التخييلية على كبو ما يبكنها وصف اػبطابات
اغبجاجية اإلقناعية .وىو تصور دعمو الباحث بعرض وجهة نظر البالغة العربية اليت كشفت عن نظرة
مشولية للمجاؿ البالغي حبيث يتداخل فيها الشعري (التخييل) واػبطايب (التداوؿ) على كبو وظيفي؛ فلم
تكن اؼبسافة واسعة بُت الشعر واػبطابة ُب تراثنا البالغي كما قرر الباحث (ص) 32 :
بعد أف تتبع الباحث قضية التداخل بُت التخييل والتداوؿ نظريا وتارىبيا ُب الفصل األوؿ ،عمد ُب الفصل
الثاين إىل ىذا التداخل تطبيقيا من خالؿ االشتغاؿ على "بالغات خاصة" ذبسدت ُب السخرية األدبية
(فن اػبرب) والسَتة الذاتية .ويبدو أنو راعى ُب اختيار ىذين النوعُت النثريُت انسجامهما مع التصور الذي
انطلق منو ُب ربديد موضوع البالغة باعتباره اؼبنطقة اليت يتقاطع فيها التخييل والتداوؿ.
السخرية األدبية بُت التخييل واإلقناع:
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لقد تناوؿ الباحث بالغة السخرية األدبية باعتبارىا بالغة جزئية

تقع بشكل ملتبس بُت التخييل

واإلقناع ،حيث يتشكل اػبطاب السا خر من مكونُت أساسُت :مكوف انفعايل أو تأثَتي أو مقصدي،
ويتجلى ُب االستخفاؼ اؼبشتمل على الضحك أو االستهجاف أو اإلحساس باؼبفارقة ،ومكوف بنائي أو
لساين أو بالغي يتجسد من خالؿ اؼبفارقة الداللية وما يًتتب عنها من غموض والتباس.ويرى الباحث
انو يستحيل اغبديث عن كل مكوف على حدة ،ألف القيمة التأثَتية للسخرية ،كما تقوؿ
أوركشيوين ،واحدة من خصوصياهتا الشكلية ،فالتقابل الداليل إمبا يتم داخل

كَتبرا

الضرورات القيمية اليت

يفرضها العنصر التأثَتي.
إف موضوع السخرية فيما يقرر الباحث يتنازعو اللساين التداويل والفيلسوؼ ،ويبكن للمحلل لبالغي أف
يستفيد من ىذا التنازع ليحدد مفهومو اػباص للسخرية انطالقا من العناصر اؼبتفاعلة ُب إنتاج اػبطاب
الساخر .فالعالقة بُت الساخر واؽبدؼ وكفاءة اؼبتلقي الواقعي أو اؼبفًتض تلعب دورا أساسا ُب ربديد
القدر الذي تأخذه السخرية من ىذا اؼبكوف أو ذاؾ .ويبكن النظر إىل ىذا التفاعل من عدة زوايا :حاؿ
اؼبخاطب ،أي قدرتو على تفكيك الرموز والنفاذ إىل الغرض،

وحاؿ الساخر ،أي مستواه الثقاُب

وقدرتو على بناء السخرية ،والظروؼ احمليطة باػبطاب  ،والعالقة بُت الساخر واؽبدؼ.
وقد فحص الباحث ُب ضوء ىذه التحديدات النظرية بالغة السخرية اعباحظية كما ذبسدت ُب كتاب
"البخالء" فنظر فيها من حيث اآلليات والرؤية ليستخلص من ذلك أف بالغة السخرية عند اعباحظ تقوـ
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على ثالث آليات متداخلة ومتفاعلة - 1 :االلتباس آلية تقوـ عليها السخرية األدبية ُب كتاب البخالء،
ىم ُب مستوى عاؿ من اؼبعرفة والقدرة

فبخالء اعباحظ ليسوا فقراء وال ىم قليلو اؼبعرفة ،بل

اغبجاجية،فكيف يكوف ىذا اإلنساف خبيال وىو ذو معرفة واسعة ومصادره ُب االحتجاج متنوعة؟
 - 2الذىوؿ وىو أحد اؼبباديء الكربى ُب تفسَت السخرية ،وأحد أىم تقنيات جلب الضحك ،وقد
عرب عنو أحيانا بالغفلة .ويعٍت الذىوؿ أف اؼبسخور منو شخص يقع ُب ذىوؿ عن اؼبقاـ فيخفق ُب
توجيو اغبجة ال ُب استجالهبا.
 -3التوريط ويعٍت أف اػبطاب الساحر غَت اػبطاب اإلخباري الذي وبرص على مطابقة اػبطاب للواقعة
حىت ال يتهم بالكذب واؼببالغة ،وغَت

اػبطاب الوعظي الذي يتصدى للعيوب ويسعى إىل تقومي

االعوجاج .فاػبطاب الساخر يسعف االعوجاج ويصفق لو ويب ّده بالوسائل اليت ذبعلو أكثر اعوجاجا،
حىت يكشف نفسو بنفسو.
أما من حيث الرؤية اليت حكمت السخرية اعباحظية فقد بُت الباحث أف اعباحظ كاف يسخر من
األسئلة الزائفة ُب عصره اليت ربركها الشعوبية والبداوة والسياسةلقد حاوؿ اعباحظُ ،ب إطار رؤية فلسفية
وسطية ،التنبيو إىل تشعب اغبقيقة وامكانية النظر من زوايا ـبتلفة ردا على اذباىات كانت متصادمة
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يدعي كل طرؼ منها احتكار اغبقيقة .فاؼبسألة سياسية ُب األساسٍ ،ب أخذت أبعادا فكرية ،ومارسها
اعباحظ كرياضة فكرية وفنية ىادفة من خالؿ مصادمة القيم واألفكار ُب صور عدة(ص)138:
بالغة السَتة الذاتية :تقاطع الواقع واػبياؿ
تنبثق بالغة السَتة الذاتية ُب تصور الباحث من النقطة اليت يتقاطع فيها التخييل (الوجداف) والتداوؿ
(اػبرب) فبا يشي بأف السَتة الذاتية جنس سردي هبمع بُت الواقع واؼبفًتض .وىو ما هبعلها تنطوي على
عناصر شعرية ترتبط باإلدىاش والتعجيب على كبو ما تنطوي على عناصر اػبرب الواقعي الصادؽ .يقوؿ
الباحث" :ال بد ُب كل سَتة ذاتية من اطمئناف اؼبتلقي ولو عرب مؤشرات حاظبة إىل وجود سند من الواقع
وال بد من وجود دىشة إزاء ذلك الواقع .وؽبذه الدىشة امتداد وجداين نوعي بُت االنشراح واالنقباض"
(ص) 145 :
إف السَتة الذاتية تأرجح بُت التخييل الروائي و"التصديق" التارىبي؛ أي أهنا واقعة غي مركز التقاطع بُت
قطيب اإلمتاع واإلقناع .ومن ٍب فإف الباحث ُب بالغة ىذا النوع السردي مدعو ألف ياخذ اؼبكونُت معا
بعُت االعتبار .بالرغم من أف عنصر التخييل ُب السَتة الذاتية ىبتلف عن التخييل الشعري الذي ربدث
عنو البالغيوف العرب مثل حازـ واعبرجاين فإف الباحث يصر على النظر بالغة ىذا النوع النثري ُب ضوء
بالغة التخييل الشعري الذي يرتبط بالوظيفة األدبية اعبمالية .ذظهر ذلك جليا ُب قوؿ البحث "إف
السَتة الذاتية تقًتب أحيانا من التاريخ ُب خطية ربوؿ التدخل التخييلي إىل اؽبامش ،كما وقع ُب
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"حفريات ُب الذاكرة" حملمد عابد اعبابري ،دوف تعويض شعري كثيف ،أو تأمل يتشعب إىل آفاؽ
واسعةع ىل كبو آخر .ومن ىنا يتحدث عن تراجع القيمة الكتابية أو األدبية للنص أو يسكت عنها دبا
يضمن خفوهتا أو غياهبا" (ص)145 :
يكشف ىذا النص أف الباحث ال ينظر إىل السَتة الذاتية استنادا إىل معايَت بالغة السرد الروائي اليت
يفًتض أف يقيم ُب سياقها ىذا النوع النثري .ولكنو ينظر إليها ُب ضوء بالغة التخييل الشعري؛ فالرواية
بالنسبة إليو "استعارة موسعة" (ص )156 :ولذلك يغدو استدعاء مقومات التعبَت الشعري (الصور
واألخيلة) شرطا الزما لنجاح العمل السردي ُب نظر الباحث .كما يشي بذلك تعليقو على مقطع من
سَتة شكري الذاتية "السوؽ الداخلي" اتسم بتوظيف كثيف للصور الشعرية " :ال شك أف اؼبؤلف أدرؾ
خبربتو السردية أف اػبروج من ذلك اؼبسار الروائي الرمزي دوف بديل شعري /مدىش سيطيح بالنص"
(ص)157:
من الواضح أف اللغة الشعرية اإلوبائية عند الباحث ضرورة تعبَتية ُب جنس السَتة الذاتية إىل جانب
الفكرة واألطروحة إف وظفتو حظيت بالقبوؿ وإف ىي اغقلتو عدت عمال ناقصا .يؤكد ذلك رأي الباحث
أف بعض السَت القائمة على القضح واالحتجاج قد تنزلق إىل القضائحية بشكل ؾباين غَت وظيفي
"واجملانية تنكشف أكثر بغياب التوظيف الفكري والصياغة الشعرية" ( ص)58:
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إف بالغة السَتة الذاتية ال ربقق ُب تصور الباحث إال إذا زاوجت بُت التخييل (الصياغة الشعرية)
والتداوؿ (التوظيف الفكري) .وىو ما جعلنا نأخذ على الباحث انو يقيم السَتة الذاتية استنادا غلى معيار
التخييل الشعري وكاف األوىل تقييمها ُب سياؽ بالغة النثر السردي.
اجملاز بُت التخييل واإلقناع:
تعضيدا ألطروحتو اليت توخت إثبات أف موضوع البالغة ىو التخييل والتداوؿ تناوؿ الباحث ُب الفصل
الثالث تقاطع التخييل والتداوؿ ُب مكوف بالغي أثيل ُب البالغة العربية ىو اجملاز .وقد انطلق من مفهوـ
"البناء على الصور" كما تبلور عند عبد القاىر اعبرجاين لفحص مسألة التداخل بُت التخييل واإلقناع ُب
اجملاز من خالؿ حكايتُت :األوىل حكاية ظهور اػبمر ،والثانية حكاية الشاعر الذي أعطي مػ ّد شعَت
جائزة على ما أنشد من الشعر  .وقد غبظ الباحث ُب ىاتُت اغبكايتُت أف االستعارة تًتاكب ُب طبقات،
وتتحوؿ حكائيا من أسطورة صغَتة إىل أسطورة ُب أسطورة ،فيتم االنتقاؿ من مستوى اعبملة إىل مستوى
النص ،ويتم التداخل بُت الواقعي التارىبي واػبيايل العجائيب ،وبُت اإلقناعي واعبمايل.
لقد كشف كتاب "البالغة اعبديدة بُت التخييل والتداوؿ" حملمد العمري عن جهد تنظَتي وتطبيقي سعى
من خاللو صاحبو إىل تتبع تاريخ اغبوار بُت التخييل والتداوؿ ُب البالغتُت العربية والغربية فاسخلص أف
صصها جملاؿ اإلقناع وآلياتو واؼبفهوـ
تسمية بالغة تًتدد بُت ثالثة مفاىيم كربى:اؼبفهوـ األرسطي الذي خىب ِّ
األديب الذي هبعلها حبثا ُب صور األسلوب ،واؼبفهوـ النسقي الذي يسعى عبعل البالغة علما أعلى
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يشمل التخييل واغبجاج معاً .وقد مثل اؼبفهوـ الثالث ؾباؿ االكتشاؼ الذي أراد الباحث تقديبو للقارئ
العريب ُب مسعى لتجديد الدرس البالغي العريب.

البالغة وج ػػدؿ الوظائف:
يقدـ ؿبمد مشباؿ ُب كتابو " البالغة والسرد -جدؿ التصوير واغبجاج ُب أخبار اعباحظ" مدخال
جديدا لقراءة نثر اعباحظ .لقد تفاعل مع ـبتلف اآلفاؽ اليت تعاقبت على ىذا النثر ؿباورا ومناقشا
ليخلص ُب النهاية إىل تقدمي مقًتح قرائي خاص صدر فيو عن عدة قرائية تقوـ على اؼبعايشة والقدرة على
اإلنصات إىل نبض النصوص وحفيف اعبماليات.
لعل أىم ما قدمو الباحث ُب ىذه الدراسة ربطو أدب اعباحظ باغبياة وىو ما عرب عنو ُب مقدمة كتابو
تعبَتا بليغا بالقوؿ" :لعل أىم فكرة حاوؿ الكتاب مناقشتها وتطويرىا من صلب نصوص اعباحظ ىي
عالقة البالغة بالسرد وىي عالقة فرضتها طبيعة ىذه النصوص الوثيقة الصلة بالبالغة اليت وسع اعباحظ
دنياىا لتشمل اغبياة واػبطاب أو العامل واللغة ،فالبليغ عنده ليس اؼبتكلم الذي استجاب ُب إقباز كالمو
ؼبقاييس الرؤية البالغية فقط ولكنو اإلنساف الذي امتثل ُب سلوكو وتصرفاتو وتفكَته عبوىر ىذه
الرؤية" .136وذاؾ مدخل جديد يصدر عن نظر حبثي ـبتلف هبعل "البالغة" موصولة بػ "اغبياة"
وتيارىا اعبارؼ .ولقد كاف ىذا اعبدؿ الدينامي والناجح الذي يقيمو الباحث ُب دراستو بُت "البالغة"
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و"اغبياة" دافعا لنا لتملس مناحي التفاعل بُت البالغة واعبدؿ .يغرينا هبذا الضرب من الدرس أف "بالغة
اغبياة" قائمة ُب أساسها على اعبدؿ واجملادلة.
جدؿ الوظائف:
تظهر القراءة الواعية لكتاب "البالغة والسرد" لػ ؿبمد مشباؿ جدال خصبا ينعقد بُت الوظائف على
مستويُت :التجليات اإلبداعية وىي ىنا اؼبنت اعباحظي (بالغة النص السردي) واللغة الواصفة وىي ىنا
قراءة مشباؿ ؽبذا اؼبنت (بالغة تلقي النص السردي) .وفيما يلي رصد ألىم ىذه الوظائف "اؼبتجادلة":
جدؿ القارئ واؼبقروء:
لعل إشكاؿ القراءة أف يكوف أىم معضلة تواجو الناقد العريب اؼبعاصر عند تصديو ؼبواجهة نصوص أدبية
تشكلت وزبلقت ُب سياقات ثقافية وإنسانية ـبتلفة سباما عن تلك اليت تشكل فيها وعيو النقدي
واعبمايل .ومن ىنا اعترب الباحث أف إشكاؿ النثر العريب القدمي ىو إشكاؿ قراءتو

 137وإف كاف ىذا

اإلشكاؿُ ،ب فهم الباحث وتشغيلو ،ليس أدبيا أو صباليا خالصا ،ولكنو إشكاؿ حضاري .إذ النثر ىو
أحد أوجو اغبضارة العربية اإلسالمية وعنصر من عناصر اؽبوية الثقافية ،ومن ٍب يغدو من اؼبتوجب
التساؤؿ عن السبل اؼبسعفة ُب فهم طبيعة ىذا اعبنس األديب اؼبخصوص. 138
عندما يتعلق األمر بقراءة نصوص من النثر العريب القدمي فإف اؼبسألة تغدو أشد تعقيدا ألف الباحث
اؼبعاصر يواجو مشكلة مزدوجة وُب اإلذباىُت.139
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 -1اؼبناىج اغبديثة رغم إغراءاهتا والنتائج الباىرة ،اليت حققتها ال تسعف ُب سرب وربقيق مناط
اعبماليات ُب ألواف من الصياغة األدبية اليت وعاىا تراثنا النثري ،ألهنا تتأىب ػبصوصيتها البالغية والتكوينية
على مرتكزات التحليل "اؼبعلب".
 - 2مقوالت نظامنا البالغي اؼبأثور تعجز عن الوفاء دبطالب الدارس اؼبعاصر ُب بناء معرفة
صحيحة ومتعمقة باػبصوصية اعبمالية الواظبة ؼبنظومة األنواع النثرية ،ألف اؼبعايَت اؼبوروثة
ارتبطت جبنس أديب ـبصوص ىو الشعر .ومن ٍب فهي ال تسعف ُب إدراؾ طبيعة األنواع
النثرية وزبليص بالغيتها
أماـ ىذه اؼبآزؽ اليت ربوط بالقراءة اؼبعاصرة لنصوص قديبة ،فقد وجد الباحث نفسو مدعوا إىل تطوير
خطة ُب القراءة تستلهم "كل الوسائل اؼبنهجية اؼبتاحة مهما تباينت منابعها ومراميها ما داـ اؽبدؼ من
دراسة األدب ُب هناية األمر تعميق اؼبعرفة باإلنساف كما قاؿ تودوروؼ" .140
انطالقا من ىذا الوعي باإلشكاالت البالغة التعقيد اليت تواجو الباحث ُب نصوص اؼبدونة السردية القديبة
مل يكن الباحث ليأنف من أف تتجاور ُب كتابو مناىج ونظريات ومفهومات شىت مل هبد أي حرج ُب
االستعانة هبا ُب صياغة أفكاره مثل نظرية التلقي واألسلوبية والسرديات والتداولية والشعرية والبالغة
األدبية.
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يبكن اعتبار كتاب الباحث ؿبمد مشباؿ " البالغة والسرد -جدؿ التصوير واغبجاج ُب أخبار اعباحظ"
جزءا من مشروع بالغي موسع يسعى من خاللو صاحبو إىل اإلسهاـ ُب تطوير مباحث البالغة العربية
انطالقا من خلفية معاصرة تستلهم التطورات اليت عرفها الدرس النقدي اغبديث بعد فورة اؼبناىج ،وتطمح
ُب اآلف ذاتو إىل ؾباوزة اؼبطبات اليت سقطت فيها التطبيقات النقدية ؽبذه اؼبناىج على نصوص األدب
العريب.
يطمح اؼبشروع الذي ىبوض فيو الباحث إىل الكشف عن ظبة "البالغية" اؼبتحققة ُب نصوص متغايرة
أنواعيا ُب أفق الكشف عن بالغتها اؼبخصوصة فبا أطلق عليو الباحث "البالغة األدبية "  141اليت ذبمع
ُب ضفَتة واحدة بُت فضيليت اإلقناع (اغبجاج أو التداوؿ) واإلمتاع (التخييل أو األدب) .ويطمح الباحث
من ىذا اإلجراء إىل توسيع أفق التحليل البالغي لينفتح على آفاؽ التعبَت اإلنساين .ذلك أف هنج البالغة
األدبية عند الباحث" ليس مبوذجا بالغيا منضبطا كما ىي النماذج اللسانية والسميائية اؼبقًتحة ُب الثقافة
الغربية أو حىت ُب بعض النماذج العربية القديبة .إهنا مبوذج فكري ال يسعى إىل الضبط والتقنُت بقدر ما
يسعى إىل وضع حدود عامة ومبادئ كلية يسًتشد هبا البالغي ُب عملو ".142
إف البالغة األدبية اليت كاف الباحث قد نعتها ُب مقاـ سابق بػ "البالغة الرحبة"  143ىي منهج لوصف
النصوص مهما تباينت أشكاؽبا وتغايرت أنواعها .ذلك ما يستخلصو كل من ينظر ُب اؼبنجز النقدي
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الذي راكمو ؿبمد مشباؿ ،حيث تطوؿ الدراسات البالغية عند الباحث قطاعات نصية مطبوعة بالتعدد
والتنوع:
 البالغة والًتاث البالغي العريب  :لقد حاور الباحث ىذا الًتاث ُب أطروحتو "البالغة واألصوؿ –دراسة ُب أسس التفكَت البالغي العريب – مبوذج ابن جٍت وىي األطروحة اليت راـ من خالؽبا
اإلسهاـ ُب بناء مفهوـ البالغة العربية انطالقا من خلفية معاصرة.
 البالغة وجنس النثر ( اؼبوروث السردي) فحص الباحث جانبا من موروثنا السردي كما ذبسد ُبجنس أديب ـبصوص ىو النادرة ُب كتاب ضبل عنواف "بالغة النادرة"
 البالغة وجنس الشعر :شغل الباحث صبلة من اؼبقوالت البالغية لبحث بالغة جنس الشعر ُبكتابو "مقوالت بالغية"
 البالغة و النثر الروائي  :وسبثلو مًتصبات الباحث "الصورة ُب الرواية" ألوؼباف و"صورة اآلخر ُباػبياؿ األديب" لطوين مورسوف.
نسخلص من ىذا اعبرد ؼبؤلفات الباحث ؿبمد مشباؿ أف البالغة تستمد مفهوـ الرحابة ُب مشروعو من
طبيعة تصورىا للخطاب األديب .فهي إذ تتعامل مع األسلوب ال زبتزلو ُب مكونات ؿبدودة كما أنو ال
زبتزؿ األدب ُب الشعر بل تتعاطى صبيع األنواع األدبية.144
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من الواضح أف اإلصدار اعبديد للباحث " البالغة والسرد -جدؿ التصوير واغبجاج ُب أخبار اعباحظ"
ينضوي ضمن اجملاؿ البالغي الذي ىبتص بو مشباؿ " اؼبوروث السردي" .وإذا كانت نصوص اعباحظ قد
استبدت بكتاب "بالغة النادرة" فإف الباحث يعود ُب ىذا الكتاب إىل اؼبدونة اعباحظية األثَتة لديو
ليعمق صبلة من القناعات النظرية واإلجراءات التطبيقية اليت رشحت من اشتغالو على اؼبنت اعباحظي
دراسة وتدريسا فبا أكسبو سبرسا بنصوص اؼبدونة 145يظهر جليا ؼبن يقرأ الكتاب قراءة فاحصة.
جدؿ البالغة واغبياة:
ربمل القراءة البالغية اليت يقًتحها مشباؿ ُب ىذا الكتاب باإلضافة إىل األعباء العلمية النظرية اؼبتمثلة ُب
الكشف عن الطبيعة البالغية ألخبار اعباحظ نبوما أخرى من طبيعة غَت أدبية ،وإف كانت تقع منها ُب
الصميم .يتعلق األمر بالرغبة اؼبلحة اليت استشعرىا الباحث بضرورة ذباوز النظرة الضيقة لألدب دبا ىو
تقنيات وشكليات إىل آفاؽ أرحب تصل األدب باإلنساف .ومن ىنا فقد آثر الباحث النظر ُب ىذا
اعبنس األديب القدمي الذي سبثلو "أخبار" اعباحظ نظرة تنشد التواصل مع "التجربة اعبمالية واإلنسانية
والتارىبية اليت صورىا اعباحظ ُب ىذه األخبار ،بل إننا جعلنا ىذه الغاية ىذه الدراسة ُب سرد اعباحظ
الذي ذبنبنا ربويلو إىل صبلة من التقنيات الشكلية اليت تعرضها علينا نظرية النص بسخاء ،وحرصنا على
التعامل معو باعتباره شبرة تفكَت اعباحظ ُب العامل واغبياة واإلنساف.146
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ترتبط البالغة باغبياة عندما يتم النظر إىل األدب وكأنو صورة للحياة .إف البالغة عند ؿبمد مشباؿ لصيقة
باغبياة إذ ال يبكن اغبديث عن البالغة دبعزؿ عن اغبياة .وإذا كانت كلمة "اغبياة" ربيل على معاف
متعددة منها العصر والبيئة والذات وروح اإلنساف واغبرية فإف الباحث يؤثر أف يوجو ىذه الكلمة إىل معٌت
أقرب إىل األدب وطبيعتو إذ تعٍت عنده "القيم اإلنسانية "  .147ومن ٍب فإف عمل احمللل البالغي يتجاوز
وضع القواعد والتحديات واإلحصاء والوصف الكلي إىل استجالء قيم اغبياة ُب األساليب وتفسَت
اإلحساس اعبمايل باعتباره قيمة إنسانية رفيعة.148
إف نصوص اعباحظ السردية وثيقة الصلة باغبياة فقد رأى شوقي ضيف فيما ينقل عنو الباحث أف
اعباحظ نقل األدب من طور األسلوب إىل طور بالغة اغبياة .إذ مل يعد التعبَت األديب مع اعباحظ مفتونا
بالكلمة بقدر ما أصبح مأخوذا بتصوير الطبيعة واإلنساف واجملتمع. 149
لقد كانت ىذه اؼبالحظة النقدية باعثا للباحث على معاودة النظر ُب نصوص اعباحظ السردية اليت
شكلت مرتعا خصبا لتجريب ـبتلف األدوات القرائية وشىت التطبيقات اؼبنهجية انطالقا من أفق بالغي
مغاير يربط األدب بأوضاع اإلنساف ُب اجملتمع واغبياة .
لقد عاد الباحث إىل اؼبنت اعباحظي بأدوات منهجية ـبتلفة أساسها النظر ُب اؼبشكالت اإلنسانية اليت
أثارىا أدب اعباحظ بوصفو صورة لإلنساف  150فقد كاف اعباحظ "أحد ىؤالء العلماء الذين أفسحوا
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اجملاؿ ُب كتاباهتم لنماذج بشرية من واقع اغبياة اليومية أي أنو وسع البالغة لتستوعب اغبياة اليت يعيشها
الناس".151
لقد انكب الباحث على ربليل أخبار اعباحظ وتفسَتىا باعتبارىا تعبَتا عن الوجداف وتصويرا للشاعر
والقيم اإلنسانية انطالقا من قناعة ربصلت لديو بأف "البالغة عند اعباحظ ليست ؾبرد قواعد لبناء
التخاطب ولكنها أيضا قواعد لبناء حياة الناس ُب اجملتمع"  .152وقد ظهر ىذا اؼبلمح جليا ُب تأويالت
الباحث للنصوص السردية اليت زبَتىا من مدونة اعباحظ للنظر والتطبيق ،فقد وجدناه ُب الفصل الثالث
اؼبوسوـ بػ"التمثيل السردي واػبطاب البالغي "

153

يقيم جدال طريفا بُت أصوؿ البالغة عند اعباحظ من

جهة ،ونصوصو السردية من جهة أخرى ،حيث رأى ُب الثانية إعادة تشكيل لألوىل على كبو زبييلي
وىو ما أوضحو الباحث بالقوؿ " :إف النصوص السردية ليست سوى نظائر ؼبفهومات اػبطاب البالغي
اليت صاغها اعباحظ ُب نظرية البياف والتواصل ،فكما أنو سعى ُب تأسيسو ؽبذه النظرية إىل وضع قواعد
للتواصل والتفاعل االجتماعي فإف نصوصو السردية اليت صورت ؾبموعة من الشخصيات ُب اغبياة
االجتماعية مل تبتعد عن ىذه الغاية البالغية .وكأف اعباحظ يقص علينا حكايات شخصياتو وأخبارىا
ليسهم ُب وضع قواعد السلوؾ اؼبنشود."154
وقد جلى الباحث ىذا التماثل بُت حقلي اػبطاب واغبياة من خالؿ صبلة من السمات اليت استخلصها
من األخبار اليت وعتها مدونة اعباحظ النثرية مثل التزيد (ص )67 :والتخاذؿ (ص )76 :والعي (ص:
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 ) 81والسالطة (ص ) 84 :لقد توقف الباحث عند ىذه األخبار بالتحليل والتفسَت لإلستدالؿ على
أطروحتو الناحية إىل إقامة جدؿ وسباثل بُت حقلي البالغة واغبياة عند اعباحظ ،حيث أوضح أف اعباحظ
ُب ىذه األخبار يسخر من شخصيات مل تستقم ؽبا آلة البالغة اؼبتمثلة ُب القدرة على اإلبانة واإلبالغ
اؼبعتربة أداة رئيسة ُب التواصل بُت أبناء اجملتمع اإلنساين  .فإذا تعطلت ىذه اآللة تعطلت "اغبياة " .إهنا
أدوات البالغة اليت تعطل البياف والتواصل أو ربرؼ وظائفهما .
فاعباحظ يسخر من القاضي عبد اهلل بن سوار ألنو شخصية تتكلف سلوكا ال يقتضيو اؼبقاـ وال ينسجم
مع الطبيعة اإلنسانية  .155وؼبا كاف التكلف مرفوضا ُب نظرية اعباحظ البالغية ،فقد استخلص الباحث
من ذلك أف رفض التكلف ُب اػبطاب البالغي يوازيو رفض للتكلف ُب السلوؾ االجتماعي .وبذلك
يكوف السرد وجها آخر للخطاب البالغي ُب كتابات اعباحظ ال هبوز الفصل بينهما

 .156وُب خرب

الرجل الذي آثر تعطيل لسانو لإلحتياؿ على غرمائو (استبدؿ نباح الكلب بالكالـ اإلنساين فلما أراد أف
يعود إىل اللغة البشرية مل يستطع ) يسخر اعباحظ من "العي" فقد انتقل اؼبتموه من صورة إنساف حقيقي
يبلك عقال ولسانا إىل ؾبرد صورة من اللحم بعد أف تعطل اللساف ليغدو وقد فقد أداة البياف (اللساف)
أشبو باغبيواف .
وُب خرب عروه بن مرثد يسخر اعباحظ من "سالطة" الشيخ الذي أفاض ُب الكالـ فقد ألقى خطبة
عصماء على آذاف كلب ظنو لصا فأطنب ُب الوعيد منذرا ومهددا اللص اؼبزعوـ بالويل والثبور إف ىو مل
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ىبرج من الدار مستسلما ومل تكن اػبطبة ُب اغبقيقة سوى سبويو على جبنو وتقاعسو ُب مواجهة اللص
اؼبفًتض .
لقد أظهر الباحث حبق ُب ربليل ىذه األخبار أف ىناؾ سباثال بُت السرد والبالغة فالسمات اليت رصد ُب
مستوى اػبطاب من قبيل التزيد والتخاذؿ والعي والسالطة تناظر ظبات اإلنساف ُب سلوكو وأخالقو
االجتماعية اؼبنافية ؼبقياس االعتداؿ الذي طالبت بو البالغة اليت رأى مشباؿ أهنا مل تكن جهازا لَضبط
آليات اػبطاب فقط ،بل كانت أيضا جهازا لضبط سلوؾ اإلنساف وتعامالتو ُب اغبياة. 157
لقد ظهر اؿربط وثيقا ُب ىذه األخبار بُت البالغة واغبياة ُب أدب اعباحظ الذي أراده صاحبو تصويرا
لإلنساف ُب ـبتلف سلوكو و أوضاعو ،فاألوضاع االجتماعية اليت أداهنا اعباحظ وسخر منها [الزماتة
والتكلف والعي والتخاذؿ والسالطة ]...كلها شاذة وؾبافية للطبع واغبياة اإلنسانية السوية .ومن ىنا
غبظ الباحث أف الطبيعة األصلية للشخصية تنتصر دوما ُب أخبار اعباحظ على تلك اليت تتكلفها ومن ٍب
صح للباحث أف يستخلص لكل ذلك أف البالغة واغبياة ُب أدب اعباحظ ملتحمتاف تفضي إحدانبا إىل
األخرى. 158
السرد
جدؿ البالغة و :
عندما يصطفي الباحث من العناوين "البالغة والسرد" عنوانا ليسم بو إصداره اعبديد ،فإمبا يفعل ذلك
دبكر "بليغ" .لقد أراد التنبيو من طرؼ خفي فيما نتصور على اإلشكاؿ العويص الذي يواجو الباحث
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اؼبعاصر الذي يصدر عن منظور التحليل البالغي ُب فحص النصوص ووصفها .يتعلق األمر باعبدؿ الدائر
بُت علماء البالغة اؼبعاصرين حوؿ "اختصاصات" ىذا العلم فهناؾ من يتصور الدراسات البالغية حكرا
على البنيات اغبجاجية ُب اػبطاب العتباره البالغة بعدا تأثَتيا ُب النص يروـ ربقيق اإلقناع وإيقاع
التصديق .فبا يًتتب عنو إقصاء اؼبكونات التخييلية والسردية فيما يرى آخروف أف التحليل البالغي ينبغي
أف يقتصر على دراسة البنيات األسلوبية انطالقا من تصورىم للبالغة "زينة زخرفية" غايتها اإلمتاع وليس
النفع.
إف الفصل بُت اؼبكونُت ُب بعض التوجهات البالغية اؼبعاصرة ليجسد "ؿبنة البالغة" اليت ما فتئ ىذا
"العلم العتيق" يعانيها نتيجة "االنشطار" بُت جناحيو األساسُت :التداوؿ والتخييل .ويرتد ىذا االنشطار،
وىنا اؼبفارقة ،إىل أرسطو نفسو ،فقد خصص الفيلسوؼ االستاجَتي كتابُت لدراسة ظواىر اػبطاب نبا
"فن الشعر" وىبتص ببحث اػبطاب التخييلي الشعري و"فن اػبطابة" الذي يفحص اػبطاب اإلقناعي
اغبجاجي .أما البالغة ُب السياؽ العريب فلم تعرؼ ىذا الفصل وإمبا رصدت منذ بدايتها لبحث
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اػبطاب االحتمايل بنوعيو التخييلي والتداويل .

وقد عرب الباحث عن موقفو من ىذا اإلشكاؿ فصرح ُب مقدمة الكتاب بأف " شبة تالزما بُت التصوير
واغبجاج ليس ُب أدب اعباحظ فقط ولكن ُب مطلق النصوص األدبية". 160
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انطالقا من ىذا الفهم للبالغة أصبح من اؼبستساغ بالنسبة للباحث فحص أخبار اعباحظ اؼبنضوية ضمن
" السرد " من منظور بالغي .وقد شكل جهد الباحث ُب ىذا اجملاؿ ،كما اعًتؼ ىو نفسو ،أىم فكرة
حاوؿ الكتاب مناقشتها وتطويرىا  .161وقد أسعف الباحث ُب ربقيق ىذه الغاية اؼبنت التمثيلي الذي
اعتمده الختبار الفكرة وروزىا؛ فاعباحظ قامة أدبية سامقة كاف لو األثر البالغ ُب توجيو التفكَت البالغي
العريب 162فهو "أحد مؤسسي البالغة النظرية العربية القديبة كما أنو أحد مؤسسي بالغة النثر أو السرد
دبفهومها اعبمايل واإلنساين لقد نقل أسرار البالغة من مبدأ الكلمة الساحرة واللقطة الثمينة أو الصورة
البديعة إىل مبدأ الوصف والسرد والغوص ُب تفاصيل اغبياة ورصد اؼبشاعر والسلوؾ الشاذ الغريب ".163
ؽبذه االعتبارات ؾبتمعة كاف توجو الباحث إىل فحص "عالقة البالغة بالسرد" منبثقا من نصوص اعباحظ
ذاهتا لكوف ىذه النصوص " وثيقة الصلة بالبالغة اليت وسع اعباحظ دنياىا لتشمل اغبياة واػبطاب أو
اللغة والعامل".164
إف إجراءات التحليل البالغي للنصوص اؼبنضوية ضمن "السرد" شأف "أخبار" اعباحظ اليت اختصها
مشباؿ بكتابو ال تنضبط للحدود البالغية اليت ارهتنت ُب صوغ أصوؽبا عبنس الشعر كما بُت الباحث
حبق ُب مقاـ آخر  .165ذلك أف بالغة السرد مغايرة سباما عبنس الشعر ولذلك فهي تستدعي إجراءات
ُب التحليل تراعي بالغتو اؼبخصوصة ،ألف مفهوـ البالغة عند الباحث ال يقوـ بالضرورة على مرتكزات
مقننة كتلك اليت صنفها علماء البالغة قديبا وحديثا ُب أبواب معروفة ،بل يبكن إضافة مرتكزات مستمدة
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من سياقات مل يتم تسخَتىا ُب بلورة مفهوـ البالغة كسياؽ اعبنس األديب أو النوع األديب وسياؽ القراءة
166

والسياؽ النصي .

إذا كانت بالغة الشعر تقوـ على مكونات ـبصوصة يتوجب على الدارس مراعاهتا عند تصديو لفحص
ووصف ىذا اعبنس األديب ،فإف بالغة السرد تضطلع ببنائها مقومات أخرى مغايرة سباما لتلك اليت تتقوـ
هبا بالغة الشعر ،فإذا كاف الشعر لغة كثيفة أساسها شرط "الكتابة اؼبرموزة"  ،167فإف السرد لغة شفافة
قوامها اغبكي العاري.168
وقد حدد الباحث ما يعنيو ببالغة النص السردي فحصرىا ُب التأثَت العملي الذي وبدثو النص ُب القارئ
إما حبملو على تقبل اؼبعٌت اعباىز واؼبشكل وإما بتحريضو بوسائلو اػباصة على فعل القراءة والتواصل
النشيط.169
من الواضح أف بالغة النص السردي ترتبط عند الباحث بػ "التأثَت العملي" ُب القارئ .وقد ترتب عن ىذا
الفهم للبالغة أف توجو الباحث إىل النظر ُب نصوص اعباحظ السردية من زاوية اسًتاتيجية التواصل،
حيث تبُت أف السرد عند اعباحظ ليس مقصودا بو التسلية واالمتاع فقط ،ولكنو مسخر أداة للتواصل مع
القارئ من أجل تلقينو اؼبعلومات وتزويده بشكل ضمٍت باغبقائق اػبلقية واإلنسانية العامة .ومن ىنا رأى
الباحث أف النصوص السردية عند اعباحظ "ربمل معٌت علميا وخلقيا وفلسفيا ألنو يتوؽ إىل توصيل
رسالة معينة األمر الذي يقتضي ضرورة ربليلو وتلقيو ُب مواقف تواصلية ملموسة ،أي النظر إليو بوصفو
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خطابا صيغ على كبو يؤدي وظيفة تداولية وتوصيل رسالة إىل متلق مستعد لتلقيها واالستجابة العملية
ؼبقصدية صاحبها" .170
جدؿ التصوير واغبجاج:
لعل القوؿ بتداخل التداوؿ والتخييل ُب نصوص اعباحظ السردية أف يبثل األطروحة األساس اليت حاوؿ
الباحث إثباهتا واالستدالؿ عليها ُب كتابو "البالغة والسرد" .ويكفي أف نشَت ىنا إىل تصديره الكتاب
بعنواف فرعي ىو "جدؿ اغبجاج والتصوير ُب أخبار اعباحظ" ،األمر الذي يوجو أفق القراءة إىل اختزاؿ
منت الكتاب وتركيز مضمونو حيث يستخلص القاريء أف الباحث معٍت ُب ىذه الدراسة برصد أشكاؿ
التداخل والتفاعل بُت الوظيفة اغبجاجية اإلقناعية والوظيفة التخييلية اعبمالية انطالقا من فرض منهجي
مثل عصب الدراسة وأساسو تالزـ اغبجاج والتصوير ُب أخبار اعباحظ.171
لقد راـ الباحث إثبات أف اػبرب عند اعباحظ منطلق من اؼبقاـ التواصلي احملسوس ليصوغ عاؼبو التخييلي
األديب ،فإذا كانت الوظيفة اغبجاجية طاغية ُب أخبار اعباحظ كما أظهر التلقي التداويل ،فإف ذلك ال
يبنع أف ىذه النصوص يبكن أف تستجيب لنمط آخر من التلقي يصدر عن آفاؽ قرائية مغايرة تطمح إىل
تلقي ىذه النصوص ُب ضوء مفاىيم التصوير ُب سعي للكشف عن معامل البعد التخييلي الذي تنطوي
عليو ىذه النصوص ،ويسهم بقسط موفور ُب بناء بالغتها اؼبخصوصة حيث مقومات مثل التصوير
والسرد واؽبزؿ والطرافة والغرابة غَت منفكة عن أساليب اإلقناع ومقتضيات التداوؿ ولكنها مباطنة ؽبا
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ومالزمة .

ومن ىنا وجب على احمللل البالغي ألخبار اعباحظ الوعي بتداخل وسبازج الوظيفتُت

اغبجاجية والتخييلية فيها ،ففي نصوص اعباحظ من "األدبية" ما هبعل القارئ يتفاعل معها دبفهومات
التخييل والتصوير إىل جانب التداوؿ واغبجاج .وىو ما قرره الباحث ُب الفقرة األخَتة اليت قفل هبا خاسبة
الكتاب حيث صدع دبا يبكن اعتباره "القوؿ الفصل" ُب بالغة اعباحظ من منظور الباحث .يقوؿ" :
نستطيع أف لبلص ُب هناية ىذا التحليل إىل أف بالغة اعباحظ قامت على مكونُت أساسُت نبا :اغبجاج
والتصوير .فاعباحظ بياين قوي اغبجة قادر على اإلقناع واإلفحاـ والتأثَت وىو أيضا مصور قادر على
الوصف الدقيق والقص اؼبمتع تدؿ على ذلك نوادره وأخباره ُب البخالء وكتاب اغبيواف والبياف والتبيُت،
فال عجب أف ذبتمع ُب الرجل ىاتاف الصفتاف اللتاف شكلتا عمود البالغة اإلنسانية".172
إف التداخل بُت التخييل واغبجاج ظبة راسخة ُب نثر اعباحظ غبظها ونبو عليها أغلب قرائو بدءا بابن
العميد الذي وصف كتب اعباحظ بأهنا تعلم "العقل أوال واألدب ثانيا"  :173إىل شوقي ضيف ( الفن
ومذاىبو ُب النثر العريب) وفيكتور شلحت ( النزعة الكالمية ُب أسلوب اعباحظ) و ؿبمد النويري (البالغة
وثقافة الفحولة) وؿبسن جاسم اؼبوسوس ( سرديات العصر اإلسالمي الوسيط) .لقد توقف الباحث عند
ىذه الكتابات اليت زاوجت ُب مقاربتها آلثار اعباحظ بُت البعدين التخييلي والتداويل وعمل على ذبلية
ىذا اؼبلمح فيها ،حيث أعاد صياغة اإلشكاؿ الذي تطرحو على الشكل التايل :ىل يتسع نثر اعباحظ
للوظيفتُت التخييلية والتداولية؟ أو بعبارة أخرى :ىل يفضي وصف أعماؿ اعباحظ وتفسَتىا إىل وضع
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اليد على بالغة ـبصوصة؟ يتداخل فيها مبطاف من اػبطاب ،اػبطاب التداويل اغبجاجي واػبطاب األديب
التخييلي.174

لقد اعتمد الباحث اجتهادات ياكبسوف خاصة "الوظيفة اؼبهيمنة" وتصورات

موكاروفسكي حوؿ "تنافس الوظائف" مداخل لتسويغ أطروحتو الناحية إىل تقرير اعبدؿ مبدأ بُت اغبجاج
والتصوير ُب أخبار اعباحظ .وقد استقاـ للباحث استنادا إىل أطروحة موكاروفسكي حوؿ اػباصية
اؼبزدوجة للعمل الفٍت باعتباره عالمة مستقلة وتوصيلية ُب نفس اآلف أف يعد أخبار اعباحظ مزاوجة بُت
الوظيفتُت :اغبجاج والتصوير.
انطالقا من ىذا الفهم تناوؿ الباحث ُب الفصل الثاين من الكتاب "التمثيل السردي والتواصل" صبلة من
نصوص اعباحظ السردية من منظور تواصلي األمر الذي ظبح لو بعقد فباثلة بُت اػبطاب واؼبقامات اليت
يتنزؿ فيها ،حيث اؼبرسل (اعباحظ ىنا) يلح على اؼبقاصد (فعل النص ُب متلقيو) من دوف أف يفرط ُب
شروط اإلرساؿ اعبيد (الصياغة) اليت تتيح لو التأثَت ُب اؼبستقبل وإثارة انفعالتو.
لقد توقف الباحث عند أخبار ثالثة ذبلي ىذا اؼبلمح ُب أخبار اعباحظ :خرب "وفاء كلب" (ص)63 :
وخرب عبد اهلل بن سوار وإغباح الذباب ( ص )44 :وخرب "الشيخ عبد اهلل بن مرثد مع الكلب" (ص:
 )44حيث استخلص من ربليلو أف ىذه التمثيالت السردية ىي "مواقف تواصلية" يتوخى اعباحظ من
خالؽبا ضبل متلقيو على إقباز فعل يقع خارج النص (الذـ والسخرية والنفور من أفعاؿ يراىا اعباحظ شاذة
ويريد من قارئو أف يشاركو ىذا اغبكم) .يتعلق األمر إذف بالوظيفة البالغية اغبجاجية اليت تتخذ من
80

األخبار إطارا سرديا تتضافر فيو وتتساند أساليب اإلقناع ومقومات اإلمتاع غبمل اؼبتلقي على فعل ما أو
النفور منو.
إف اعباحظ فيما يستخلص الباحث "ال يًتدد ُب إغباؽ العقاب بشخصياتو اؼبًتدية والسخرية منها داعيا
اؼبتلقي إىل مشاركتو وجهة نظره بناء على صبلة من اؼبسلمات والقيم اليت قامت عليها نصوصو السردية
اغبجاجية" .175فبا يعٍت أف أخبار اعباحظ ىي عند التحقيق تشكيالت فنية وصبالية منطوية على عربة
وفائدة .وىو ما عكف الباحث على إجالئو عندما حبث "مقاصد األخبار" ُب اؼبدونة اعباحظية

،176

حيث نظر ُب أخبار اعباحظ باعتبارىا خطابا بالغيا تواصليا يتوخى توصيل صبلة من اؼبقاصد من قبيل:
اجملتمع
.
 بناء األخالؽ ُب اؼبعرفة العقلية سبيل اإليباف. التمييز بُت اإلنساف واغبيواف. تثقيف القارئ.بالفائدة
.
 -متعة اؽبزؿ اؼبقًتنة

وقد انتهى الباحث من فحص وتدبر اؼبنت السردي اؼبعتمد إىل تقرير التداخل بُت "اغبجاج والسرد" ُب
أخبار اعباحظ مبدأ راسخا وحقيقة متأصلة ،فهي حكايات سردية "تقوـ بتمثيل مضموف خلقي أو
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حكمة مشًتكة أو معٌت نقدي أو فكرة فلسفية أو علمية .فإذا كانت ُب بنيتها السطحية الظاىرة
177

تسرد حكاية فإهنا من الواضح زبدـ أغراضا بالغية" .

وتلك مقدمات قادت الباحث إىل استخالص نتيجة ىامة نراىا عصب البحث وحجر الزاوية فيو مؤداىا
أف النظر ُب أخبار اعباحظ "ال ينبغي أف يكوف باعتبارىا سردا خالصا أو خطابا حجاجيا مستقال بل
ينظر إليها ُب صيغتها اؼبتداخلة بُت التخييل واإلقناع أو بُت اػبطاب السردي واػبطاب اغبجاجي".178
أفق البالغة:
نستطيع من خالؿ فحص ـبتلف الدالالت اليت تعاقبت على تسمية بالغة أف مبيز مفهومُت اثنُت:
أ -البالغة الضيقة اؼبستندة إىل مرتكزات تقنينية تصنف اؼبباحث البالغية ُب أبواب معروفة ،وتضغطها ُب
قواعد معلومة ،يقتصر دورىا على مد اؼبتكلم بعناصر "الزينة" اليت سبكن من "تنميق" اػبطاب "وربسُت"
الكالـ.
ب -البالغة الرحبة اؼبنفتحة على اػبطاب دبا ىو ربقق إنساين ،حيث تنتفي اؼبعايَت اعبامدة والقواعد
الضابطة اؼبتحجرة ،لتغدو البالغة منهجا أو تقنية قادرة على استيعاب السياقات الالهنائية اليت يولدىا
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استعماؿ الكالـ ،الذي يقوؿ عنو التوحيدي ":وأوسع من ىذا الفضاء حديث االنساف"...

لقد توقف ؿبمد أنقار عند ىذين التصورين ُب مقالتو اؼبركزة "البالغة والسمة" ،حيث رأى أف األوؿ يقود
إىل إلغاء علم البالغة برمتو ،ألف مراعاة التعبَت اؼبطلق لن يقتضي بالضرورة استدعاء أبواب بالغية
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ـبصوصة ومنضبطة للقواعد واغبدود .أما الثاين فمن شأنو أف يفضي بنا ،فيما يقرر الباحث ،إىل
اؼبداخل البالغية اؼبعلومة أو علوـ البالغة؛ أي القوانُت والضوابط والقواعد ،أو ما يبكن تسميتو "أبواب
البالغة الضيقة".180
من اؼبتأكد أف البالغة اليت وبدوىا طموح ألف تكوف "رحبة" لن تذعن للقواعد اؼبألوفة اليت أرىقت النظر
البالغي التقنيٍت ،الذي استهلكتو مفهومات من قبيل "البياف" و"اػبرؽ" و"التحسُت" ،ذلك أف "حدود
البالغة أوسع فبا يبكن تقنينو ُب أبواب أو مباذج ،إهنا تتسع لكل اإلمكانات التعبَتية وتنفتح على مطلق
الصنعات األدبية ،وشىت صيغ التصوير ،وليس ؽبا من ضابط سوى وظيفتها اعبمالية واإلنسانية اؼبتمثلة ُب
تشكيل النص ،وتعميق الرؤية ،واالستحواذ على اؼبتلقي ،واستجالء القيم اإلنسانية".181
وبذلك تتسع حدود البحث البالغي لتشمل ـبتلف االختيارات اإلبداعية والتشكيالت اعبمالية ،دبا ىي
إمكانات تعبَتية تنطوي على أبعاد إنسانية ،يتطلب الوعي هبا والكشف عن دينامية اشتغاؽبا نظاما ُب
الفهم والتفسَت فسيحا ورحيبا ،يستطيع الوفاء بوصف ودراسة صبيع األنواع األدبية ،شعرية ونثرية ،قديبة
وؿبدثة ،باعتبار ما تتقوـ بو من فبكنات تعبَتية واختيارات صبالية خاصة بكل نوع على حدة .وىو تصور
يوسع من دائرة البالغة لتتخذ صورة فسيحة ورحبة أساسها التفاعل اغبي واؼبباشر مع النصوص األدبية
بغرص الكشف عن اإلمكانات التعبَتية والسمات البالغية ،اليت تعتمل داخل النص األديب ،فتمنحو
فرادتو الفنية وتكسبو خصوصيتو اعبمالية
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إف البالغة ليست أمبوذجا تقنينيا يذعن للقواعد الدقيقة اعبامدة ،وينضبط للحدود الصارمة اؼبرظبة سلفا،
ولكنها "مبوذج ال يسعى إىل الضبط والتقنُت ،بقدر ما يسعى إىل وضع حدود عامة ،ومبادئ كلية
يسًتشد هبا البالغي ُب عملو"  ،182ألف الكشف عن بالغية النصوص األدبية ال ينبغي أف يرهتن إىل
برنامج ُب الوصف أو أمبوذج ُب التحليل معدين سلفا ،إذ العربةُ ،ب نظرنا ،إمبا تكمن ُب اػبروج من
األبواب الضيقة لبالغة التصنيفات واػبانات إىل مشس السؤاؿ البالغي ،الذي يعمد إىل مواجهة النص،
بدال من ذلك ،ببالغة رحبة فسيحة تستثمر الذوؽ (اػبربة اعبمالية) ،والواقع (التجربة اغبياتية) ُب فهم
النص وتفسَته ،ذلك أف البالغة إذ تلقي بنفسها ُب أحضاف "النصوص" ،دبا ربوز من فنيات وصباليات،
ال يبكن أف تنطلق من أي بالغة عامة أو معممة ،لتجعل وكدىا ترسيم اغبدود وتفصيل الضوابط من غَت
مراعاة للخصوصية "النوعية" ،اليت تدمغ فنوف القوؿ اؼبختلفة (األجناس واألنواع واألشكاؿ) بسمات
خاصة؛ وىو ماهبعل ظبة "البالغية" اؼبتحققة ُب النصوص األدبية ـبتلفة من نص إىل نص ،ومن نوع إىل
نوع ،ومن شكل إىل شكل ،وتلك مسألة يتطلب الوعي هبا تضافر جهود البالغيُت اؼبعاصرين من أجل
"صياغة بالغات نوعية خاصة ال يبكن أف تنوب عنها أو تتحدث باظبها بالغة عامة ،دوف أف يفيد ىذا
القوؿ بعدـ ضرورة ىذه البالغة العامة اليت ستظل قائمة ماداـ ىناؾ جوىر مشًتؾ بُت صبيع البالغات
النصية ،أدبية وغَت أدبية".183

84

إف البالغة "النوعية" إذ ذبعل غايتها الكشف عن ظبة "البالغية" ُب ـبتلف األنواع األدبية (الشعر
واػبطابة والًتسل واؼبقامة واػبرب واؼبناظرة والقصة والرواية )...ؼبطالبة باعتبار الفروؽ "النوعية" بُت ىذه
الوقائع النصية اؼبتباينة أنواعيا وبالتايل بالغيا ،ويكوف ذلكُ ،ب تقديرنا ،دبراعاة سياقات إف مل تكن من
مرتكزات "البالغة الضيقة" ،فإهنا ُب "البالغة الرحبة" من صميم البالغة ،من قبيل وحدة النص ،وظبات
النوع ،وسياؽ القراءة ،وىو ما يؤذف بانفتاح البالغة على األدب دبدلولو اإلبداعي واإلنساين الرحب
والفسيح ،إذ "اإلقرار باختالؼ األداة التعبَتية بُت األجناس األدبية ىو اعًتاؼ بأحقية كل واحد منها ُب
الوجود والتعبَت عن اإلنساف بقيمو الفنية وتصوير حاالتو اؼبتباينة ،باعتباره كائنا تتوزعو أغراض وشروط
تتجسد ُب ىذا االختالؼ القائم بُت وسائل التعبَت ُب األجناس األدبية".184
إف قراءة العمل األديب بغرض الكشف عن بالغتو ال يبكن أف تستند إىل وصفة جاىزة أو برنامج ؿبدد
يًتظبو الناقد ،ألف القراءة الواعية بصفتها وأدواهتا ال تشيد أنظمتها البانية ألنساقها إال بالتفاعل اغبي
واؼبباشر مع النصوص ،وىي ،دبقتضى ذلك ،معاناة تستلزـ من القارئ اؼبتهدي ُب "مسالك" النص
و"فبالكو" بالعدة اليت توفرىا لو "البالغة" ،إرىاؼ السمع إىل نبض النصوص وحفيف اعبماليات ،كما
تقتضي التوفر على بصَتة نافذة مأتاىا اغبدس القادح للسؤاؿ الفٍت واعبمايل ،وليس القوانُت اؼبنهجية
اؼبقررة سلفا.
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ومن ىنا كانت دعوتنا إىل ضرورة ربط البالغة باألعماؿ األدبية الستخالص مبادئ صبالية عامة ،مثل
وحدة النص ُب كليتو ،وظبات النوع ومقتضياتو ،وسياؽ القراءة واؼبقروء ،لتقوـ أصوال يتهدى هبا النظر
البالغي ُب النصوص اليت تشكل ُب "البالغة الرحبة" اؼبنطلق واؼبآؿ ،منها يبدأ التفكَت البالغي وإليها
يعود ،خبالؼ البالغة اؼبدرسية اليت تنطلق من القواعد إىل الشواىد؛ فال تظفر من بالغية النصوص ،إذ
تتوسل اغبدود والقواعد ،إال بنبض خافت أو جثث بال روح ىامدة.
لكل ذلك كانت البالغة تتحدد أفقا مفتوحا للتأمل ُب ـبتلف أشكاؿ التواصل اإلنساين (ومنو التواصل
األديب) ،وليست منهجا ثابتا وقارا يًتظبو الدارس ُب فحص النصوص واستنطاقها .ذلك أف القراءة
اؼبستندة إىل ظبات النوع دبا تنطوي عليو من صباليات مستقاة من طبيعة النص ،ومقدودة من مقتضياتو
تكسب الناقد بالتأكيد خربة توجهو إىل "كبت حدوده الفنية والبالغية اليت ستسعفو حتما ُب قراءة
نصوص إضافية".185
صفوة القوؿ ،إننا نشاطر غَتنا من الباحثُت ُب البالغة وربليل اػبطاب ُب ضرورة االنطالؽ ُب وصف
النصوص وربليلها من مبدأ بالغي عاـ يقضي بأف لكل خطاب بالغتو اػباصة .وينطلق ىذا اؼببدأ من
فكرة أساس مؤداىا أنو ما داـ لكل نوع ظروؼ ومالبسات ربكم إنتاجو وتوجو داللتو فإنو يتعُت على
الباحث البالغي أف ينطلق ُب ربليل خطاب ما من مبدأ مغايرتو لغَته من أنواع اػبطاب األخرى .وليس
شبة من شك ُب أف ىذا الضرب من الدرس يتطلب دربة ومراسا بتحليل النصوص أكثر فبا وبتاج إىل
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الوقوؼ على القواعد ألف التحليل البالغي وصف للوقائع اػبطابية وليس تطبيقا للقواعد أو استظهارا
للشواىد .ذلك أف "مباحث البالغة العربية ال يبكن أف تضمن استمرارىا الزمٍت وامتدادىا التارىبي ضمن
فضاء البالغة العاؼبية إال ُب سياؽ السؤاؿ البالغي اؼببٍت على االحتماالت واؼبمكنات القرائية ال على
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ػ وقد مثل ذلك مشروعا للنظرية السميائية وربليل اػبطاب كما ذبسد ُب تطبيقات صباعة مو حوؿ اػبطاب البصري مثال .وكاف روالف بارت قد

خصص مقاال لػ "بالغة الصورة" حيث صارت البالغة ،عنده" ،بالغات" بعد أف جاوزت حدود الصور اجملازية واألساليب البديعية لتشمل ـبتلف
اإلرساليات :لغوية وإيقونية ورمزية وثقافية يقوؿ" :إذا كانت البالغات زبتلف حتما حسب مادهتا التعبَتية (كالـ ،صورة ،حركة )..فإف شكلها ال
يتغَت بالضرورة ،من الراجح أال يكوف ىناؾ إال شكل بالغي وحيد مشًتؾ بُت العلم واألدب والصورة على سبيل اؼبثاؿ" ػ بارت ،بالغة الصورة ،تر.
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لقد وسع بارت من ؾباؿ البالغة ليشمل أنساقا ظبيائية غَت لفظية مثل اؼبوضة والصورة الفتوغرافية ،واإلشهار التجاري.
 44ػ توصيف للعصر أطلقو آبل جتنس عاـ  1926ػ شاكر عبد اغبميد ،عصر الصورة ،عامل اؼبعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب،ع 311ػ
 ،2005ص.7 :
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 45ػ أضبد يوسف ،السميائيات والبالغة اعبديدة ،عالمات (اؼبغربية) ع  28ػ  ،2007ص.112 :
 46ػ نفسو ،ص.112 :
 - 47ؿبمد العمري ،البالغة اعبديدة ص77:
 48ػ ىنريش بليث :البالغة واألسلوبية ،كبو مبوذج سيميائي لتحليل النص ،تر .ؿبمد العمري ،إفريقيا الشرؽ – 1999
ص.65 :
 - 49نفسو  ،ص.65 :
 - 50نفسو ،ص.66 :
 - 51نفسو  ،ص.102 :
 - 52نفسو ،صص. 100-99 :
 - 53أضبد يوسف :السميائيات والبالغة اعبديدة ،عالمات (اؼبغربية) ع ،2007 ،28 ،ص.119 :
 - 54ىنريش بليث :البالغة واألسلوبية ،ص.23 :
- Genette, la Rhétorique restreinte, figures III, Editions du seuil, p: 40.
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 - 56نفسو  ،ص.15 :
 - 57نبو عبد الفتاح كيليطو على ىذا الوضع ُب "األدب والغرابة" فكتب يقوؿ" :إننا عادة نتكلم عن البالغة وكأهنا شيء واضح اؼبعامل معروض
أمامنا ببساطة وما علينا إال أف نقطف شباره ،ىذا تصور ينبغي تصحيحو ،ذلك أف ما يسمى بالبالغة مغروس ُب غابة من اؼبعارؼ والعلوـ وليس من
الصواب منهجيا دراسة أحد ىذه العلوـ دبعزؿ عن العلوـ األخرى ،البالغة ؽبا ارتباطات بالنحو والتفسَت وعلم اإلعجاز واؼبنطق وعلم الكالـ ،إذا كاف
البد أف نقارف ،فلنبدأ باؼبقارنة بُت ىذه العلوـ ،والعجيب ُب األمر أف من يدرس السكاكي مثال ال يعتٍت إال بقسم مفتاح العلوـ اؼبتعلق بالبالغة
وينسى أقساـ الكتاب األخرى ،إف رؤية الشجرة ال ينبغي أف تذىلنا عن منظر الغابة" -األدب والغرابة ،صص.56-55:
 - 58ؿبمد عابد اعبابري :بنية العقل العريب ،ص.9 :
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 - 59اعباحظ :البياف والتبيُت ،ج  ،1ص.64 :
 - 60نفسو ،ج  ،1ص.65 :
 - 61قدامة بن حعفر :نقد النثر النثر (منسوب) ،تح .عبد اغبميد العبادي ،دار الكتب العلمية – بَتوت ، 1995ص.76 :
 - 62ابن سناف اػبفاجي :سر الفصاحة ،ص.59 :
 - 63ابن األثَت ،اؼبثل السائر ،تح أضبد اغبوُب وبدوي طبانة ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر ،القاىرة (د.ت)ج ،1ص.90 :
 - 64ضبادي صمود :التفكَت البالغي عند العرب ،أسسو وتطوره إىل القرف السادس ،منشورات اعبامعة التونسية ،ؾبلد ،1981 ،21ص.113 :
 - 65أبو ىالؿ العسكري ،الصناعتُت ،تح .علي ؿبمد البجاوي وؿبمد ابو الفضل ابراىيم اؼبكتبة العصرية –بَتوت ص5:
 - 66عبد الرضبن بن خلدوف :اؼبقدمة ،دار القلم – بَتوت ،ط  1986 – 6ص.551 :
 - 67ؿبمد مفتاح :التلقي والتأويل ،اؼبركز الثقاُب العريب -،البيضاء ،ط  ،1994 ،1ص.15 :
 - 68ابن خلدوف :اؼبقدمة ،ص.551 :
 - 69ابن األثَت ،اؼبثل السائر ،تح أضبد اغبوُب وبدوي طبانة ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر -القاىرة (د.ت) ج 1ص37 :
 - 70نفسو ج  1ص35 :
 - 71ؿبمد مفتاح :الدراسات االستعارية ُب اؼبغرب (من التنظَت إىل التعليم) ؾبلة اؼبناظرة ،ع  ،1991 ،4ص.26 :
 - 72اعباحظ :البياف والتبيُت ،تح .درويش جويدي ،اؼبكتبة العصرية  -بَتوت 2005ج  ،1ص.56 :
 - 73نفسو ،ج  ،1ص.57 :
 - 74اعباحظ :البياف والتبيُت ،ج  ،1ص.91 :
 - 75نفسو ،ج  ،1ص.64 :
 - 76ؿبمد العمري :البالغة اعبديدة بُت التخييل والتداوؿ ،ص.39 :
 - 77اعباحظ :البياف والتبيُت ،ج  ،1ص.14 :
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 - 78اعباحظ :البياف والتبيُت ج  ،1ص.16 :
 - 79نفسو ،ج  ،1ص.57 :
 - 80نفسو ،ج  ،1ص.57 :
 - 81نفسو ،ج  ،1ص.56 :
 - 82ضبادي صمود :التفكَت البالغي عند العرب ،أسسو وتطوره إىل القرف السادس ،منشورات اعبامعة التونسية ،ؾبلد  21ػ  ،.1981ص.574 :
 - 83ؿبمد العمري ،البالغة اعبديدة ص37 :
 - 84شوقي ضيف ،البالغة تطور وتاريخ ، ،دار اؼبعارؼ ،ط ( 9د.ت)ص75 :
 - 85ابن اؼبعتز :كتاب البديع ،ربقيق :كراتشوفسكي ،دار اؼبسَتة ،بَتوت ،ط  ،1982 ،3ص.58 :
 - 86نفسو ،ص.58 :
 - 87ابن رشيق ،العمدة ج 1ص265 :
 - 88ضبادي صمود ،ص377 :
 - 89ابن اؼبعتز :كتاب البديع ،،ص.58 :

 - 90ؿبمد الويل ،الصورة الشعرية ُب اػبطاب البالعي والنقدي ،اؼبركز الثقاُب العريب – البيضاء ط 1990 – 1ص37 :
 - 91انظر جابر عصفور ،قراءة ؿبدثة ُب ناقد قدمي "ابن اؼبعتز -فصوؿ ع  1985 – 6ص120 :
 -92ابن اؼبعتز ،البديع ،ص3 :
 - 93ابن اؼبعتز ،البديع ص1 :
 - 94ؿبمد العمري ،البالغة اعبديدة ص11:
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- 95يبكن اعتبار عمل أيب ىالؿ العسكري ُب " الصناعتُت من أوىل احملاوالت اليت سعت إلقامة صرح بالغة عامة تتسع للمنطوـ واؼبنثور كما يشي
بذلك عنواف كتابو الذي جاء باؼبثٌت (الصناعتُت) غلى حذؼ اؼبضاؼ أي كتاب الصناعتُت وقد صرح اؼبؤلف بالبواغث اليت ضبلتو غلى تأليف ىذا
الكتاب فأرجعها إىل رغبتو ُب تنظيم اؼبسائل البالغية اليت جاءت تفاريق ُب مصنفات سابقيو وأشهرىا ُب اؼبوضوع كتاب "البياف والتبيُت" للجاحظ.
ؽبذه األسباب يقوؿ الغسكري " رأيت أف أعمل كتايب ىذا مشتمال على صبيع ما وبتاج إليو صنعة الكالـ نثره ونظمو ويستعمل ُب ؿبلولو ومعقوده" –
الصناعتُت ( ص )5 ،غَت أف ىذا الطموح ال يكفي إلدراج ىذا العمل ضمن الصياغات الكربى ُب " البالغة العامة" لكونو "أقرب إىل التلفيق منو
إىل التأسيس على خلفية ورؤية منسجمة" -ؿبمد العمري ،البالغة العربية :أصوؽبا وامتداداهتا ،افريقيا الشرؽ ،البيضاء _ بَتوت
)289
 - 96بدوي طبانة ،البياف العريب ،مكتبة األقبلو اؼبصرية ،ط 1958 – 2ص204 :
 - 97نفسو ص200 :
 - 98عمر أوكاف ،مقدمة ُب البالغة العربية القديبة ،فكر ونقد ع  2000 – 25ص130 :
 -99السكاكي ،مفتاح العلوـ ،ربقيق :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط  1ػ  .1984ص7 :
 -100نفسو ص6 :
 -101نفسو ،ص6 :
 - 102نفسو ،ص7 :
 - 103نفسو ،ص432 :
 - 104ؿبمد العمري ،البالغة العامة والبالغات اؼبعممة ،فكر ونقد ع 2000 – 25ص61 :
 - 105ؿبمد عابد اعبابري ،بنية العقل العريب اؼبركز الثقاُب العريب – البيضاء ط.1986 – 1ص88 :
 - 106ؿبمد مفتاح ،الدراسات االستعارية ُب اؼبغرب ،ؾبلة اؼبناظرة ع  1991 – 4ص29 :
 - 107ابن خلدوف ،اؼبقدمة ص552 :
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 - 108ال يعترب البديع عند السكاكي قسما من البالغة ألنو ال يدخل ضمن تراكيب الكالـ وال صياغة اؼبعاين ولكنو عبارة عن "وجوه ـبصوصة كثَتا
ما يصار إليها لقصد ربسُت الكالـ" -مفتاح العلوـ (صٍ )423 :ب جاء القزويٍت فأطلق مصطلح "علم البديع" على ما كاف السكاكي أظباه "
احملسنات" وبذلك استقر التقسيم الثالثي لعلوـ البالغة العربية.
 - 109لقد أصبح التلخيص" موضوع شرح وتبسيط ىو اآلخر .يقوؿ صاحب "كشف الطنوف" " :وؼبا كاف ىذا اؼبنت [ تلخيص اؼبفتاح للقزويٍت] فبا
يتلقى حبسن التلقي والقبوؿ ،أقبل عليو معشر األفاضل والفحوؿ ،وأكب على درسو أولو اؼبعقوؿ واؼبنقوؿ ،وصار كأصلو [مفتاح العلوـ للسكاكي]
ؿبط رحاؿ ربريرات الرجاؿ ومهبط أنوار األفكار ،ومزدحم آراء الباؿ فكتبوا لو شروحا -"...حاجي خليفة ،كشف الظنوف ،دار إحياء الًتاث العريب
– بَتوت (د.ت) ج  1ص474 :
 - 110ؿبمد العمري ،البالغة اعبديدة ،ص58 :
 111ػ أضبد عوين ،اؼبنهاج الواضح ،صص13 - 10:
 - 112استفدنا ُب صياغة ىذا احملور من حبث لنا ُب ؾبلة "عامل الفكر"
 -113حازـ القرطاجٍت ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تح .ؿبمد اغببيب بن اػبوجة ،دار الغرب اإلسالمي ط – 3
،1986ص19.:
 -114جابر عصفور ،مفهوـ الشعر ،دراسة ُب الًتاث النقدي ،دار التنوير للطباعة والنشر ،ط  .1982 – 2ص135 .
 -115حازـ القرطاجٍت،اؼبنهاج ،ص321.:
 -116حازـ القرطاجٍت،اؼبنهاج ،صص87-86 :
 - 117حازـ ،اؼبنهاج  ،ص88:
 -118نفسو ،ص63 :
 -119حازـ القرطاجٍت،اؼبنهاج ص144 :
- -120نفسو ،ص144 :
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 -121حازـ القرطاجٍت،اؼبنهاج ص 17:
 -122جابر عصفور ،مفهوـ الشعر ،ص 132:
- -123حازـ،اؼبنهاج ،ص 244:
 -124جابر عصفور ،مفهوـ الشعر ص133 :
 -125حازـ ،اؼبنهاج ص 231:
 -126نفسو ص259 :
 -127نفسو ص259 :
 -128نفسو ص321 :
 -129ؿبمد أنقار ،البالغة والسمة ،ؾبلة فكر ونقد ع ،2000 – 25ص96 :
 130ػ حازـ القرطاجٍت ،منهاج البلغاء وسراج األدباء،ص.19 :
 131ػ ؿبمد الويل ،االستعارة ُب ؿبطات يونانية وعربية وغربية ،دار األماف – الرباط ،ط  2005 -1ص.488 :
 132ػ إظباعيل شكريُ" ،ب نقد الصور البالغية :مقاربة تشييدية" ،علم الفكر ،ع  3ػ  ،2009ص.156 :
 133ػ نصر حامد أبو زيد ،مفهوـ النص ،دراسة ُب علوـ القرآف ،اؼبركز الثقاُب العريب ػ البيضاء (دوف ذكر تاريخ ومكاف الطبع) ،ص.9:
 134ػ ىنريش بليث ،البالغة واألسلوبية ،ص.15 :
 -135ؿبمد العمري ،البالغة اعبديدة بُت التخييل والتداوؿ ،إفريقيا الشرؽ -البيضاء ط2005 - 1

 - 136ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد  ،منشورات كلية اآلداب – تطواف ط  2010 – 1ص6 :
 -137ؿبمد مشباؿ ،بالغة النادرة ص 5 :
 - 138نفسو ص 5 :
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 -139نفسو ص6 :
 -- 140ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص6 :
 - 141ؿبمد مشباؿ ،البالغة واألصوؿ ،إفريقيا الشرؽ -البيضاء ط 2007 -1ص10:
 - 142نفسو ص10:

 - 143ؿبمد مشباؿ ،أسرار النقد األديب ص45 :
 -144ؿبمد مشباؿ ،أسرار النقد األديب ص 38 :
 يعترب ؿبمد مشباؿ أف من أصوؿ صناعة النقد أف تنشأ بُت الناقد وموضوع دراستو ألفة وصداقة حبيث تغدو ىذه األلفة نوعا من اؼبعايشة 145الوجدانية اليت تسمو باؼبعرفة النقدية إىل مرتبة اإلبداع  -أسرار النقد األديب ص19 :
 -146ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص5 :
 -147ؿبمد مشباؿ ،أسرار النقد األديب ص29 :
 :-148نفسو ص29 :
 - 149ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص161 :
 - 150نفسو ص7 :
 -151ؿبمد مشباؿ بالغة النادرة ص64 :
 - - 152ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص65 :
 -- 153ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص64 :
 -- 154نفسو ص65 :
 - 155نفسو ص68 :
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 - 156نفسو ص72 :
 - 157ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص86 :
 - - 158نفسو ص67 :
 - 159ؿبمد العمري ،البالغة اعبديدة بُت التخييل والتداوؿ ،،افريقيا الشرؽ -البيضاء ط 2006 - 1ص11:
 - 160ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص6 :
161نفسو ص60 :
162

 -ضبادي صمود :التفكَت البالغي عند العرب ،أسسو وتطوره إىل القرف السادس ،منشورات اعبامعة التونسية ،ؾبلد  21ػ .1981

 - 163ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص7 :
 - 164نفسو ص6 :
 - 165أنظر أطروحتو البالغة واألصوؿ صص39-13 :
 -166ؿبمد مشباؿ ،أسرار النقد األديب ص46 :
 167عبد الفتاح كيليطو ،اؼبقامات ،السرد واألنساؽ الثقافية تر .عبد الكبَت الشرقاوي -دار توبقاؿ للنشر – البيضاء ،ط1993 – 1
ص75 :
 - 168ؿبمد مشباؿ ،بالغة النادرة ص19 :
 - - 169ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص26 :
 - -170نفسو ص48 :
 - 171ؿبمد مشباؿ ،البالغة والسرد ص23 :
 - 172نفسو ص168:
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 - 173نفسو ص139 :
 - 174نفسو ص137 :
 - 175نفسو ص د ص48 :
 - 176نفسو ص48:
 - 177نفسو ص ص49 :
 -178نفسو ص50:
 - 179أبو حياف التوحيدي ،اؽبوامل والشوامل ،ربقيق سيد كسروي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط  2001 -1ص216 :
 - 180ؿبمد أنقار ،البالغة والسمة ،فكر ونقد ،ص96 :
 - 181ؿبمد مشباؿ ،أسرار النقد االديب ص46 :
 182ػ ؿبمد مشباؿ ،البالغة واألصوؿ ،ص.10 :
 183ػ نفسو ،ص.9 :
 184ػ ؿبمد مشباؿ" ،البالغة ومقولة اعبنس األديب"،عامل الفكر ،ع  ،1ؾبلد  30ػ  ،2001ص.52 :
 185ػ ؿبمد أنقارُ ،ب بالغة النص اؼبسرحي ،مطبعة اغبداد يوسف إخواف ،تطواف ،ط  1ػ  ،1996ص 16 :ػ .17
 -186اضبد طايعي ،التواصل البالغي  ،منشورات زاوية للفن والثقافة -الرباط ط  2008 – 1ص90 :
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