ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

أ.ع ّمار عثماني

تلقّي التّراث البالغيّ بني النهج التّارخيي والوصف اللسانيّ
أ.عمّار عثماني
جامعة وهران - 1اجلزائر
املخلص
تلقي الرتاث البالغي يف العصر احلديث واملعاصر بغية استجالء
يهدف هذا املقال التوقف عند طبيعة القراءة اليت متّ هبا ّ

مناهجها ومعاملها.

لقي الرتاث البالغي مقتصرا على التعريف به ،وتغيري املقررات الدراسية إبدراج كتب تراثية جديدة ،كما فعل
ومل يكن تّ ّ
تلقي الرتاث إىل حماولة تفسريه وأتويله
حممد عبده عندما عاد إىل تعليم البالغة بتدريس كتايب عبد القاهر اجلرجاين ،بل ّ
تغري ّ

وجتديده.

واجته الباحثون يف العصر احلديث إىل كتابة اتريخ للبالغة العربية ،وهي الكتابة اليت اختلفت مالحمها واألسس اليت
مر مبرحلتني :األوىل :مرحلة السرد التارخيي ،والثانية :مرحلة التحليل والتفسري.
تلقي الرتاث البالغي ّ
انطلقت منها .ونرى أ ّن ّ
الكخلمات املفتاحية :

صمود .
اكي -العمريّ -
التل ّقي -الرتاث البالغي -املنهج التارخيي -القراءة اللسانية -مشروع -التيّسري -التفسري -الس ّك ّ

املقال:

كانت بداية االهتمام ابلرتاث اللغوي العريب مرتبطة حبملة انبليون على مصر ( 1801-1798م)،
تغريات جذرية هلا عالقة
وهي املرحلة اليت بدأت فيها الثقافة العربية تنفتح على الثقافة الغربية ،وسامهت يف حتقيق ّ

ابجلانب اللغوي.

ويرى رفاعة الطهطاوي أ ّن املرحلة التارخيية اليت عاشتها مصر مهدت لظهور اإلحساس أبمهية املاضي
فك رموز احلروف اهلريوغليفية (
احلضاري .وقد ح ّفز على ذلك متكن جان فرانسوا( 1832 -1790م) ،من ّ
املصرية القدمية) ،حيث " فتح أمام املصريني الطريق ملعرفة عظمتهم احلضارية اليت تبعث فيهم التعايل على األتراك
واالستيالء على املماليك ،بل واحتقارهم وازدرائهم "()1
وتزايدت املفاخرة ابإلرث احلضاري أيضا بعد تنامي الشعور القومي ،حيث انصب االهتمام على هذا
اجلانب ألمهيته يف وصل احلاضر ابملاضي ،وساد االعتبار للذخرية الروحية لألمة واستتباب الوعي القومي ،والشعور
ابجلوانب املوحدة .فش ّكلت هذه األسس مرتكزات السياسة و الفكر واجملتمع  .ويذهب زكي جنيب حممود إىل أ ّن
هذا الوضع دفع إىل تبين اإلصالح اللغوي ،حبكم أ ّن اللغة هي وعاء احلضارة وألن ثورة التجديد تبدأ من اللغة
وطرائق تدريسها واستخدامها ()2
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أ.ع ّمار عثماني

ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

وملا كان اإلصالح اللغوي مرتبطا ابملسألة القومية ،اجتهد لغويو هذه املرحلة يف االهتمام بلغتهم ،والدفع
هبا إىل أن تكون معربة عن روح العصر ،وتستجيب ملقتضيات احلضارة احلديثة.
ويرى حافظ امساعيلي أ ّن البوادر األوىل لإلصالح اللغوي مشلت املعجم؛ ألنّه " أحد األسس املكينة اليت
ميكن أن تنطلق منها عملية اإلصالح ،فقد حظي بعناية واهتمام كبريين ،من خالل االهتمام ابجلانب اجلمايل للغة
العربية ،يف حماولة جادة لتخليصها من رواسب عصر االحنطاط ،والعودة هبا إىل سالف عهدها ،وهذا ينم عن
إدراك عميق لدور اللغة الفاعل يف حياة األمة .ومن اللغويني الذين رّكزوا على هذا اجلانب :أمحد فارس الشدايق(
1887-1804م) وبطرس البستاين (1883-1819م) وإبراهيم اليازجي( 1906-1847م) وأمحد الشرتوين
(1912-1849م) "()3
واهتم النهضويون بقضااي تعليم اللغة العربية ،خصوصا بعد انتشار التعليم على نطاق واسع ،من خالل
البحث عن مناهج جديدة يف التعليم تستجيب حلاجات املتعلمني .وظهرت العناية هبذه القضية يف شكل "
تيسري" تعلم النحو ،بعد االطالع على طرائق التأليف عند الغربيني ،كما هو احلال ابلنسبة إىل رفاعة الطهطاوي
( 1873-1801م) ،الذي ألّف " التحفة املكتبية" عام . 1868
ويعلّق حلمي خليل عن كتاب الطهطاوي أبنّه ألّفه " على منط مؤلفات الفرنسيني يف النحو اليت أعجب
هبا إعجااب أثناء بعثته إىل فرنسا فخرج فيها على طريقة معاصريه من علماء األزهر يف الشروح واحلواشي والتعليقات
والتقريرات ،فجاء الكتاب بسيط العبارة ،سهل العرض ،ليس له منت أو شرح كما استخدم فيه ألول مرة اجلداول
اإليضاحية "()4
تلقي الرتاث اللغوي ّاجتاها آخر مع البداايت األوىل للقرن العشرين ،وترّكز اإلصالح يف هذه املرحلة
وأخذ ّ

تطورت فيما بعد ذلك ،خصوصا مع ظهور كتاب
على نقد « النحو العريب» ،يف شكل مالحظات جزئيةّ ،
إبراهيم مصطفى « إحياء النحو»  ،الذي أعرب فيه عن منهجه يف تدريس النحو العريب ،يقول فيما بيانه" :
أغري منهج البحث النحوي للغة العربية ،وأن أرفع عن املتعلمني إصر هذا النحو وأبدهلم منه أصوال سهلة
أطمع أن ّ

يسرية تقرهبم من العربية ،وهتديهم إىل حظ من الفقه أبساليبها ...اتصلت بدراسة النحو يف كل معاهده الذي

يدرس فيها مبصر ،وكان اتصاال طويال وثيقا ،ورأيت عارضة واحدة ال يكاد خيت

هلا معهد دون معهد ،وال متتاز

هبا دراسة عن دراسة ،هي التربم ابلنحو والضجر بقواعده وضيق الصدر بتحصيله "()5
واإلحياء الذي أراده مصطفى إبراهيم " رمبا كان مبعىن من املعاين من حيث طرحه لقضية اللغة والنحو
والدعوة إىل البحث فيها بعيدا عن الفلسفة والعلل املنطقية وكذا من حيث اكتشاف أوجه القصور يف النظرية
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ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

أ.ع ّمار عثماني

ولكن هذا اإلحياء رغم هذه الدعوة الواضحة إىل إعادة
اللغوية التقليدية اليت اكتسبت هيبة واحرتاما مبرور الزمنّ ،

النظر يف درس العربية انتهى إىل اإلبقاء على اجلانب التعليمي وحده وإبرازه بغض النظر عن األصول ومنهج
البحث يف الفقه ،وهذا كله ال يدخل يف ابب التجديد الذي يقوم على أصول جديدة ومنهج جديد ونظرية

جديدة "()6
ورغم انتشار الثقافة اللسانية يف اجملتمع العاملي إال أ ّن التحديث الذي محل لواءه بعض املفكرين يف عصر
النهضة مل يقد إىل التغيري املطلوب ،فقد الحظ إبراهيم مصطفى أ ّن " بعض املتخصصني يف علم العربية ،واملهتمني
أبمر هذه اللغة يف بعض اجملامع اللغوية ،مازالوا ينظرون إىل هذا العلم نظرة الشك واالرتياب; ألنّه علم أجنيب مل
ينبت يف أرضنا ،أو هو لون من التغريب ،إذا ما طبق على لغتنا ،حياول هدمها والقضاء عليها ،بنظرايت ومناهج
ال تصلح هلا ،وإّمنا كانت تصلح مثل هذه النظرايت لغري العربية من اللغات اإلنسانية األخرى "()7
وقد كانت الدراسة اللسانية بعيدة عن تناول املفكر العريب يف عصر النهضة كما يذهب حممود سعران إىل
القول أب ّن " هذه الدراسة يف البالد العربية ال تزال غريبة على مجهور املتخصصني يف املسائل اللغوية ،املنقطعني هلا،
واملنصرفني إليها "( )8واالهتمام ابلبحث اللساين يف تقومي الرتاث العريب غاب عن املؤسسات اجلامعية ،وهو ما
يفهم من كالم متام حسان يف قوله " :حني كنت أتوىل تدريس علم األصوات اللغوية لطلبة السنة الثانية بكلية دار
العلوم ابلقاهرة -فيما بني عامي 1953و -1959كان االجتاه العام بني أساتذة الكلية يف ذلك احلني هو إىل
التشكيك يف قيمة الدراسات اللغوية احلديثة ،والسيما عند تطبيق منهجها وأفكارها على دراسة اللغة
الفصحى"( )9غري أ ّن هذه احلالة ال يت عرفها الدرس اللغوي مل تستقر عليها ،حىت بدأ تنامي تلقي اللسانيات يف
الثقافة العربية ،و أوعز مصطفى غلفان أسباب ذلك إىل )10( :
-1

تنامي إرسال البعثات الطالبية إىل اجلامعات الغربية ،مما أاتح التعرف إىل مبادئ اللسانيات

أدق.
وفروعها بشكل ّ
-2

القيام بدراسات وأطروحات جامعية من قبل طالب عرب يف جامعات أورواب وأمريكا ،وقد

تناولت تلك الدراسات الواقع اللغوي العريب من وجهة نظر خمتلف املدارس اللسانية الغربية.
-3

إنشاء كراسي خاصة بعلم اللغة .

-4

ظهور كتاابت لغوية تعرف بعلم اللغة احلديث ومببادئه العامة.

التعرف على األحباث اللسانية يف تنامي الدراسات النحوية احلديثة ،اليت جلأ أصحاهبا إىل
وساهم هذا اإلجراء يف ّ
أتصيل النظرايت احلديثة يف الرتاث ،يف حني بقي هذا االهتمام متأخرا يف الدراسات البالغية.
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أ.ع ّمار عثماني

ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

تلقي الرتاث البالغي متأخرا مقارنة ابلرتاث النحوي ،الذي ش ّكل اهتمام املفكرين ورجال
و كان ّ
اإلصالح منذ عصر النهضة ،غري أ ّن ذلك مل يرتك فيما خلفه العلماء من تراث جمردا يف ماديته ،بل أخذ ح ّقه
ابلرتاث العريب ،فمنذ القرن التاسع عشر بدأت حركة أتليف نشيطة تسارع نسقها
املهتمني ّ
بنصيب وافر من جمهود ّ
شيئا فشيئا حىت أصبح من الصعب اإلملام بكل ما نشر يف علم البالغة وأحباثه.

البالغي
وبعد االنفتاح على الثقافة الغربية ،بدأ النقاش حمتدما على الطريقة املثلى يف قراءة الرتاث
ّ
اللغوي ،إذ اختلفت الطرائق وتعددت االجتاهات ،واملرجعيات ،بني رأي حياول صاحبه أن يتعصب للرتاث
و ّ
البالغي وما كتبه األقدمون ،وآخر حياول تقدمي صورة جديدة للبالغة العربية مبؤشرات حداثية.

وشاع مصطلح« القراءة » يف كتاابت احملدثني  ،ويرى جابر عصفور" أ ّن السبب وراء شيوع مصطلح
التصور يف ثقافتنا العرببة املعاصرة ،يف السنوات األخرية ،راجع إىل الرغبة يف أتكيد الطابع
القراءة مبثل هذا
ّ
التفسريي ( التأويل ي) لكل فعل من أفعال القراءة يف خمتلف اجملاالت الثقافية من جانب ،وأتكيد الدور الذي يقوم
به القارئ يف عملية القراءة من جانب اثن ،وأتكيد الطبيعة املعرفية اليت تصل القارئ ابملقروء يف عملية إنتاج
يتم
معرفة جديدة من جانب اثلث "()11؛ ومل يكن االختالف حاصال يف قيمة الرتاث ووزنه ،بل يف الكيفية اليت ّ
حداثي ،إذ يرى حممد مندور أ ّن يف
عريب كما ُولد يف بيئته ،أو غريب
هبا هذا التثمني ،وطابع املنهج املستعمل ،بني ّ
ّ
الكتب العربية القدمية كنوزا نستطيع إذا عدان إليها وتناولناها بعقولنا املثقفة أوروبية حديثة أن نستخرج منها الكثري

من احلقائق اليت ال تزال قائمة حىت اليوم ( .)12واألخذ ابملنجزات احلداثية يف قراءة الرتاث البالغي شكل اهتمام
الدارسني يف العصر احلديث ،ملا وجدوا أ ّن هذا النوع من الدراسات له أمهيته يف إبراز فضل الرتاث ،إذ يقول أحد
لعلي ال أكون مبالغا بل رمبا أكون أكثر صدقا ووضوحا إذا زعمت أ ّن إفادتنا من املعارف املستعارة
الباحثني " :و ّ

من اآلخر على زايدة وعينا برتاثنا بوضعه يف سياق معريف مرفود خبربة اآلخر احلداثية ،أجدى بكثري من حماوالت

التقم

اليت يلتقط فيها كثري من الباحثني جذاذات متطايرة من املقوالت املستعارة "(.)13

ويربر عبد السالم املسدي سبب األخذ أبدوات حداثية لقراءة الرتاث البالغي ،وعن شرعية االستعادة
ّ
للرتاث أب ّن ذلك راجع إىل أ ّن القراءة يف حقيقة أمرها هي " تفكيك لرسالة قائمة بنفسها ،وما الرتاث إال موجود
لغوي قائم الذات ابعتباره كتلة من الدوال املرتاصفة ،وإعادة قراءته هي جتديد لتفكيك رسالته عرب الزمن وهي
بذلك إثبات لدميومة وجوده "( .)14وتع ّدد القراءة للن

البالغي ليس مشكلة بقدر ما هو حالة طبيعية ،أل ّن

التع ّدد سببه تعاقب املتقبلني للرسالة واملفككني لبنائها عرب حمور الزمن والتاريخ ،وهو املخرج الذي يراه املسدي
متاحا لتحقيق الشرعية للمقولة اللسانية يف قراءة الرتاث العريب(.)15
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أ.ع ّمار عثماني

والنّ

ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

الرتاثي يف حقيقة أمره مميلك حضورين حضور (هناك) يف اترخيه اخلاص ،يف القرن الثالث أو الرابع

أو اخلامس للهجرة ،حني كتب ابن املعتز أو قدامة بن جعفر أو عبد القاهر اجلرجاين يف عالقات اترخيية حمددة،
يف شروط إنتاج معرفة معينة ،وحضور ( هنا) يف اترخينا اخلاص ،يف القرن اخلامس عشر للهجرة ()16
عم هو موجود يف الرتاث البالغي ميكن
إ ّن النظر يف خمتلف القراءات اليت ق ّدمها أصحاهبا بشأ ّن البحث ّ

نقسمها إىل مرحلتني :األوىل ،اهتم أصحاهبا ابلسرد التارخيي وتلخي
أن ّ
الكتابة من منظور حداثي لساين.

حمتوايت الكتب ،والثانية :هي مرحلة

تلقي الرتاث البالغي:
أوال :االجتاه التارخيي يف ّ

اقتصرت مهمة الدارسني يف العصر احلديث التعريف ابلرتاث البالغي ،من خالل كتابة اترخيه ،حيث

هم الطالب يف تلك الفرتة وضع الباحثني كتبا ،جتمع مراحل تطور هذا العلم ،وهو ما دفع أمحد مصطفى
كان ّ
املراغي إىل حتقيق ذلك من خالل عمله املوسوم بـ « اتريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا » الذي صدر سنة

مرت هبا البالغة العربية منذ بدء التصنيف ،حني كانت حبواث مبعثرة
 ،1950وهتدف كتاابته إىل شرح األطوار اليت ّ

يف كتب النقد واملوازانت و إعجاز القرآن إىل أن صارت كياان عند عبد القاهر اجلرجاين.

ويذكر املراغي أ ّن سبب كتابة اتريخ البالغة هو أن " ترشد الناظر فيها إىل ما طرأ من التحول يف اجتاه
أحباث املؤلفني وتوفراهم على خدمة الكتب دون خدمة الفن ،مما كان مدعاة لوقوف احلركة الفكرية يف مسائل
العلم احلقيقية"(.)17
ولعل هذا اهلدف يوضح أن تلقي الرتاث كان بوعي حقيقة البالغة يف العصر احلديث اليت وصلت
مسائلها إىل التعقيد واجلفاف ،لكن دون تفسري هلذه املشكلة أو البحث عن حلول هلا ،مما جعل التلقي اترخييا
فحسب ،وكأ ّن العمل أترخيي هلذا العلم.
ومن الدراسات الرائدة يف تلقي هذا الرتاث البالغي من خالل الكتابة التارخيية ،كتاب شوقي ضيف:
حبق أهم األعمال اليت فتحت الباب أمام الباحثني للنهوض هبذا الرتاث من
«البالغة تطور واتريخ » ،الذي يع ّد ّ
خالل التعريف به وكتابة اترخيه ،وتعدى األمر إىل تفسريه وأتويله.

ومل يكن العمل الذي ق ّدمه شوقي ضيف سردا اترخييا فحسب ،بل حاول بوعي أن يبحث عن حلقة
وصل بني مرحلة اترخيية وأخرى ،وأن يربط بني اجلانب البالغي واجلانب األديب ،يقول فيما بيانه " :ومل تكن غاييت
أصور الرتابط الوثيق بينها وبني أدبنا يف تطورمها حىت انتهيا
أن أصور هذا التاريخ لبالغتنا فحسب ،بل أيضا أن ّ

إىل اجلمود والتعقيد واجلفاف ،وأن أرسم يف تضاعيف هذا التطور الوشائج الواصلة بني كل بالغي وسابقه والحقه
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ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

أ.ع ّمار عثماني

"( )18ص  .6واملالحظ أ ّن كتاب شوقي ضيف طبع عليه اجلانب التارخيي ،فهو يصنف ضمن املرحلة األوىل من
تلقي الرتاث ال بالغي يف العصر احلديث ،حاول من خالله أن يكتب اتريخ هذا العلم ،ابستثناء بعض الدراسات
ّ
منها دراسة مسألة التأثري اليوانين يف البالغة العربية وموضوعات أخرى.

وملا كان موضوعنا يدور حول الكيفية اليت متّ التلقي هبا الرتاث البالغي بشموليته ،فإنّنا رفعنا احلديث عن

بع ض الدراسات اليت كان هدفه دراسة مشكالت البحث البالغي يف العصر احلديث ،سواء من خالل جزئية
التأثري األرسطي يف البالغة كما جند ذلك يف عمل طه حسني عندما مشل دراسته التفكري البالغي العريب من
اجلاحظ إىل عبد القاهر اجلرجاين.
ومن الدراسات اليت ميكن إدراجها يف هذا النوع من التل ّقي ،الدراسة اليت ق ّدمها بدوي طبانة ،ونشرها
سنة 1956م،حاول من خالهلا دراسة تطور الفكرة البالغية عند العرب ،والوقوف على مناهجها ومصادرها
الكربى .وهدف الباحث يف دراسته إىل تتبع احلقائق البالغية يف مصادرها األصلية ،معتمدا على الفح
واالستقراء ،مقيّما هلا ،ابلكشف عن ماهلا ،وما عليها ،مبيّنا مبعثها وجدواها ،وفاحصا عن منهجها وفلسفتها،
وعن صواهبا وخطئها)19(.
تطور
واملالحظ أ ّن بدوي طبانة حاول أن يبحث عن مفهوم للبيان العريب عند واضع اللغة ،وكيف ّ
استقر لوان من ألوان التفكري العريب .واملطلع على كتاب بدوي طبانة « البيان
مفهومه يف أذهان العلماء ،حىت ّ
العريب» يرى أ ّن املؤلف اعتمد على املنهج التارخيي يف توزيع املصنفات البالغية حبسب اجتاهاهتا املختلفة.

ومن الكتاابت اليت نظنّها أن ق ّدمت كتابة جديدة لتاريخ البالغة العربية ،العمل الذي ق ّدمه علي عشري
الزايد  ،املسوم بـ " البالغة العربية .اترخيها .مصادرها .مناهجها " الذي نشره سنة  . 1977وهي كتابة نراها أ ّّنا
ابتعدت عن تلخي

الكتب كما هو مالحظ يف الكتب اليت سبقتها ،ومنها كتاب شوقي ضيف ،و بدوي طبانة.

فين ،وهو منهج يقوم
وعمل عشري الزايد إىل تناول التأليف البالغي على مستويني :األول اترخيي ،والثاين ّ

أفكارا ومالحظات عامة متناثرة ( )...أما
على " تتبع هذا التطور يف مراحله األساسية منذ بدأت البالغة العربية ً

املستوى الثاين فهو مستوى فين يقوم على رصد اجلانب الفين يف مسار التأليف البالغي من خالل استخالص

معامل مناهج البحث وطرق التناول العلمي اليت عرفها التأليف يف البالغة العربية"()20
واملالحظ يف كتاب الرجل أ ّن مهّه كان مشغوال ابلبحث عن منهج التأليف البالغي عند العرب ،وخل

إىل أ ّن هذا الدرس عرف يف تطوره أربعة مناهج ،وهي :املنهج التجميعي ( آاثر البيان والتبيني) ،واملنهج
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ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

أ.ع ّمار عثماني

االنط باعي( الكامل للمربد)  ،واملنهج التحليلي الفين ( كتاابت عبد القاهر اجلرجاين ) ،واملنهج التقنيين املنطقي (
مفتاح العلوم للسكاكي ).
وتوصل الزايد إىل القول أب ّن املنهج العلمي الدقيق مل يعرفه البحث البالغي عند العرب " إال يف املرحلة
الثالثة ،مرحلة استقرار البالغة واستقالهلا ،حيث تقاسم املؤلفات البالغية يف هذه املرحلة منهجان متقابالن من
مناهج البحث البالغي ،يربز أوهلما يف مؤلفات عبد القاهر اجلرجاين ومن ّنج ّنجه ،بينما يتضح الثاين يف
مؤلفات السكاكي ومدرسته البالغية "(.)21
احلق أ ّن فكرة تصنيف الكتاابت البالغية وفق مناهج معينة استلهمها ابحثون آخرون بعد علي عشري
و ّ

الزايد ،إذ نرى أمحد مطلوب اشتغل على فكرة " املناهج"  ،وحبث يف الدراسات البالغية يف بيئاهتا املعرفية
املختلفة ،وتشمل ( :املفسرين واألصوليني ،واللغويني والنحويني ،والفالسفة واملتكلمني والشراح وامللخصني،
والبديعني والبديعيات ،وأخريا تناول البالغة عند احملدثني ابلعرض والنقد)( .)22وتكمن أمهية دراسة أمحد مطلوب
أ ّّنا معّرفت القارئ العريب املتخص
األخرى.

مبختلف البيئات اليت ظهرت فيها الكتابة البالغية ،وعالقة البالغة ابلعلوم

وأتثّر هبذا النوع من قراءة الرتاث ،الباحث عبد السالم عبد احلفيظ ،يف كتابه املوسوم بـ " مناهج البحث
البالغي يف الدراسات العربية) ،الذي صدر يف القاهرة سنة  ،1978تناول فيه املؤلف مباحث البالغة يف
الدراسات غري البالغية ،كاللغوية العامة والنحوية ،ويف الدراسات القرآنية ،ككتب جماز القرآن وإعجازه ،ويف
الدراسات النقدية واألدبية.
وجتلّى التأثري بكتاب علي عشري الزايد عند عماد البخيتاوي ،يف البحث الذي ق ّدمه يف شكل أطروحة
ُسس املعرفية» ،الذي نشرته دار الكتب
جامعية ،حتت عنوان « مناهج البحث البالغي عند العرب ،دراسة يف األ ُ
العلمية ببريوت ،سنة  ،2013والواضح فيه أ ّن الباحث استفاد كثريا مما قُ ّدم من أحباث بالغية وفق دراسة لسانية،

غري أنّه بقي مقتنعا بفكرة " املناهج" اليت ظهرت عنواان ألول مرة عند علي عشري الزايد ،إذ قُسم حبثه على أربعة
عرفت عناوينها طبيعة املنهج املستعمل يف كل مرحلة اترخيية من تطور الفكرة البالغية عند العرب.
فصولّ ،

وحاول الباحث تقدمي " مقاربة جديدة عرب الربط بني مناهج البحث البالغي واألسس املعرفية للبالغة

العربية ،والوقوف على أثر األساس يف تشكيل املنهج أو يف دفع املؤلف الختيار منهج بعينه دون سواه "()23
غري أ ّن اعتماد هذا املنهج يف تقومي الرتاث ال أييت أكله ،ومجلة هذه القراءات اليت سنّها عشري الزايد
وقبله بدوي طبانه وشوقي ضيق،يصدق عليها قول الباحث " :أكثر القراءات احلديثة للرتاث النقدي تقف عند
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أ.ع ّمار عثماني

ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

حدود العرض والتفسري وال تكاد تتجاوز ذلك إال لتصل إىل قدر من التحليل والربط والتعليل ،وكأ ّن اهلدف من
هذه القراءات ينحصر يف إعادة تشكيل الرتاث وتصنيفه ،وبذلك تدخل هذه القراءات يف دائرة اتريخ النقد األديب
عند العرب "(.)24
تلقي هذا الرتاث كثرية ،وال يسمح
و ّ
احلق أ ّن الدارسني احملدثني الذين اتّسمت كتابتهم ابلسرد التارخيي يف ّ

حبق دراسات قيّمة  ،جنحت يف تقدمي اتريخ البالغة إىل القارئ العريب
اجملال بعرضها كلّها ،لكنّها تعترب ّ
املتخص  ،وفتحت اجملال للباحثني يف تقدمي دراسات حول مرحلة زمنية معنية من تطور التفكري البالغي ،كما
فعل ذلك أمحد مطلوب يف الدراسة اليت ق ّدمها حول السكاكي ،إىل جانب دراسات أخرى حاولت أن تنري بعض
النقاط اليت مل يتم طرقها ،يف موضوعات متعددة ،مثل موضوع الصورة ( الصورة األدبية ملصطفى انصف) ،و (
الصورة الفنية يف الرتاث النقدي و البالغي جلابر عصفور) و ...إخل.
اثنيا :قراءة لسانية لخلرتاث البالغي
يعود الفضل يف انتشار املنهج البنيوي يف الدراسات اللغوية عند العرب يف العصر احلديث إىل احملاوالت
األوىل اليت ش ّكلت مدرسة بنيوية لغوية يف بداية الستينات من القرن العشرين بفضل جهود عدد من الباحثني
أمثال إبراهيم أنيس،و متام حسان ،وعبد الرمحن أيوب ،وكمال بشر ،و أمحد خمتار عمر ،وعبد الصبور شاهني.
وهي الدراسات اللغوية اليت مل تقف عند مبادئ دي سوسري ،ولكن تطورت تطورا ملحوظا بعد ظهور النظرية
التحويلية التوليدية لتشومسكي( .)25بدأ البحث عن قراءة جديدة للرتاث البالغي وفق مقوالت الدرس اللساين
متأخرا مقارنة مع القراءة املمارسة يف الرتاث النحوي العريب .وهذا النوع من القراءة يرتكز على منهجية بنيوية
لسانية ،وهي منهجية تتعارض مع املناهج اخلارجية اليت حلظنا خبصوصها سيطرة املنهج التارخيي عند من حاولوا
قراءة البالغة القدمية أمثال شوقي ضيف ،وبدوي طبانة ،وعشري الزايد ومن سلك هذا النهج.
ّأما هذا النوع من القراءة فهو أيخذ من اللسانيات ويقوم على نقد وتقومي للرتاث البالغي ،وأيخذ شكل

النقد البنيوي الذي " يرتكز يف دراسة األدب ابعتباره ظاهرة لغوية قائمة يف حلظة معينة متثل نظاما شامال،
واألعمال األدبية تصبح حينئذ أبنية كلية ذات نظم ،وحتليلها يعين إدراك عالئقها الداخلية ،ودرجة ترابطها
والعناصر املنهجية فيها وتركيبها هبذا النمط الذي تؤدي به وظائفها اجلمالية املتعددة "(.)26
وتكمن أمهية هذه القراءة أ ّّنا األصح يف كوّنا تسمح ابلعودة إىل الرتاث اللغوي ،من أجل الوقوف على
ما يتضمنه هذا الرتاث من آراء متطورة ،وهذا من األمور اهلامة ،اليت من شأّنا أن تلقى على املواضع العديدة اليت
يلتقي فيها هذا الرتاث مع أحدث ما توصل إليه البحث اللغوي. )27(.
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أ.ع ّمار عثماني

واالهتمام بتقدمي قراءة لسانية للن

ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

البالغي العريب القدمي جاء بعد العمل الذي ق ّدمه روالن ابرت يف

كتابه املعنون بـ « قراءة جديدة للبالغة القدمية»  ،وهو الكتاب الذي ترمجه إىل العربية عمر أوكان ،وقال عن
البالغة الغربية بشأنه أ ّّنا أصبحت " تكتسب الساحة بقوة أكرب مما كانت عليه يف عصرها الذهيب ( اليوانين
والروماين) ،إىل درجة صارت تبدو معها مثل موضة ( أو تعبري عن احلداثة)"()28
التطور الذي صاحب الدرس البالغي يف احلضارة الغربية يرجع إىل حماوالت جمموعة من
والفضل يف هذا ّ

الباحثني أمثال :فالريي ( يف فرنسا) ،ريتشاردز وأوغدن ( يف أملانيا) ،وبعد ذلك توالت التأليفات ،وذلك نتيجة
التطور الذي عرفته بعض الفروع املعرفية اجملاورة حلقل البالغة ،وذلك مثل اللسانيات ،والسميائيات والتداوليات،
والشعرايت ،مما أسهم يف ظهور أمساء المعة :شارل بريملان ،وروالن ابرت ،وجون كوهن ،وبول ريكور ...إخل.
واملعاجلة البنيوية للبالغة القدمية جعلت روالن ابرت يعيد النظر يف اإلرث البالغي ،ويعمل على تقدمي
تصور جديد له ،يقوم على إبراز بالغة الصورة ،ويغري يف مقوالت التحليل البالغي ،ويعيد تقسيم الوجوه البالغية
وفق منط بنيوي.
وهذا النوع من القراءة فتح اجملال أمام الباحثني العرب للنظر من جديد يف الرتاث البالغي وفق مقوالت
علم اللغة احلديث بغية البحث عن علمية البالغة لتكون مشاركة يف صناعة أدبية األدب ،إذ ظهرت بعد ذلك
بعض احملاوالت اليت حاول أصحاهبا الوصول إىل تقدمي قراءة جديدة للبالغة العربية .على غرار حماوالت محّادي
صمود ،وحممد العمري ،وحممد عبد املطلب.
واقتصران على اإلشارة إىل هذه النماذج ألمهيتها ،ومنهج دراستها ،حيث تعاملت مع الرتاث البالغي يف
مشوليته .يف حني أ ّن الدراسات األخرى اليت قرأت البالغة العربية وفق نظرة جزئية فهي كثرية ومتعددة ،إذ يصعب
اإلحاطة هبا  .ونقتصر يف هذا املقال على مشروعني اثنني يندرجان ضمن هذا النوع من القراءة ،وخن

القول

صمود ،ومشروع حممد العمري يف قراءهتما للرتاث البالغي ،وسببا يف ذلك أ ّن الدراستني من
مشروع محّادي ّ
وتؤول الرتاث البالغي يف كليته ،وفق مقتضيات الدراسة اللسانية ،فكان
تفسر ّ
أجدى األعمال اليت حاولت أن ّ
عملهما من وجهة نظران واعيا مبفهوم القراءة ،ولو أ ّن النهج ميتد أيضا إىل حماولة حممد عبد املطلب يف كتابه:

( البالغة العربية ،قراءة أخرى) ،غري أ ّن هذه احملاولة مل أتبه إىل كتابة التاريخ ،بقدر ما كانت حتاول تفسري القواعد
البالغية من وجهة النظرية التوليدية والتحويلية.
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ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

أ.ع ّمار عثماني

وهذا ال يعين أ ّن القراءة اللسانية مل يعرفها ابحثون آخرون يف الوطن العريب ،إالّ أنّنا اكتفينا ما يسري مع
التلقي يف مراحله بدء
خطة هذا املقال ،الذي حياول أن يقف عند طبيعة القراءة اجلديدة للرتاث البالغي ،وكيفية ّ
من مرحلة التمهيد و النشأة.
-1

صمود لخلرتاث البالغي
قراءة محّادي ّ

ولعل من القراءات املهمة اليت حاولت أن تستنطق الن ّ البالغي القدمي ،قراءة محّادي صمود ،يف ما
يسمى بـ ( مشروع قراءة) ،وهي يف األصل أطروحة جامعية ،انتهى من إجنازها سنة  ،1980وصدرت ضمن
منشورات اجلامعة التونسية سنة  ، 1981بعنوان « :التفكري البالغي عند العرب ،أسسه وتطوره إىل القرن
السادس ( مشروع قراءة)».
صمود جاء يف فرتة طبع فيها املنهج السيوسيولوجي على الدراسات
واملعلوم اترخييا أ ّن مشروع محّادي ّ
األدبية يف املغرب العريب ،الذي صار يتحول تدرجييا حنو تبين القراءة البنيوية ذات الطابع اللساين والشكالين.
وتكون هذه القراءة غري بعيدة اترخييا عن حركة إعادة كتابة اتريخ البالغة الغربية ،اليت انطلقت يف
الستينات مع روالن ابرث ،وجان كوهني.
وجاء هذا العمل بعد القصور الذي صاحب مشروع تلقي الرتاث البالغي يف العصر احلديث ،إذ دفع
ذلك ثلّة من الباحثني العرب إىل معاودة قراءة هذا الرتاث يف شكل مشروع ،مهّه إجياد حلول لنق

املسجل يف

القراءات األوىل ،اليت يعلّق عليها صمود ابلقول " :هذه اجلهود ال ختلو ،على أمهيّتها ،من النّق  ،فاآلاثر اليت
تروم اإلملام مبختلف مراحل البالغة نشأة وتطورا واكتماال قليلة ،وما ّاجته منها هذه الوجهة ابشر املسألة من زاوية
اترخيية -حداثيّة أضعفت جانب التأليف واالستنتاج ،كما ّأّنا مل تعنت عناية كافية ابألسس اليت يقوم عليها
التفكري يف مجالية اللّغة عند العرب ،فجاء جلّها اترخيا للتأليف البالغي ال للبالغة وال خيفى الفرق بني
الوجهتني"( .)29وسبب ثورة محّادي صمود على التأليف البالغي يف العصر احلديث ،أ ّّنا عجزت هذه املؤلفات

فتعود إىل مكانتها
يف " إقحام البالغة يف حقل العلوم األدبية ومل تستطع أن تقنع بفعاليتها يف ممارسة األدب ونقده م
فن القول تولّدت عن ممارسة الن
السالفة ابعتبارها نظرية يف ّ
ّ

من جهة بنيته اللّغوية"()30

وإذا كان الدارسون للنحو العريب قد حاولوا تسيريه انطالقا من اإلطاللة على صورة العلم يف احلضارة

ظل التعايل على
األخرى ،فإ ّن غياب جدلية الرتاث واحلداثة يف املؤلفات البالغية كان سببا يف قصورها ،يف ّ
املكتسبات املنهجية اجلديدة ،وما أظهرته التيارات النقدية احلديثة.
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ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

أ.ع ّمار عثماني

صمود إلعادة قراءة البالغة على ضوء املكتسبات اللسانية ،الذي حرص فيه " على
وأييت مشروع محّادي ّ

الرتاث من منطق التفاعل بينه وبني احلداثة قصد فهمه يف ذاته واستجالء أبعاد النظرية األدبية اليت
مباشرة ّ
يتضمنها ،مث حملاصرة مظاهر املعاصرة فيه اليت ميكن استحضارها"()31
ّ

ويقول الباحث عن املدونة اليت درسها " :ميتد عملنا على ستة قرون وهو إطار حييط ببداية التفكري

مادتنا فلم نقتصر على
البالغي وأبقصى ما وصل إليه من نُضج واكتمال ،كما ّنوعنا املصادر اليت استقينا منها ّ
الرتاث األخرى اليت تناولت ظاهرة
الصرف وحاولنا االستفادة من كتب ّ
املؤلفات اليت اشتهرت مبنزعها البالغي ّ

املوضوع " ()32
تضمنت آراء بالغية يُثري مجعها والتنسيق بينها
م
اللّغة من زوااي خمتلفة ومن مثّ ّ

صمود اختار احلدث اجلاحظي يف البالغة مرجعا يف كتابة
وكما هو مالحظ يف هذا املشروع أ ّن محّادي ّ

قسم مشروعه إىل ثالثة أقسام حيتل منها اجلاحظ املركز :ما قبل اجلاحظ،
اتريخ هذا العلم وفق قراءة لسانية ،إذ ّ
احلدث اجلاحظي ،وما بعد اجلاحظ .

وصورة هذه القراءة ّأّنا انقشت أفكار البالغيني يف مجلة من املقوالت اللسانية اليت جاء هبا العلم
احلديث ،ويبدو أ ّن الرجل كسب هذه الثقافة اللسانية جيّدا ،وحاول أن يق ّدم قراءة جديدة لتاريخ البالغة العربية

من منطلق التفاعل مع النصوص اللغوية ،والبحث عن أدبية البالغة اليت محل مشروعها أقالم معاصريه ،وقبلهم
أمحد الشايب وأمني اخلويل.
وحاول صمود أن يبحث عن جتليات املقوالت اللسانية يف احلدث اجلاحظي ،الذي تكلم فيه على أنواع

الدالالت ،والعالمة اللغوية ،و ثنائية ( املقام /احلال) ،و( اللغة  /الكالم) وهي موضوعات أظهرهتا اللسانيات يف
العصر احلديث منذ كتاب دي سوسري)33(.
 – 2قراءة حممد العمري:
ومن الدراسات اهلامة اليت تبنت الثقافة اللسانية إلعادة قراءة الرتاث البالغي ،حماولة حممد العمري
املوسومة بـ « البالغة العربية ،أصوهلا وامتداداهتا » وهو الكتاب الذي انتهى صاحبه من تبيضه عام ،1997
وطبع ألول مرة ضمن منشورات إفريقيا الشرق عام .1999
صمود يف قراءة البالغة العربية ،وق ّدم قبل هذا الكتاب الذي
واستفاد حممد العمري من منهج محّادي ّ
يعترب أساس منهج الرجل يف تل ّقي الرتاث أعماال أخرى ،جنملها يف الشكل التايل:
-

حتليل اخلطاب الشعري :البنية الصوتية ( الكثافة ،الفضاء ،التفاعل) ،الدار العاملية ،دار البيضاء،

. 1990
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ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

املوازانت الصوتية يف الرؤية البالغية ،حنو كتابة اتريخ جديد للبالغة العربية ،منشورات سال،

الدار البيضاء.1991 ،
-

اجتاهات التوزان الصويت يف الشعر العريب القدمي ،مسامهة تطبيقية يف سبيل كتابة اتريخ

لألشكال ،منشورات سال ،منشورات الدار البيضاء. 1989 ،
-

يف بالغة اخلطاب اإلقناعي ،مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية ،اخلطابة يف القرن

األول منوذجا ،دار الثقافة ،الدار البيضاء. 1986 ،
واختاران للنظر يف طبيعة منهج القراءة الثانية للبالغة القدمية كتابه " البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا"
ابعتبار أ ّن هذا الكتاب يعترب عصارة جهد الرجل مع البالغة ،مثلما نلمس ذلك يف مدخل الكتاب " :لقد قادين
البحث يف موقع املوازانت الصوتية من الرؤية البالغية يف عمل سابق مطبوع إىل تكوين تصور عام عن مسارات
البالغة العربية وخلفياهتا الفكرية واأليديولوجية ،كما قادين إىل اكتشاف الفروق بني املشاريع واملنجزات وما يؤدي
إليه ذلك من تضارب بني منطوق نصوص من املؤلّف البالغي الواحد "()34
التلقي ،اليت أفادته يف حتقيق
وأخذت قراءة العمري طابع اللساين احملض ،خصوصا ما تعلق بنظرية مجالية ّ

نتائج هامة ،يقول فيما بيانه " :وال شك أ ّن للمعاجلة البنيوية اللسانية ،جدوى كبرية يف استخراج األنساق وتفسري
الفعالية ،ولذلك حاولنا استثمارها إىل أقصى حد ممكن ،غري أنّنا حاولنا أن نستغل بعض مقرتحات مجالية التلقي
يف بعدها التارخيي"( .)35ويعترب عمل العمري مكمال لألعمال اليت تبنت تقدمي قراءة لسانية للرتاث البالغي يف
مشوليته ،إذ أ ّن الرجل مل يق

مرحلة من تطور الفكرة البالغية عند العرب ،وهي قراءة " تركيبية تعتمد النظرية

الشمولية ،تفهم السابق من الالحق والالحق من السابق ،ولكي تكون مثمرة ينبغي أن تتحول إىل مستوى اهلم
أو االنشغال املوجه الذي يفسح اجملال للتحليل والتأريخ لسد الفجوات دون أن يكون اخلطاب احلديث عائقا
يسد الطريق برتسانة من العتاد النظري الذي يُعرقل السري بدال من أن يمفتحه "()36

واملالحظ يف هذه القراءة ّأّنا كانت واعية بقضااي البحث البالغي ،سواء ما تعلّق ابلتأثري األرسطي،

أو مسألة مشروع اجلاحظ البالغي ،إذ خل

املؤلف إىل أ ّن " الفالسفة العرب مل يكونوا مشغولني ابلتطابق مع

أرسطو ،وأنّه ال جدوى من هذا التطابق "(. )37
صمود وحممد العمري الكثري يف الدراسات البالغية املعاصرة ،إذ فتحت اجملال
وأضافت حماولتا محّادي ّ
لتقدمي قراءة معاصرة للرتاث البالغي ،تساير مع آخر املستجدات يف األحباث اللسانية.
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تلق ّ

وفتحت الدراسة اللسانية للرتاث البالغي أمام الباحثني للنظر يف مجلة من القضااي اليت كانت تنقد فيها
البالغة العربية ،سواء ما تعلق ابملعيارية ،أو الشكل الذي وصلت إليه صورة الدرس البالغي ،حيث أثّر محّادي
التطور احلاصل يف األحباث
ّ
الصمود يف ابحثني آخرين ،عملوا على إعادة قراءة الرتاث من خالل االستفادة من ّ
اللسانية ،كما فعل صابر احلباشة الذي أعاد قراءة مرحلة الشروح واحلواشي من اتريخ البالغة ،ووصل إىل أ ّن هذه

تلقي هذا
املرحلة ظلمت عند الباحثني الذين كتبوا اتريخ هذا العلم ،واملقصود يف ذلك كتاب املرحلة األوىل من ّ
الرتاث .ملا وجد أ ّن الكثري من املعطيات اليت وصلت إليها التداولية ،متّ التطرق إليها من طرف أصحاب احلواشي
ّ
والشروح.
وال شك أ ّن أعمال حممد العمري ألقت بظالهلا على الباحثني يف الوطن العريب ،يف االهتمام ببالغة
النصوص النثرية ،اليت كانت إىل زمن قريب خارج جمال البالغة ،وظهر ذلك يف العمل اجلماعي الذي يقدمه حممد
مشبال مع جموعة من الباحثني املغاربة ،كان آخرها البحث الذي ق ّدم هو بالغة الن

النثري ،عندما متّ استقراء

وأتويل نصوص متتد إىل القرن الثاين والثالث اهلجريني من خالل املقاربة التداولية واحلجاجية .
خامتة:
وميكن أن جنمل النقاط اليت توصل إليها هذا املقال يف الشكل التايل:

تلقي البحث البالغي يف العصر احلديث اقتصر يف بداايته على التعريف برجال البالغة كما هو مالحظ يف كتاب
ّ
أمحد مصطفى املراغي.

التلقي إىل حماولة تصنيف مراحل تطور الفكرة البالغية عند العرب من خالل تصنيف املؤلفات ضمن مراحل:
 -اجته ّ

النشأة ،مث مرحلة الدراسات املنهجية ،مثّ مرحلة التطور والنضج ،مث مرحلة التقنني ملسائل العلم ،وأخريا مرحلة
اجلمود والتعقيد.

ظل اجتاه الباحثني إىل معرفة أسس املنهج املتبع يف املؤلفات البالغية ( علي عشري
تلقي الرتاث واعيا ،يف ّ
 كان ّالزايد ومن جاء بعده).

تلقي البالغة العربية ابلسرد التارخيي ،ومل يتعد جماهلا تلخي
 اتّسمت املرحلة األوىل من ّتطورت العملية إىل معرفة املناهج املتبعة يف تناول املسائل البالغية.

حمتوايت الكتب ،مثّ

 تعد املرحلة األوىل من تلقي الرتاث البالغي وكتابة اترخيه مبثابة التمهيد ملرحلة أخرى ،تبنت التأويل يف الكتابةالتارخيية للبالغة العربية.
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التلقي للرتاث البالغي ،فتعدى مرحلة السرد التارخيي إىل ما يسمى
 سامهت األحباث اللسانية يف تغيري طبيعةّ
مبرحلة التفسري والتأويل هلذا اإلرث البالغي.
 فتحت حماولة محّادي صمود البحث أمام الدارسني لتغيري منط قراءة الرتاث البالغي وفق النظرايت اللسانية يفمراحل تطورها من البنيوية اللسانية إىل التداولية احلجاجية.
اهلوامش:
()1

رفاعة رافع الطهطاوي :األعمال الكاملة ،اجلزء األول " :التمدن واحلضارة والعمران" ،دراسة وحتقيق حممد عمارة ،ص.15

()2

زكي جنيب حممود :جتديد الفكر العريب ،دار املعارف ،مصر( ،د.ط) ( ،د.ت) ،ص .205

()3

غلفان ،مصطفى :اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ،املدارس للنشر والتوزيع( ،د.ط) ،2007 ،ص 24

()4

حلمي خليل :العربية وعلم اللغة البنيوي ،دراسة يف الفكر اللغوي احلديث ،دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية (،د.ط) ،1995 ،ص 60

()5

( إبراهيم مصطفى :إحياء النحو  ،الطبعة الثانية(،د.ت) القاهرة ( ،مقدمة)

()6

( حلمي خليل :العربية وعلم اللغة البنيوي ،ص65

()7

( إبراهيم مصطفى :إحياء النحو ،ص .145

()8

( حممود السعران :علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب ،دار الفكر العريب ،اإلسكندرية ،1962 ،ص.21

()9

( متام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء( ،د.ت) ،ص7

()10

غلفان مصطفى :اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ،الفصل األول.

()11

جابر عصفور :النقد األديب ،دار الكتاب اللبناين ،ط، 2008 ،1ص .13

()12

مندور ،حممد  :النقد املنهجي عند العربّ ،نضة مصر ،القاهرة ،1996 ،ص 6

()13
()14

وسلطة اجلذور ،بلنسية ،مجهورية مصر العربية ،ط 2009 ،1ص.46
عيد بلبع :القطيعة املعرفية ُ

املسدي ،عبد السالم :التفكري اللساين يف احلضارة العربية ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،ط ،1986 ،2ص . 12

()15

املرجع نفسه :ص .13

()16

جابر عصفور :النقد األديب ،ص.7

()17

املراغي ،أمحد مصطفى :اتريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا ،مطبعة مصطفى احلليب ،مصر ،ط ،1950 ، ،1ص.7

()18

شوقي ضيف :البالغة تطور واتريخ  ،دار املعارف ،القاهرة ،ط( ،9د.ت).ص.9

()19

ينظر :بدوي طبانة :البيان العريب ،دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى ،دار املنارة ،جدة،ط،7

،1988ص.7
()20

علي عشري الزايد :البالغة العربية اترخيها .مصادرها .ومناهجها .مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط، 2009 ،7ص6و.7

()21

نفسه :ص 109

()22

متثل هذا النهج يف كتابه "مناهج بالغية " ،واعتمدان على الطبعة الصادرة يف سنة . 1973

()23

البخيتاوي ع ماد حممد حممود :مناهج البحث البالغي عند العرب ،دراسة يف األسس املعرفية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،2013 ،1

ص.13
()24

عيد بلبع :القطيعة املعرفية وسلطة اجلذور ،ص )43
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أ.ع ّمار عثماني

ي التراث البالغي بين النهج التاريخي و الوصف اللساني
تلق ّ

()25

(إبراهيم عبد العزيز السمري :اجتاهات النقد األديب العريب يف القرن العشرين ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط ،2011 ،1ص،220

()26

صالح فضل :مناهج النقد املعاصر ،مرييت للنشر واملعلومات ،القاهرة ،2002 ،ص 91

()27

حسام البهنساوي :أمهية الربط بني التفكري اللغوي عند العرب ونظرايت البحث اللغوي احلديث ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة،1994 ،

ص.2
()28

روالن ابرت :قراءة جديدة للبالغة القدمية ،ترمجة عمر أوكان،رؤية للنشر والتوزيع ، 2011 ،ص. 11

وتطوره إىل القرن السادس ( مشروع قراءة) ،دار الكتاب اجلديد املتّحدة،
( )29محّادي ّ
الصمود :التفكري البالغي عند العرب ،أسسه ّ
بريوت،ط ،2010 ،4ص11و12
()30

املرجع نفسه :ص12

()31

نفسه :ص13

()32

نفسه :ص 14

()33
()34

لإلطالع على املوضوع ،ينظر كتاب محّادي صمود من الصفحة  125إىل 265

العمري حممد :البالغة العربية ،أصوهلا وامتداداهتا ،إفريقيا الشرق ،بريوت /املغرب ،ط ،1999 ،1ص .14

()35

و ( )36املرجع نفسه ،ص 10
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