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امللخص:
لكي تساير البالغة اآلداب الحديثة ،وتبقى صالحة
للتطبيق لإلفادة منها في اإلبداع والتشكيل والتقويم
ّ
والجمالي ،البد من إعادة النظر في موضوعاتها
الفني
وإجراءاتها ،و متابعة مستجدات البحوث البالغية .وهذه
املقالة تتعرض إلى أسباب النفور من البالغة إلى حد
اتهامها بالعقم ،ومن ثمة تدعو إلى تفعيلها .باقتراح
موضوعات جديدة وبدائل بيداغوجية في تدريسها.
: Abstract
In order for rhetoric to be aligned with
modern literature and maintain it valid
for use in creativity, composition,
artistic and aesthetic evaluation, it is
important to review its topics and
procedures as well as following the
updates of the latest
rhetorical
researches. In this article, we presented
the reasons behind the repulsion to
rhetoric to such point of accusing it with
infertility, and therefore calling for its
activation through new proposed topics
and pedagogical alternatives in teaching
it.

تمهيد :
ليس للمعرفة تاريخ ميالد معلوم ،ولكنها نتاج
ترسبات وتراكمات معرفية تمت عبر عصور
مختلفة حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن من نسق
معرفي واع ،ففي كل حضارة بذرة بقاء ،هي اإلرث
الذي تتركه وراءها ،وهو مشاع كالهواء ،يمكن لكل
ُ
أمة أن تفيد منه ،وتتفاعل معه وتجعله لبنة في
بنيانها 1.والبالغة قد صارت اليوم بالغات منفتحة
على أكثر من تخصص علمي ،ولها امتدادات
واسعة عبر فضاءات معرفية شاسعة ،بل صارت

مدخال ال يمكن القفز عليه في املجال العلمي
واألدبي والفني والثقافي ،ومازالت مجموعة من
العلوم والتخصصات تسترشد بآليات البالغة في
خطاباتها املعرفية املختلفة واملتنوعة نظرية
وتطبيقا2.
قيمة البالغة
ّ
ّ
أحق العلوم بالتعلم ،وأوالها
البالغة "
ّ
بالتحفظ"  3.وهي علم يعتمد على صفاء
االستعداد الفطري ،في إدراك الجمال وتبيين
الفروق الخفية بين صنوف األساليب ،وتحتل
البالغة مكانة بارزة بين فروع اللغة العربية؛ فهي
مادة تكشف عن دقائق اللغة العربية وأسرارها،
ّ
ا
وتمكن منتج اللغة من استعمالها استعماال
ِّ
ا
سليما في نقل أفكاره ومشاعره ،وتيسر له التعبير
عنها ونقلها إلى اآلخرينّ ،
وتنمي لديه القدرة على
ِّ
فهم األفكار والتذوق األدبي لألعمال األدبية،
وإدراك مواطن الجمال فيها ،كما تمكنه من نقدها
واملفاضلة بينها والتمييز بين الجيد والرديء منها،
وتساهم في تنمية الخيال األدبي وتسمو بالعواطف
وترقق الوجدان ،وتساعد في الوقوف على ما في
األدب من روائع الكالم ومآثر اآلداب؛ 4لذا حظيت
البالغة باهتمام املربين والدارسين على مر
العصور.
تتضح أهمية البالغة كأحد األهداف الرئيسية
من تعليم اللغة العربية حيث يهدف تدريس
البالغة إلى تنمية ميول الطالب نحو قراءة
النصوص األدبية ،وإكسابهم القدرة على معالجتها،
بجانب زيادة الثروة اللغوية ممثلة في املفردات
واألساليب ،وصور التعبير املختلفة .وتعرفهم على
أجمل ما في النص من نواح مختلفة كجمال
الفكرة واألسلوب وموسيقى اللفظ ،وتهذيب
الخلق وإدراك األخيلة والصور واملعان والقيم التي
يحتويها األدب5.
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 :1أسباب املشكلة:
برغم هذا الوضوح ملكانة البالغة وغايتها؛ إال
أن الضعف املالحظ في أنحاء اللسان العربي
الشاسع االمتداد ،وركاكة أساليب الطالب
وبعدهم عن الحس املرهف ،والعذوبة ،وتآلف
األلفاظ سواء على مستوى الكتابة أو األداء
الخطابي ،وصارت لغة املقروء واملسموع في أغلب
الحاالت لغة صحافية إخبارية ،وهو الدليل األكبر
على الضعف في إتقان البالغة العربية .وقد أنتجت
هذه املالحظات كثيرا من الشكاوى من إخفاق
تدريسها بجامعاتنا ،وعدم تحقيقها ألهدافها
التعليمية ،وضعف مستوى الطالب فيها.
وارجع بعضهم العجز والقصور إلى البالغة
ووصفها بالجمود وطالب بإحالتها إلى املتحف
بدعوى عدمية فائدتها .ودافع عنها بعضهم فرد
هذا الضعف في تحصيلها إلى الطرق العقيمة في
تقديمها وتقيمها .ومهما كان السبب فإن ما هو
مؤكد ،أن واقع هذا العلم اليوم يثبت أنه قد خرج
عن الهدف الذي تأسس ألجله في بداية عهده،
واستقر في أذهان املتعلمين أن البالغة مادة
ْ
مت ّ
حفية ودراستها اليوم والرجوع إليها ،ال يعني أكثر
من جولة بين اآلثار القديمة ،أو وقفة بين
َ
األطالل6وما ث ُب َت هو فكرة أن البالغة ضرب من
القواعد مجاله التطبيق ال التنميق.
وذلك راجع لعوامل ال تعود إلى هذا العصر فقط،
ولكن هي ترسبات وتراكمات عبر العصور ،و ذكرها
كلها ال تسعها هذه الصفحات ،واالكتفاء على
األهم منها ـ في رأيناـ هو ما تم التركيز عليه وهي:
 :1:1التجريد:
صاغ عبد القاهر الجرجاني(171هـ)علم
البالغة ا
فنا له قواعده ومبادئه فهو"أول من أسس
في هذا الفن قواعده وأوضح براهينه وأظهر
فوائده ورتب أفانينه ]..[،فلقد فك قيد الغرائب
بالتقليد وهو من سور املشكالت بالتسوير املشيد،
وفتح أزهاره من أكمامها ،وفتق أزراره بعد

استغالها " 7ثم اتجهت البالغة إلى االختصار
والتخليص فكان أن اهتم فخر الدين الرازي
(ت606هـ) بإدخال املنطق والفلسفة في علوم
البالغة  ,وقام بتلخيص كتابي عبد القاهر في كتابه
"نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز".
وتاله السكاكي(626هـ) الذي اهتم بالفلسفة
ا
واملنطق ،فقام بتقنين قواعد البالغة مستعينا في
ذلك بقدراته املنطقية على التعليل والتعريف
والتفريع والتقسيم ،وبذلك َّ
تحولت البالغة إلى
مجرد قواعد وقوانين صيغت في قوالب منطقية
جافة ،باعدت بينها وبين وظيفتها من إرهاف الحس
وإمتاع النفس وتربية الذوق وتنمية امللكات8 .
ويبدو ّ
أن اإلكثار من التقسيمات عند املتأخرين
قد أدى إلى هيمنة األهداف التعليمية للبالغة،
ّ
األمر الذي جعلها تبدو وكأنها مجموعة من
ّ
البحوث واملسائل التي ال رابط بينها.
 :1:1كثرة التأليف واختالف االصطالحات
ّ
ألن مباحث هذا العلم في غاية ّ
الدقة ،وأسراره
في نهاية الغموض ،فهو أحوج العلوم إلى اإليضاح
والبيان ،و هذا ما أدى إلى كثرة التأليف في هذا
العلم حتى أبعده عن هدفه ،ملا في هذه املؤلفات
من استطرادات وتفريعات وتنبيهات واختالفات
(املجاز ،والصفات اإللهية و...الخ واملسألة
الواحدة قد تتعدد األقوال فيها وتتضارب ،وصارت
ـ هذه االستطرادات والتفريعات والتنبيهات
واالختالفات ـ هي الهدف وليس ملكة البالغة ،وهذا
ما َّنبه إليه ابن خلدون في قوله ":مما أضر بالناس
في تحصيل العلوم والوقوف على غاياته ،كثرة
التأليف واختالف االصطالحات في التعليم ،وتعدد
طرقها ،ثم مطالبة املتعلم والتلميذ باستحضار
ذلك ،فيحتاج املتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها
ومراعاة طرقها و ال يفي عمره فيما كتب في صناعة
واحدة إذا تجرد لها فيقع القصور و البد" 9
 :1:1انفصال البالغة عن األدب والنقد :
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َّ
تخلف علم البالغة عن التطور الذي حدث في
الدراسات األدبية واتهمها األسلوبيون بالعجز عن
التعامل مع الفنون األدبية الحديثة فلم تعد
البالغة في خدمة األدب ،ولم تعد رصدا وانعكاسا
لتطور األساليب .و مسايرة الفنون األدبية
الجديدة كالقصة ،واملقالة ،والوصف ،والرسالة،
واملناظرة ،واملسرحية ،وغيرها  10،والفصل بينها
وبين األدب ظهر واضحا في تخصيص للبالغة
حصصها املخصصة ولألدب حصصه املخصصة
ُ
وف ِّقد التكامل بين البالغة وفروع اللغة األخرى
به .
من نصوص وقراءة وتعبير وإمالء ،وهكذا صارت
البالغة مجال تطبيقها هو الجمل املقتضبة،
والعبارات املبتورة ،واألساليب املتكلفة املصنوعة،
واالبتعاد عن روائع الشعر والنثر مما أدى إلى
ضحالة األذواق ،وإغالق املواهب11.
ومن املعلوم أن البالغة عنصر أصيل في
ّ
وتوثق معه
الدراسات األدبية فهي تلتقي مع األدب ِّ
العالقة في األهداف والغايات املرسومة ،فهي
املعين الذي يزود األديب بالقوانين واملعايير التي
يجب عليه مراعاتها عند القيام بعمل أدبي ،و
تعينه على التعبير وإنتاجه ،وعلى هذا تقاس املهارة
والحذق باالهتداء إلى األلوان البالغية في
النصوص األدبية ،وتقدير قيمتها في تجميل
األسلوب وإكساب الكالم قوة التأثير ،وال يكون
بكثرة ما عرفوه من مصطلحات بالغية .وما
حفظوه من مصطلحات12
ا
واستنادا إلى ذلك نجد أن النقد ال يمكن له
االنفصال عن األدب .وكذلك البالغة "فهي قوام
األدب ،وعنصر تكوينه األهم حيث إنها تدور في
ذلك اللفظ واملعنى واألسلوب ،وهي من ناحية
أخرى مركز النقد األدبي ومرجعه ،فاألدب ال
يسمى ا
أدبا إال إذا اتسم بالبالغة ،ولم ينهض علم
البالغة إال بالكشف عن مكنون األدب شعره ونثره
والوقوف على سر جماله ،ومبعث تحريكه
للعواطف واملشاعر مما يعد معتمد الناقد الفني

ا
إذا نقد األدب .إذا فاألدب والبالغة والنقد األدبي
هي ألفاظ ثالثة تختلف في الصورة اللفظية ولكن
يجمعها رباط وثيق من معنى موحد يبدأ باألدب
الذي ال يتسمى باسمه إال بالبالغة وينتهي بالنقد
األدبي الذي يأخذ مادته من كيان البالغة في
األدب ". 13أما التذوق األدبي فهو "اقتدار الفرد
على إدراك ما في النص األدبي من ضعف وقوة
وقبح وجمال ا
مبنيا بالطبع على مقومات البالغة
والنقد األدبي ا
مما يجعله يستمتع به أو ينفر منه 14
 :1:1االعتماد على الشواهد:
صارت البالغة إطارا تجريديا ال عالقة له
بالحياة ،إنما هي عبارة عن قوالب صورية وقواعد
مجردة ،وأمثلة مكررة ،هي أقرب إلى التجريد من
املمارسة ،وتعليمها يتم عن طريق أمثلة ،تعارف
الناس عليها منذ زمن القرن السادس والسابع
ّ
املتعلم على ممارسة
الهجريين ،وبهذا تم تعويد
ِّ
شواهد بالغية ينسخ على منوالها بطريقة
االستبدال من غير فهم ،وبعيدا عن املمارسة،
وكأن هذا كفيل بإتقان ملكة التعبير ،و أدعى إلى
ترسيخ امللكة البالغية !.وصار هذا العلم عند
طالبنا اليوم شبيها بمن يحفظ قوانين املرور عن
ظهر قلب ،لكنه ال يمارس ّ
السياقة العملية ،ثم
ِّ
ُيعطى سيارة فاخرة ...ولك أن تتخيل كيف تكون
النتيجة؟!15.
َ
وهكذا ث ُبت في عقول طالبنا فكرة "البالغة ضرب
من القواعد مجاله التطبيق ال التنميق" .وغاب
عنهم أن البالغة هي ذلك العلم أو الفن الذي
يعلمنا كيف ننش ئ الكالم الجميل املؤثر في
النفوس ،ويعلمنا كيف ننش ئ القول
األجمل  16،والواقع املطلوب هو امتالك املتعلم
التذوق الفني ،واملهارة في تقدير القيمة الفنية
للنصوص .وهذا بدوره ما نتج عنه إنفاق الجهد في
تفهم القواعد النظرية ،بعيدا عن نواحي الجمال
فيها.
 :1تفعيل البالغة:

178

مجلة العمدة يف اللسانيات وتحليل الخطاب

العدد الخامس
2018

البالغة اختبار لفعالية التبليغ والتواصل بين
طرق مختلفة لقول الش يء نفسه .وحقيقة معنى
البالغة وهو :التبليغ الفعال ،وعلم البالغة يعلمنا
أين ومتى نقول؟ وألي مقصد؟ ،وما هي أمثل طرق
القول لتحقيق مقصد معين ؟ 17واملقصود من
تفعيل البالغة إخراج البالغة من ضيق األدب إلى
سعة العلوم األخرى ،ليس فقط بإعادة النظر في
ّ
ّ
املصطلحات واملفاهيم التي تأثرت بعلم الكالم،
ّ
وإعادة النظر في بعض املوضوعات التي ليس لها
ّ
عالقة بالبالغة والتي دخلت ساحة البالغة مثل
علوم النحو واملنطق واألصول وغيرها؛ كالصدق
والكذب في الخبر ،فالبالغة اليوم كما يرى شوقي
ضيف بحاجة إلى إعادة النظر في موضوعاتها
وإجراءاتها لكي تساير اآلداب الحديثة ،وتبقى
صالحة للتطبيق واإلفادة منها في اإلبداع
والتشكيل والتقويم الفني والجمالي وبحيث تكون
صورة صادقة لحياتنا األدبية الحديثة، 18ولكن
أيضا املقصود بتفعيل البالغة تجديد موضوعاتها
ومتابعة املستجدات والبحوث البالغية ،كالبالغة
النقدية ،بالغة املرئي ،بالغة الجمهور ،بالغة
الجسد ،بالغة السرد...الخ التي هي اتجاهات
بالغية معاصرة ،تنقل مركز االهتمام في إطار
الدراسات البالغية ،من إنشاء الخطاب إلى نقده،
وتتخذ من الخطابات العامة مثل املقاالت
الصحفية والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية مادة
للتحليل.
 :1:1بالغة املرئي/الصورة:
الصورة أفضل من الكلمة على مستوى التبليغ
والتواصل واإلفهام .فهي تصور العالم بإيجاز
وإيحاء أو بتفاصيله ،وإذا كانت الصورة الصوتية
تقوم على الخطية فإن الصورة البصرية تستقبل
وتبث أكثر من دال باإلضافة إلى أنها تقوم على
عناصر ثالثة :الدال واملدلول واملرجع .هذا األخير
له دور هام في تسنين الصورة وتشفيرها بصريا
ومرئيا وحسيا19 .

و بالغة الصورة هي تحويل جذري (من قبل
"تشارلز هيل ،ومارجريت هيلمرز)من املادة
التقليدية للبالغة املرتبطة بالكالم إلى اهتمام
الدارسين في هذه البالغة بأسئلة معرفية محددة
تعالج كيفية تأثير الصور والرسومات واألشكال
التوضيحية والجداول والصور املتحركة في
اتجاهات الناس وآرائهم ومعتقداتهم وتغير موضوع
البالغة من مادة الكالم إلى مادة الصورة يعتبر
اهتمام بالغي بأنساق غير لغوية وهذه املوضوعات
الجديدة يقوم منطقها على ربط الفن
باالكتشافات اللسانية الحديثة ،فكما يتم
التواصل مع النص األدبي من خالل العبارة األدبية
وبالغتها ،يتم التواصل مع اللوحة ،أو ا ملنحوتة،
أو الصورة ،بالعبارة وبالغتها أيضا20.
فالبالغة العربية لم تدرس املحسنات
البديعية كصور ،بل أدرجتها ضمن محسنات
تزيينية ليس إال ،يراد بها التنميق والزخرفة
اللفظية واملعنوية .في حين ،جعلتها البالغة الغربية
صورا مثل باقي صور علم البيان ،فضمتها إلى
االستعارة والتشبيه .بينما هناك صور لم تدرسها
البالغة العربية ،كالرمز ،واألسطورة ،واأليقون،
واملخطط. ...
:1:1بالغة الجمهور:
ا
على مدار قرون عديدة كانت البالغة أداة
يستطيع من يتقن استخدامها أن يسيطر إلى درجة
ما على اآلخرين .وقد ذكر جورجياس ،وهو أحد
أشهر معلمي البالغة في تاريخ اليونان القديمة ،في
املحاورة التي خصصها أفالطون لنقد البالغة أن
هؤالء الذين يعرفون كيف يتكلمون ،وكيف
ُيقنعون الجماهير يتمكنون من تسخير الجماهير
لخدمتهم ،ويمكنهم بسهولة سلب الجماهير ما
تمتلكه.
فبالغة الجمهور هو توجه بالغي هدفه دراسة
االستجابات التي ينتجها الجمهور الذي يتلقى
ُ
ا
ا
جماهيريا ما ،ودراسة الدور الذي تعزز به
خطابا
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هذه االستجابات من سلطة الخطاب أو تقاومه.
فموضوعها هو االستجابات التي ُينتجها الجمهور
أثناء تلقيهم للخطابات الجماهيرية التي تبثها وسائل
ُ
اإلعالم .وهي تعنى بشكل أساس بالعالقة بين هذه
االستجابات والسلطة التي يمثلها الخطاب
الجماهيري أو يسعى لترسيخها أو إضفاء الشرعية
عليها .والغاية األساسية لها هي تقديم أدوات
للجمهور تساعدهم على تطويع استجاباتهم أو
تغييرها بما يحقق مصالحهم العامة وليس مصالح
املسيطرين على الخطابات الجماهيرية .هذه
االستجابات الجديدة أو َّ
املعدلة يمكن التعامل
ُ
معها بوصفها استجابات بالغية ،ألنها تساعد على
تحقيق أهداف الجماهير ومصالحها21 .
:1:1البالغة النقدية22
البالغة النقدية  Critical Rhetoricأحد أهم
اتجاهين بالغيين في البالغة األمريكية املعاصرة
وقد ارتبطت بكتابات عالمي بالغة أمريكيين هما
مايكل ماكجي  Michael McGeeوريمي مكرو
Mckerrow Raymie.لكن تأسيس هذا املشروع
يرجع بشكل مباشر إلى كتابات مكرو (،1191
 Mckerrow). 2001 ،1111وقد نشر مكرو في
عام 1191دراسته «البالغة النقدية :النظرية
واملمارسة» التي قدم فيها مشروع البالغة النقدية
إلى األوساط األكاديمية األمريكية .وبعدها بعامين
خصصت الدورية الفصلية لدراسات الكالم
Quarterly Journal of Speechمنتدى العدد رقم
 77للبالغة النقدية .ويبدو أن دعوته لتأسيس
مشروع البالغة النقدية قد القت استجابة من
بعض دارس ي البالغة األمريكيين ،يظهر ذلك من
القائمة الكبيرة ،غير الشاملة ،التي أورد فيها مكرو
الدراسات البالغية التي تنتمي للبالغة النقدية.
 :1:1البالغة التقابلية:
شهدت العقود الخمسة املاضية تحوالت
عديدة في مجال اهتمامات علم البالغة تمثلت
بعض هذه التحوالت في اهتمام البالغة بالتواصل

عبر الثقافات واللغات املختلفة وقد ادى هدا إلى
ظهور حقول معرفية جديدة تدرس من منظور
بالغي اشكاال متعددة من التواصل والتحاور بين
الثقفات وهكدا ظهر ما يعرف بالبالغة التقابلية
والبالغة بين الثقفات والبالغة عبر الثقفات وهي
حقول اهتمت باألبعاد البالغية لالتصال الكتابي
بين الثقافات املختلفة واللغات املختلفة والبالغة
التي اهتمت بمقارنة املعايير واملبادئ
املقارنة
البالغية في الحضارات املختلفة القديمة منها
بخاصة23
ترجع نشأة دراسات البالغة عبر الثقافات إلى
املقال الدي نشره روبرت كابالن في عام 1166
بعنوان "أنماط التفكير الثقافي في التعليم عبر
الثقافات"  وهي "معنية باستخدام اللغة في
التواصل الفعلي بين أفراد يمثلون خلفيات لغوية
وثقافية مختلفة"24
 :2:1البالغة االيديولوجية:
ال توجد معرفة بريئة ،فالحياد النص ي وهم
إيديولوجي والبراءة الفكرية ضرب من املستحيل،
ما دام كل خطاب معرفي يهدف-بالضرورة-إلى
تمرير حمولة إيديولوجية .أن اإليديولوجيا
،بمقتض ى هذا الفهم ،ثاوية في الخطابات
جميعها ،فليس ثمة خطاب يمكن أن يعرى تماما
من اإليديولوجيا  25.ويعود ارتباط البالغة
بالخطاب السياس ي واأليدلوجي إلى السفسطائيين
أنفسهم في استخدام للبيان واملحسنات البديعية
كأدوات لإلقناع واالستقطاب  26.إن املهمة
األساسية لكل سلطة سياسية هو املشروعية
والسلطة القادرة على الدوام ليست هي السلطة
التي تقوم فقط على القوة والعنف وانتزاع
االعتراف بل هي السلطة القادرة على جعل
الذوات السياسية تصادق عليها وتقبلها تلقائيا
وبذلك ال تكون بمثابة مؤسسة خارجية قائمة
على القهر والقسوة بل على الرض ى واملوافقة او
كما يقول "جان جاك روسو"" :ليس لألقوى ما
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يكفي من القوة ليكون دائما هو السيد إن لم
يحول قوته إلى حق وطاعته إلى واجب" 27.وقد
ارتبط خطاب السلطة دوما بسلطة الخطاب
وكلمات السلطة بسلطة الكلمات وبهذا املعنى
فالبالغة ليست مجرد حلية ترفيه جمالية في
الخطاب اإليديولوجي بل هي براعات ذات وظيفة
سياسية28.
إن الناظر في عالقة البالغة باأليديولوجيا سيلحظ
أن االيدولوجيا تسخر البالغة كأداة حين تضطلع
بدور تبريري مالزم لدورها القيادي –كما نبه على
ذلك بول ريكور -وفي هذه الحال ال تعدو البالغة
أن تكون "تقنية" في يد االيديولوجيا تصطنعها
خدمة للمقاصد .وهي بذلك تمثل الجانب التبريري
في االيدولوجيا ،ذلك أن اإليديولوجيات السياسية
واالقتصادية جميعها صيغت بطرق استعارية29
:2:1البالغة املعرفية:
احتلت االستعارة مكانا بارزا في الدراسات
املعرفية وتغير مفهومها من مجرد زخرف لفظي
مضافا للمعنى إلى ظاهــرة ذهنيــة ،فهــي تمثــل
إحدى اآللي ــات املركزيــة الشتغــال الذهــن عنــد
الكائــن البشـري ،يفكر بها،و تمأل فكره ولغته عن
العالم من حول ه 30فاالستعارة بحسب تعبير
اليكوف و جونسن " حاضرة في كل مجاالت حياتنا
اليومية ،إنها ليست مقتصرة على اللغة ،بل توجد
في تفكيرنا وفي األعمال التي نقوم بها أيضا ،إن
النسق التصوري العادي الذي ُي َس ِّّير تفكيرنا
وسلوكنا له طبيعة استعارية باألساس " 31وصارت
ّ
عرفانية
االستعارة في مفهوم اللسانيات املعرفية /ال


استعارات اتجاهية أنطولوجية بنيوية
:2:1البالغة الحجاجية:
لم تأت البالغة الحجاجية من العدم بل
خرجت من املسار البالغي القديم ومن صلب
البالغة الكالسيكية التي تلونت بالصبغة
الحجاجية وبالتحديد من ارسطو ،ولكن الثورة
البالغية الحقيقية التي قادها "بيرملان" بنظريته

الحجاجية أو البالغة الجديدة ،في كتابه"
إمبراطورية البالغة "جعلت منه رائد هذا االتجاه
البالغي.
ّ
وتتحدد مالمح جدتها في توسيع ما ضيقه أرسطو
وحصرها في جمهور مجتمع بميدان إلى توسيع
حدودها لتشمل كل اشكال الكالم الجماهيري ،أو
الثنائي ،أو الشخص ي ،وفي مختلف املجاالت مثل
القانون والعلوم االنسانية فهي بالغة موجهة الى
كل أنواع املستمعين.
وأما موضوعها فيتخذ من الخطابات الي يكون فيها
اليقين موضع شك؛ إليمانه بأن الحجاج ال يدخل
في الحاالت التي يكون فيها اليقين.
 :1البدائل البيداغوجية
 :1:1تحليل النصوص ومناقشتها:
ان اختيار النص البعيد عن املصطلحات
والتقسيمات املنطقية املغالية في التجريد،
واختياره كمدخل لتناول الفنون البالغية
املختلفة ،من شأنه أن يعود الطالب على تكوين
نظرة متكاملة األجزاء على النص املدروس 32،
وهكذا ننتقل بالطالب من دراسة الجملة إلى
دراسة النص و تتيح للطالب فرصة مالحظتها
ودراستها وكشفها ،من خالل التحليل اللغوي
الدقيق ،وعدم االنطالق من أحكام مسبقة ،أو
فرض معايير جاهزة ،ومن هنا يكون التحليل
البالغي للنص هو املنطلق لتعليم الفن البالغي،
وليس العكس .كما يساعد تحليل النصوص على
توظيف الزاد املعرفي السابق ،وهكذا يحس
الطالب أن القصور آت منه ومن عدم اطالعه
وغير متأت من املادة املدروسة.
 :1:1تطوير طرائق :
تحتل ديداكتيك املواد موقعا مميزا في
املنظومة (التربوية /الجامعية) ،فهي مكان التقاء
ّ
املعرفة باملمارسة ،وتلتزم أبحاثها باالتساق لكونها
تتعامل مع مختلف ّ
مكونات العمل التربوي بهدف
إنجاح املهام غير ّ
ّ
خصوصية البحوث املقدمة
أن
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تطرح على مستوى اإلعداد البحثي إشكالية؛ فإذا
كان من الطبيعي أن ال ينفصل البحث عن
ا
ّ
جدواهّ ،
فإن البحوث تتسم بكونها بحوثا على
ا
ّ
ّ
تفسيرية
وصفية،
البالغة ،ال بحوثا للبالغة ،فهي
ال ّ
تلبي االهتمامات؛ ولهذا البد من تطوير طرائق
التدريس لتتناسب مع املعطيات الحديثة؛ وذلك
ّ
من خالل تأهيل املعلمين علميا وتربويا ،وتدريبهم
على توظيف طرق التدريس و الوسائل الحديثة
واملناسبة لتعليم البالغة بوصفها فنا يسهم في
ِّ
ّ
تنمية الذوق الفني واألدبي لدى املتعلم ،وبوصفها

علما يسهم في فهم النصوص األدبية ومعرفة
مواطن الجمال فيها
خاتمة:
إن السلطان املعرفي للبالغة اليوم كان قبل قرنين
مثيرا للسخرية والضحك نتيجة سوء التقدير فهي
التي كانت تشير إلى اسم مهجور ُيعد في مرحلة
االحتضار وألن البالغة تملك مقومات الحياة
اإلضافية ،ها هي اليوم صارت معرفة أساسية
وحاسمة ،بفضل االنفجار املعرفي واالبستيمولوجي
الذي أكد على إمكانية انبعاثها وخلقها من جديد.
-الهوامش:

ّ
العربية في
1ـ ينظر :مصطفى الرافعي ،تأثير الحضارة
ّ
الغربية  ،مجلة التراث العربي،اتحاد الكتاب
الحضارة
العرب،دمشق ع -1السنة األولى ،نوفمبر"  ،1171ص1:
2ينظر:جميل حمداوي،من البالغة الكالسيكية إلى البالغة
الجديدة بحث في الشبكة العنكبوتية نشر بتاريخ :الثالثاء،
 2012/1/ 21ص:الخاتمة
 3أبو هالل العسكري ،الصناعتين ،تح :علي محمد
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،املكتبة
العنصرية،بيروت،ط،1192 ،1ص1:
 4ينظر:الحشاش غانم سعادة ،تقويم منهج البالغة
للمرحلة الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر املعلمين ،
رسالة ماجستير ،مخطوط ،،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،2001،ص.2:
 5هشام محمد بدوي ،دور األنشطة اللغوية في تنمية
مهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي،
ص.119:

 1010أحمد الشايب ،األسلوب دراسة بالغية تحليلية
ألصول األساليب األدبية ،مكتبة نهضة مصر ،القاهرة،ط
،2000 ،11ص.29،21:
 11محمد محمود مقلد،مشكلة تدريس البالغة باملدارس
الثانوية ـ تشخيص وعالج ـ ص.112:
https://drive.google.com/file/d/0B8qkQoAd5CX6
NTNfS1ZoanJ4VWs/view?usp=sharing
 12ينظر :سعاد عبد الكريم الوائلي،طرق تدريس األدب
والبالغة والتعبير،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط،1
 ،2001عمان،األردن،ص.17،
 13حسين سليمان قورة تعليم اللغة العربية دراسة
تحليلية ومواقف تطبيقية،دار املعارف ،مصر،ط،2
ص227:
 14حسين سليمان قورة ،ص227:
 15ينظر:ابن حويلي ويدني  ،أثر "املحفوظ األدبي" في نمو
ملكة اللعان العربي عند املتعلمين ،مجلة التبيين
،2011،ع،26ص.117:
 16ينظر :الجمبالطي علي ،أبو الفتوح ،األصول الحديثة
لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية ، ،دار النهضة
،مصر ،1171،ص.219 :
 17أمين قادري ،تفعيل املعرفة اللغوية عند املتعلمين،

 6مازن املبارك ،املوجز في تاريخ البالغة ،دار الفكر،
دمشق ،د.ت ،ص.22
 7عبد القاهر الجرجاني أسرار البالغة، ،تح :محمد رشيد
رضل. ،دار املعرفة بيروت ،1179 ،مقدة املحقق.
 8يوسف األنصاري -نشاة البالغة ومراحل تطورها في
التراث

www.nabealkhair1.com/index.php/en/2015.../201
5-12-09-07-05-46
9

ابن خلدون  :املقدمة  ،ص725

www.infpe.edu.dz/seminaires/seminaire_mai_201
4/pdf_doc/conf15.pdf
 18ينظر :شوقي ضيف ،البالغة تطور وتاريخ ،دار
املعارف،مصر ،ط ،11ص.279:
http://www.alukah.net/literature_language/0/643
19 : 49/#_ftn6
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24عماد عبد اللطيف،البالغة والتواصل عبر
الثقافات،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،ط،1
 ،2012ص101:
25مصطفى الغرافي ،البالغة واإليديولوجياـ دراسة في أنواع
الخطاب النثري عند ابن قتيبة ـ دار كنوز املعرفة،األردن،
وينظر:
http://maaber.50megs.com/issue_april15/spotlight
s1.htm
 26محمد أسيداه ،السوفسطائية وسلطان القول نحو
أصول
عالم
النية،مجلة
سوء
لسانيات
الفكر،الكويت،ع،1مج،22ص 99:وما بعدها.
 27جان جاك روسو،العقد االجتماعي ،نقال عن :محمد
سبيال،االيديولوجيا والبالغة ،مجلة املناظرة،ع،1ماي
 ،1111ص72،72،71 :
 28ينظر :محمد سبيال،االيديولوجيا والبالغة ،مجلة
املناظرة،ع،1ماي  ،1111ص72،72،71 :
 29جورج اليكوف وجونسون ،االستعارات التي نحيا بها،
،تر:عبد الحميد جحفة ،ص220 :
 30ينظر :عز الدين عماري ،قراءة في كتاب " االستعارات
التي نحيا بها " لجورج اليكوف ومارك جونسن،مجلة
العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب  ،جامعة املسيلة،
ماي  ،2017ع ،1ص.117:
31جورج الكوف ومارك جونسون،االستعارات التي نحيا
بها ،ترجمة :عبد املجيد جحفة  ،ط،1الدار البيضاء:دار
توبقال للنشر1116 ،م ،ص21
أغلب هذه االستعارات االتجاهية يرتبط باالتجاه
الفضائي ،فوق ،تحت ،خارج ،داخل  ،أمام ،وراء ...،وتنبع
هذه االتجاهات الفضائية من وضعية الجسد البشري
وكيفية اشتغاله في املحيط الفيزيائي ،غير أن هذه
التعالقات مع التجربة الفيزيائية غير كافية وحدها ،بل ال
بد من العامل الثقافي الذي يحدد نوع التعالق املختار
تنتج عن تجاربنا مع األشياء الفيزيائية و تسمح لنا برؤية
بنية مرسومة بوضوح أكبر ،حيث توجد بنية مرسومة
بوضوح أقل ،أو غير واضحة البتة ينظر:عمر بن دحمان،
االستعارات والخطاب األدبي،أطروه دكتوراه ،إشراف:
بوجمعة شتوان،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
،2012ص112 :
هذا النوع من االستعارات يكمن في بنينة أنساق تصورية
لها حدود تتسم بوضوح أقل استنادا إلى أنساق تصورية
لها حدود تتسم بوضوح أكثر ينظر:عمر بن دحمان،
االستعارات والخطاب األدبي،املرجع السابق،ص11:

مجموعة مو،بحث في العالمة املرئية ـمن أجل بالغة
صورة ـ تر :سمر محمد سعد،املنظمة العربية
للترجمة،بيروت،لبنان،ط،2012 ،1الغالف
20

 تنقسم البالغة العربية القديمة إلى علوم ثالثة :علم
البيان الذي يدرس التشبيه ،واالستعارة ،واملجاز املرسل،
واملجاز العقلي ،والكناية بأنواعها .بينما يدرس علم املعاني
الخبر واإلنشاء ،وأسلوب الحصر والقصر ،واملساواة
واإلطناب واإليجاز .كما يدرس علم البديع مجموعة من
املحسنات اللفظية واملعنوية ،مثل :السجع ،والجناس،
والتشاكل ،والتكرار ،والتضمين ،والتورية ،والطباق،
واملقابلة ،وااللتفات...
 21ينظر:عماد عبد اللطيف،ملاذا يصفق املصريون؟بالغة
التالعب بالجماهير في السياسة والفن،دار العين
للنشر،االسكندرية،مصر،ط،2001 ،1
 22عماد عبد اللطيف ،نقــد بالغــة السلطــة وتقويض
سلطة البالغة،مجلة نزوي ،ع،22آفريل 1111
 23عماد عبد اللطيف،البالغة والتواصل عبر
الثقافات،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،ط،1
 ،2012ص.101:
 ذهب كابالن في هذا املقال إلى أن األنماط البالغية في
اللغات التي درسها "العربية والفرنسية والصينية و
االسبانية والروسية"يمكن أن تقسم إلى خمس خطابات
مختلفة ،بحسب الثاقفة التي يعبر عنها.الثقافة االولى وهي
الثقافة األنجلو أمريكية ويتسم خطابها بانه واضح
منضم ويتتابع في خط مستقيم.الثقافة الثانية هي الثقافة
الشرقية ويتسم خطابها بانه دائري يتناول موضوعه من
منظورات مختلفة تجمع بينها الروابط املفتعلة ال املنطلق
الصارم .الثقافة الثالثة هي ثقافة الرومانس وتضم
الثقافات الفرنسية واألملانية واألسبانية وغيرها .ويتسم
خطابها بأنه يتأسس على االستطراد من موضوع مركزي،
ويمكن أن يشبه بالطريق امللتوى .والثقافةالرابعة هي
الثقافة السامية  -وتشمل الثقافتين العربية والعبرية -
وخطابها حافل بالتراكيب ملتوازية التي تكرر ما قيل
وتضيف املعلومات الجديدة بتقتير .
الثقافة الخامسة واألخيرة هي الروسية :ويتسم خطابها
بأنه يتشكل من استطرادات طويلة وتغيرات مفاجئة
تضفى عليه سمة عدم التماسك
ينظر :عماد عبد اللطيف،البالغة والتواصل عبر
الثقافات،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،ط،1
 ،2012ص102،102:
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ملاذا يصفق املصريون؟ ـ بالغة التالعب
:11
بالجماهير في السياسة والفن ـ دار العين للنشر،
االسكندرية،مصر،ط.1
 :12مازن املبارك ،املوجز في تاريخ البالغة ،دار الفكر،
دمشق ،د.ت،
 :12محمد محمود مقلد،مشكلة تدريس البالغة باملدارس
الثانوية ـ تشخيص وعالج
 :11مصطفى الغرافي،البالغة واإليديولوجياـ دراسة في أنواع
الخطاب النثري عند ابن قتيبة،دار كنوز املعرفة،األردن،
 :19أبوهالل العسكري،الصناعتين ،تح:علي محمد
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،املكتبة العنصرية،
بيروت ،ط،1192 ،1
 :1املجالت
 :1مجلة التبيين ،2011،ع26
، :2مجلة عالم الفكر،الكويت،ع،1مج،22
 :2مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب  ،جامعة
املسيلة ،ماي  ،2017ع،1
 :1مجلة نزوي،ع،66آفريل 2011
 :9مجلة عالم الفكر،الكويت،ع،1مج،22
 :6مجلة املناظرة،ع،1ماي 1111
 :7مجلة التراث العربي،اتحاد الكتاب العرب،دمشق ع-1
السنة األولى ،نوفمبر" ،1171
 :1الرسائل العلمية
 :1عمر بن دحمان ،االستعارات والخطاب األدبي اطروحة
دكتوراه،جامعة تيزي وزو
 :2الحشاش غانم سعادة ،تقويم منهج البالغة للمرحلة
الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر املعلمين  ،رسالة
ماجستير ،مخطوط ،،الجامعة اإلسالمية ،غزة2001،
:2هشام محمد بدوي ،دور األنشطة اللغوية في تنمية
مهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي.

 32ينظر :عبد الرحمن الهاشمي ،وفائزة العزاوي ،تدريس
البالغة العربية رؤية نظرية تطبيقية محوسبة ،دار
املسيرة ،عمان،األردن ط،2009 ،1ص 171:وينظر :بن
عيس ى بطاهر ،إشكالية تجديد البالغة العربية رؤية في
املنهج وطرائق التعليم ،
www.abgadi.net/pdfs/fgevhvdb.pdf
املصادر واملراجع
 :1الكتب
 :1أحمد الشايب ،األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول
األساليب األدبية ،مكتبة نهضة مصر ،القاهرة،ط ،11
2000
 :2الجمبالطي علي ،أبو الفتوح ،األصول الحديثة لتدريس
اللغة العربية والتربية الدينية ، ،دار النهضة ،مصر1171،
 :2جورج الكوف ومارك جونسون،االستعارات التي نحيا
بها ،ترجمة :عبد املجيد جحفة  ،ط،1الدار البيضاء:دار
توبقال للنشر1116 ،م
 :1حسين سليمان قورة تعليم اللغة العربية دراسة
تحليلية ومواقف تطبيقية،دار املعارف ،مصر،ط2
 :9ابن خلدون  :املقدمة
 :6سعاد عبد الكريم الوائلي،طرق تدريس األدب والبالغة
والتعبير،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط،2001 ،1
عمان،األردن
 :7شوقي ضيف ،البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف،مصر،
ط11
 :9عبد الرحمن الهاشمي ،وفائزة العزاوي ،تدريس البالغة
العربية رؤية نظرية تطبيقية محوسبة ،دار املسيرة،
عمان،األردن ط.2009 ،1
 :1عبد القاهر الجرجاني أسرار البالغة، ،تح :محمد رشيد
رضل. ،دار املعرفة بيروت1179 ،
 :10عماد عبد اللطيف،البالغة والتواصل عبر
الثقافات،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،ط،1
2012
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