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ملخص البحث
يتعرض البحث ملفهوم البالغة اجلديدة (احلجاجيّة) يف دراساتنا العربيّة وحماولة بعض املؤلّفني استلهام جتربة البالغة الغربيّة إنطالاقا ن
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بكل جذورها ،وإاقحام فكرة (البالغة اجلديدة) يف دراساتنا اللغويّة -يف بعض
اجملتمعيّة والثقافيّة والفكريّة ،وحماولة نقل التجربة الغربيّة ّ
يقيين نقاييس البالغة الغربيّة ،أو نقاناهتا ،أو ظروف
املباحث -أنر حمفوف باملخاطر؛ كوننا مل نستكمل بعد يف ثقافة نؤلّفاتنا وبشكل ّ
نشأهتا ،أو جماالت تطبيقها على وجه االمجال ،أو نصطلحاهتا العلميّة على وجه الداقّة واليقني ،وألسباب ع ّدة ،ننها :الرتمجات املتع ّددة
املستقرة يف حتديد املفاهيم إنطالاقا ن ثقافة نرتمجيها ،واتّباع املؤلّفني ندارس غربيّة نتع ّددة يف تفسّي نعىن البالغة اجلديدة ،وهي
غّي
ّ
نوحدة فيما بينهم ،ون مثّ تطبيقها تطبيقات نتباينة ،فضال ع أ ّن أغلب هذه املؤلّفات كانت جزئيّة يف نضموهنا ،مل
نفاهيم غّي ّ
ِ
الغريب جبملته .إ ّن حماولة تطبيق جتارب الغرب على تراث البالغة العربيّة أعطت مثارا ،بعضها كانت اجيابيّة
تستوف الفكر البالغي
ّ
أنر
واألخرى سلبيّة ،فمحاولة تطوير العلوم والنهضة هبا ّ
حق نشروع ،ولك استبعاد خصوصيّة اللغة ،وخصوصيّة ظروف النشأة للعلوم ٌ
ال ميك جتاهله إطالاقا ،وهذان األنران أفرزا لنا جمموعة توافقات وتقاطعات يف نيادي خمتلفة ن هذا العلم ،ننها :ظروف النشأة واملهاد،
املكونات ،وجمال التأثّي والتطبيق ،واآلليّات املتّبعة ،وهذه بعض اإلشكاالت اليت سنستعرضها يف البحث.
واهلدف ّ
املتوخى ،و ّ
تقديم:
للتطورات اجملتمعيّة والثقافيّة والفكريّة اليت أحاطت به؛ وهلذا فهو اقد يتباي وخيتلف
إ ّن نفهوم (البالغة) اقد ّ
يتغّي يف أيّة حضارة تبعا ّ
ن حضارة إىل أخرى ،والبحث يف نفهوم البالغة اجلديدة (احلجاجيّة اإلاقناعيّة) يف دراساتنا العربيّة املعاصرة يعطي صورة واضحة حلركة
الثقايف ،ولكنّها دعوة حتتاج
ملقونات العامل
التطور السريع ّ
التغيّي والتطوير اليت يدعو إليها املث ّقفون واملعنيّون هبذا الشأن ،ومبا يتالءم نع ّ
ّ
إىل إعادة نظر ملا انتجه الدارسون حوهلا ،ونتابعة تطبيقهم ألسسها على البالغة العربيّة الرتاثيّة ،واالطّالع على آليّة استلهانهم للتجربة
بكل جذورها ،وإاقحام فكرة (البالغة اجلديدة) يف دراساتنا اللغويّة -يف
الغربيّة املنطلقة ن أصول فلسفيّة اقدمية ،فمحاولة نقل التجربة ّ
يتم استنساخ التجربة
بعض املباحث -أنر نشوب باحلذر ،إذ ن الطبيعي أن ّ
يتغّي نفهوم (البالغة) تبعا ّ
للتطورات احلادثة ،ولك أن ّ
كل لغة
بكل جوانبها وأن ّ
يتم اخضاع البالغة العربيّة الرتاثيّة هلذه التجربة هنا تكم املشكلة ،وألسباب كثّية ،أمهّها :أ ّن خصوصيّة ّ
ّ
نتخصص
لكل
توجبها ظروف نتع ّددة تسهم يف تكوينها واستقرارها ،وعلى الرغم ن أ ّن حماولة تطوير علوم اللغة والنهضة هبا ّ
ّ
حق نشروع ّ
يف هذا اجملال إال أ ّن استبعاد هذه اخلصوصيّة ،وعدم نراعاة ظروف النشأة للعلوم يش ّكل خلال يف عمليّة التطوير ذاهتا.

وتندرج حماولة تطبيق جتارب الغرب على تراث البالغة العربيّة ضم حماوالت التطوير تلك ،فهي اقد أعطت مثارا ،بعضها كانت
إجيابيّة واألخرى سلبيّة ،وهذان األنران أفرزا لنا جمموعة توافقات وتقاطعات يف نيادي خمتلفة ن هذا العلم ،وردت يف نؤلّفات الدارسني
أنفسهم ،بعضهم أدركها بفطنته ونبّه إليها ،يف حني غابت ع البعض اآلخر ومل ينتبه إليها أصال ،ن أنثلة :حتديد نفهوم املصطلح
املكونات البنائيّة هلذه البالغة ،واآلليّات املتّبعة يف
املستعمل للبالغة ،وظروف النشأة واملهاد ،واهلدف ّ
املتوخى وجمال التأثّي والتطبيق ،و ّ
املعاجلة ،ونفاهيم املصطلحات املندرجة حتتها ،فضال ع تباينات أخرى يستعرضها البحث.
ويتعرض آلليّة ن
متر هبا البالغة العربيّة املعاصرةّ ،
يتعرض للتحديّات اليت ّ
ويدخل حبثنا ضم حمور (الدراسات القرآنيّة والبالغيّة) كونه ّ
حيث على االنقطاع ع احلداثة بل اإلفادة ننها ،ولكنّه يرّكز يف نظرته على خصوصيّة البالغة العربيّة،
آليّات تطوير نيادينها ،فالبحث ال ّ
يشجع على تطويع الفكر املنقول ملقاييسها ال العكس -نثلما حيصل كثّيا -وبذلك حنافظ على تراثنا وعلى خصوصيّة علوننا
وحياول أن ّ
بدال ن الضياع يف شخصيّة اآلخر.
تتعرض هلا البالغة العربيّة املعاصرة يف ضوء الدراسات املستحدثة نتيجة تيارات
يهدف البحث إىل حماولة الواقوف على التحديّات اليت ّ
البالغي ،وذلك ن خالل توجيه الضوء حنو التوافقات والفرواقات الوااقعة فعال بني البالغتني ( الغربيّة احلجاجيّة ،والعربيّة
احلداثة والتجديد
ّ
السكاكي (ت626ه) وحىت عصرنا احلايل ،ومل
استقرت يف زن
الرتاثيّة ) كون البالغة العربيّة حافظت على شكلها القو ّ
اعدي بعد أن ّ
ّ
لقوة البناء الذي أاقام عليه العلماء القدناء صرحها ،ولكي
تستجب حملاوالت التطوير اليت نادى هبا الدارسون على الرغم ن كثرهتا؛ نظرا ّ
الطبيعي ،املنطلق ن ذات البالغة العربيّة ونقاييسها
ال يتعطّل خط سّي علم البالغة ع التطوير ينبغي أن نضعه ضم نساره
ّ
وخصوصيّاهتا ،ال أن نفرض عليه جتارب اآلخري مبقاييسهم وخصوصيّاهتم فرضا ،وهذا نا ندعو إليه دائما وأبدا ن أ ّن االنطالق ينبغي
أن يكون ن الرتاث إىل احلداثة ال أن حيدث العكس.
التحليلي كونه املنهج األنسب حليثيّات البحث ،وحن نتواقع أن نصل بالبحث
واملنهج الذي اتبعناه يف الدراسة هو املنهج الوصفي
ّ
إىل جمموعة نتائج ،ننها:
_ توصيف سليم للبالغة العربيّة اقياسا إىل البالغة احلجاجيّة اإلاقناعيّة ن خالل الواقوف عند نقاط االتّفاق واالفرتاق بينهما.
 حتديد نوااقع اخللل اليت اقد واقع فيها الدارسون املعاصرون يف نقل التجربة ن خالل احملاور املتباينة. إجياد نظرة توافقيّة تستطيع أن جتمع األفكار اإلجيابيّة يف املؤلّفات املستحدثة وتطبيقاهتا ن دون تشويه للمضمون ن خالل اآلليّاتاملقرتحة.
لتطور البالغة فهي ستعتمد تقدمي البالغة الغربيّة احلجاجيّة اإلاقناعيّة على البالغة العربيّة الرتاثيّة
ومبا أ ّن الدراسة تتبع اجلانب التأرخيي ّ
ليتم تطبيق أسسها الحقا على البالغة العربيّة.
يف الطرح كوهنا األاقدم ،وهي األساس الذي انطلق ننه الدارسون ّ
 -مفهوم البالغة اإلقناعيّة:

تضمنت نعاين نتع ّددة ،فهي اقد دلّت
لو حبثنا يف القوانيس اإلجنليزيّة والفرنسيّة ع نعىن كلمة (إاقناع )Persuasion/لوجدنا ّأهنا ّ
احلث على اإلاقناع ،واالاقتناع ،والرأي أو املعتقد ،والنوع أو اجلنس .أ ّنا نعناها يف القوانيس الفرنسيّة،
يف القوانيس اإلجنليزيّة على :القدرة و ّ
1
احلث على اإلاقناع ،واقد
فهي :القدرة على اإلاقناع ،واإلفحام ،واليقني( ) ،وبذلك تشرتك هاتان الرتمجتان للفظة بأ ّهنا اقد تعين :القدرة أو ّ
تدل على هذا املعىن ،إذ نع وجود
تعين اليقني واالعتقاد القاطع ،فتتقارب بذلك -يف نعىن اليقني -نع كلمة ( )Convaincreاليت ّ
اإلاقناع واالاقتناع يتح ّقق اليقني واالعتقاد ،واقد حلّت نوسوعة الالند الفلسفيّة هذا اإلشكال بالقول إ ّن هنالك تقابال اقد واقع بني
اللفظتني )Convaincre( :و( )Persuasionوليس ترادفا ،ن حيث إ ّن اللفظة األوىل تعين اإلاقناع ن خالل احلجج للوصول
إىل احلقيقة ،واللفظة الثانية تعين احلمل على اإلاقناع ن خالل اخليال واالنفعال ،ليس يف سبيل الوصول إىل احلقيقة فقط ،بل يف سبيل
اخلطأ أحيانا( ،)2وهو فهم يتقارب نع نعىن اإلاقناع اصطالحا نثلما سنالحظ الحقا.
نادة (ق ن ع) هلا نعنيان لغويّان ،مها :السؤال والتذلّل ،والرضى(،)3
وتتّفق املعاجم العربيّة يف أغلبها -القدمية واحلديثة -على أ ّن ّ
واجلانع بني املعنيني هو الرضى ،إذ أ ّن السؤال والتذلّل يوصل يف نتيجته إىل الرضى والقناعة ن خالل حتقيق هدف السؤال ،وهذا املعىن
هو األدخل يف الداللة اللغويّة لكلمة (إاقناع) عند أهل اللغة.
وتغّياته عرب الزن للوصول
االصطالحي لكلمة (إاقناع) ضم نفهوم البالغة فهو أنر حيتاج إىل استقراء
ّأنا املعىن
تارخيي لتبدالته ّ
ّ
ّ
العريب) إىل نا سيأيت الحقا ،فليس هدفنا  -هنا -االستدالل
استقرت عليه اللفظة ،وسنرجيء احلديث ع هذا املسار
إىل نا ّ
(الغريب و ّ
ّ
نهما ن
بالتعريفات الكثّية لإلاقناع أو نثلها للبالغة ،وإّّنا هدفنا هو الواقوف على نا يربط البالغة باالاقناع الذي ميثّل بدوره أساسا ّ
حجاجي يسعى إىل حتقيق اإلاقناع.
فكل خطاب
أسس احلجاجّ ،
ّ
لقد وردت تعريفات كثّية لإلاقناع ولك نا يوضح ناهيّته أو يكشف ع حقيقة نعناه ميك اختصاره بأاقوال حم ّددة ،ن أنثلة:
 تعريف توناس شايدل ( )Thomas Scheidelلإلاقناع بأنّه :حماولة واعية للتأثّي يف السلوك(.)4في عند
 تعريف هنريش بليث ( )Heinrich F. Plettله بأنّه :اقصد املتح ّدث إىل إحداث تغيّي يف املواقفّ
الفكري أو العاط ّ
املتل ّقي(.)5
كل اتصال هدفه اإلاقناع،
كل ن هوارد نارتني ( )Howard Martinوكينيث أندرسني( )Kenneth Andersenأ ّن ّ
 رؤية ّرد فعل على أفكار القائم باإلتصال(.)6
وذلك أنّه يبحث يف ّ
 ) 1ينظر على سبيل املثال :املنهل ،اقانوس فرنسي -عريب ،سهيل أدريس ،900 :املورد ،اقانوس انكليزي -عريب ،ننّي البعلبكي.677 :
 ) 2ينظر :نوسوعة الالند الفلسفيّة ،أندريه الالند ،تعريب :خليل أمحد خليل ،230 :آليّات االاقناع يف اخلطاب القرآينّ (رسالة ناجستّي) ،هشام بلخّي:
.16 ،15
3
نادة ( اقنع).298 ،297 /8 :
) ينظر :لسان العربّ ،
4
النص واخلطاب واالتصال ،حممد العبد.192 :
) ينظرّ :
 ) 5ينظر :البالغة واالسلوبية ،هنريش بليث ،ترمجة :د .حممد العمري.102 :
6
احلجاجي ،دراسة يف وسائل االاقناع :حممد العبد ،ضم كتاب :احلجاج نفهونه وجماالته.678 :
النص
) ينظرّ :
ّ

العانة اليت
ومياثل هذه التعريفات تعريفات أخرى وردت يف كتب الدارسني املعاصري ن العرب وهي ال ختتلف ن ناحية الفكرة ّ
7
نتوصل إىل أ ّن اإلاقناع هو :عمليّة عقليّة أساسها اإلتّصال
طرحها مماثلوهم ن الدارسني الغربيّني( ) ،ون خالل هذه التعريفات مجيعا ّ
مؤسس على
عاطفي للمتل ّق ّي ،فهو (( جهد اتّصالي
فكري أو
لساني بالدرجة األولىّ ،
بني طرفني لغرض إحداث التأثّي يف نواقف ّ
ّ
ّ
المتلقي وإذعانه؛ لتعديل سلوكيّاته ومواقفه
قصد ،ومخطط له سلفاً وفق استراتيجيّة معينة ،ووفق أهداف معيّنة ،من أجل استمالة
ّ

8
نبين على اقصد اإلغراء واإلغواء كان اهلدف ن اإلاقناع نتعة شخصيّة
الشخصيّة في ظروف مقاميّة معيّنة ))( ) ،فإن كان نقام الكالم ّ
ال غّي (إنتاع) ،وإن كان املقام اقائما على اسرتاتيجيّة إاقناعيّة عقليّة حبتة سيطرت احلجج املنطقيّة لتوجيه فكر املتلقني( ،)9فمقام الكالم
هو الذي حي ّدد اهلدف الذي سيسّي إليه اإلاقناع عرب آليّاته.

احلتمي ج ّدا حماولة إجياد ندى التقارب
يف نقابل (اإلاقناع) يف البالغة الغربيّة نتواقّف اقليال عند نفهونها يف (البالغة) العربيّة ،إذ ن
ّ
بني البالغتني؛ أل ّن اإلاقناع -بوصفه نفهونا عقليّا -نشأ يف أحضان اخلطابة الغربيّة وارتبط بالبالغة املنبثقة عنها ،فضال ع أ ّن البحث
جبملته يتح ّدث ع البالغة اإلاقناعيّة جبزئيها( :الغربيّة ،والعربيّة).
حي
ترتبط البالغة العربيّة يف تعريفاهتا اللغويّة اليت نُقلت ع القدناء باإلبالغ أي اإليصال ،والوصول إىل الغاية ،ويف نعناها االصطال ّ
املتلقي ،فالبالغة (( من قولهم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها ،وبلّغتها غيري ،ومبلغ الشيء منتهاه ،والمبالغة
ارتبطت بقصد التأثّي يف
ّ
فسميت بالغة ألنّها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه ))(.)10
في الشيء االنتهاء إلى غايتهُ ،

غرضي اإلاقناع واإلنتاع ،ن أنثلة نا يأيت:
واقد أخذت أشكال التأثّي يف املتلقي عرب البالغة صورا نتع ّددة ن
ّ

احلجة العقليّة ،ويتح ّقق هذا اجلانب ن خالل صور نتع ّددة عند القدناء ،ن أنثلة:
أوالً :اإلقناع ،ويتعلّق باجلانب
الفكري القائم على ّ
ّ

فبأي شيء بلغت
 اإلفهام :يقول اجلاحظ (( :مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنّما هو الفهم واإلفهامّ ،اإلفهام وأوضحت عن المعنى ،فذلك هو البيان في ذلك الموضوع))( ،)11واقال أيضا (( :البالغة أن ال يؤتى السامع من سوء
إفهام الناطق ،وال يؤتى الناطق من سوء فهم السامع ))( ،)12فالبالغة هي عمليّة تواصل نبنيّة على طرفني ،أحدمها يؤثر يف اآلخر

لغرض حتقيق اإلفهام.

 ) 7ينظر على سبيل املثال :الصورة االشهارية ،آليات االاقناع والداللة ،سعيد بنكراد ،188 -187 :كيف نقنع اآلخري  ،عبد اهلل ب حممد العوش ،26 :
االتصال االجتماعي ودوره يف التفاعل االجتماعي ،إبراهيم أبو عراقوب ،189 :اإلاقناع والتأثّي ،دراسة تأصيلية دعوية (نقال) ،إبراهيم ب صاحل احلميدان:
.49
 ) 8آليّات االاقناع يف اخلطاب القرآينّ.27 :
 ) 9ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب :عبد اهلادي ب ظافر الشهري.444 :
 ) 10كتاب الصناعتني.6 /1 :
 ) 11البيان والتبيني.76 /1 :
 ) 12البيان والتبيني.61 /1 :

بالحجة ،والمعرفة بمواقع
الحجة))( ،)13وهي أيضا (( :البصر
 البصرّ
بالحجة :البالغة :هي (( إصابة المعنى ،والقصد إلى ّ
ّ

بالحجة أن يدع اإلفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان طريق اإلفصاح وعراً ،وكانت الكناية أحصر نفعاً))(،)14
الفرصة ،ومن البصر
ّ

فالبصر باملوااقع اليت حتدث تأثّيا أكرب هو صورة ن صور البالغة وهلذا يكون اللجوء إىل الكناية بدال ن اإلفصاح يف هذه احلالة أنرا
املرجوة ننها.
واجبا كي تتح ّقق الفائدة واملنفعة ّ
ويسمى أيضا نطابقة الكالم ملقتضى احلال ،يقول اجلاحظ (( :ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني
 -مناسبة المقام للمقالّ ،

ولكل حالة من ذلك مقاماً ))(،)15
لكل طبقة من ذلك كالماً ّ
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاالت ،فيجعل ّ

السكاكي (( :ال يخفى عليك أ ّن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام الشكر يباين مقام الشكاية ،ومقام التهنئة يباين مقام
واقال
ّ
الذم))( ،)16فيكون بذلك (( مدار حسن الكالم وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال
التعزية ،ومقام المدح يباين مقام ّ
وعلى ال انطباقه))(.)17

ثانياً :االمتاع ،ويعتمد التحسني يف العرض والتزيني له ،ن أنثلة:

 حسن المعرض (( :البالغة ما تبلغ به قلب السامع فتم ّكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن،يسم بليغاً وإن
وإنّما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطاً في البالغة؛ أل ّن الكالم إذا كانت عبارته رثّة ومعرضه خلقاً لم ّ
كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى ))(.)18

يحتج للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود ،وللمحمود حتى يصير في
 -التحسين والتقبيح (( :أعلى رتب البالغة أن ّ

صورة المذموم))( ،)19واقيل أيضا (( :اللسان الذي يروق األلسنة فإظهار ما غمض من الح ّق ،وتصوير الح ّق في صورة
الباطل))(.)20
ومبوجب هذه التعريفات واألاقوال ع البالغة عند القدناء فإ ّن البالغة تلتقي يف وظائفها مجيعا نع اإلاقناع يف أ ّن كليهما عمليّة
احلجة والدليل ،اقد يكون غرضها اإلنتاع أو اإلاقناع ،ويف
ونتلقي) ،هتدف اىل التأثّي يف
(باث
تواصليّة بني طرفني ّ
املتلقي ،تقوم على ّ
ّ
ّ
خاص بالبالغة اإلاقناعيّة.
العقلي ال يغيب عنهما ولو للحظة فهي تعبّي
احلالتني فإ ّن الفكر
اقصدي بانتياز ،وهذا املفهوم ّ
ّ
ّ
التام يف
وعلى الرغم ن هذه التوافقات الفكريّة يف املفهوم -بني البالغة العربيّة والبالغة اإلاقناعيّة -إال أنّنا ال حنملها على التطابق ّ
اجلزئيّات فالدراسات العربيّة املعاصرة تشّي إىل وجود توافقات يف الغالب ولكنّها اقد تشّي إىل وجود افرتااقات ضمنا ون دون وعي أحيانا
 ) 13العمدة يف حماس الشعر وآدابه ونقده ،أب رشيق القّيواينّ.245 /1 :
 ) 14كتاب الصناعتني.6 /1 :
 ) 15البيان والتبيني.139 ،138 /1 :
 ) 16نفتاح العلوم.256 :
 ) 17نفتاح العلوم.175 :
 ) 18كتاب الصناعتني.10 :
 ) 19كتاب الصناعتني.19 :
 ) 20البيان والتبيني ،113 /1 :وينظر :كتاب الصناعتني.59 :

احلق بالتواقّف حلظة اقبل الشروع بتطبيق جتربة لغويّة نتكانلة ذات خصائص تكوينيّة نعيّنة وحم ّددة
ن اقبل الدارسني ،وهذا األنر يعطي ّ
حىت ،وهو نا سنفعله يف استعراض نوضوعات البحث ،فكأ ّن البحث مبجمله يش ّكل
كل ذاك أو يف بعضه ّ
على جتربة أخرى ختتلف يف ّ
اللحظي للتفكّي اقبل أن ننطلق إىل التطوير والتحديث ملفاصل البالغة العربيّة ،وال يعين هذا الكالم أنّنا نرفض هذا التطوير
هذا التواقّف
ّ
تبين فكر ينظر إىل هذه اخلصوصيّة الذاتيّة ون مث ينطلق ومبا يتناسب نعها.
نطلقا وإّّنا ندعو إىل ّ
 -إشكاليّة المصطلح (البالغة -الخطابة):

املتوجه لدراسة (البالغة اجلديدة) هو ترمجة نصطلح ( )rhétoriqueوحتديد
أهم إشكال
العريب ّ
لعل ّ
إصطالحي يعرتض الدارس ّ
ّ
ّ

دال
نا يقابله يف اللغة العربيّة ن  :البالغة فقط ،أو اخلطابة فقط ،أو الدنج بينهما ،مث إ ّن نفهوم داللة البالغة فيه ،نا هو؟ هل هو ّ
على بالغة أدبيّة إنتاعيّة ،أو على بالغة إاقناعية إفهانيّة ؟ ،ولإلجابة ع هذه األسئلة املشكلة ينبغي الرجوع إىل نواقف الدارسني
املعاصري  ،وبيان طريقة تعانلهم نع ترمجة املصطلح ،ونع التداقيق سنجد ّأهنم اقد انقسموا أنام هذا املصطلح أاقسانا نتع ّددة ،فهناك ن
ترمجه إىل (البالغة) فقط ،وهناك ن ترمجه إىل (اخلطابة) فقط ،وهناك ن زاوج بني (البالغة) و(اخلطابة) ،فإذا كان حتديد الرتمجة بإحدى
الكلمتني (البالغة أو اخلطابة) يع ّد أنرا واردا وممكنا ،فإ ّن أنر اجلمع بينهما يع ّد أنرا الفتا لالنتباه وحيتاج إىل واقفة ،فما هو التربير الذي
التوجه لتفسّي سبب اجلمع بينهما ؟
وضعه أصحاب هذا ّ
الويل ،وعائشة جرير يف نق ّدنة ترمجتهما لكتاب( :البالغة ،ندخل لدراسة الصور
ممّ جلأ إىل اجلمع بني (البالغة -اخلطابة) حممد ّ
البيانيّة) لفرانسوا نورو ،حيث كتبا (( :ينبغي ،قبل االنتقال إلى تأطير الصور البيانيّة ضمن األدوات التعبيريّة الفنيّة ،أن نلقي الضوء
عوض
على مصير صرح البالغة -الخطابة ،إذ أنّها قد لقيت حتفها في مرحلة معيّنة من التأريخ ،...لقد ماتت البالغة حينما ّ

الفلسفي الذي كان يبعث الحياة في إمبراطوريّة البالغة المترامية األطراف ،ويحافظ
المحسنات البالغيّة المعنى
ذوق تصنيف
ّ
ّ
على األجزاء مجتمعة بربطها باألوركانون أو الفلسفة األولى))( ،)21وهذا الكالم يوحي أ ّن تركيب (البالغة -اخلطابة) مل يك تركيبا

باحملسنات والصور ن جهة ،واخلطابة وارتباطها بالفلسفة ن جهة أخرى كانا
صافيا عرب املراحل الزننيّة السابقة ،فالبالغة وارتباطها ّ
يتنافسان نعا للظهور عرب نراحل التأريخ املختلفة ،فعندنا خيفت بريق أحدمها يف نرحلة نا يعود ليظهر بريق اآلخر يف نرحلة أخرى
وهكذا ،فكأ ّن الرتكيب (البالغة -اخلطابة) الذي يدعو إليه نرتمجا الكتاب هو الرتكيب الذي تتساوى فيه اجلهتان (اإلنتاع ،واإلاقناع)
اللفظي والتصوير البياينّ والفلسفة.
ومبا تنطويان عليه ن نفاهيم التحسني
ّ
الويل املقصود ن مجع (البالغة نع اخلطابة) بشكل أكثر وضوحا حينما يربط ترمجة املصطلح مبضمون الداللة ،إذ
ّ
ويوضح ّ
حممد ّ

ضل ترجمة (بالغة) حينما يكون المقصود بالغة
ضل ترجمة (خطابة) حينما يكون المقصود بالغة الحجاج ،ونف ّ
يقول(( :نف ّ

22
احملسنات جمموعة نع الفلسفة،
ّ
المحسنات ))( ) ،وبذلك يكون مجعه بني (البالغة  -اخلطابة) نقصودا ننه الداللة على بالغة ّ
فللبالغة أجزاء نتع ّددة ينبغي مجعها نع بعضها بعضا وليس اختزاهلا يف جزء واحد ،يقول حممد الويل (( :إ ّن واحداً من األسبا الداعية

 ) 21البالغة ،ندخل لدراسة الصورة البيانيّة ،فرانسوا نورو ،ترمجة :حممد الويل ،وعائشة جرير.12 :
 ) 22االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية.12 :

إلى موت البالغة يكمن في اختزالها إلى جزء واحد من أجزائها .وبهذا فقدت الرابط الذي يقرنها بالفلسفة عبر الجدل ))(،)23
ومبوجب ذلك تكون (البالغة اإلاقناعيّة احلجاجيّة) هي البالغة اليت تقرن مسة التحسني يف الكالم نع الفلسفة ،فال غىن هلا ع املنطق
احملسنات والصور ن غّي فلسفة ،ونا يقابل اخلطابة ويساويها هي
والفلسفة لغرض حتقيق اإلاقناعّ ،أنا (البالغة) العاديّة فهي بالغة ّ
(البالغة اإلاقناعيّة)(.)24
احلل الوحيد الذي ميك ن خالله
ويلجأ حافظ إمساعيلي علوي إىل األنر نفسه ن املزاوجة بني املصطلحني؛ ألنّه بالنسبة له ّ

املصطلحي يف ترمجة نصطلح ( ،)rhétoriqueإذ يقول (( :كانت غايتنا األولى هي حسم مشكل
التخلّص ن اإلشكال
ّ
مصطلحي :بالغة وخطا  ،انطالقاً من ترجمة كلمة ريطوريا إلى العربيّة من جهة ،والنظر إلى ما تعنيه في الدرس الحديث ،وهذا
ّ
تردد كبير :هل نعتمد البالغة أم نعتمد الخطابة ؟ وبما أ ّن ترجيح أحد المصطلحين
ما لم نستطع إليه سبيالً ،فوجدنا أنفسنا أمام ّ
على اآلخر يجب أن ينبني على اعتبارات دقيقة ال يستطيع لها هذا التقديم فقد حاولنا االحتفاظ بالمصطلحين ))(.)25
العمري يقرتح ترمجة الريطوريقيّة األرسطيّة بلفظة
واقد حاول بعض الدارسني تقدمي نقرتحات واجتهادات لرتمجة املصطلح ،فمحمد
ّ
اإلاقناعي) نقابل ترمجة املصطلح
(خطابيّة) يف نقابل لفظة (شعريّة) اليت رّكزت على جمال التخييل ،وهو اقد استعمل أيضا لفظة (اخلطاب
ّ
(.)26
يتغّي حبسب الثقافات واحلقب ،إذ يقول (( :وإذا كان بوسع ُمنتِج الخطا
ّأنا نواقفه ن (البالغة) فهو يرى ّأهنا نفهوم
تأرخيي ّ
ّ

سرها -كما عبّر
البالغي في سياق
تأريخي معيّن أن ينظر من زاوية ّ
مكوناً على ّ
خاصة فيغلّب ّ
مكون ،ويعتبره أساس البالغة ،أو ّ
ّ
ّ
سر انتسابها إلى البالغة ،إي أنّه مطالب
العامة مطالب باستيعا
القدماء -فإ ّن مؤرخها ،والراصد لنظريّتها ّ
كل الرؤى ،وفهم ّ
ّ
التوجهات التي تحمل هذا االسم ،وليس من ح ّقه أن يزّكي أحدها أو يقصي اآلخر إال
كل ّ
بكشف الجوهر المشترك الكامن بين ّ

نقدي لبناء نسق جديد ،أي حين ينتقل من التأريخ إلى التنظير ،وقد يحدث ذلك في إطار المؤلف الواحد
في إطار عمل
ّ
27
احملسنات والصور ،أو اقد تكون (بالغة)
))( ) ،فقد تكون (بالغة) فلسفيّة إاقناعيّة ضم فرتة زننيّة نعيّنة ،واقد تكون (بالغة) تعتمد ّ

أرخيي والثقافة االجتماعيّة اليت عاشت فيها ،فالبالغة
خطابيّة فقط ضم فرتات زنانيّة أخرى ،فالذي حي ّدد نفهوم البالغة هو السياق الت ّ
الفكري
التأرخيي (
كل األحوال نوجودة ولك ّ صورها أو جزئيّاهتا تتع ّدد فقد يربز بعضها على حساب اآلخر مبوجب احمليط
الثقايف و ّ
ّ
يف ّ
ّ
السياسي وغّيها).
و
ّ

 ) 23البالغة ،ندخل لدراسة الصور البيانية.12 :
 ) 24ينظر :احلجاج ندخل نظري تارخيي ،ضم كتاب :احلجاج  ،نفهونه وجماالته ،حممد الويل.75 /1 :
 ) 25احلجاج ،نفهونه وجماالت ،نقدنة الطبعة االوىل ،حافظ امساعيل علوي ،44 /1 :هانش راقم (.)15
 ) 26ينظر :البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول.32 :
العمري.113 /1 :
بالغي ،فما البالغة ؟ ،ضم كتاب :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،حممد
 ) 27احلجاج نبحث
ّ
ّ

لكل ننها عالاقة باخلطاب وحاجة إىل استنطااقه وكشف
ويُرجع
ّ
العمري أسباب اضطراب نفهوم (البالغة) إىل كوهنا نلتقى لعلوم خمتلفة ّ
جانب ن أسراره ،فهي تغ ّذت ن النحو واملنطق ون علوم اللسان املختلفة؛ لذا يكون أنرا طبيعيّا لو ّأهنا ّبرزت ِعلما على آخر أو
جزئيّة على أخرى حبسب الوضع الذي يستدعي ظهوره يف نرحلة تأرخييّة نا(.)28
واضطراب الرتمجة ملصطلح ( )rhétoriqueعند الدارسني املعاصري انسحب أيضا إىل ترمجة الالحقة يف كتاب بّيملان وتيتيكاه
(( ،)La nouvelle rhétorique.Traité de I'argumentationنصنّف يف احلجاج) ،إذ ترجم الالحقة بعضهم
بـ(اخلطابة اجلديدة) ،يف حني ترمجها آخرون بـ(البالغة اجلديدة) ،أو اقانوا بدنج املصطلحني نعا فرتمجوه بـ (خطابة -بالغة) ،فالذي
ذهبوا إىل ترمجة الالحقة بـ(اخلطابة اجلديدة) أنثال :عبد اهلل صولة يف كتابه (احلجاج يف القرآن ن خالل أهم خصائصه األسلوبيّة)،
الويل يف نقاله( :السبيل إىل البالغة الباتوسيّة األرسطيّة) ،وعلي الشبعان يف نقاله ( :احلجاج واقضاياه ن خالل نؤلّف روث
وحممد ّ
آنوسي (احلجاج يف اخلطاب) ) ،وأمحد يوسف يف نقاله( :البالغة السوفسطائيّة وفاحتة احلجاج) ،وعبد العايل اقادا يف كتابه (بالغة
أرسطي وأنّه مبوجب ذلك وضع نظريّة
فلسفي
اإلاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة)( ،)29فهم اقد نظروا إىل أ ّن بّيملان وضع اخلطابة يف نسق
ّ
ّ
قل شاييم
نتكانلة استقلّت باخلطابة الربهانيّة ّ
ّي ،فقد است ّ
عما سواها ،يقول حممد الويل (( :هذه الخطابة تعيش اليوم حالة من التشظ ّ

بيرلمان بالخطابة البرهانيّة ،القريبة الصلة بالجدل ،وضع بها نظريّة كاملة في كتابه :مصنّف في الحجاج :الخطابة الجديدة))(.)30
األرسطي ،حيث ال تخفى العالقة الوطيدة
الفلسفي
ويقول أمحد يوسف (( :ستجد خطابة بيرلمان الجديدة ضالّتها في النسق
ّ
ّ

ويظل يالزمه خالفاً لبعض االعتقاد الشائع من عدم التمييز بين المنطق
بين الحجاج والمنطق الذي ال ينفصل عن الواقع،
ّ
الصوري ومنطق أرسطو .وهذا المنحى في التفكير واالستدالل كان أش ّد وطأة على البالغة السوفسطائيّة في تقويض ركائزها؛

ألنّها كانت مرتبطة أش ّد ما يكون االرتباط بالواقع ))(.)31

وللدكتور عبد العزيز اقادا وجهة نظر نقبولة يف ترمجة الالحقة بـ (اخلطابة اجلديدة) يتابعها جبديّة يف الطرح واستعمال األدلّة اليت تسند
الفرعي لكتاب بّيملان ال تكون ننطقية إال برتمجتها بـ(اخلطابة اجلديدة) وليس برتمجتها بـ(البالغة اجلديدة)
رأيه ،فهو يرى أ ّن ترمجة العنوان
ّ
لعدم وجود نرجعيّة بالغيّة تسندها ،وريطوريقيّة بّيملان تتسع للمنطق بأنواعه وبالتايل فهي ليست خطابة أرسطو واجلدل ،وال هي بالبالغة
وسعنا اخلطابة لتتّسع
والبيان بل هي كل ذلك نعا ،وعلى ذلك ال ميك أن خنتزل ريطوريقا أرسطو يف البالغة أو يف اخلطابة إال إذا ّ
األاقل -آليّات املنطق املائع(.)32
للمنطقني :الصوري واملائع ،أو أضفنا للبالغة  -على ّ
بالغي ،فما البالغة؟ .115 /1 :
 ) 28ينظر :احلجاج نبحث
ّ
29
الويل/1 :
) ينظر :احلجاج يف القرآن ن خالل أهم خصائصه األسلوبيّة ،عبد اهلل صولة ،28 :ونقال :السبيل إىل البالغة الباتوسيّة األرسطيّة ،حممد ّ
 ،743ونقال :احلجاج واقضاياه ن خالل نؤلّف روث آنوسي (احلجاج يف اخلطاب) ،علي الشبعان ،925 /1 :ونقال :البالغة السوفسطائيّة وفاحتة
احلجاج ،هتافت املعىن وهباء احلقيقة ،أمحد يوسف ،680 /1 :وبالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة تطبيقيّة ،عبد العايل اقادا.157 :
 ) 30السبيل إىل البالغة الباتوسيّة األرسطيّة.743 /1 :
 ) 31البالغة السوفسطائيّة وفاحتة احلجاج ،هتافت املعىن وهباء احلقيقة.680 /1 :
 ) 32ينظر :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،نقدنة الدكتور عبد الرزاق ب نور.34 ،26/1 :

يف نقابل ذلك جند أن بعض الدارسني جلأ إىل ترمجة الحقة كتاب بّيملان وتيتيكاه بـ( البالغة اجلديدة) ،أنثال :صالح فضل يف كتابه:
النص) ،وحممد سامل حممد األنني الطلبة يف كتابه( :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حبث يف بالغة النقد للنصوص
(بالغة اخلطاب وعلم ّ
تارخيي) ،وحممد
نظري
احلجاجيّة) ،وحممد الويل يف نقاليه( :ندخل إىل احلجاج :أفالطون وأرسطو وشاييم بّيملان) ،و(احلجاج ،ندخل ّ
ّ
بالغي ،فما البالغة ؟) ،وعبد اهلل صولة يف نقاله ( :البالغة العربيّة يف ضوء البالغة اجلديدة (أو
العمري يف نقاله( :احلجاج نبحث
ّ
ّ
التداويل وآليّات اشتغاله) ،وأمحد يوسف يف نقاله( :السيميائيّات واحلجاج،
احلجاجي
احلجاج) ) ،ورضوان الراقيب يف نقاله( :االستدالل
ّ
ّ
نقاربة يف املرتكزات االبستيميّة) ،وعبد العزيز حلويدق يف نقاله ( :األسس النظريّة لبناء شبكات اقرائيّة للنصوص احلجاجيّة)(،)33
ومجيعهم ينظرون إىل أ ّن (نصنّف يف احلجاج) كان يرّكز على عمليّة توسيع نضمون البالغة القدمية وإعادة بعثها ن جديد مبضانني
عامة
الويل(( :إضافة بيرلمان :توسيع البالغة إلى الحدود البعيدة ،وذلك عبر دمج الجدل ،واالنسانيّات ّ
إضافيّة ،يقول حممد ّ
34
باحملسنات والصور
اليومي
والتحاور
العملي ،في هذا النموذج ّ
الموحد الذي دعاه :البالغة الجديدة ))( ) ،فالبالغة العاديّة املرتبطة ّ
ّ
ّ

البالغيّة نا عادت تنفع أو نا عادت حت ّقق الفائدة يف اخلطاب إن مل تقرتن باجلدل والفلسفة كي تؤدي دورها وأثرها يف إاقناع املتلقني؛
وهو نا انتبه إليه بّيملان يف نصنّفه وحاول بعث البالغة ن جديد يف صورة جديدة وجنح يف ذلك.
العمري أ ّن البالغة نشطت وانبعثت ن جديد يف العصر احلديث ن خالل نصنّف بّيملان وتيتكاه بعد أن مجدت لفرتة
ويرى حممد
ّ

ن الزن  ،إذ يقول (( :وقد برهنت هذه العودة النشطة للبالغة على أنّها تجيب عن أسئلة ال يمكن للمداخل األخرى أن تجيب

عنها .إ ّن البالغة يمكن أن تغيّر جلدها ولكنّها ال تختفي إال لتظهر في لباس جديد ))(.)35

العمري يف أ ّن البالغة انبعثت ن جديد يف أثناء حديثه ع نصنّف بّيملان وتيتيكاه ،إذ يقول(( :وقولهما
ويتفق عبد اهلل صولة نع
ّ

جديدة يقتضي وجود بالغة قديمة ،وهذه البالغة القديمة هي بالغة أرسطو (أو خطابة أرسطو) من ناحية ،والبالغة األوربيّة
السائدة في القرن التاسع عشر وما قبله من ناحية أخرى ))( ،)36فنقطة ارتكاز البالغة اجلديدة هي العقل والكالم ،إذ ُميثل العقل

بـ(إذعان العقول) ،والكالم بـ( تقنيّات اخلطاب) ،وهذا األنر يعين أ ّن بالغة بّيملان (البالغة اجلديدة)  -ن وجهة نظر عبد اهلل صولة-
تعتمد اللوغوس باملعىن املزدوج لكلمة ) )Logosيف اليونانيّة ،ن  :العقل والكالم(.)37
33
الويل،33 :
نظري
) ينظر :نقال :احلجاج ،ندخل ّ
الويل ،92/1 :ونقال :ندخل إىل احلجاج :افالطون وارسطو وشاييم بّيملان ،حممد ّ
تارخيي ،حممد ّ
ّ
العمري ،117/1 :ونقال :البالغة العربيّة يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج) ،عبد اهلل صولة/1 :
ونقال :احلجاج نبحث بالغي ،فما البالغة؟ ،حممد
ّ

احلجاجي
 ،127واحلجاج يف البالغة املعاصرة ،حبث يف بالغة النقد للنصوص احلجاجية ،حممد سامل حممد األنني الطلبة ،104 ،102 :ونقال :االستدالل
ّ
التداويل وآليّات اشتغاله ،رضوان الراقيب ،67 :ونقال :السيميائيّات واحلجاج ،نقاربة يف املرتكزات االبستيميّة ،أمحد يوسف ،86/2 :ونقال :األسس النظريّة
ّ
لبناء شبكات اقرائيّة للنصوص احلجاجيّة ،عبد العزيز حلويدق.555 /2 :
 ) 34احلجاج ندخل نظري تارخيي.92 /1 :
بالغي ،فما البالغة ؟  ،119 /1 :وينظر .117
 ) 35احلجاج نبحث
ّ
 ) 36البالغة العربيّة يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج).127 /1 :
 ) 37ينظر :البالغة العربية يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج).132 /1 :

ونا نراه أ ّن الغالبيّة العظمى ن الدارسني ترمجوا الحقة كتاب بّيملان بـ(البالغة اجلديدة) ،هذا إذا نا أضفنا إىل اجملموع الدارسني
الذي خلطوا بني املصطلحني (البالغة) و(اخلطابة) ولكنّهم اتّفقوا على أ ّهنا (جديدة) ،أنثال :حممد الويل ،وعبد اهلل صولة ،وأمحد يوسف
خاصة
فيبدو لنا أنّه كان هناك شبه إمجاع أو شبه نيل شديد حنو (البالغة) وليس (اخلطابة) ،وذلك ن خالل إعطاء البالغة انتيازات ّ
باخلطابة لتستطيع حتقيق أثرها بفاعليّة وإاقناع املقابل.
ورغب بعض الدارسني يف التخلّص ن هذه االشكاليّة يف ترمجة الحقة كتاب بّيملان نثلما فعلوا يف ترمجة نصطلح ()rhétorique

فجمعوا املصطلحني نعا ،أنثال :حافظ إمساعيل علوي ،إذ يقول (( :إ ّن صفة الجديد التي تح ّدث عنها المؤلّفان -بيرلمان وتيتيكا-
تعني ضمنيّاً أ ّن هناك خطابة (بالغة) قديمة .فإذا كانت الخطابة (البالغة) الجديدة مطابقة للحجاج في منظورهما ،فإ ّن فهم

مرامي هذه التسمية ال يمكن أن يتأتّى إال بالوقوف وقفة متأنية على المقصود بالخطابة (البالغة) القديمة التي حاوال من خالل

مصنّفهما إخراجها من دائرة الحجاج ))(.)38

عما كان يزعجهم وين ّفرهم ن اخلطابة يف
ّأنا إذا ّ
تفهمنا رغبة البعض يف تقريب املصطلح إىل اجلمهور العريض ن الناس ،والتخلّي ّ

املاضي سواء يف الثقافة الغربيّة أم يف الثقافة العربيّة اإلسالنيّة فإنّنا نضع نصطلح ( )rhétoriqueضم اقائمة املصطلحات اليت
لفظي حيصل حوله إمجاع( ،)39واقد تنبّه اقدناء العرب ن الرتامجة
يصعب ترمجتها إىل العربيّة ن دون إثارة نشاكل لعدم وجود نقابل ّ
إىل هذه املسألة ولذلك مل يضعوا ترمجة أنام هذا املصطلح وإّّنا أبقوا عليه كما هو فأمسوه بـ( ريطوريّة) أو (ريطوريقا) فنقلوا املعىن
حرفيّا( ،)40وبذلك ل تكون الثقافة العربيّة ال (اخلطابة اجلديدة) وال (البالغة اجلديدة) بل كليهما ،فإذا اعتمدنا آراء بّيملان يف سلسلة
نقاالته التوضيحيّة كانت (اخلطابة اجلديدة) ألخذها طريق األدب نع التخلّص ن التهمة السفسطائيّة القدمية وتزويق الكالم الفارغ،
املنسي ن خطابة أرسطوّ .أنا إذا نظرنا آنيّا
وإذا اعتمدنا التقاليد العربيّة كانت (البالغة اجلديدة) التساعها للمحاججة باعتبارها اجلزء
ّ
الغريب بـ(البالغة اجلديدة)،
ال زنانيّا فيما يفرتض أن تكون ( )rhétoriqueيف الثقافات الغربيّة فإنّه يفرتض ترمجتها باعتماد سيااقها ّ
يف حني أنّنا لو اعتمدنا التقاليد األرسطيّة يف الثقافة العربيّة فيفرتض أن ننقلها بـ(اخلطابة اجلديدة) باعتبارها اخلطابة اليت كان يراها أرسطو
لكل دارس أسبابه وحججه
شراحه ،وهكذا ال ميكننا التخلّص ن ازداوجيّة ّ
بالفعل ال كما ّأولت ن اقبل ّ
ويظل ّ
نتأصلة يف الزنان واملكان ّ
ولكل اقاريء نقاييسه يف الرفض والقبول(.)41
يف االختيارّ ،

 -مسارات وظيفة اإلقناع في البالغة الغربيّة:

 ) 38احلجاج ،نفهونه وجماالته ،نق ّدنة الطبعة األوىل.45 /1 :
 ) 39ينظر :احلجاج نفهونه وجماالته ،نق ّدنة الطبعة الثانية ،د .عبد الرزاق بنّور.35 /1 :
 ) 40ينظر :املصدر السابق.34 /1 :
 ) 41ينظر :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،نقدنة الدكتور عبد الرزاق ب نور ،36 /1 :احلجاج يف البالغة املعاصرة.105 :

متثّل بالغة اإلاقناع أو احلجاج (( منطلق البالغة الغربيّة وسمتها المميّزة ،حيث انبثقت من رحم الفلسفة والجدل ،وغطّت
وقوة ))( ،)42فضال ع ّأهنا اقد ش ّكلت نصدرا النبعاث البالغة احلديثة
مناحي الحياة في المجتمع
اليوناني ،ومنحت القول سلطة ّ
ّ
حىت أضحت البالغة (خمتزلة) حبسب تعبّي جّيار جنيث
احملسنات االسلوبيّةّ ،
بعد عصور طويلة احنصر فيها االهتمام بالصورة واحللية و ّ
43
أهم نالنح البالغة األرسطيّة -نثلما يُطلق عليها -ن خالل
الشهّية ،بل و(نيّتة) بتعبّي روالن بارت( ) ،وسنحاول هنا الواقوف على ّ
نساراهتا اإلاقناعيّة عرب التأريخ ،كوهنا األساس الذي اقانت عليه أغلبيّة النظريّات البالغيّة واللغويّة اليت نشأت فيما بعد ،وال سيّما النظريّات
احلجاجيّة.
ارتبطت نشأة البالغة اإلاقناعيّة األغريقيّة بقضايا امللكيّة اليت ااقيمت بعد سقوط الطاغيتني جيلون(  )elonوهيّيون (،)Hieron
إثر انتفاضة دميقراطيّة ،خالل القرن اخلانس اقبل امليالد ،واقد تطلّبت تلك القضايا انتالك امل ّدعني القدرة على إاقناع جلان التحكيم
الشعبيّة اليت متّ تعيينها للفصل يف الدعاوى الناجتة ع هتجّي أهل صقليّة ونصادرة ممتلكاهتم ومتليكها للمرتزاقة ،فاحتاج الرجوع إىل الوضع
السابق فرتة ن النزاعات القضائيّة لتحديد حقوق امللكيّة للمواطنني؛ إذ كانت غّي واضحة متانا ،فتش ّكلت حماكم ن ّنط جديد كانت
نكونة ن هيئآت شعبيّة كربى ن احمللّفني ،وهؤالء يلزم إاقناعهم التمتع بـالفصاحة والبالغة الكافية ،فالبالغة مبا هي إاقناع كانت على
ّ
44
بالبت والفصل بني املتنازعني( ) ،وهذه الفصاحة والبالغة  -بطبيعة احلال-
املؤسسات القضائيّة اليت كانت تضطلع ّ
صلة باالحتكام إىل ّ
ال ميك أن تتأتّى ن دون تعليم ودراسة وتدريب ،فانربى املتق ّدنون يف هذا الشأن إىل حماولة توفّي نا يناسب وظيفة التعليم هلذا اجلانب
املهم ن اللغة.
ّ
يقول الدكتور جابر عصفور إ ّن (( البالغة نشأت مالزمة للخطابة ،ولم تفارق ما ارتبط بها من مخايلة اإلقناع ،وما تؤديه هذه

المخايلة من وظيفة آيدلوجيّة تتصل بإيقاع التصديق في النفوس ))()45؛ لذلك مل يك غريبا أن تؤرخ احلضارة الغربيّة مليالد بالغتها
بأوىل احملاكمات اليت إحتضنتها (صقليّة) حول امللكيّة؛ فكان املهاد الذي تش ّكلت فيه بالغة اإلاقناع فضاء خالفيّا ودميقراطيّا يف الواقت
للمؤسسات القضائيّة(.)46
نفسه ،خالفيّا ألنّه جمال للمنازعة واجلدال واخلصونة ،ودميقراطيّا ألنّه يقوم على أساس االحتكام
ّ
املادة اجلديدة انباذاقليس األغرجنيت
واقد ش ّكلت جمهودات السوفسطائيّني اللبنات األوىل يف هذا الف ّ  ،وكان ّأول أساتذة هذه ّ
( ،)d'agrigente Empédocleوكوراكس (()Coraxق 5اقبل امليالد) تلميذه الذي يع ّد ّأول ن أخذ أجرة نقابل دروسه،

توسع فيها فيما بعد تلميذه تسياس (( )Tisiasق5
فوضع كوراكس نصنّفا حت ّدث فيه ع اقواعد الرتتيب ،وتناول نسألة االحتمال اليت ّ
املادة أثينيّة يف نشوئها ،مييّزها استعمال الصوت اإلنساينّ باعتباره وسيلة التواصل واإلاقناع .واقد
اقبل امليالد) لتصبح نوضوعات هذه ّ

 ) 42بالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.5 :
 ) 43ينظر :بالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.5 :
 ) 44ينظر :البالغة القدمية ،روالن بارت ،ترمجة :عبد الكبّي الشراقاوي ،38 :وبالغة اإلاقناع يف املناظرة ،د .عبد اللطيف عادل.28 :
 ) 45بالغة املقموعني (نقال) ضم  :اجملاز والتمثيل يف العصور الوسطى.7 :
 ) 46ينظر :بالغة االاقناع يف املناظرة.28 :

اخلاصة على النزال
انبثقت هذه القدرة يف حتقيق الغاية التعليميّة عند السوفسطائيّني ن اقدرهتم ّ
الكالني واملساءلة؛ ممّا ن ّكنهم ن ف ّ
ّ
ناسة إىل
القولّ ،
وسهل حيازهتم آلليّات اإلاقناع ،فوضعوا اقواعد وأصول تستنبط ن خالهلا اقواعد اخلطابة واقوانينها ،وأصبحت احلاجة ّ
بالسوفسطائي ريتور
وتدرهبم على حس استعمال الكالم يف اجملالس السياسيّة والقضائيّة ،وهذه املهمة انيطت
خنبة تث ّقف الرعيّة ّ
ّ
( )Rhetorالذي كان يتل ّقى نقابال ناديّا نظّي تلقينه صناعة حس صرف الكالم وف ّ احلوار ،والقدرة على تعبئة النفوس وحتريك
العواطف واستمالة الوجدان إلحداث التأثّي وحتقيق اإلاقناع املنشود(.)47
اإلاقناعي الذي نيّز بالغة السوفسطائيّني -وهم حمرتفو الذكاء حبسب تسميتهم أو احلكماء -ال ميك فصله ع انشغاالهتم
إ ّن األفق
ّ
السياسيّة والتعليميّة ،فقد كانوا نعنيّني بتنشئة املواط  ،وتشكيل الرأي العام ضم صراع املوااقع والسلطة داخل اجملتمع ،فاعتربوا القول
خلطايب مبا هو اقول يفوق املعارف البشريّة األخرى مبا ميتلكه ن ّاقوة وفعاليّة؛ إذ هو أعلى سلطة لتحقيق االعتقاد وبناء املعرفة ،ووصل
ا ّ
اإلنسان واملدنيّة باخلّي والنافع(.)48
وجاءت بعد ذلك أعنف الردود على السفسطائيّني ،على وجه اخلصوص ،ن سقراط (ت 399ق.م) وأشياعه الفالسفة الذي
استنكروا أسلوهبم ،ورأوا أ ّن بالغتهم متثّل هتديدا خطّيا على اللوغوس ونستقبل الدميقراطية يف أثينا كلّها ،فسعوا سعيا حثيثا لتخليص
أحد وجوه التضليل هذه ننطق البالغة القائم على التأثّي يف نفوس املتل ّقني
اخلطابة ن غوايات التضليل والتشكيك -نثلما يرون ،-و ّ
واقناعاهتم ولو على حساب احلقيقة ،فحاول سقراط تأسيس ننطق بديل خيلّص اخلطابة ممّا علق هبا ن نغالطة ونناورة وتالعب بعواطف
العقلي اخلالص(.)49
اجلمهور وعقله ،وتشذيب نظرية العلم ننها ،بإاقانتها على املعيار
ّ
توخت ننظورات الفالسفة النظر إىل البالغة ن خالل نفعيّتها أو عدنه ،ولعلّه استنادا إىل هذه الغاية ،بل ولعدم حت ّققها -
لقد ّ
الفلسفي ،فقيانها على نبدأ التنااقض املثبّت للطرح ونقيضه يف الواقت نفسه
بالنسبة هلم -أاقصاها أفالطون (ت 375ق.م) ن صرحه
ّ
التوصل إليها باالستدالل املعقول وليس
ويتم ّ
ينايف احلقيقة الفلسفيّة املبحوث عنها -عندهم ،-مث إ ّن البالغة نوجودة يف عامل اجلوهرّ ،
بالكالم البليغ؛ ولذلك صنّفها ضم اخلطابات املضلّلة للعقول ،وحصرها -بالتايل -يف إثارة أهواء املخاطبني وحتريك انفعاالهتم واإليقاع
بالغي اقائم على احلوار املتبادل بني طرفني ن ّدي وخمتّصني يف اجملال
فخ اإلاقناع ،والبديل الذي يضعه أفالطون هو القبول بشكل
هبم يف ّ
ّ
املطروح للمنااقشة ،وحيث ال يتم االحتكام إال إىل املعرفة فم املؤكد أن يتح ّقق اإلاقناع ن دون التأثر بأي نوع ن أنواع السلطة
القهريّة(.)50

 ) 47ينظر :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،نقدنة الطبعة االوىل ،46 /1 :احلجاج ،ندخل نظري تارخيي ،75 /2 :بالغة االاقناع يف املناظرة.29 :
 ) 48ينظر :بالغة االاقناع يف املناظرة.30 ،29 :
 ) 49ينظر :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،نقدنة الطبعة االوىل.49 ،48 :
50
صمود ،11 :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء
) ينظر :يف اخللفيّة النظريّة للمصطلح ،ضم كتاب :أهم نظريّات احلجاج يف التقاليد الغربيّة ،محّادي ّ
الدهري ،4 :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،نقدنة الطبعة االوىل ،49 /1 :احلجاج ندخل نظري تارخيي.79 ،77 -75 :
البالغة اجلديدة ،أنينة
ّ

إ ّن فعاليّة القول ترتبط حبسب (أفالطون) بقدرة ننتجه على تنظيم خطابه ضم بنية نتماسكة ونتكانلة ،وهو ال يقبل باالنتقاالت
اجلزافيّة بني أجزاء املوضوع ،ون مث يرفع االنتظام يف القول إىل نقام الضرورة البالغيّة ،وهو يشرتط يف األاقوال الوحدة املوضوعيّة ،وهي
وحدة طاملا نشدها يف الفكر كما يف الوجود(،)51
ضمنه يف كتابه (ف ّ اخلطابة) الذي يع ّد ن
أسس له ّنط
وااقتفى أرسطو (ت 323ق.م) أثر أستاذه نفسه و ّ
خطايب جديد ّ
خاص به ّ
ّ

سيستمر حضورها يف نؤلّفات الدارسني حىت العصر احلديث ،و(( لقد فصل أرسطو منذ البداية بين
أهم املصنّفات األغريقيّة اليت
ّ
ّ

الشعريّة والخطابيّة مؤّكداً ارتباط األولى بالمحاكاة ،بينما تدرس الثانية السبل المؤدية إلى اإلقناع ،إقناع في مجال المحتمل
يتطور الخطا في صنعة الشعر من
والمسائل الخالفيّة القابلة للنقاش ،ففي صنعة الخطابة ننتقل من حجة إلى حجة ،فيما ّ

صورة إلى أخرى ،وهذا التفريق بين الصناعتين (الشعر والخطابة) هو جوهر البالغة األرسطيّة ودليل صفائها وانتسابها إليه
))( ،)52فلقد أدرك أرسطو أ ّن للبالغة خصوصيّتها اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار ال أن ُهتمل  -نثلما فعل شيخه ،-فالبالغة ليست

األاقل(:)53
علميّة أو يقينيّة وإّّنا هي تنبين على االحتمال والتواقّع يف داخل اجملتمع اإلنساينّ وعالاقاته .ولعلّه إدراك ندعوم بعانلني على ّ
نتضادي بالنسبة جململ القضايا نثار اخلالف بني املتخاطبني ،وهنا تظهر وظيفة البالغة يف اقدرهتا على إجياد
 ننطق االحتمال ملنطقنيّ
لكل حالة ن احلاالت ،فتكون الوسيلة املناسبة لتوحيد اجملتمع.
التأثّي املناسب ّ
ئي ليس بالضرورة أن يكون عينه ،وإّّنا اقد يكون شيئا آخر ميثّله ،وعلى هذا فاالختالف
 ّتصوره للمعرفة القائم على التع ّدد ،فالشيء املر ّ
املتأصل يف اهلويّات الكائنة واملمكنة ندعاة إىل إاقانة جدل يوصل إىل إدراك املختلف بينها ،وإجياد نا اقد يؤالفها.
ّ
وبذا تكون البالغة األرسطيّة احتماليّة وتع ّدديّة ،تبين عمليّة اإلاقناع على عقلنة اخلطاب ن دون إلغاء نبدأ التأثّي بوساطة األهواء؛
اإلستشاري ،والقانوينّ ،احمليلة على القسمة الثالثيّة املعروفة لألنواع اخلطابيّة ،وأعطت
لذلك مشلت جممل أّناط اخلطابات :الربهاينّ ،و
ّ
األولويّة للغة أو اللوغوس(.)54

ون مثّ انتقل نركز اجلذب -يف البالغة -هذا الذي احتلته اللغة نع أرسطو إىل نرحلة أخرى نع شيشرون (()Ciceronت 43
اللغوي
ننظري البالغة الرونانيّة ليكون عمادها عنصر (اخلطيب) ،باعتباره ننظونة مجاليّة ّنوذجيّة شانلة للجانبني:
أهم
ق.م) ّ
ّ
ّ
أحد ّ
اخلطايب عنده وعند كانتليان (()Quintilienت 100ب.م)
و
األخالاقي ،اقابلة للتأثّي يف املناحي السياسيّة والقانونيّة؛ ذلك أ ّن الف ّ
ّ
ّ
ن بعده اقام على اقدرة اخلطيب البيانيّة ن جهة ،وعلى سّيته األخالاقيّة اليت يسعى إىل تلبّسها اجتماعيّا بوصفه ممثال لقيم يُفرتض
احتذاؤها والسّي على ننواهلا ن جهة أخرى؛ ولذلك ُع ّد اخلطيب رنزا للفضيلة ،ونثاال لصنعة اخلطابة ،نتم ّكنا ن القدرة اإلاقناعيّة
 ) 51ينظر :بالغة االاقناع يف املناظرة ،43 :واحلجاج ندخل نظري تارخيي.78 :
 ) 52بالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة ،27 ،26 :وينظر :البالغة القدمية ،38 :ونقدنة يف اخللفية النظرية للمصطلح ،ضم كتاب :أهم نظريات
صمود38 :
احلجاج ،محّادي ّ
 ) 53ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة ،5 ،4 :وبالغة االاقناع يف املناظرة..48:
 ) 54ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.5 :

التصوري  ،فإذا
لعل الفرق واضح بني ّ
املطلوبة؛ وبذلك انتقلت البالغة ن حموريّة اللغة عند اليونان ،إىل حموريّة اخلطيب عند الرونان و ّ
حر ال يُلزم اجلمهور بتل ّقي خطابات واقبوهلا ،إال بقدر تالؤنها واعتقاداته وأفكاره ،استنادا إىل بنية
كانت البالغة عند أرسطو نتاج فكر ّ
املضاد ،فإ ّن البالغة الرونانيّة ظلّت رهينة املؤسسة اخلطابيّة اخلاضعة لرتاتبات اجتماعيّة وسياسيّة ،نستجيبة
نزدوجة تقبل الطرح والطرح
ّ
شك يف أ ّن البالغتني صادرتان ع نفهونني خمتلفني لإلنسان والفكر والتاريخ نيّزا
ملواضعات نوجهة حتكم عالاقة اإلرسال بالتل ّقي ،وال ّ
اخلاص(.)55
كل نرحلة مبنطقها
ّ
ّ
مث أخذت البالغة بعد ذلك -يف املرحلة احلديثة -توجهني بارزي  ،حنا أوهلما ننحى جدليّا ،نتأثرا مبنهج رينيه ديكارت( Rene
( )Descartesت1650م) الذي اعتمد اقواعد ننهجيّة ذات خطوات حتليليّة ،نبدؤها املسلّمة وننتهاها الرتكيب ،نرورا بالتفكيك
البالغي املصطلح عليها تباعا باجياد نصادر األدلّة،
والربهنة ،فاعتُمدت هذه املنهجيّة يف البالغة وصيغت على أساسها أجزاء النسق
ّ
حيركها
ياضيّ ،
وترتيب أاقسام القول ،واألسلوب ،مثّ الذاكرة فاإللقاء ،وهذه األفكار اليت دخلت البالغة كانت ننجذبة إىل التحليل الر ّ
التوصل إىل نتائج تتّسم بالضبط والصرانة العلميّني ،وهذا
هاجس حبث جوانب التضليل واحلدس واحلقيقة يف اإلاقناع ،وحتدوها الرغبة يف ّ
املنعطف الذي شهدته البالغة ناتج ع إعادة نساءلة اجملتمع ملسلّماته ،يف عالاقتها بالوااقع واملتخيّل ،ووليد نيل واضح حنو عقلنة أدواره
وجماالته.
حىت صارت تُعرف به ن خالل اإلسهانات الفرنسيّة ،فأضحت اللغة اجملازيّة
نتوجها إىل نرادفتها باألسلوب ّ
ّأنا املنحى الثاين فكان ّ
كل ن جمازات دونارسيه (1730()Du Marsaisم) ،وصور اخلطاب لدى فونتانيه
على أثره ،نوضوع دراسة ّ
(1820()Fontanierم) ،استقصاء ننهما ألدواهتا وصورها ،ممّا سيكون له األثر الواضح يف اقراءات بالغيّة جديدة وعلى رأسها
(األسلوبيّة)(.)56
لقد ّأدى كال التوجهني إىل واقف البالغة على عقالنيّة أو انزياح أاقصيني ،وبالتايل إىل حجبها حىت ننتصف القرن العشري  ،حيث
لكل ن بّيملان
ستنبعث يف السنوات اخلمسني الالحقة ن رناد تراكم املقاربات اللغويّة ،وعلى رأسها اإلسهانات البلجيكيّة ّ
( ،)perelmanوجروفيمو( ،)Groupemuوهي األعمال اليت كان هلا أثرها يف جت ّدد البالغة ،ولو على حساب شطرها إىل
نرة أخرى -باعتبارها نسارا حجاجيّا نعقوال ن ناحية ،وإجراءا أسلوبيّا ن ناحية ثانية(.)57
شطري ّ -
لقد استطاعت البالغة أن تنفض عنها غبار السنني وتنبعث ن جديد يف العصر احلديث بفضل االنقالبات الفكريّة والثقافيّة
نضادة نابعة ن تيارات نتصارعة أذكتها
والسياسيّة واالاقتصاديّة اليت شهدها العصر ،إذ تولّدت بسبب ن ذلك خطابات وخطابات ّ

 ) 55ينظر :املصدر نفسه.
 ) 56ينظر :املصدر السابق.6 :
 ) 57ينظر :املصدر نفسه.

األديب
وسائل اإلتصال؛ الرتباطها أساسا مبقاصد التأثّي واإلاقناع ،فاستدعت احلاجة حماولة اسرتجاع البعد املفقود للتجاذب بني اجملال
ّ
املنطقي واللساينّ (حيث يهيم التداول)(.)58
الفلسفي
(حيث يهيم التخييل) ،واجملال
ّ
ّ
يصرح (( :إن العمل
ولقد ارتبطت هذه احلركات التجديديّة للبالغة بالعودة إىل أرسطو وجعل نتنه ننطلقا هلا ،فبّيملان -نثالّ -
الطويل النفس الذي خضت فيه مع أولبريشت تيتيكاه هو الذي قادنا إلى نتائج غير متوقّعة إطالقاً ،نتائج كانت بالنسبة إلينا

كشفا ألمر كان محجوباً عنّا ،أال وهو أنّه ال يوجد منطق للقيم ،وأ ّن ما نبحث عنه كان قد عولج من طرف مبحث ضار في

فن اإلقناع واالقتناع ))(.)59
القدم،
منسي حاليّاً ومستهجن هو البالغة ،أيّ :
ّ

نفصل يعترب احلجاج خطابا ،ذا استدالل
لقد أعاد بّيملان (اللغة) يف ش ّقها
تصوره ،وجعلها حم ّ
تأنلي ّ
اجلديل إىل اقطب ّ
ّ
ط نشروع ّ
ننظّم ،باحث ع القيم ،نتوجه إىل (جمتمع كوينّ) ،مث إنّه يف ش ّقه اآلخر حيرص على استجالب نؤازرة اآلخري اليت ال تت ّم إال داخل
تصور احلجاج بوصفه
فضاء ّ
تأنلي ،يراعي االعتبارات الذاتيّة اليت عمل النموذج العقالينّ على تالفيها؛ ولذلك صارت نظريّته اقائمة على ّ
اجملردة يف اآلن ذاته ،فيكون -تبعا لذلك -اقد
اجتماعي
نفسي و
وثقايف ،وباعتباره تصنيفات ن التقنيات احلجاجيّة ّ
ّ
ّ
فعال نتصال بسياق ّ
نتحركة بني البالغة واجلدل ،فالبالغة احلجاجيّة عند بّيملان مل تك حصرا على الصور اجملازيّة ،وال برهنة ديكارتيّة
أاقام نظريّته على حدود ّ
صارنة بقدر نا هي عقالنيّة خارج األنظمة الصوريّة للعلم ،واحتماليّة ن دون تضليل ،هدفها دراسة التقنيّات اخلطابيّة اليت ن شأهنا
إحداث أو زيادة نوافقة اآلخري على الطروحات املق ّدنة إليهم بقصد اقبوهلا(.)60
تستضل
الصوري ،فبالغته
طبيعي ينسخ املنطق
ّأنا توملني ( )Toulminفيذهب غّي املذهب البّيملاينّ أل ّن حافزه البحث ع ننطق
ّ
ّ
ّ
بضل املنطق وإن كانت تأىب التقيّد به ،ونع ذلك فإ ّن مجيع اجلهود احلديثة املبذولة كانت حتاول بناء نفهوم عام للبالغة يستوعب
ّ
األديب الذي جيعل اخلطاب هدفا يف ح ّد ذاته
املفهونني السائدي  :املفهوم
األرسطي الذي ينبين على اإلاقناع باعتماد اخلطاب ،واملفهوم ّ
ّ
اخلطايب(.)61
التداويل
الشعري و
فيبحث يف صور األسلوب؛ وبذلك تتولّد بالغة جديدة رائدها التأثّي والتفعيل ،بالغة ينصهر فيها
ّ
ّ
ّ
عانة)(1970م) ،وحمورت نشروعها حول نوعيّة اللغة األدبيّة،
بينما ااقرتحت (مجاعة نو) نقاربة بنيويّة للصور البيانيّة امستها (بالغة ّ
نسي لدونارسيه وفونتانيه فقد ظلّت ن أكثر
وجعلتها نوضوع دراسة كانلة ،ونع ّأهنا عملت يف اجتاه إعادة الصلة بالتقليد
البالغي الفر ّ
ّ
البالغات اليت ج ّددت البحث يف األسلوب بدجمه داخل إشكاالت اللسانيّات احلديثة(.)62
 ) 58البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ، 13 :بالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.28 ،

 ،perleman ch: L’empire rhétorique,Librairie philosophique, Paris 1988, P. 9 ) 59نقال ع  :بالغة
االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.30 :
 ) 60ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب.7 :
 ) 61ينظر :البالغة واالسلوبية ،هنريش بليت ،ترمجة حممد العمري ،15 :احلجاج وبناء اخلطاب ،7 :بالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.29 :
 ) 62ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.7 :

شك يف أ ّن نفهونها سواء يف الفرتتني التأسيسيتني األغريقيّة والرونانيّة ،أم أبّان
لقد جرت البالغة وفق تطوراهتا جماري نتع ّددة ،وال ّ
عصر النهضة ،وصوال إىل انبعاثها يف القرن العشري بقي نرتبطا باملرحلة التأرخييّة اليت صدر عنها ،وبتصوراهتا للمعرفة والعامل؛ لذلك
شىت ،تراوحت بني العقالنيّة النسبيّة ،والربهنة الصارنة ،واجلماليّة األدبيّة ،واالحتماليّة التعدديّة
تفراقت يف نسالك نتع ّددة ،ولبست حلال ّ
ّ
اليت ومسته بسمات الضالل (أفالطون) ،وذاتيّة القيم (سيسرون وكانتليان) ،وف ّ القول ( بالغة دو نارسيه -فونتانييه ومجاعة نو) ،واملنطق
اإلشكايل املتع ّدد عند أرسطو،
كل مسة أشكاال ن املخاطبني :الكائ
شبه
ّ
ّ
الصوري (توملني) ،واالستدالل املعقول (بّيملان)  ،أفرزت ّ
النموذجي ذو القيم العليا لدى الرونان ،واملستمع الكوينّ عند بّيملان(.)63
واالنسان
ّ
لكل نرحلة بالغتها فإنّه ن املؤّكد أنّه ال وجود للبالغة مبعزل ع صورة نعيّنة لإلنسان وللتاريخ ولنوع
وإذا كان ن
البديهي أن تكون ّ
ّ
املسافات بني الكلمات واألشياء ،بني املنزاح ن الكالم ونعقوله ،ون مثّة ضرورة إعادة نساءلة هذه العالاقات ،بل إ ّن إحياء البالغة
رهني باجياد ّنوذج تفكّي وحلول آخر حملّه(.)64
الزنين وتباي ننطلقاهتا ونقاصدها متحورت حول اجلانبني:
إ ّن اختالف هذه ّ
التصورات اليت أفرزهتا تلك التنظّيات على تباعدها ّ
األول أحاسيس اجلمهور،
اإلنتاعي و
اإلاقناعي للبالغة ،اإلنتاع باعتباره :إجراءات أسلوبيّة ،واسرتاتيجات استهوائيّة ختاطب يف املقام ّ
ّ
ّ
تبين نوااقف نعضدة للخطاب املتوجه به إليها ،وبالتايل اقبول اقضيّته ع
وتسعى إىل حتريك عواطفه ،نستهدفة التأثّي الفاعل للدفع إىل ّ
استداليل ننظّم ،احملتمل للمعقول
املنبين على نسار
محاسة ال رويّة ،يف نقابل اإلاقناع وجوهر األطروحة واألطروحة
ّ
املضادة ذات ّ
ّ
التوجه ّ
واملقبول ن الرأي املخالف(.)65
 -البالغة العربيّة وعالقتها باالقناع:

ونصاً ال يمكن فهم ّأوله إال بعد قراءة آخر سطر منه ))( ،)66واقد أسهمت ع ّدة عوانل
(( تعتبر البالغة العربيّة بناء متكامالً ّ

لعل ن أمهّها البحوث اليت اتّصلت بالقرآن الكرمي لغة وإعجازا ،وتركيبا وبناء ،فضال ع
على نشأة التأليف فيها ّ
وتطور نوضوعاهتاّ ،
النص ن خصونة نقديّة بني أنصار القدمي وأنصار اجلديد ،وتبعا لذلك فقد اختلفت
النص
الشعري ن خالل نا أثاره هذا ّ
دراسات ّ
ّ
ظروف نشأة البالغة عند العرب إختالفا جذريّا ع نشأهتا عند الغرب ،ففي حني نشأت عندهم نشأة فلسفيّة ننطقيّة ،جند البالغة
وحىت يف تعانل الدارسني نع القرآن الكرمي
النثريّ ،
العربيّة اقد نشأت يف أحضان الشعر ،الذي ميتاز بصورته وشكله املخالف للكالم ّ
ذهب أكثرهم إىل أ ّن فضله يرجع إىل شكله وهيأته ،وتصاريف الكالم فيه ،واقليلون ن ذهبوا إىل أ ّن عظمته نستقاة ن احلجج الواردة
فيه أو ن السياسة اليت ينتهجها يف الوصف(.)67
 ) 63ينظر :املصدر نفسه.
 ) 64ينظر :املصدر نفسه.
 ) 65ينظر :املصدر السابق.8 :
 ) 66احلجاج يف البالغة املعاصرة.209 :
 ) 67ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،209 :وسائل االاقناع يف خطبة طارق ب زياد ،دراسة حتليلية يف ضوء نظرية احلجاج (رسالة ناجستّي) :سليمة
حمفوظي.23 :

البالغي وإثرائه وفتحه على كثّي ن اجملاالت واحلقول اجملاورة
وكان للمؤثّرات االجنبيّة -أيضا -دور ال يستهان به يف تطور الدرس
ّ
له يف الثقافات :الفارسيّة واهلنديّة واليونانيّة اليت كان حضورها فاعال اقويّا يف البالغة العربيّة ،وال سيّما الثقافة اليونانيّة ن خالل القراءات
اليت تناولت كتب أرسطو بالرتمجة واالختصار والشرح ،فالتأثّر ثابت باألدلّة والقرائ اللفظيّة واملعنويّة بشهادة ن ّقادنا القدانى أنفسهم
(.)68
التطوري لوجدنا أنّه اقد تنازعها تيّاران بارزان :تيّار اإلنتاع املرتبط بسؤال الغرابة
ولو نظرنا إىل البالغة العربيّة نظرة فاحصة عرب تأرخيها ّ
واالنزياح والبديع ،وتيّار اإلاقناع املرتبط بسؤال املناسبة املقانيّة التداوليّة ،ويع ّد اجلاحظ (ت255ه) هو املؤسس للتيّار الثاين ،والواضع
اجملردة ،الذي يُنجز بالضرورة
عريب وضع نظريّة نتكانلة للكالم ،وهو املظهر
العلمي لوجود اللغة ّ
خلصائصه ،فضال ع أنّه يع ّد ّأول نفكر ّ
ّ
كل نا يقوم بني هذه
يف سياق ّ
خاص جيب أن تُراعى فيه باإلضافة إىل الناحية اللغويّة مجلة ن العوانل كالسانع واملقام وظروف املقال ،و ّ
يعرب عنها بـ (الغاية وندار األنر) حجر الزاوية يف هذا البناء الهنا نولد اللحمة
وحتتل الوظيفة اليت ّ
العناصر (غّي اللغوية) ن روابطّ ،
واهلدف الذي تسعى هذه األطراف إىل حتقيقه ن اإلاقناع(.)69
و(الكالم)  -يف نظر اجلاحظ -ال ميك متييزه ع (البالغة) ،فهو يف نظره يضطلع يف حياة الفرد بوظيفتني أساسيّتني ،مها:
 الوظيفة اخلطابيّة (احلجاجيّة اإلاقناعيّة) ،ونا يتّصل هبا ن إلقاء وإاقناع واحتجاج وننازعة ونناظرة ،وأساسها الفصاحة ،وإحكاماحلجة ،ونعرفة أحوال املخاطبني ،ونستويات تقبّلهم ،واختيار املقال املناسب للمقام ،وأحوال اخلطيب ،وكفاءته اللغويّة ،وهيئته ،وصفاته
ّ
اخللقيّة ،ونا حيس عليه ونا يقبح.
يتم إال ن وجه اإلفهام والتفهيم أو البيان
 الوظيفة اإلفهانيّة (الفهم واإلفهام) ،وأساسها عناصر املقام وخصائصه ،فتحقيق التواصل ال ّوالتبيني(.)70
العقدي ،إذ كان ننخرطا يف حنلة (املعتزلة) الذي يرون أ ّن اللغة والبالغة
لقد كانت أسس نؤلّفات اجلاحظ وننطلقاهتا هو اإلنتماء
ّ
املذهيب أثره يف ربط البالغة بالوظيفة اإلاقناعيّة،
يتوخون نصرة نذهبهم واإلاقناع به ،فكان هلذا البعد
مها سالح املتناظري واجملادلني ،الذي
ّ
ّ
اإلاقناعي للقول ،وبقدرته على التأثّي يف املتل ّقي(.)71
ولعل اهتمانه باخلطبة يدعم إاقراره بالبعد
ّ
ّ
ومتثّل البالغة عند اجلاحظ وسيلة للتأثّي يف املستمعني واستمالتهم وإاقناعهم بالرأي ،فبالغة القول تكم يف اقدرته على حتويل حياد
كل نا تُستمال به القلوب وتُثىن به األعناق .وتشديد اجلاحظ على اإلفهام ال يعين تقليله
املتل ّقي أو نعارضته إىل جتاوب ،وباستعماله ّ
 ) 68ينظر :يف بالغة اخلطاب االاقناعي ،د .حممد العمري ،22 :و احلجاج يف البالغة املعاصرة.210 :
 ) 69ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،213 :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.118 ،117 :
 ) 70ينظر :التفكّي البالغي عند العرب ،محادي صمود ،195 :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،212 :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.119 :
اإلسالني (أطروحة دكتوراه ،عبد اللطيف عادل ،48 :البالغة العربية  ،أصوهلا وانتداداهتا ،196 :بالغة
 ) 71ينظر :خطاب املناظرة يف الرتاث العريب
ّ
االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.118 ،117 :

كل ن أفهمك حاجته فهو حمكوم بالبيان ،وإّّنا يكون بإفهانك الكالم على جماري
ن القيمة األدبيّة للخطاب ،فهو ّ
يصرح بأنّه ليس ّ
العي واحلبسة وضيق الصدر،
العرب الفصحاء ،ون هنا جاء اهتمانه ّ
بتخّي األلفاظ ،واعتدال الداللة ،واملشاكلة يف املعىن ،والسالنة ن ّ
باحلجة(.)72
والقدرة على اإلبالغ ،والبصر ّ
تصور اجلاحظ -يعين الفهم واالفهام بالوسائل اللغويّة وغّي اللغويّة ،فعلى (( قدر وضوح الداللة وصوا اإلشارة
إذا البيان -يف ّ

وحسن االختصار ودقّة المدخل ،يكون إظهار المعنى ،وكلّما كانت الداللة أوضح وأفصح ،وكانت اإلشارة أبين وأنور كان أنفع

اخلطايب ،إذ
وأنجح ))( ،)73فالوظيفة األساسيّة للبيان هي حتقيق االستمالة واإلاقناع .واقد ربط اجلاحظ حت ّقق هذه الوظيفة مبراعاة املقام
ّ
لكل طبقة
يقول (( :ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني ،ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحاالت ،فيجعل ّ
ولكل حالة من ذلك مقاماً))( ،)74فهو يثبّت هنا أ ّن العالاقة بني املتكلّم والسانع اقائمة على نراعاة املقام واحلال ،فهي
من ذلك كالماً ّ
شرط أساس حلدوث التواصل بني الطرفني.

النص( ،)75فالقول ((ال
لقد أاقام اجلاحظ ّ
نادته البالغيّة على الربط بني املقام واملقال ممّا ّأدى إىل بروز نفهوم النسبيّة يف حتديد بالغة ّ

الخاصة التي تقتضيها فئات المخاطبين ،فالوضعيّات تختلف ،والمراتب
موجهاً ،أي مكيّفاً بحسب الحاجات
ّ
يقنع إذا لم يكن ّ

يتوجب على المتكلّم أن يوائم بين طبقات القول وطبقات أحوال المستمعين؛ أل ّن مدار األمر
تتباين ،واألفهام تتفاوت ،لذلك ّ

كل قوم بقدر طاقاتهم ،والحمل عليهم على أقدار منازلهم))( ،)76وهذا الدفاع ع نقام الكالم يعكس حرصا على
على إفهام ّ
وظيفة اإلاقناع وغايتها.

وختّيه ليكون لفظا بالغيّا
ونلحظ حضور البالغة اإلاقناعيّة يف كتابات اجلاحظ ن خالل ع ّدة حماور اعتىن هبا ،نثل عنايته باللفظ ّ
ونتخّيا وسليما ن الفضول ،وبريئا ن التعقيد لتتعلّق به النفوس ،وتتّصل به
يؤدي وظيفته اإلاقناعيّة على أكمل وجه ،فيكون كرميا
ّ
التوسط واالعتدال فال يكون سواقيّا وحشيّا وال نبالغا يف هتذيبه،
األذهان ،وتلتحم به العقول ،وترتاح إليه القلوب ،وأن يكون جانعا بني ّ
وأن يكون اللفظ نشاكال للمعىن ليح ّقق القصد واملنفعة ،وبذلك يكون اللفظ عنده جانعا بني الوظيفة التزينيّة والوظيفة التداولية التأثّييّة،
حىت يتّصل باألذهان ويؤثّر يف القلوب ويصبح وسيلة لتحقيق القصد ن اخلطاب(.)77
ّ

 ) 72ينظر :البيان والتبيني ،8 /2 ،162 ،137 ،116 ،77 ،55 ،14 /1 :خطاب املناظرة ،51 :البالغة العربية ،اصوهلا وانتداداهتا ،200 :بالغة
االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.122 -120 :
 ) 73البيان والتبيني ،77 /1 :وينظر :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.122 :
 ) 74البيان والتبيني ،139 ،138 /1 :وينظر :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.122 :
 ) 75ينظر :التفكّي البالغي عند العرب ،214:بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.124 :
 ) 76خطاب املناظرة ،53 ،52 :وينظر :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.124 :
 ) 77ينظر :البيان والتبيني ،8 /2 ،137 ،55 /1 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقيّة.122 ،121 :

الشعري إال أنّه
اخلطايب والرافد
وعلى الرغم ن اجلهد الذي بذله اجلاحظ يف اجلمع بني رافدي كبّيي يف دراسة الكالم ،مها الرافد
ّ
ّ
مل ينل اهتمام الالحقني إال ن جهة نا فيه ن التعريفات البالغيّة ،ونقاييس ووجوه يف املعىن الضيّق املقتصر على باب العبارة ،وجمال
النص ن جهة نا فيه ن حلية وزينة وشكل (.)78
املقاييس املتعلّقة ببالغة ّ
واذا نا استثنينا اقراءة اب وهب (ت بعد  335ه) ملشروع اجلاحظ اليت ناتت يف املهد تقريبا بسبب انفتاحه على الفكر اليوناينّ،
أسسه
وتوسعه يف التفريعات املنطقيّة فإنّنا جند أ ّن البالغة ارتبطت فيما بعد باجلانب
الشعري ورّكزت عليه ن خالل ننشأ البديع الذي ّ
ّ
ّ
خاصا ببالغة
اب املعتّز (296ه) يف الثلث األخّي ن القرن الثالث
اهلجري ،وظهرت بعده الكثّي ن املصنّفات اليت احتفت إحتفاء ّ
ّ
اهلجري غدت البالغة نرتبطة أساسا بالوجوه
أهم دعائمها ،ونع نطلع القرن الرابع
ّ
احملسنات دون بالغة اخلطابة اليت ح ّدد اجلاحظ ّ
ّ
79
والصور وأساليب أداء املعىن وأّناط البديع ( ).
احملسنات يعود إىل عوانل نتع ّددة( ،)80ننها:
ويرى الدكتور محادي صمود أ ّن احنسار البالغة اخلطابيّة على حساب ّ
الثقايف ،ويتمثّل يف هيمنة الشعر على بااقي أصناف القول يف الثقافة العربيّة اقبل نزول القرآن.
 العانلّ
الديين ،ويتمثّل يف حبث اإلعجاز القرآينّ ،فقد برع العرب يف الشعر فكان اإلعجاز يف اخلطاب نناط أساليب القول ال نناهج
 العانل ّاألدلّة.
فرتحنت السلطة الغالبة يف ننطقة اإلاقصاء وبسط النفوذ فرتتّب على ذلك
 العانلالسياسي ،ويتمثّل يف حسم اخلالفات حب ّد السيفّ ،
ّ
احنسار ندى االختالف ،وتقلّصت بذلك إنكانات القول.
العريب ،ولكنّها توارت خلف وظيفة
وعلى الرغم ن ذلك فإ ّن الوظيفة اإلاقناعيّة للبالغة العربيّة مل تنحسر هنائيّا ن الدرس
البالغي ّ
ّ
التداويل يف نفهونها للخطاب ،واعتنت مبناسبة
اهتمت بالبعد
اإلنتاع اليت أصبحت نركز هذا الدرس وخصيصته ،وإال فالبالغة العربيّة ّ
ّ
للنص البليغ ،وال ينبغي أن نغفل احملاوالت الرائدة اليت تناولت البالغة باعتبارها فنّا
املقال للمقام ،واستحضرت املخاطب يف حتديدها ّ
خاصة بعد اجلهود اليت بذهلا الفالسفة العرب يف اقراءهتم ملتون أرسطو يف الشعر واخلطابة ،ومتييزهم
للتعبّي واإلاقناع يف اآلن ذاتهّ ،
يتم استثمار هذه اجلهود بالشكل
للخصوصيّة الشعريّة (التخييل) واخلصوصيّة اخلطابيّة (اإلاقناع) ونا بينهما ن تداخل ،وإن مل ّ
املطلوب(.)81
األديب سيجد بالغتني :إحدامها بالغة نثريّة تداوليّة بيانيّة خطابيّة ،والثانية بالغة
ويرى حممد العمري أ ّن املتتبّع للبالغة يف تاريخ النقد ّ
نص نق ّدس
كل ن (املعاين والبيان) بنظريّة املعىن اليت ولدت يف أحضان نظريّة اإلعجاز القرآينّ ،والذي هو ّ
شعريّة بديعيّة ،فقد ارتبط ّ
 ) 78ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،278 ،277 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.35 :
 ) 79ينظر :البحوث االعجازية والنقد االديب اىل هناية القرن الرابع اهلجري ،عباس ارحيلة ،311 :خطاب املناظرة ،2 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية:
.36
 ) 80ينظر :نقدنة يف اخللفية النظرية للمصطلح ،30 -24 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية .39 -37 :
 ) 81ينظر :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية تطبيقية.41 ،40 :

الشعري ،ويف الوااقع فإ ّن نسار البالغة مل يتغ ّّي
وننزه ع شبهة الشعر ،رغب املنظّرون ع نقاربته إعجازيّا ببالغة ننبثقة ن اخلطاب
ّ
ّ
نصا
ّ
حىت بظهور علوم القرآن الكرمي ،فقد كانت البحوث اإلعجازيّة نبنية يف حقيقتها على تقومي النصوص واحلكم عليها باعتبار القرآن ّ
العريب ،فلم يولوا كبّي عناية للحجج
أدبيّا بليغا ّ
جل الدارسني ملسألة اإلعجاز بالبحث يف بالغة القرآن ن خالل الشعر ّ
نتفردا ،وشغل ّ
اإلاقناعي( ،)82لكنّهم ((
النص اقصده
واألدلّة اليت بيّنها القرآن ،والسياسة اليت انتهجها يف ترتيب احلجج لتتظافر نع الشكل فيح ّقق ّ
ّ
مما تنصف
الخطابي
النص
بنوا له بالغة غير شعريّة ،إنّها بالغة مالءمة المعاني لمقتضى الحال والمقام ،بالغة ترضي ّ
النثري أكثر ّ
ّ
ّ

الشفوي
ري
القرآني أو
بالنص
الشعري ،...فالمصدران األساسيّان لهذا المفهوم للبالغة هما مصدران يهتمان ّإما
النص
ّ
ّ
ّ
ّ
بالنص النث ّ
ّ
ّ
وشروط تح ّققه شفويّاً ،سواء تعلّقت بجهاز نطق الخطيب أو هيئته أو باأللفاظ وخ ّفتها على اللسان والسمع .فالتياران معا يغيّبان
مكوناته األساسيّة المميزة له في ممارستهما ))(.)83
الشعر في استراتيجتهما ّ
مكوناً من ّ
العامة ،ويغيّبان ّ
اإلسالني
العريب
وعلى الرغم ن ّ
توجه البالغة حنو األساليب البديعيّة وتركيزها على وظيفة اإلنتاع إال ّأهنا اقد عرفت ضم الفكر ّ
ّ
يف فرتات خمتلفة فنونا ن اجلدل واملناظرة واخلالف اليت متّ توظيفها يف نيادي البالغة ،فظهرت نرحلة ن املزج بني البالغتني ميثلها
جمموعة ن العلماء ،متثّل حماوالهتم حماوالت رائدة يف استثمار اجلهود املبذولة يف جمال البالغة اإلاقناعيّة ،ون هذه احملاوالت حماولة :عبد
اخلطايب -البديع ن جهة ،والبيان واملعاين ن جهة أخرى-
بالغيت الشعر والنثر
القاهر اجلرجاينّ (ت471ه أو 474ه) يف نزج
ّ
ّ
النص القرآينّ وانسجانه ن جهة،
تفوق ّ
فاستخلص ننهما بالغة جدليّة جديدة أساسها توظيف املعايّي واملعطيات التداوليّة إلثبات ّ
تعرضت للعديد ن االنتقادات واإلمهال ن جهة أخرى(.)84
والتأكيد على خصائص البالغة الشعريّة اليت ّ
البالغي خباصيّتني نتعارضتني :أوالمها :أنّه
وللجرجاينّ جهد ال يُنكر يف تثبيت البالغة اإلاقناعيّة وتطوير نفهونها ،إذ متيّز إنتاجه
ّ
جدايل اعرتض فيه على نقوالت بيانيّة نشهورة ألسالفه ن ن ّقاد البالغة ،وخّي دليل على ذلك كثرة املصطلحات اجلدليّة يف
إنتاج
ّ
نؤسس
تأسيس أنشأ نقوالت وأدوات يف النقد
نؤلّفاته ،واخلاصيّة الثانية أنّه إنتاج
البالغي مل يُسبق إليها ،و ّ
استحق بذلك أن يكون ّ
ّ
ّ
حبق(.)85
البالغة العربيّة ّ
يبني املقتضيات
أهم نعامل اإلنتاج
البالغي عند عبد القاهر اجلرجاينّ يتمثّل يف نفهوم (اإلدعاء) ،إذ حاول أن ّ
ويرى طه عبد الرمح أ ّن ّ
ّ
ولكل نبدأ ن هذه املباديء نقتضى يصّي إليه القول(:)86
واملباديء اإلجرائيّة اليت يُبىن عليها نفهوم اإلدعاء ،فع ّددها يف ثالثة نباديءّ ،
اجملازي.
 نبدأ ترجيح املطابقة ،ويعين احتمال ختريج القول على املعىن الظاهر ،فضال ع احتماله الداللة على املعىنّ
 نبدأ ترجيح املعىن ،ويعين أ ّن القول يستند اىل بنية استدالليّة. ) 82ينظر :البحوث االعجازية والنقد االديب اىل هناية القرن الرابع اهلجري ،366 ،البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،29 :احلجاج يف البالغة املعاصرة:
 ،257 ،256بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.34 :
 ) 83املوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية :حممد العمري.51 -50 :
 ) 84ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة.263 ،262 :
 ) 85ينظر :اللسان وامليزان ،304 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقيّة.135 ،134 :
 ) 86ينظر :اللسان وامليزان ،306 -304 :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.136 ،135 :

إخباري ال ينحصر يف الربط بني خمرب عنه وخمرب به ،بل ال ب ّد ن عنصر ثالث
 نبدأ ترجيح النظم ،ويعين أ ّن القول عبارة ع تركيبّ
توخى نقتضيات
جمرد نعناه
الداليل إىل نرتبة التداول اليت ت ّ
هو ذات املخرب ،وبإضافة اجلرجاينّ هذا العنصر يكون اقد إنتقل بالقول ن ّ
ّ
نقام الكالم.
األول والثاين نفهوم (املعىن) و(نعىن املعىن) ،فيكون املعىن (( :المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل
ويرتتّب على املبدأي ّ

87
يصحح
ثم يفضي بك إلى معنى آخر  ،) ())...وهو هبذا التحليل ّ
إليه بغير واسطة ،وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ّ

ويبني هلم أ ّن احلقيقة  -يف الوااقع -هي املعىن الثاين الذي جتوز فيه
للمفهوم
األول حقيقة ،واملعىن الثاين جمازاّ ،
املدرسي الذي جيعل املعىن ّ
ّ
املادة اللسانيّة(.)88
األول ،أي :العبارة أو ّ
ّ
فعرب عنه باملعىن ّ
السطحي الساذج ،بل نداره على البناء والرتكيب والقدرة التخييليّة للمبدع،
فاملعىن يف هذه الظواهر البالغيّة ال يكون نبنيّا على الوضوح
ّ

89
التحفيزي
التأنلي
شك يف أ ّن الطابع
(( فحتّى الكالم البيّن الواضح قد يُبنى بطريقة فنيّة فيه فيقتضي النظر والتأمل ))( ) ،وال ّ
ّ
ّ
الفلسفي املتعلّق بطبيعة النفس البشريّة ((  ...والمركوزة في الطبع أ ّن الشيء
الذي تنطوي عليه هذه الصور البالغيّة فضال ع البعد
ّ
إذا نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى وبالميزة أولى ))( )90تؤدي وظيفة تبدو خطابيّة إاقناعيّة

النص ملح إليها بقرائ نتع ّددة ،كانت بنيتها املفاراقة أكثر إنتاعا وجاذبيّة ،وكان
خالصة ،فإذا كانت مثّة عالاقة بني شيئني ،وكانت بعيدة و ّ
ّ
حىت يهتدي هبا (القاريء -املخاطب -السانع)(.)91
ال بد ن وضع عالنات على طريق املعىن ّ
النص وتأثيره المباشر في متقبّله
فـ(( البالغة قد دخلت مع الجرجاني طوراً جديداً لم تعد فيه القيمة األدبيّة مرتبطة بنجاعة ّ
لحسن لفظه ووضوح معناه وقربه من اإلفهام ،بل أصبحت خصوصيّات في بناء المعاني تُدرك بالعقل والتدبّر والمثابرة على

92
النص والواقوف على نعناه
ّ
النص على كفاءة اقارئه واقدرته على فتح ّ
التأمل ،ال بوقع األلفاظ في السمع ))( ) ،ون هنا يعتمد ّ
النص.
العميق ،ونثلما يبدو واضحا للعيان فإ ّن اجلرجاينّ كان ن أوائل ن لفت االنتباه إىل دور القاريء يف اقراءة ّ

توخي نعاين النحو ،وإىل الوجوه والفروق اليت
ّأنا األثر
النص يف نفس املتل ّقي فقد أرجعه اجلرجاينّ إىل ّ
اجلمايل الذي يثّيه ّ
االنفعايل و ّ
ّ
يتفجر يف النفس أوال؛ ليفيض على الناس نظما يكون على اقدر تسلسل نبعه يف نفس املبدع ،نفضيا
ن شأهنا أن تكون فيها ،وهو أثر ّ
النص وظيفة تأثّييّة إنفعاليّة وحجاجيّة ،ويكون للرتكيب باإلضافة إىل أبعاده الفنيّة أبعاد
بالدهشة والل ّذة يف نفس املتل ّقي ،وبذلك يؤدي ّ
 ) 87دالئل االعجاز.263 :
 ) 88ينظر :البالغة العربية ،اصوهلا وانتداهتا.370 :
 ) 89أسرار البالغة.399 :
 ) 90املصدر السابق.118 :
 ) 91ينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة.268 :
 ) 92التفكّي البالغي عند العرب :محّادي صمود ،532 :احلجاج يف البالغة املعاصرة.275 :

عقليّة وتداوليّة وتأثّييّة ،واجلهد الذي بذله اجلرجاينّ عمونا حاول إظهار البالغة ن وجهة نظر اخلطابيّة؛ فكان ذلك سببا العتنائه
باملعىن على حساب اللفظ(.)93
السكاكي (ت626ه) ،إذ تع ّد اقراءة
وهذا النوع ن البالغة اخلطابيّة املقصديّة التداوليّة -اليت طرحها اجلرجاينّ  -هي نا سيهتم هبا
ّ
خاصة ونتميزة يف تاريخ الثقافة العربيّة ،ويعترب كتابه (نفتاح العلوم) مبثابة (األورغانون) بالنسبة للدراسات
السكاكي للبالغة العربيّة اقراءة ّ
ّ
يؤسس
أن
ل
حاو
فالسكاكي
املتماسك،
املنهجي
وبتصوره
باألدب،
صلة
هلا
اليت
ة
بي
ر
الع
لوم
الع
لكل
ة
لي
و
الشم
ته
ر
بنظ
ز
يتمي
كما
العربيّة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بكل تلك العلوم وإظهار الروابط اليت تنتظمها(.)94
نظريّة أدبيّة ن خالل اإلحاطة ّ
حوالت الدالليّة (علم البيان) ،وانتبه إىل
رّكز
السكاكي يف بالغته التواصليّة على جعل نركز البالغة هو علم املعاين ،وانتدادها يف الت ّ
ّ
االستدالل واللزوم يف البيان ،فتمام علم املعاين -عنده -بعلم احل ّد واالستدالل ،كما رّكز يف نشروعه على املستمع واملقام إذ عليهما
ندار علم املعاين والبيان ،فالكالم يتح ّدد بطبيعة املقام ،وال ب ّد ن نطابقة الكالم ملقتضى احلال مبراعاة سيااقات اخلطاب وأحوال

السكاكي (( :ال يخفى عليك أ ّن مقامات
اإلاقناعي يف اخلطاب( ،)95يقول
يهمها إال التواصل
املخاطبني وكأنّه ّ
يؤسس بذلك لبالغة ال ّ
ّ
ّ

الكالم متفاوتة ،فمقام الشكر يباين مقام الشكاية ،ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ،وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم

ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى اآلخر ))(.)96
مع الغبيّ ،

فلكل كلمة نع صاحبتها نقام ،واحلال
ويتجاوز املقام لدى
السكاكي حميط القول ليصل إىل العالاقات الداخليّة ّ
املكونة للقول نفسهّ ،
ّ
السكاكي بعيدا ع جهود التداوليّة يف اللسانيّات احلديثة ،وهو بربطه
يبين اخلطاب ،واخلطاب يبين بعضه بعضا ،وهبذا االنتباه ال يكون
ّ
للبالغة مبناسبة املقام واألحوال ،ومبراعاة املقاصد مينحها صفة تداوليّة ،وجيعلها يف صميم البالغة اإلاقناعيّة(.)97
العريب واليوناينّ،
ويدلو حازم
العريب باالستعانة بالرتاثني ّ
القرطاجين (ت684ه) بدلوه يف هذا املضمار يف حماولته تبيان بالغة الشعر ّ
ّ
فضال ع استثمار جمهودات الفالسفة العرب خاصة اب سينا (ت 428ه) ،بل وعمل على إكمال تلك اجملهودات للمالءنة بني
كتايب الشعر واخلطابة ،وبني خصوصيّة الشعر واخلطابة العربيّني ،كما أشار إىل ننطقة التقاطع بينهما باعتبارمها
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عما به تقوم صنعتا الشعر والخطابة من التخييل واإلقناع والتعريف بأنحاء
خاصا باملعاين (( في اإلبانة ّ
التخييل واإلاقناع ،فعقد اقسما ّ

 ) 93ينظر :االثارة (البنية -االثر) ،اقراءة يف دالئل االعجاز يف ضوء النقد احلديث ،23 :اخلطاب االاقناعي ،201 -200 :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة
وتطبيقيّة.133 :
 ) 94ينظر :بنية العقل العريب :حممد عابد اجلابري ،88 :البالغة العربية ،أصوهلا وانتداداهتا ،479 :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.142 :
 ) 95ينظر :نفتاح العلوم ،37 :البالغة العربية ،اصوهلا وانتداداهتا ،506 -505 :احلجاج يف البالغة املعاصرة ،270 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية
تطبيقية.145 ، 144 :
 ) 96نفتاح العلوم.163 :
 ) 97ينظر :نفتاح العلوم ،256 :خطاب املناظرة ،64 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.144 :

98
خاصا باألسلوب يف (( مذاهب المراوحة بين المعاني الشعريّة والمعاني الخطابيّة
النظر في كلتا الصنعتين ))( ) ،وعقد اقسما ّ
99
كل واحد ننهما
اخلطايب والقول
نقونات القول
ّ
نتفراقة ع ّ
))( ) ،فضال ع إشارات ّ
الشعري ،ولك هذا التداخل بينهما ال يفقد ّ
ّ

خصوصيّته( ،)100يقول حازم (( :وينبغي أن تكون األقاويل المقنعة الواقعة في الشعر التابعة ألقاويل مخيّلة مؤّكدة لمعانيها،
مناسبة لها فيما قصد بها من األغراض ،وأن تكون المخيّلة هي العمدة ،وكذلك الخطابة ينبغي أن تكون األقاويل المخيّلة الواقعة

فيها تابعة ألقاويل مقنعة مناسبة لها مؤّكدة لمعانيها ،وأن تكون األقاويل المقنعة هي العمدة))( ،)101وذكره للخطابة مل يك إال
لتمييز الشعر وإبراز خصائصه ،فصناعة اخلطابة تعتمد يف أاقاويلها على تقويةّ الظ ّ ال على إيقاع اليقني اللهم إال أن يعدل اخلطيب
بأاقاويله ع اإلاقناع إىل التصديقّ ،أنا األاقاويل الشعريّة فتعتمد على ختييل األشياء وإاقانة صورها يف الذه حبس احملاكاة (.)102

القرطاجين اإلاقناع خصيصة للخطابة ،والتخييل خصيصة للشعر ولكنّه نع ذلك مل ميانع ن واقوع شيء ن اإلاقناع
لقد جعل حازم
ّ
الشعري ،وبني األاقاويل اخلطابيّة واألاقاويل الشعريّة،
اخلطايب و
يقر بالتداخل بني
ّ
يف الشعر ،أو شيء ن التخييل يف اخلطابة ،وهو بذلك ّ
ّ
صناعيت الشعر واخلطابة الشرتاكهما يف نادة املعاين اليت هي -عنده -ننطقة نركزيّة للتقاطع
ون مث فهو اقد جعل البالغة تشتمل على
ّ
تصور التخييل
بني
ّ
اخلطايب ،وع ّد نركز املركز يف هذا التقاطع هو التأثّي يف النفوس ودفعها حنو االعتقاد والفعل ،وافرتااقهما يف ّ
الشعري و ّ
واإلاقناع ،وأ ّن املراوحة بني املعاين املقنّنة واملعاين املخيّلة أكثر تأثّيا يف النفوس ،وجتديدا للنشاط ،وحتصيال للغرض ن الكالم(،)103
اخلطايب ،فم خالل هذا التداخل
أسس لعالاقة تكانليّة نع اجلانب
فالقرطاجين وإن كان اقد رّكز على اجلانب التخييلي
الشعري ولكنّه ّ
ّ
ّ
ّ
يشرتك العقل نع العاطفة يف إحداث التأثّي.
وتواقفت بعد ذلك احملاوالت اإلفهانيّة لتذوب البالغة يف وظيفتها اإلنتاعيّة ،وعلى الرغم ن ذلك فإ ّن نا نالحظه يف هذه احملاوالت
لتوظيف اخلطابة واإلاقناع يف البالغة أ ّن احلجاج الذي ورد يف البالغة العربيّة -ن خالل هذه احملاوالت -كان نتناسبا نع الوااقع الذي
نشأ فيه ،وهو كفيل بع ّد البالغة العربيّة بالغة خطابيّة إاقناعيّة ،ولكنّه يف الواقت نفسه ال ميك أن يرتقي إىل نستوى النظريّات احلجاجيّة

املعاصرة ،فـ(( ...الحجاج اليوم يريد أن يقنع بأهميّته ،ال من جهة أنّه منهج لدراسة نصوص الخالفيّات والمناظرات ،فهذه مواطن
مما يدور بين الناس
مهيأة لتنتج هذه المخاطبات ،وإنّما من جهة أنّه يوجد الحجاج في صلب اللغة ،وفي العادي من الكالم ّ

في مبادالتهم اليوميّة ))(.)104

 ) 98ننهاج البلغاء وسراج االدباء.62 :
 ) 99املصدر السابق.361 :
 ) 100ينظر :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.151 ،42 :
 ) 101ننهاج البلغاء وسراج االدباء.92 :
 ) 102ينظر :البالغة العربية ،اصوهلا وانتداداهتا ،62 ،500 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.151 :
 ) 103ينظر :ننهاج البلغاء وسراج االدباء ،361 ،19 :البالغة العربية ،اصوهلا وانتداداهتا ،500 :احلجاج والتخييل ضم التحاجج طبيعته وجماالته
ووظائفه ،12 :بالغة االاقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية.152 -151 :
 ) 104ن جتليات اخلطاب البالغي :محادي صمود ،96 :وينظر :احلجاج يف البالغة املعاصرة.283 :

ونع تق ّدم الزن أصبحت البالغة صناعة للزينة والتباهي والزخرفة اللفظيّة ،وعلى هذه املفاراقة ستعيش البالغة العربيّة طيلة تأرخيها
الالحق باعتبارها احتفاء بالشكل وتغييبا له يف الواقت نفسه ،اهتمانا بالصياغة واللغة ،وحرصا شديدا على وضوح املعىن ،ومتّ اختزال
وحىت
احلجة والربهان أو حتليلها ننذ اجلاحظ ّ
يتم توسيع احملاوالت اليت تناولت ّ
البالغة الحقا ولفرتة طويلة يف باب العبارة واألسلوب ،ومل ّ
تصور واضح لبالغة الشعر وآخر لبالغة احلجاج؛ أل ّن البالغة العربيّة يف عصر التدوي
اجلرجاين ،ولك نا مييز هذه البالغة هو ظهور ّ
كانت تستجيب حلاجات نعيّنة جنمت ع سيااقات فكريّة ونذهبيّة واجتماعية بالغة اخلصوصيّة(.)105
 نقاط اإلتفاق واالفتراق بين البالغتين :الغربيّة والعربيّة:مل تك نسارات وظيفة اإلاقناع يف البالغتني :الغربيّة والعربيّة نتوافقة متانا أو نتطابقة كليّا عرب عصورها املختلفة ،بل كانت هنالك
واقفات نتباينة بينهما إىل جانب التوافقات العرضيّة ،واقد تساهل الدارسون املعاصرون-ن العرب -كثّيا يف حماولتهم نقل جتربة البالغة
التام للتجربة بوصفها جزءا ن التطوير والتغيّي ملسار البالغة العربيّة،
اإلاقناعيّة يف الدراسات الغربيّة املعاصرة ،وتساحموا نع عمليّة النقل ّ
على اعتبار أ ّن علم البالغة علم نرن اقابل للمطاوعة والتأثّر ،ولكنّهم يف كثّي ن األحيان كانوا يدركون وجود االفرتاق إىل جانب التوافق
ظاهرا أو ضمنا ،وسنحاول هنا أن نقف عند نقاط اإلتفاق واالفرتاق بني البالغتني اعتمادا على نا استعرضناه يف نسارات اإلاقناع -
كل ننهما وجمال التأثّي،
لكل ننهما ،ن أنثلة :ظروف النشأة واملهاد ،واهلدف ّ
سابقا -نرّكزي على حماور ّ
املتوخى ن ّ
نهمة وحم ّددة ّ
املكونات البنائيّة اليت تعتمد عليها البالغتان ،واآلليّات املتّبعة يف اإلاقناع فيهما ،ونفاهيم املصطلحات اليت تندرج حتتهما ،ننبّهني إىل
و ّ
املادة العلميّة املعروضة.
أ ّن بعض هذه احملاور اقد يتّسع وبعضها اقد يضيق ،واقد يتداخل بعضها يف اآلخر اعتمادا على طبيعة ّ
ّأوالً -ظروف النشأة والمهاد:

فلسفي
 ختتلف البالغة العربيّة ع نظّيهتا الغربيّة يف ظروف نشأهتا ن حيث إ ّن البالغة الغربيّة نشأت نرتبطة باخلطابة ،يف إطارّ
ننطقي ،تبحث ع حقيقة الوجود ،واقيم اإلنسان والفضيلة ،وسلطة القول و ّاقوته لتحقيق اإلاقناع ،يف حني أ ّن البالغة العربيّة ظهرت
ّ
تباشّيها يف أحضان الشعر ،واملفاضلة بني الشعراء ،فكانت نرتبطة بشكل وثيق بتصوير املعاين وإخراجها بأمجل صورة وأحسنها ،ورّمبا
يكون البالغيّون القدناء اقد حاولوا أن يبعدوا اخلطابة ع نيادي علم البالغة ملا تشيعه اخلطابة  -يف بعض األحيان -ن إحساس
احلق -نثلما نادى أفالطون -وهذا األنر استشعره العرب أيضا فابتعدوا ع اخلطابة لئال
بالزيف والتمويه على املتل ّقي ،واالبتعاد به ع ّ
املنزه ع الباطل  -كوهنا خادنة له -فحاولوا االبتعاد ع ربطها به.
يقرتن وجودها يف علم البالغة بالقرآن الكرمي ّ
يب والبيئي
 البالغة الغربيّة كانت وليدة بيئتها وثقافتها اإلجتماعية والسياسيّة واالاقتصاديّة والدينيّة ،ومل تتأثّر بثقافات خارج اإلطار الغر ّالذي احتضنهاّ ،أنا البالغة العربيّة فتبدو إفادهتا ن الثقافات اخلارجيّة وال سيّما البالغة اليونانيّة واضحة للعيان ،وبالذات يف نؤلفات
أرسطو إذ متّت اإلفادة ننها ومتثّلها يف بعض الكتابات القدمية ن أنثلة كتاب (نقد الشعر) لقدانة ب جعفر ،و(الربهان يف وجوه البيان)
القرطاجين ،واقد انسحب هذا األنر أيضا إىل واقتنا املعاصر فبدا واضحا نقدار التأثّر
الب وهب ،و(ننهاج البلغاء وسراج األدباء) حلازم
ّ
بالدراسات الغربيّة املعاصرة ن خالل الرتمجة أو الشرح والتحليل هلذه الدراسات.

 ) 105ينظر :ن جتليات اخلطاب البالغي ،121 :احلجاج يف البالغة املعاصرة.281 ،278 :

تطورا وتغيّيا نتواصال على الصعيدي  :القدمي واحلديث بسبب األجواء الدميقراطيّة اليت احتضنتها
 شهدت الدراسات احلجاجيّة الغربيّة ّوانتجتها ،يف اجملالس االستشاريّة ويف احملاكم ويف االحتفاالت ،ومبباركة اجلميع ،يف حني أ ّن البالغة العربيّة ال تزال األجواء الدميقراطيّة
فيها غّي حاضرة وغّي نتح ّققة ،ال بل ّإهنا يف حكم النادرة ،علما بأ ّن أسلوب احلوار واملنااقشة ال خيلو ن أثر يف ترسيخ اقيم اإلاقناع،
القوة وعدم وجود رأي آخر ميك أن
واحرتام االختالف ،وهذا األنر مل يتح ّقق يف البالغة العربيّة اليت نشأت يف أحضان سلطة السيف و ّ
التطور ألنّه يش ّكل خطرا على
بالنمو و ّ
يصدح عاليا فوق رأي السلطة ،فم الطبيعي أال يُسمح هلذا اخلطاب القائم على احلوار واملنااقشة ّ
ننظونة السلطة السائدة.
ثانياً :الهدف المتو ّخى ومجال التأثير:

الزنين يف أ ّن كليهما وضعتا لتقونا بوظائف أمهّها:
 تتّفق البالغة اإلاقناعيّة الغربيّة نع البالغة العربيّة القدمية على ندى فرتة تطورمها ّالتواصل واإلاقناع واإلنتاع ،ولتحقيق هذه الوظائف والغايات اليت ال ختفى عالاقتها باحلجاج ال بد ن توافر شروط ثالث :خماطب،
ِ
وخماطب ،ونقتضيات أحوال ،فالبالغة يف كليهما هي وسيلة للتأثّي يف املستمعني واستمالتهم وااقناعهم بالرأي ،ولك على الرغم ن
هذا االتفاق فإ ّن هذه الوظائف جمتمعة حت ّققت يف الثقافة الغربيّة ن خالل إثبات وظيفة اإلاقناع للبالغة عرب شروطها احلجاجيّة ،يف
حني أ ّن البالغة العربيّة مل توظّف هذه األنور سويّة فقد يظهر بعضها واقد خيتفي اآلخر حبسب الظروف البيئيّة ،فضال ع أ ّن الشروط
احلجاجيّة اليت اقد يظهر اإلاقناع ن خالهلا مل تتح ّقق كليّا فيها.
 تتفق البالغتان يف ّأهنما تضمنتا االهتمام بالبالغة احلجاجيّة اإلاقناعيّة يف فرتة اخلالفات الكالنيّة حيث يكون التسلّح بالوسائلنهما للدفاع ع حقوق امللكيّة  -يف البالغة الغربيّة -ن جهة ،والواقوف ضد نزاعم واقوع الشبهات يف
احلجاجيّة البالغيّة اللغويّة أنرا ّ
املاسة إىل االستعانة باآلليّات اللغويّة والبالغيّة والسيااقيّة
القرآن الكرمي وتنزيهه -يف البالغة العربيّة -ن جهة أخرى ،فظهرت احلاجة ّ
املقانيّة لإلفادة ننها يف ترجيح رأي على رأي أو غلبة اقضيّة على أخرى ،فالدفاع ع اآلراء االعتقاديّة كان هدفا ن أهداف البالغتني
ضم فرتات زننيّة ن تأرخيهما نع إختالف نفهوم هذه اآلراء بني الثقافتني.
 اجملال الذي تسعى البالغة إىل التأثّي فيه  -أي اجلمهور -خيتلف حبسب احلضارة اليت تنتمي إليها البالغة ،ففي احلضارة اليونانيّةكان املتل ّقي هو القاضي الذي حيكم بأحقيّة املتكلّم ونطالبته حب ّقه يف اخلطابة (القضائيّة) ،وهو خيتلف ع مجهور الناس يف اخلطابة
اخلاص الذي يفقه أساليب البالغة والبيان ويعرف جماري
اخلاص يف البالغة العربيّة أو املتل ّقي
(االحتفاليّة)  ،وكذا خيتلف ع اجلمهور
ّ
ّ
العاملي بسبب انتشار ثقافة
استعمال اللغة عند العرب الفصحاء ،ويف العصر احلديث فإ ّن جمال تأثّي البالغة انسحب إىل اجلمهور
ّ
اإلعالم واإلشهار ،وتزايد االهتمام بالبالغة اإلاقناعيّة  -عرب الزن  -يأيت ن أ ّن اإلنسان بطبيعة احلال ال يبقى حمافظا على نعتقداته
التغّي هو جزء ن احلياة الفكريّة لإلنسان اليت ينبغي استثمارها وتوجيهها خلدنة اقضايا
تغّي الظروف احمليطة ،وهذا ّ
يتغّي نع ّ
وآرائه وإّّنا ّ
الفكر.
المكونات البنائيّة:
ثالثاً:
ّ
 البالغة الغربيّة فصلت اخلطابة ع الشعر ممثّلة يف كتابات أرسطو وإحلاحه على بيان الفرق بينهما ن جهة الوظيفة واملقصد ،وناخلطايب
جهة الوسائل املوصلة إىل تلك الغايات واملقاصد ،وتبعه الفالسفة العرب ،بينما اقانت البالغة العربيّة على دنج املسلكني
ّ

اخلطايب مل يك يش ّكل نقطة ارتكاز يف املؤلّفات التأسيسيّة لعلم البالغة؛ ولذلك
الشعري عند ن تنبّه إىل ذلك ن العلماء ،فاملسلك
و
ّ
ّ
مل يلق االهتمام الكايف ،وهذا األنر انسحب على البحوث اإلعجازيّة أيضا إذ متّ التعانل نع نصوص القرآن على ّأهنا نصوص أدبيّة
النص القرآينّ.
تضمنها ّ
نتفردة ،ال بل استدلّوا على إعجازه بالنصوص الشعريّة ،ومل يولوا األمهية للحجج واألدلّة اليت ّ
ّ
العريب) كانت نوسوعيّة ،إذ متتّعوا بثقافة لغويّة وكالنيّة ّأهلتهم
 الثقافة اليت متتّع هبا رائدو البالغة اإلاقناعيّة ن الطرفني(الغريب ،و ّ
ّ
القرطاجين ،إذ كانوا رجال نناظرة
السكاكي و
للتصرف يف فنون القول ،نثل سقراط وأفالطون وأرسطو ،واجلاحظ واب وهب واجلرجاينّ و
ّ
ّ
ّ
يعززوا كتاباهتم باألدلّة والرباهني اليت
نلمني جبوانب اللغة والثقافات ،وهذا األنر انعكس على كتاباهتم ،فكان أنرا طبيعيّا أن ّ
واقولّ ،
يستطيعوا ن خالهلا نقارعة اخلصم وغلبته ،وجذب النفوس واألذواق إليهم.
 البالغة العربيّة مل تنشغل ّأول أنرها باالهتمام باملخاطب ال بل إنّه مل يك نوجودا أساسا ،ولك جرى االهتمام به الحقا عربيسمى بالبالغة اإلاقناعيّة
الكتابات الرتاثيّة اليت ظهرت ضم نسارات اإلاقناع ،ممّا ش ّكل عانال اقويّا يف تغيّي طبيعة البالغة وظهور نا ّ
نهمتها يف إاقناع املخاطب والتأثّي فيه.
القائمة على استعمال اآلليّات ،وتتح ّدد ّ
 مل تعتمد البالغة نقياس احلقيقة أساسا هلا ،فهي تنبين على نفهوم االحتماالت والتع ّدد ال العلم واليقني؛ ولذلك فما يراه املتكلّمحىت وإن خالف رأي املتلقني؛ وهلذا فهو يسعى إىل تغيّي نعتقداهتم وآرائهم ن
صحيحا وهو نؤن به هو الذي يش ّكل حقيقة الكالم ّ
خالل التأثّي فيهم.
رابعاً :اآلليّات المتّبعة:
خاصة به اقانت على استقصاء نا ورد عند سابقيهم ،فالفالسفة
كل واحد ن أاقطاب البالغة اإلاقناعيّة القدناء بوضع نظريّة ّ
 انفرد ّاحلجاجي االاقناعي للجاحظ اعتمد فيه املقام ،واب وهب اعتمد
خاصة به ،واملشروع
انتقدوا السوفسطائيّني ،وأرسطو وضع نظريّة ّ
ّ
التوسع
احلجة ،و
السكاكي اعتمد االستدالل وهكذا ،وهؤالء مجيعا حاولوا بشكل أو بآخر تصحيح نا ورد عند سابقيهم أو نقده أو ّ
ّ
ّ
فيه ،فأسهموا يف تطوير نفهوم البالغة اإلاقناعيّة ن جهة ومبا يتناسب نع الظروف اإلجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة السائدة يف عصرهم
ن جهة أخرى.
 البالغة العربيّة اعتمدت آليّة التقسيم الثالثي القائم على :علم املعاين ،وعلم البيان ،وعلم البديع ،وال زالت كذلك ،فعلم املعاين هووسيلة املتكلّم لتجنّب الواقوع يف اخلطأ ،وعلم البيان هو وسيلته لتجنّب أوجه الغرابة والتعقيد يف الكالم ،وعلم البديع هو وسيلته لتحسني
كل علم ن العلوم الثالث هي املتّبعة عند القدناء ن العرب
الكالم وإضفاء مجاليّة التعبّي عليه .وهذه الوسائل ن خالل نوضوعات ّ
اخلاص،
واملعاصري أيضا للوصول إىل التأثّي يف السانع ن خالل وصول املعىن إىل اقلبه ،فضال ع آليّات اعتمدوها للتأثّي يف مجهورهم
ّ
نثل :الصور البالغيّة واحلجج ،والشاهد ،واملثل ،والقياس ،واالستدالل ،املقام ،وهي ال جتتمع غالبا وإّّنا اقد تأيت نتفاوتة ،ولك هذه
اخلاصة هبم ونظريّاهتم اللغويّة،
اآلليّات م تك مشوليّة لتتساوى نع نا ورد يف الدراسات احلديثة ،فاملعاصري ن الغربيني كانت هلم آليّاهتم ّ
واليت ختتلف ع آليّات القدناء ،فبّيملان -نثال -الذي ع ّد البالغة فنّا للتعبّي يرى أ ّن البالغة متثل إجراء تضاف إليه احل ّجة لتشكيل
كل خطاب هو تواصل ،والبالغة ال ميك أن تنجح إال إذا اقانت
اخلطاب
كل شيء أضحى تواصال و ّ
البالغي املقنع ،ونايّي يرى أ ّن ّ
ّ
على التواصل ،وهكذا فالبالغة اقد حت ّقق التأثّي واالستمالة ولكنّها ل تصل إىل اإلاقناع إال مبعيّة احلجج الساندة هلا ون خالل آليّات
خاصة بنظريّاهتم اليت وضعوها.
ّ

 إ ّن االسلوب الذي كان جزءا ن بالغة اخلطاب عند اليونان ميثّل الصدارة يف البالغة العربيّة اليت مل متيّز بني الشعر والنثر إال يف بعضالتطرق إىل نوضوعات ن دون أخرى( ،)106ولك ن حيث املعاجلة النقديّة فقد اشرتك الشعر والنثر
اجلوانب ،نثل عدم التزام الوزن أو ّ
يف الكثّي ن جوانب املعاجلة عند العرب ،بينما تع ّد الصور البالغيّة واألساليب ن وجهة نظر الدارسني املعاصري ن الغرب هي
تقنيّات بالغيّة تستدعيها مجاليّة اإليصال والتل ّقي فهي تقنيّات ساندة لإلاقناع وليس هلا الصدارة يف البالغة ،وهي حت ّقق اإلاقناع نقرتنة
الشك الذي اقد يعرض يف ذه املتل ّقي.
باألدلّة واحلجج لتزيل اإلنكار أو ّ
 تتبّع النظريّات اإلاقناعيّة مجيعا وعلى وفق نا ذكره الدارسون املعاصرون ن الغرب لإلفادة ننها مجلة ن اآلليّات ،واإلفادة ننها مجيعاوحبسب تتابع آليّاهتا وتطبيقها على البالغة العربيّة الرتاثية أنر غّي ممك يف الوااقع وذلك بسبب تداخل العديد ن العلوم يف هذه
النظريّات ،فضال ع اختالف األسس اليت اعتمدهتا ،فما بني التداوليّة واللسانيّة والبالغيّة واألسلوبيّة والسيميوطيقيّة ،والفلسفيّة ،واملنطقيّة
لنصه الذي يدرسه ،أو باختيار نظرية واحدة للتطبيق
نهمة الدارس وتتح ّدد بانتقاء اآلليّات املالئمة ّ
ترتاوح هذه النظريّات؛ لذا ترتاوح ّ
فقط.
خيتص هبا الغرب ن دون العرب ،وال القدمي ن دون احلديث ،وإّّنا االختالف وااقع يف العنصر
نكونه للبالغة ال ّ
 هناك عناصر ّباحلجة إىل جانب العالاقات الدميقراطيّة هو السائد ،بينما
املهيم فيها ،فعند اليونان كان املنطق هو العنصر املهيم  ،فكان االهتمام ّ
جند الشعر هو املهيم عند العرب فأصبح االسلوب والعبارة مها السائدان وهلما الصدارة يف الكالم ،فاختالف املوضوعات واملخاطبني
هو الذي يقتضي تقدمي وسيلة وتأخّي أخرى (.)107
خامساً :مفاهيم المصطلحات المندرجة تحتهما:
البالغي اليوناينّ والروناينّ ونا تالمها ن تراكمات يف هذا
 نصطلح (البالغة اجلديدة) حيمل يف عمقه هاجس إعادة اقراءة الرتاثّ
دل على حماولة تطوير بالغة أرسطو ،أنا الدراسات العربية املعاصرة فلم ِ
تأت جبديد يتجاوز نفهوم البالغة اجلديدة
اجملال ،فاملصطلح ّ
ّ
السابق سوى بالشرح والتوضيح للكتب املرتمجة اليت حبثت يف احلجاج واإلاقناع( ،)108وحماولة تطبيق نا ورد فيها على ّناذج ن الرتاث
العريب.
ّ
 ن املصطلحات اليت اضطرب نفهونها بني األصل الذي نقلت ننه وبني علم البالغة العربيّة نفهوم :نراعاة املقام واحلال فهو يفنظريّة أرسطو ميثّل عنوانا للعالاقة بني اخلطيب واملستمع ن الناحية النفسيّة واألخالاقيّة ،فخطابة أرسطو فيها فرع ن اجلدل ،وفرع ن
علم األخالق ،وتصنيفه للخطابة كان اقائما على أساس أحوال املخاطب الذي يع ّده احلكم على جناعة الكالم الذي يلقيه املخاطب
يهتموا هبذه األنور فحاولوا أن يدرجوا حتت عنوان املقام واحلال نالحظات كثّية فيما ينبغي للخطيب
ن عدنه ،يف حني أ ّن العرب مل ّ
أن يكون عليه أو يراعيه ن أحوال املستمعني( ،)109وهنا ال يظهر للمستمع شخصيّة واضحة ألنّه غائب ع الكالم يف حني أنّه يكون

 ) 106ينظر :يف بالغة اخلطاب االاقناعي.97 :
 ) 107ينظر :املصدر السابق.20 :
 ) 108ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.13 :
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عي.21 :
) ينظر :يف بالغة اخلطاب االاقنا ّ

(التصور والتصديق) يف الكالم فهما
نصطلحي
االجيايب يف البالغة الغربيّة القدمية واملعاصرة أيضا ،وكذا املواقف ن
واضحا وله دوره
ّ
ّ
ّ
نتباينان بينهما.
أاقره أرسطو وتابعه فيما بعد املعاصري ن الدارسني الغربيّني يضع الصناعة الصوتيّة
 نبدأ الوضوح والوصول إىل أذهان املستمعني الذي ّيفضل أرسطو العبارة
يف ننزلة وسط بني النظم املطّرد والوزن والنثر املرسل؛ لذا ينبغي أن يكون الكالم إيقاعيّا غّي نطّرد الوزن؛ ولذلك ّ
يفضل العبارة ايل يدرك الطرق هنايتها ،بينما رفض البالغيّون العرب إطّراد السجع واجلناس
املقسمة املتقابلة على العبارة املسرتسلة ،أي ّ
ّ
110
يتم ع ذلك ن تكلّف يعوق الوظيفة اإلبالغيّة للخطاب ،فظهور التكلّف نناف لعمليّة اإلاقناع( )،
وغّيمها ن
احملسنات اللفظيّة ملا ّ
ّ
النثري.
الديين يف رفض واقوع اإليقاع يف اخلطاب ّ
فضال ع الداعي ّ
 نصطلح (املواضع) يف البالغة الغربيّة يربط بعض الظواهر البالغيّة باملكان ،فالذاكرة هلا أمهية يف رفد اخلطابة بقيم إاقناعيّة ،ن أنثلةتتعرف املواضع اليت
(االستعارة املكنيّة) اليت تأيت أمهيتها ن خالل ارتباطها باملكان ،فحسب اقول أرسطو :يكفي لتتذ ّكر األشياء أن ّ
حبجة وإّنا هي مبثابة احلجرات اليت
نهمة -عنده -فهي ليست ّ
نهم لتداعي األفكار ،وهو وسيلة تذ ّكر ّ
توجد فيه ،فاملوضع هو عنصر ّ
حتل فيها احلجج( ،)111وهذا املصطلح ليس له نقابل يف البالغة العربيّة ،فضال ع أ ّن االستعارة املكنيّة يف البالغة العربيّة ترتبط بأطراف
ّ
التشبيه وحذف املشبّه به ن عمليّة التشبيه وال عالاقة هلا باملكان وارتباطاته.

خضم التحديّات املعاصرة اليت انتجتها عمليّات الرتمجة للدراسات اللغويّة ن اللغات الغربيّة واإلفادة ن
تعرضت البالغة العربيّة يف
ّ
 ّالنظريّات اليت طُرحت يف نيادي هذه اللغات ون مثّ تطبيقها على البالغة العربيّة يف بعض األحيان إىل نوع ن عدم ال ّداقة يف املفاهيم
بسبب الرتمجة ،فقد اجتهد الباحثون يف ترمجة العديد ن املصطلحات اليت درجت يف نيدان (البالغة احلجاجيّة) ،وكان الختالف الرتمجة
اإلاقناعي يف البالغة العربيّة ،نثال ذلك االجتهاد يف ترمجة
احلجاجي
فيما بينهم أثره يف إرباك البحث
ّ
ّ
( )mtonymie/metonymy)(metaphor/mtaphoreالغربيّني إىل (اإلستعارة) و(اجملاز املرسل) إىل العربيّة ،ونا مها
املفهوني بني (التشبيه البليغ) و(اإلستعارة) ن ناحية وبني (اجملاز نرسل)
بذلك ،إذ يقع املصطلحان يف ازدواجيّة التقاطع والتداخل
ّ
نرة ،فتع ّدد املقابالت العربيّة يواقعهم يف اإلشكال يف حتديد املفهوم،
كل ّ
و(الكناية) ن ناحية أخرى ،فاملفاهيم ال تتناسب إال جزئيّا يف ّ
112
أهم نشكالت الرتمجة ن لغات نتع ّددة.
تانا( ) ،وهذه ّ
فال وجود لكلمتني يف لغتني ميك أن تتطابقا تطابقا ّ
أحد ّ
كل جوانبها اليت اقد
هذه ّ
أهم نقاط التباي والتوافق بني البالغتني :الغربيّة والعربيّة وهي حباجة إىل حبث داقيق ن الدارسني الستقصاء ّ
نكون اقد غفلنا ع بعضها ن دون اقصد ،ولك الغرض ن هذا االستعراض هو الوصول إىل نتيجة حم ّددة وهي أ ّن البالغتني ال تتوافقان
يف النشأة والتجربة وجمال التطبيق فكيف ميكننا إجراء التطوير والتغّي بتطبيق جتربة إحدامها على األخرى حرفيّا.
 -موقف الدارسين المعاصرين-العر  -من البحث في مجال البالغة اإلقناعيّة:

 ) 110ينظر :املصدر السابق.113 :
 ) 111ينظر :نقدنة يف اخللفية النظرية للمصطلح ،ن كتاب اهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية ن ارسطو اىل اليوم.156 :
 ) 112ظ :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،نقدنة الدكتور عبد الرزاق ب نور.33 ،32 /1 :

مل ِ
تأت الدراسات العربيّة املعاصرة بآراء خمالفة ملا متّ ترمجته ن الكتب الغربيّة اليت حبثت يف جمال احلجاج أو اإلاقناع ،فهي مل تتجاوز
النثري ،ونع ذلك فإنّنا سنحاول هنا استعراض بعض هذه
العريب القرآينّ ،أو
الشعري و ّ
ّ
الشرح والتوضيح والتطبيق على ّناذج ن الرتاث ّ
املؤلّفات اليت كان هلا أثرها يف جمال درس البالغة اإلاقناعيّة للواقوف على ننهجيّتها ،ونعرفة آليّتها اليت اعتمدهتا يف البحث ،حماولني
سوغت للباحثني اللجوء إىل هذه اآلليّات.
استعراض ّ
املربرات اليت ّ
العمري ،يف نؤلّفات نتع ّددة ،ن أنثلة كتابه ( يف بالغة اخلطاب اإلاقناع ّي،
حممد
وممّ كانت له نشاركة يف هذا املوضوع الدكتور ّ
ّ
اإلاقناعي
وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربيّة) ،إذ كانت طبعته األوىل يف عام 1985م ،واقد ّبني فيه أمهيّة البحث يف اخلطاب
نظري
ندخل ّ
ّ
ّ

اإلقناعي دراسة شعريّة ال تعدم الشرعيّة بصفة مطلقة ،ولكنّها تقف عند عنصر واحد من عناصر
ن حيث (( إ ّن دراسة الخطا
ّ
التأثير واإلقناع التي يلجأ إليها الخطيب ،وهو عنصر قد ال يكون له حضور مؤثر في بعض الخطب ،وقد يكون مهيمناً في

بعضها اآلخر .كما أ ّن مكانته في الخطابة األرسطيّة تالية لمكانة عناصر اإلقناع األخرى))( ،)113إذ كان كتابه حماولة لتتبّع اخلطاب

العريب ،فقد استشعر وجود فراغ كبّي يف هذا اجملال (( ،فإذا كانت المسألة بهذا الحجم ،فهل يستطيع
احلجاجي يف الرتاث
اخلطايب ّ
ّ
ّ
شك فيه أنّي أحسست بهذا
هذا المدخل حمل عبء الريادة وس ّد الفراغ ؟ إ ّن ذلك ال يمكن ادعاؤه بوجه .ولكن الذي ال ّ

الخطابي
النص
الفراغ ،وبحثت جهدي فلم أجد َم ْن ند نفسه للمساهمة في س ّده ،دون تهميش للبالغة العربيّة أو بُعد عن ّ
ّ
114
يتعمد هتميش البالغة العربيّة واالبتعاد ع اخلطاب
العربي ))( ) ،فاملشكلة الواضحة للعيان أ ّن حماولة التعريف بالبالغة احلجاجيّة كان ّ
ّ
اقناعي -وبني نا هو
الغريب -فيما ّ
العريب ،وهو رّمبا يشّي ضمنا إىل الفرق الواضح بني نا ّ
يتم نقله ن الرتاث ّ
ّ
خيص نوضوعة احلجاج اإل ّ
اخلطايب يف القرن األول
املنت
ما
سي
وال
العريب
اخلطاب
ع
تتب
حماوال
انتباهه،
لفت
أنر
وهو
خطابة)،
أو
(بالغة
العريب
اثنا
ر
ت
يف
فعال
نوجود
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ليتم تطبيقها عليها ون مث الوصول إىل نا أمساه نظريّة شانلة (( ،لقد
جري ّ
اهل ّ
ليؤسس له ،نستندا إستنادا كليّا على األسس االرسطيّة ّ
الخطابي في هذه الدراسة حكماً ،يعصم من اإلسقاط ،ويبعد عن اإلطالق ،في حين كانت النظريّة وسيلة طموحة
كان المتن
ّ

األرسطي
الخاص بالعام ،وإعطاء ما يبدو منعزالً وظيفته ضمن نسق شامل ،ولذلك قد تتخلّى بعض األبوا عن اإلطار
لوصل
ّ
ّ
العربي المتميّز بشاعريّته ))(.)115
الخطابي
الصارم لتلبس لباساً عربيّاً... ،وهو أحد نتائج تطويع النظريّة األرسطيّة للمتن
ّ
ّ
لكل بالغة اإلاقناع ،فقد رّكز على عنصري اثنني ن عناصر اإلاقناع يف البالغة العربيّة القدمية،
ودراسة
ّ
العمري هذه مل تك شانلة ّ
العمري كان يرّكز على إنطالق
ومها :املقام ،وصور احلجاج (القياس ،واملثل ،والشاهد) ،إضافة إىل عنصر األسلوب( ،)116ونع أ ّن
ّ
أرسطي فإنّه يف كتابه (البالغة العربيّة ،أصوهلا وانتداداهتا) يعمد إىل تسمية املصطلحات
اإلاقناعي  -يف هذا الكتاب -ن ننظور
اخلطاب
ّ
ّ

 ) 113يف بالغة اخلطاب االاقناعي.8 :
 ) 114املصدر السابق.9 ،8 :
 ) 115املصدر السابق.10 ،9 :
 ) 116ينظر :اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه ،دراسة تطبيقية يف (كتاب املساكني) للرافعي (رسالة ناجستّي) ،هاجر نداق .37 :

صح القول -نسبة إىل أصوهلا البالغيّة العربيّة ،وال سيّما يف اقراءته ملفهوم البيان عند اجلاحظ ،وللفهم واإلفهام يف
احلجاجيّة -إن ّ
اإلاقناعي(.)117
املعريف و
بعديهماّ :
ّ
اإلاقناعي) طبعة ثانية يف عام
العمري س ّد الفراغ يف جمال الدراسات اإلاقناعيّة إال أنّه أعاد طبع كتابه (يف بالغة اخلطاب
ونع حماولة
ّ
ّ

فقد اعتقدت عند

املرة هو أنّه (( برغم الجهد الذي بذلته في تأليف هذا الكتا
1999م ،وكان السبب الذي استشعره هذه ّ
صدوره في منتصف الثمانينات أ ّن الحركة العلميّة المتنامية سرعان ما ستضع بجانبه (وربّما أمامه) كتباً أخرى في موضوعه البكر
اإلقناعي مغترباً ،يعيش
ظل البحث في بالغة الخطا
ّ
مادة ومنهاجاً ،وقد اتضح اليوم أ ّن هذا التوقع لم يكن في مكانه فقد ّ
ّ
حياة الشتاة ،في ديار المنطق أو في ديار اللسانيّات التداوليّة ))( ،)118واقد كان العمري حم ّقا يف ذلك.

وجند يف جمال اإلاقناع كتابا آخر حيمل عنوانا اقريبا ممّا نبحثه وهو كتاب (نظريّات يف أساليب االاقناع ،دراسة نقارنة)(1994م)،
لكل العانلني يف احلقول اإلعالنيّة
ملؤلّفه الدكتور علي رزق ،والكتاب يتح ّدث ع أمهيّة اإلاقناع يف حياتنا املعاصرة؛ كونه نطلبا ّ
نهما ّ
والسياسيّة واالجتماعيّة والدينيّة واالعالنيّة والتسويقيّة وغّيها( ،)119ويبدو الكتاب يف ّأول وهلة اقريبا ن نوضوع البالغة اإلاقناعيّة -
نوضوع حبثنا -ولك عند تص ّفح الكتاب جند أ ّن املؤلّف حاول أن يق ّدم خالصة نا وصل إليه علم اإلاقناع ولك ليس على خصوصيّته

وإّّنا على عمونيّته الصاحلة لالنطباق على العلوم اليت ذكرها سابقا ،فهو يرى (( ...أ ّن معظم النظريّات التي تتعلّق بهذا الموضوع،
اإلسالمي ،خصوصاً ما ورد في القرآن الكريم من سور
العربي
والتي ينسبها الباحثون األجانب ألنفسهم ،مستم ّدة من التراث
ّ
ّ

وآيات بيّنات ،ترسم لنا أفضل وأحسن وأقصر الطرق لعمليّة االستمالة واإلقناع ...،هذا التراث الذي لم يشر إليه الغربيّون من
قريب أو بعيد ،عن قصد أو غير قصد ))( ،)120وهذا الرأي ن املؤلّف واليت اقد يتابعها البعض ويقر هبا حيتاج إىل ٍ
تأن وتداقيق؛ أل ّن
ّ
البشري عمونا،
التشابه يف األفكار ال يعين أسبقيّة األخذ فقد يرجع األنر إىل أ ّن القرآن الكرمي أشار يف آياته إىل نا يتناسب نع العقل
ّ
تأخر العرب يف
وأ ّن األنر ال يتع ّدى كون علماء الغرب اقد أفادوا ن نتابعة العقل ،والنظر إىل نا يناسبه يف سبيل حتقيق اإلاقناع ،بينما ّ
حتقيق هذا الفهم أو الوصول إليه إال ن خالل الغرب.
العريب
وخلدنة اهلدف الذي ينشده املؤلّف ن تقدمي خالصة نا وصل إليه الغرب يف علم اإلاقناع ،نع خالصة نا ورد يف الرتاث ّ
اإلسالني رّكز يف كتابه على...(( :إيجاز بعض النظريّات والتجار التي تح ّدث عنها وأقامها الباحثون الغربيّون ،وتبيان ما تطابق
ّ
121
منها ،وما ورد في القرآن الكريم ،وكيف أ ّن القرآن سبقهم إلى تلك األساليب بأزمنة طويلة))( ) ،وسعى إىل استعراض النظريّات
النفسي ،ن أنثلة :النظريّة الشرطيّة ،نظريّة تعلّم
وتطورت يف علم االجتماع
اليت يق ّدنها الغرب يف علم اإلاقناع ،فهي نظريّات نشأت ّ
ّ
 ) 117ينظر :املصدر السابق.38 :
 ) 118يف بالغة اخلطاب االاقناعي.5 :
 ) 119نظريّات يف أساليب االاقناع ،دراسة نقارنة.11 :
 ) 120املصدر السابق.12 :
 ) 121املصدر السابق.12

الرسالة ،النظريّة احلكميّة ،نظريّة الدوافع ،ونظريّة اإلاقناع الذايتّ( ،)122واقد استعرضنا هذا الكتاب لتشابة العنوان وآليّة الطرح نع كتب
العمري ن اقلّة البحث يف جمال
مماثلة يف جمال اإلاقناع عند الدارسني املعاصري  ،فضال ع أنّه اقد يق ّدم إجابة واضحة ملا طرحه الدكتور
ّ
اإلاقناعي أو ندرته رّمبا أل ّن االهتمام باإلاقناع مل يستقطب الدارسني يف جمال اللغة يف البداية ،وإّّنا واقع الرتكيز عليه ن اقبل
اخلطاب
ّ
علماء النفس واالجتماع.
الدهري يف كتاهبا ( احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة (2011م)،
العمري نا اقانت به أنينة
ويشابه اجلهد الذي اقام به
ّ
ّ
األرسطي يف البالغتني :الكالسيكيّة واجلديدة على
إذ تع ّد كتاهبا ضم كتب التطوير لعلم البالغة؛ وذلك ن خالل اإلفادة ن اإلرث
ّ
املتضادة ع طريق املشاهبة واملماثلة والربط ،واالنتقال ن املعلوم اىل
العريب ،وإثبات العالئق بني األشياء املتناسبة أو
ّ
الغريب و ّ
املستوى ّ
حترك حبوث
اجملهول سعيا إىل إدراك أسرار البالغة ،وعلى وفق البواعث الدينيّة أو املسائل اللغويّة أو القضايا الشعريّة اليت كانت ّ
البالغيّني(.)123
والكتاب عبارة ع حماولة للمقاربة بني البالغتني :الغربيّة القدمية واجلديدة ن جهة ،والعربية الرتاثية ن جهة أخرى ،وذلك ن
العريب ،فالكتاب كان مبثابة ((إعادة
املطورة فيما بعد ،وتطبيقها على الرتاث
خالل وضع األسس املستم ّدة ن اإلرث
األرسطي و ّ
البالغي ّ
ّ
ّ
ثقافي معيّن
لقراءة اإلرث
اليوناني ،الغاية تحسينه وفق مستج ّدات العلوم واإلضافة إليه وتوظيفه والسعي إلى تكييفه مع نسق ّ
ّ
كما هو األمر بالنسبة لكثير من التآليف العربيّة القديمة التي قامت بمحاوالت إيجاد مناطق تقاطع بين العلوم الدخيلة واألصيلة

))(.)124

واقد اقانت املؤلّفة بتقسيم الكتاب على ثالثة فصول كانت مبثابة اجلانع بني البالغتني ن خالل حت ّقق شروط االاقناع :اخلطاب،

ثم
واخلطيب ،واملخاطب(( ،والواقع أ ّن تبنّي هذه القسمة
ّ
المجزئة للفصول ،وتمحورها بالتالي حول الخطا  ،فالخطيبّ ،
المكونات البانية لمفهوم البالغة المعتمد في هذه المقاربة ،ويقصد إلى تمثّلها داخل تحديد جامع يسعى إلى
المخاطب ،يوازي
ّ

يخي والثقافي وارغاماته ))(.)125
استكشاف أبعاده الذاتيّة والغيريّة في عالقتها التفاعليّة بالسياق
اإلجتماعي والتأر ّ
ّ

ويطالعنا أيضا يف هذا امليدان كتاب الدكتور عبد اللطيف عادل( :بالغة اإلاقناع يف املناظرة)(2013م) ،حماوال فيه تتبّع البعد
يهتم
احلجاجي
اإلاقناعي الذي وسم البالغة ننذ نيالدها (( ،فخالل فترات طويلة من تاريخ البالغة ،لم يكن موضوع البالغة ّ
ّ
ّ

يهتم بجماليّة األسلو وفنيّته وزخرفته وشكله ،ومعلوم أ ّن العودة المظ ّفرة للبالغة في
بتقنيّات اإلقناع المؤثّر...بقدر ما أصبح ّ
مرة أخرى لتكامل المعارف
زمننا المعاصر قد ارتبطت بإحياء بعدها الحجاج ّي وترهين فضايا اإلقناع فيها ،األمر الذي جعلها تعود ّ

 ) 122ينظر :املصدر السابق.23 :
 ) 123ينظر :احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة.13 :
 ) 124املصدر السابق.14 ،13 :
 ) 125املصدر السابق.17 :

نلح يف ضوء التطورات املعاصرة ،وهي
وتدخيلها ))( ،)126فاحلاجة إىل إحياء البالغة العربيّة ن خالل إحياء بعدها
احلجاجي أنر ّ
ّ
تطورات
وجهة نظر ننطقيّة تستشعر الضرورات ّ
امللحة لتطوير علم البالغة ن حيث حاجته إىل االستحداث والتغيّي ليكون نالئما لل ّ
السريعة يف عامل اليوم.
العمري ،ال بل هو ننطلق ن ننطلقاته لكتابة نؤلّفه (( ،إ ّن عناية الكتّا ببالغة اإلقناع ،م ّكنت
وال خيفي املؤلّف تأثره بالدكتور
ّ
المغربي
سماه الباحث
غني من أقسام البالغة العربيّة القديمة ،تحديداً بالغة البيان ،أو ما ّ
ّ
من الوقوف ،من جهة أولى ،على قسم ّ
العمري بـ( نظريّة اإلقناع القائمة على المقام) ،فهذا القسم الذي انحسر بسبب هيمنة بالغة البديع ،أو (نظريّة الشعر
محمد
ّ

اللغوي دون اهتمام بأحوال المخاطبين) ،ومن جهة ثانية فإ ّن متابعة بالغة اإلقناع هي استحضار للحظة معرفيّة
القائمة على البناء
ّ
العقلي
تطور الثقافة العربيّة اإلسالميّة ،لقد كان بناء نظرية اإلقناع تجسيداً ألجواء النضج
ّ
خاصة ،ولسياق ساخن في تأريخ ّ
ّ

المذهبي ،وترجمة لثقافة الحوار والمناظرة ))( ،)127ومبوجب هذا الطرح فقد عرض املؤلّف آلليّات البالغة اإلاقناعيّة يف
والصراع
ّ
احلجة ،وأثر املقام واالستدالل يف
الرتاث
العريب ن خالل اإلفهام واإلاقناع واملقام عند اجلاحظ ،وتركيز اب وهب على الدليل و ّ
البالغي ّ
ّ
السكاكي(.)128
حتقيق اإلاقناع يف بالغة
ّ
ألهم
واملؤلّف يف استعراضه لإلسهانات النظريّة لإلاقناع كان نوفّقا يف ترتيب نوضوعات الكتاب ،ن حيث إنّه بدأ بالتقدمي ّ
اإلسالني يف الفصل الثاين،
العريب
اإلسهانات النظريّة ّ
الغريب القدمي ،ون مثّ انتقل إىل سياق الرتاث ّ
اخلاصة ببالغة اإلاقناع يف السياق ّ
ّ
129
الغريب
نهمة وهي أ ّن الرتاث
يب احلديث( ) ،وكأ ّن املؤلّف يشّي إىل اقضيّة ّ
البالغي ّ
وبعدها استعرض اإلسهانات النظريّة يف السياق الغر ّ
ّ
العريبّ ،أنا اإلسهانات الغربيّة احلديثة فلم يك هلا نا يقابلها وإّّنا كانت جهود العرب نتواقفة على ترمجة ونقل
يقابله الرتاث
البالغي ّ
ّ
نهمة ج ّدا يف املوضوع.
تتعرض للتطوير واالستحداث ،وهي نقطة ّ
جهود هؤالء ،فكأ ّن البالغة العربيّة بقت نتواقّفة عند وضعها ومل ّ
ّأنا جمال تطبيق الكتاب فقد ح ّدده املؤلّف باملناظرات ،والسبب هو (( إ ّن اشتغال المؤلّف على المناظرة ،واعتمادها مجاالً
بالغي من هذا النوع ،ثم إ ّن
تطبيقيّاً لبالغة اإلقناع ،يعود إلى أ ّن المناظرة ،بوصفها جنساً حجاجيّاً ،تق ّدم مهاداً خصباً لتشغيل
ّ
تقليدي أفاضت في االشتغال عليه وراكمت فيه
التركيز عليها عكس في أحد أبعاده الطموح نحو نقل بالغة اإلقناع من مجال
ّ
ويفعل مقترباتها))(.)130
عناصر كثيرة ،وهو أد الخطبة ،نحو مجال آخر هو المناظرة ،قد يغني أبعاد هذه البالغةّ ،

 ) 126بالغة االاقناع يف املناظرة.14 :
 ) 127بالغة االاقناع يف املناظرة ، 15 :وينظر :املقام اخلطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي ،حممد العمري(نقال).14 :
 ) 128ينظر :بالغة االاقناع يف املناظرة.79 -59 :
 ) 129ينظر :املصدر السابق.120 -25 :
 ) 130املصدر السابق.15 :

أاقرها أيضا يف نتائجه ،فهو يرى أ ّن حيوية
إ ّن حاجة البالغة العربيّة إىل التطوير والتجديد حاجة ّ
نلحة ّاقررها املؤلف يف نق ّدنة كتابه ،و ّ
توسعها املسنود بالكثّي ن املعارف:
البالغة اليوم تأيت على وفق نا انتهى إليه البحث يف اجملاالت اجلديدة واملتع ّددة الشتغاهلا ،ون ّ
الفلسفة والنحو واملنطق (( ،إ ّن بالغة االقناع لم تكن حكراً على المدونة البالغيّة الغربيّة ،بل شهدت حضوراً خصباً في التراث
لتعم بدلها بالغة
العربي
اإلسالمي... ،إال أ ّن بالغة اإلقناع لم يكتب لها ّ
التوسع ،كما لم تحظ بالتطوير في ثقافتنا ،إذ انحسرت ّ
ّ
ّ

الصورة))( ،)131وكأ ّن نضمون كالم املؤلّف يوحي إىل أ ّن وسيلة التطوير ال تكون إال باالستعانة بالدراسات احلديثة يف جمال البالغة

العريب.
الغريب احلديث واإلفادة ننها ن خالل تطبيقها على تراثنا ّ
اإلاقناعيّة ن السياق ّ

ون الكتب اجلديرة بالتواقّف واليت تناولت بالغة اإلاقناع ضم جمال دراستها (احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حبث يف بالغة النقد
نهمة وحياول
املعاصر)(2008م) للدكتور حممد سامل حممد األنني الطلبة ،والكتاب يدخل يف جمال النقد
البالغي الذي ّ
يشخص ظاهرة ّ
ّ
العريب ننذ بداية ثالثينات القرن املاضي وصوال إىل العصر
أن حيلّل جزئيّاهتا ،فهو يستعرض حماوالت التطوير اليت عرفها الدرس
البالغي ّ
ّ
الرواد القدامى،
احلديث ليصنّف هذه احملاوالت (( ،فمن الدارسين َم ْن عمد إلى إعادة تصنيف األبوا البالغيّة المشتّتة في كتب ّ

خاص ومح ّدد من البالغة
وذلك على طريقة االسلو
المدرسي ،حتّى تسهل االستفادة منها .ومنهم َم ْن حاول دراسة جانب ّ
ّ
ِ
توسل بالتراث العربي القديم للوصول إلى خصائص الصورة الفنيّة في
العربية متخذاً لذلك منهجاً مح ّدداً... ،وم ْن هؤالء َم ْن ّ
الغربي الحديث والمعاصر ))( ،)132وكأ ّن املؤلّف
العربي القديم-نقده وإبداعه -مستعيناً في ذلك بخبرة ثريّة حول النقد
األد
ّ
ّ
باستعراضه هذه احملاوالت التجديديّة للبالغة يشّي إىل نقطتني:
 -األولى :ا ّن هذه احملاوالت باختالف توجهاهتا ونشارهبا تعطي دليال واضحا على أ ّن البالغة ممك تطويرها واإلضافة إليها.

 الثانية :ا ّن هذه احملاوالت كانت متهيدا ملالنح التطوير اليت سيستعرضها املؤلّف الحقا ن إفادة الدارسني املعاصري ن الدراساتالغربية احلديثة ،والسيّما يف نفهوم البالغة اجلديدة.
نقسمة حبسب بلداهنم اليت ينتمون إليها فاملدرسة
واملؤلّف يستعرض مجلة ن الدراسات اليت هدفت إىل التجديد ن باحثني عرب ّ
املصريّة ممثّلة بكتابات :أمحد الشايب( :األسلوب :دراسة بالغيّة حتليلية ألصول األساليب األدبيّة)(1939م) ،والدكتور جابر عصفور
يف كتابيه( :الصورة الفنيّة)(1974م) ،و(نفهوم الشعر)(1978م) ،ولطفي عبد البديع يف كتاباته حول فلسفات اجملاز والبديع واللغة،
ونصطفى ناصف يف تناوله للقضايا البالغيّة اللغويّة ،ويدرج املؤلّف الدكتور أمحد نطلوب ضم املدرسة املصريّة بينما هو خارجها أصال
ويستعرض كتاباته حول البالغة القدمية وعالاقتها باإلسلوبيّة احلديثة ،نثل( :البالغة عند السكاكي)(1964م) ،ونصطلحات
بالغيّة(1972م) ،و(نناهج بالغيّة)(1973م) ،ويرى أ ّن هذه املدرسة  -أي املصريّة -هي املدرسة الرائدة يف جمال جتديد البالغة

املعاصرة ،ولكنّها حتتاج إىل استكمال نظرهتا والسبب هو أ ّن (( ...هذه الدراسات على اختالفها ،لم ترّكز على الخطا البالغ ّي
الجديد كمشغل معاصر يمكن أن يستوعب مختلف المباحث البالغيّة القديمة ويق ّدمها في أسلو جديد ،وذلك باالستفادة
النص وما يتصل بهما وينبثق
من فكرة ((التداخل
ثم علم ّ
كل من بالغة الخطا ّ
المعرفي)) التي تتجلّى أبرز صورها في مباحث ّ
ّ

 ) 131املصدر السابق.246 :
 ) 132احلجاج يف البالغة املعاصرة.219 -218 :

عنهما من آليّات تحليليّة ))( ،)133ليستكمل املؤلّف جهود الدارسني يف جمال البالغة احلجاجيّة يف كتابات الدكتور صالح فضل يف

ويكمل جهود هذه املدرسة باملدرسة املغربيّة ممثّلة بكتابات
كتابه( :بالغة اخلطاب وعلم ّ
النص)(1992م) ضم املدرسة املصريّةّ ،
فصلها إىل نرحلتني نتمايزتني ،األوىل هي (نرحلة البالغة التأويليّة) وميثّلها كتابه( :التل ّقي
الدكتور حممد نفتاح يف النقد املعريف واليت ّ
والتأويل)( 1994م) ،واملرحلة الثانية نرحلة (التناص واملثااقفة) وميثلها كتاباه ( :املفاهيم نعامل)(1998م) ،و(نشكاة
اخلاص به ن االهتمام بالبالغة العربيّة القدمية ليجمع إليها
العمري يف تبين نشروعه
املفاهيم)(2000م) ،ليكمل املسّية الدكتور حممد
ّ
ّ
اإلاقناعي)(1986م)،
اإلاقناعي ،وذلك ن خالل نؤلّفاته( :يف بالغة اخلطاب
وعيا جيدا بالبالغة املعاصرة وال سيّما بالغة احلجاج
ّ
ّ
و(البالغة العربية ،أصوهلا وانتداداهتا)(1999م) ،و(املوازنات الصوتيّة يف الرؤية البالغيّة)(2001م) ، ،والدكتور محادي صمود يف نرحلة
لتقصي بالغة احلجاج يف التقاليد الغربية ،فضال ع كتابه( :ن
اهتمانه باحلجاج يف ننتصف التسعينات ممثّلة جبهود فريقه
البحثي ّ
ّ
البالغي)(1999م)(.)134
جتليّات اخلطاب
ّ
هذه اجلهود اليت يستعرضها املؤلّف مجلة وتفصيال حياول أن يصل ن خالهلا إىل إجابة للسؤال الداقيق الذي طرحه يف الباب الثالث

ن كتابه ،وهو (( :الوعي العربي بتيّار البالغة المعاصرة...إفادة أم إضافة ؟ ))( ،)135فهل أفاد الدارسون ن تيّار التجديد الذي
تعرضت له البالغة املعاصرة ن خالل نفهوم البالغة اجلديدة فقط ،أو ّأهنم أضافوا إىل هذا اجلديد القادم ومل يكتفوا بنقله ؟  ،وكانت
ّ
البالغي
إجابة املؤلّف بعد استعراض جذور البالغة اليونانيّة القدمية وصوال إىل نستحدثاهتا ن البالغة اإلاقناعيّة ،نرورا مبحاوالت التجديد
ّ
احلداثوي املعاصر:
نهدت لتيار التغيّي
اليت ّ
ّ
التطور الذي يشهده ن خالل تطويرها لتصبح نوائمة له.
 إ ّن البالغة اقادرة على استيعاب خطابات العصر و ّنهمة حبسب نواقعها
 إ ّن دراسات املعاصري أفادت ن تيّار البالغة الغربيّة املعاصرة بدرجة واضحة ،و ّأهنا أضافت إليه إضافات ّونشغلها ،ن هذه اإلضافات :أوال :توعية القاريء العريب بتيّار البالغة احلجاجيّة اإلاقناعيّة ،ودوره يف حتليل اخلطابات املعاصرة وإثرائها.
البالغي وتفعيله(.)136
وثانيا :لفت انتباهنا إىل نا ميك أن مي ّدنا به هذا املنهج البالغي املعاصر ن آليّات لعصرنة تراثنا
ّ
ون احملاوالت التأليفيّة اجلديرة باالهتمام الدراسة اليت اق ّدنها الدكتور عبد العايل اقادا بعنوان (بالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة
وتطبيقيّة)(2016م) ،وهي حماولة لتتبّع البالغة اإلاقناعيّة ن نولدها القدمي ن رحم الفلسفة واجلدل يف اجملتمع اليوناين إىل انبعاثها
احملسنات األسلوبية ،ونا بني االثنني :املولد القدمي ،واالنبعاث
احلديث بعد عصور طويلة احنسر فيها اهتمام البالغة بالصورة واحللية و ّ
الشعري ،واملزاوجة بني
اخلطايب و
اجلديد تربز حلقة عربية إسالنيّة ش ّكلت فيها البالغة املقانيّة أساسا خصبا للتأليف بني الرافدي
ّ
ّ
137
أهم حمطات البالغة اإلاقناعيّة عرب التاريخ.
الوظيفتني :اإلنتاعيّة واإلاقناعيّة للبالغة( ) ،فهي حماولة للواقوف على ّ
 ) 133املصدر السابق.220 :
 ) 134املصدر السابق 217 :ونا بعدها.
 ) 135املصدر السابق.207 :
 ) 136املصدر السابق.288 :
 ) 137ينظر :بالغة االاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة.5 :

ويظهر لنا بوضوح عند تص ّفح الكتاب أ ّن املؤلّف نتصاحل نع فكرة أ ّن البالغة اإلاقناعيّة هي بالغة غربيّة بانتياز ،وأ ّن البالغة العربيّة
طبيقي ،استعرض
اقابلة للتأثّر بأصول هذه البالغة أو التطبيق على وفقها ،والكتاب يتألّف ن أربعة نباحث ،ثالثة ننها نظريّة ،والرابع ت ّ
وسع فيه
األول الذي ّ
املؤلف فيها متهيدا ع نسار الوظيفة اإلاقناعيّة يف البالغة الغربيّة ون مث البالغة العربيّة ،بعدها انتقل إىل املبحث ّ
نتضمنا :اإلاقناع عند اجلاحظ ،ونفهوم
احلديث ع احلجاج يف البالغة األرسطيّة ،مثّ ّ
توسع أيضا يف بالغة اإلاقناع يف الثقافة العربيّةّ ،
السكاكي(.)138
احلجاج عند اب وهب ،واألبعاد احلجاجيّة عند عبد القاهر اجلرجاينّ ،واحل ّد واالستدالل عند
ّ
ونوضحا لآلليات اليت اعتمدوها يف
مثّ ينتقل الحقا إىل بالغة اإلاقناع يف الثقافة الغربيّة احلديثة ،نستعرضا بالغة بّيملان ،وديكروّ ،
األندلسي والردود اليت ُكتبت عليها ،نعتمدا آليّات
ليتوصل يف املبحث الرابع إىل التطبيق على رسالة ن الرتاث
توضيح اجلانب
البالغيّ ،
ّ
ّ
ري ،واألدلّة الصناعيّة اليت رّكز فيها على املثل والقياس املضمر،
احلجاج
اإلاقناعي ،ن أنثلة :األدلّة غّي الصناعيّة ممثلة بالشاهد الشع ّ
ّ
أسلويب االستفهام والنفي(.)139
واستعرض بعض الظواهر األسلوبيّة الوااقعة فيها ،ن أنثلة :اإلثارة ،واإلطناب ،واإليقاع ،و ّ
يتوصل إليها املؤلّف هي ((...أ ّن أي مقاربة حجاجيّة تروم اإللمام بأكبر قدر من متغيّرات الخطا لن تجد بديالً
واخلالصة اليت ّ
األرسطي إن هي أرادت تفادي النظرة الجزئيّة (لغويّة كانت أو منطقيّة أو أسلوبيّة...)...غير أن ذلك ال يعني االلتزام
عن التنظير
ّ
الحرفي بجزئيّات هذا التنظير بل االستفادة من مرونته ،التي أشرنا إليها ،إلغنائه بخالصات الدراسات العربيّة والغربيّة القديمة
ّ

والحديثة))(.)140

شخصوا أنور ع ّدة ،عملوا
وهذا االستعراض جلملة املؤلّفات السابقة ،يوصلنا إىل أ ّن الدارسني املعاصري يف جمال االاقناع
البالغي ّ
ّ
التأليفي ،ننها:
عليها ،وع ّدوها أساسا لعملهم
ّ
نلحة ،كون املكتبة العربيّة حباجة إىل نا يس ّد الفراغ
عانة والبالغة ّ
نهما للغاية وضرورة ّ
 إ ّن التأليف يف جمال اإلاقناع ّخاصة يع ّد أنرا ّ
الناشيء بسبب اقلّة التأليف يف هذا اجملال.
نقوناهتا الفعليّة ،فضال ع أ ّهنا مل تك
 التجارب التأليفيّة اليت سبقتهم يف هذا اجملال كانت ّتتعمد هتميش البالغة العربيّة واالبتعاد ع ّ
اإلاقناعي والبحث فيه.
احلجاجي
لكل جوانب اإلاقناع ،وأفضل طريقة إلحياء البالغة هي إحياء البعد
شانلة ّ
ّ
ّ
 مل تضع هذه الدراسات أنام الدراسات الغربيّة املعاصرة دراسة عربيّة ناهضة ،وإّّنا كانت العمليّة أشبه باسنساخ التجربة الغربيّة وتوظيفالعريب.
اآلليّات املستم ّدة ن نظريّاهتا وتطبيقها على ّناذج ن الرتاث
البالغي ّ
ّ
 ) 138ينظر :املصدر السابق 117 :ونا بعدها.
 ) 139ينظر :املصدر السابق 199 :ونا بعدها.
 ) 140املصدر السابق.257 :

األرسطي بعد حتسينه ورفده بنماذج تطبيقيّة ن ثقافات أخرى إلثبات نوسوعيّة
 إ ّن هذه املؤلّفات هي حماولة إعادة لقراءة الرتاثّ
لكل الثقافات.
ننطق أرسطو ومشوليّته ّ
 إ ّن مجيع هذه احملاوالت التأليفيّة -ن وجهة نظرهم -تندرج ضم حماوالت تطوير البالغة ،ال بل إ ّن بعضهم درجها على ّأهنا حماوالتتابعة للمحاوالت التجديديّة اليت عرضت لعلم البالغة يف العصر احلديث ن ننطلق نرونة هذا العلم واقابليّته الستيعاب التغيّي الذي
ميك أن يعرض إليه.
 اآلليّات المقترحة لتجديد البحث في مجال البالغة اإلقناعيّة:اللغوي ل يسهم يف حتديث العلوم اللغويّة بقدر نا تسهم
إ ّن اإلكتفاء بنقل جتارب اآلخري وحماولة التطبيق على ّناذج ن تراثنا
ّ
تطورات اجملتمع
احملاوالت ّ
اجلادة بإعطاء البالغة العربيّة خصوصيّتها ون مثّ اإلنطالق باإلستحداث ملباحثها واملعاصرة مبا يتالءم نع ّ
املاسة للتطوير ،ورّمبا مل يفعل الدارسون ذلك ذلك لعدم استشعارهم بأمهية األنر ،فما الذي
الفكري احلايل ونع توافر احلاجة ّ
الثقايف و ّ
كل جوانبه ؟
سيتم توظيف هذا ّ
سنستفيده فيما لو ّ
تطورت البالغة وأصبحت نواكبة لبالغة الغرب ؟ هل ّ
التطور يف خدنة وااقعنا ن ّ
سيتم توظيف األنر يف اجلوانب النقديّة املعتمدة على البالغة ؟ ،وبالغتنا اليت عرفناها وألفناه هي بالغة القول اجلميل والبليغ الذي
وهل ّ
حىت نستبني املدى املتح ّقق ن
حىت ميك تبيان األثر الذي حتدثه ،وليست ببالغة ّ
رد فعل ّ
يسعى إىل التأثّي ،فهي ليست ببالغة حوار ّ
هذا التأثّي ،وهذا األنر يدخل يف صلب األسس اليت تعتمد عليها البالغة العربيّة يف اقواعدها التأسيسيّة ،ولنا أن نستذكر حرص العرب
ليتم تعريبه
اللغوي ن خالل وضعهم امليزان
القدناء يف احملافظة على تراثهم
ّ
الصريف وعرض نا يدخل إىل العربيّة ن ألفاظ أعجميّة عليه ّ
ّ
الحقا ومبا يتالءم نع اقواعد اللغة العربيّة ،فإذا كان القدناء اقد انتفضوا ألجل ألفاظ نتباينة اقد تدخل على فرتات زنانيّة نتفاوتة فما
يتم فرضها على البالغة العربيّة باسم التطوير والتغيّي ،وحن يف حقيقة األنر لسنا ض ّد
حاهلم لو نظروا اآلن إىل عمليّات التغريب اليت ّ
تبين بعض
حبجة التطوير ،ورّمبا جاءت حماوالت القدناء ن البالغيّني يف عدم ّ
اإلفادة ن جتارب اآلخري  ،ولكنّنا ض ّد أن ُميحى تراثنا ّ
تستمر تلك التجارب
نفاهيم البالغة اإلاقناعيّة ننطلقة ن هذه النقطة ،فالتأثر بالثقافة اليونانيّة مل يك نرغوبا به إن كان تطابقا ولذا مل
ّ
وعرضها للنقد؛ ورّمبا هلذا مل تأخذ تلك احملاوالت نداها
املتناثرة عرب املدى
لعل البعض رفضها ّ
التأرخيي لعلم البالغة ومل ّ
يتم تطويرها ،و ّ
ّ
الذي كنّا نطالب به ونتواقّعه.
باهلني فالقضيّة اقد ال خترج ع حيّز التنظّي فيما لو مل تُعر إهتمانا
واقضيّة إجياد آليّات حم ّددة ممك اعتمادها لتطوير البالغة أنر ليس ّ
توجه نسار البحث يف جمال البالغة اإلاقناعيّة ،حماولني إلقاء الضوء على خيارات
كافيّا ،ولنا أن نقرتح جمموعة ن اآلليّات اليت ميك أن ّ
يتم تطبيقها فعليّا ،ون هذه اآلليّات:
مل تطرح أو ّ

 ّأوالً :العودة إىل الرتاث ون مثّ االنطالق إىل املعاصرة؛ وذلك ن خالل الواقوف على اهلدف الذي نشأت ن أجله البالغة العربيّةمبقونات البالغة اإلاقناعيّة إىل القرآن إلثبات نا
الرتاثيّة ن خدنة القرآن الكرمي والبحث ع إعجازه ،وبذلك تكون احلاجة ّ
ناسة للعودة ّ
النص املق ّدس ،وإبعاد نا يتخالف نعه للوصول إىل اقواعد وأسس لبالغة إاقناعيّة ترتادف نع أسس البالغة العربيّة وتعتمد
يتوافق نع هذا ّ
عليها ،وتشتمل على إضاءات جديدة ملناطق مل يسلّط الضوء عليها سابقا ،ونسارات جديدة كانت خافية ع األنظار ميك توظيفها
لتجديد البالغة الرتاثيّة ،وليس القصد هنا  -نثلما فعل بعض الدارسني -اعتماد آليّات البالغة الغربيّة املعاصرة وإعادة تدوير تطبيقها

خاصة به ،نوظّفة خلدنته كي
على نصوص ن القرآن الكرمي ،وإّّنا القصد البحث ن جديد يف النص القرآينّ الستلهام بالغة إاقناعيّة ّ
العريب ،فنكون بذلك اقد تابعنا اآلليّة نفسها اليت اعتمدها القدناء
نستطيع الحقا تطبيقها على نصوص نثريّة وشعريّة أخرى ن الرتاث ّ
للوصول إىل اقوانني البالغة الرتاثيّة واقواعدها.

البالغي اقراءة جديدة حتاول أن تستكشف املنظونة القواعديّة اليت اقانت عليها البالغة ،وميك أن يسعفنا
 ثانياً :إعادة اقراءة الرتاثّ

يف هذا املضمار بعض دراسات املعاصري يف حماولة تفسّي اآلليّات املعتمدة يف حتليالت البالغيني القدناء ،هذه القراءة تعتمد بيان نقاط
ظل الدراسات املعاصرة ولكنّها -
التميّز للبالغة العربيّة اقياسا إىل نعاصرهتا الغربيّة ،وحماولة الكشف ع ّ
توجهات جديدة تسّي يف ّ
بطبيعة احلال -تنفصل طبيعيّا ع البالغة الرتاثيّة ،فالبالغة اإلاقناعيّة مل تنحصر بعلم البالغة فقط وإّّنا تداخل نعها علوم خمتلفة ،نثل:
املنطق ،والفلسفة ،والنحو ،والصوت ،واللغة ،علم اللسانيّات احلديث ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،واإلعالم ،واإلشهار ،والسياسة
توجب
واإلاقتصاد وغّيها ،وهذا العلوم اقد ال
تستقل هبا البالغة وحدها ،أو اقد ال يكون هلا ندخليّة يف علم البالغة يف أحيان كثّية؛ ولذا ّ
ّ
املقونات ويفيد ن األسس البالغيّة الرتاثيّة إىل جانب األسس
كل هذه ّ
عريب جديد ّ
يضم ّ
توظيف هذه العلوم مجيعا وحماولة تشكيل علم ّ
اللغويّة األخرى بدال ن حماولة التطبيق على الرتاث وتوجيهه غّي الوجهة اليت وضعها القدناء له.
جنرت نا ينتجونه فقط،
 ثالثاً :اإلفادة ن جتارب املعاصري الغربيّني يف نناهج الدراسة وليس يف جمال التطبيق ّحىت ال نكون تابعني ّ
فاملناهج احلداثيّة املعتمدة يف الدراسات الغربيّة ن املمك أن تفتح آفااقا جديدة للدارسني يستطيعوا ن خالهلا إلقاء الضوء على األناك
فيتم توظيف املنهجيّات املتوافقة نع خصوصيّة اللغة ال العكس ،واقد نكتفي بادخال جتارب الغرب ضم
اليت حتتاج إىل إضاءة جديدة ّ
باب اجلهود املرتمجة ن دون تعميمها على التطبيق ،فنسلم بذلك ن إشكاالت اضطراب املفاهيم بني احلضارتني.
 خاتمة البحث ونتائجه:كان التن ّقل يف نيادي البالغة اإلاقناعيّة نافعا لنا الستعراض نا اق ّدنناه يف البحث ن إشكاليّة إعتماد أغلب الدارسني يف هذا اجملال
البالغي ،واقد أثبتنا وجود
على آليّات الدراسات الغربيّة املعاصرة واعتمادها يف التطبيق ن دون األخذ بنظر االعتبار خصوصيّة الرتاث
ّ
االفرتااقات إىل جانب التوافقات يف البالغتني :الغربيّة والعربيّة (القدمية واملعاصرة)؛ ممّا جيعلنا نقف نتأنني أنام استّياد جتارب اآلخري ن
توصلنا بعد اخلوض يف نوضوعات نتع ّددة ،ن أنثلة :نقاط التباي ،
دون حماولة اإلبتكار لتطوير علوننا ن داخل ننظونتها الرتاثيّة ،واقد ّ
وبيان نواقف الدارسني العرب ن البحث يف جمال الدراسات اإلاقناعيّة ،واآلليّات املقرتحة لتجديد البحث يف هذا اجملال ،إىل مجلة ن
نلخصها مبا يأيت:
النتائجّ ،
_ إجياد توصيف سليم للبالغة العربيّة اقياسا إىل البالغة احلجاجيّة اإلاقناعيّة ن خالل الواقوف عند نقاط االتّفاق واالفرتاق بينهما،
فالواقوف على نقاط التباي يسمح لنا مبحاولة إجياد حلول هلذه التباينات اقبل أن نشرع يف حماولة التطوير ،وعلى أساس هذه النقاط
ميك أن تنطلق اآلليّات اليت تُقرتح ومبا يتناسب نع التجربة املطلوب تطبيقها وبيان فاعليّتها الحقا.
 حتديد نوااقع اخللل اليت اقد يكون واقع فيها الدارسون املعاصرون العرب ن اقصد أو ن دون اقصد يف نقل التجربة الغربيّة ن خاللتوصيف دراساهتم وحتديد النقاط احملوريّة اليت اعتمدوها يف البحث ونناهجهم اليت اتّبعوها.
 إجياد نظرة توافقيّة تستطيع أن جتمع األفكار االجيابيّة يف املؤلّفات املستحدثة وتطبيقاهتا ن دون تشويه للمضمون ن خالل اآلليّاتاملقرتحة.

القراء إىل حساسيّة نوضوع التطوير للعلوم اللغويّة ،وإنّه ال ينبغي أصال أن يعتمد على الرتمجة فقط بل ينبغي
 لفت انتباه الدارسني و ّلكل نفاصل العلم نفسه اقبل أن ننطلق بااقرتاح التطوير.
أن يكون نشفوعا بدراسة ذاتيّة ّ
خاصة ،وهي نقرتحات نظريّة حتتاج إىل
 تقدمي جمموعة ااقرتاحات للبدء مبحاولة ّعانة والبالغيّة ّ
جادة يف تطوير علوننا اللغويّة العربيّة ّ
نفعال يف داخل البالغة العربيّة.
دراسة داقيقة ن خالل توسيع ندار هذه املقرتحات لتشمل جانبا تطبيقيّا ّ
 مصادر البحث ومراجعه :أوالً :الكتب:

 -ابن منظور ،محمد بن مكرم( .د.ت) :لسان العرب ،إعداد وتصنيف يوسف خيّاط .بّيوت :دار لسان العرب.

عمان :جمدالوي للنشر والتوزيع.
 أبو عرقو  ،ابراهيم( .د.ت) .االتصالاالجتماعي ودوره يف التفاعل االجتماعيّ .
ّ
 -أدريس ،سهيل1999( .م) .املنهل (اقانوس فرنسي -عريب)(ط .)23بّيوت :دار اآلداب.

اهلجري (ط .)1نراكش :دار اليمانة للنشر
األديب إىل هناية القرن الرابع
 إرحيلة ،عباس1997( .م) .البحوث اإلعجازيّة والنقدّ
ّ
واالعالم.
العريب :نشر الفنك للغة العربيّة.
 بارت ،روالن1994( .م) .البالغة القدمية ،ترمجة وتقدمي :عبد الكبّي الشراقاوي .املغرب ّعريب (ط .)49بّيوت :دار العلم للماليني.
 -البعلب ّكي ،منير2005( .م) .املورد ،اقانوس إنكليزيّ -

العمري (ط .)1الدار البيضاء:
النص ،ترمجة حممد
 بليث ،هنريش1989 ( .م) .البالغة واالسلوبية ،حنو ّنوذجسيميائي لتحليل ّ
ّ
ّ
دراسات سال.

 -بنكراد ،سعيد2009( .م) .الصورة االشهاريّة ،آليّات االاقناع والداللة (ط .)1بّيوت -الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.

العريب ،دراسة حتليليّة لنظم املعرفة يف الثقافة العربيّة (ط.)3
العريب ،بنية العقل ّ
 الجابري ،محمد عابد1993( .م) .نقد العقل ّالعريب.
(بّيوت -البيضاء) :املركز الثقايف ّ
 الجاحظ ،عمرو ب حبر( .د .ت).البيان والتبيني ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون .بّيوت :دار اجليل. -الجرجاني ،عبد القاهر:

1991( م) .أسرار البالغة ،اقرأه وعلّق عليه حممود حممد شاكر (ط( .)1القاهرة -ج ّدة) :نطبعة املدينّ.
اخلاجني.
2004( م) .دالئل االعجاز ،اقرأه وعلّق عليه حممود حممد شاكر .القاهرة :نكتبة
ّ

 -رزق ،علي1994( .م) .نظريّات يف أساليب اإلاقناع ،دراسة نقارنة (ط .)1بّيوت :دار الصفوة.

 السكاكي ،أبو يعقو 2000( .م) .نفتاح العلوم ،حتقيق عبد احلميد هنداوي وتقدميه (ط .)1بّيوت -لبنان :دار الكتب العلميّة.الشهري ،عبد الهادي بن ظافر2004( .م) .اسرتاتيجيّات اخلطاب ،نقاربة لغوية تداوليّة (ط .)1بّيوت :دار الكتاب اجلديد
ّ
املتحدة.
حمادي:
 -صمودّ ،

1999 ( م) .ن جتليّات اخلطاب البالغي (ط .)1تونس :دار اقرطاج للنشر.
وتطوره إىل القرن السادس (ط.)3بّيوت :دار الكتاب اجلديد املتّحدة.
2003( م) .التفكّي
البالغي عند العرب ،أسسه ّ
ّ

 -صولة ،عبد اهلل2007( .م) .احلجاج يف القرآن الكرمي ن خالل اهم خصائصه األسلوبية (ط .)2بّيوت :دار الفارايب.

 -الطلبة ،محمد سالم محمد األمين2008( .م) .احلجاج يف البالغة املعاصرة (ط .)1بّيوت :دار الكتاب اجلديد املتحدة.

 عادل ،عبد اللطيف2013 ( .م) .بالغة اإلاقناع يف املناظرة (ط .)1بّيوت :ننشورات ضفاف ،واجلزائر :ننشورات االختالف.اجلانعي.
النص واخلطاب واالتصال (ط .)1القاهرة :األكادمييّة احلديثة للكتاب
 العبد ،محمد2005( .م)ّ .ّ

العريب.
لي (ط .)2الدار البيضاء :املركز الثقايف ّ
 -عبد الرحمن ،طه 2006( .م) .اللسان وامليزان أو التكوثر العق ّ

العسكري ،أبو هالل1971( .م).كتاب الصناعتني ،حتقيق :حممد علي البجاوي وأبو الفضل إبراهيم (ط .)2القاهرة.
ّ

 عصفور ،جابر .)1993( .بالغة املقموعني ضم اجملاز والتمثيل يف العصور الوسطى (ط .)2البيضاء :دار اقرطبة للطباعة والنشر. العمري ،محمد:




(1999م) .البالغة العربية ،أصوهلا وانتداداهتا .بّيوت :أفريقيا الشرق.
(2001م) .املوازنات الصوتيّة يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعريّة ،حنو كتابة تاريخ جديد للبالغة والشعر( .بّيوت -املغرب):
أفريقيا الشرق.
وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربيّة ،اخلطابة يف القرن االول ّنوذجا
نظري
( 2002م) .يف بالغة اخلطاب اإلاقناعي ،ندخل ّ
ّ
(ط( .)2بّيوت -املغرب) :أفريقيا الشرق.
(2005م) .البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.

 -العوشن ،عبد اهلل بن محمد1413( .ه) .كيف نقنع اآلخري (ط .)1الرياض :دار العاصمة.

عمان :دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع.
 -قادا ،عبد العالي2016( .م) .بالغة اإلاقناع ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة (طّ .)1

 القرطاجني ،حازم .)1981( .ننهاج البلغاء وسراج األدباء ،حتقيق حممد احلبيب ب اخلوجة وتقدميه (ط ،)2بّيوت :دار الغرباإلسالني.
ّ
 -القيرواني ،ابن رشيق2001( .م) .العمدة يف حماس الشعر وآدابه ونقده ،حتقيق :حممد عبد القادر أمحد عطا (ط .)1بّيوت :دار

الكتب العلميّة.
 -ال الند ،أندريه2001( .م) .نوسوعة ال الند الفلسفيّة ،تعريب :خليل أمحد خليل (ط .)2بّيوت-باريس :ننشورات عويدات.

 مورو ،فرانسوا2002( .م) .البالغة ،املدخل لدراسة الصور البيانيّة .ترمجة :حممد الويل وعائشة جرير .بّيوت-املغرب :أفريقياالشرق.
 -الولي ،محمد2005( .م) .االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية .الرباط :ننشورات دار االنان ،نطبعة الكرانة.

ثانياً :الرسائل واألطاريح األكاديميّة:
 -بلخير ،هشام2012( .م) .آليّات اإلاقناع يف اخلطاب القرآينّ (سورة الشعراء ّنوذجا) ،دراسة حجاجيّة .ناجستّي ،كليّة اآلداب

واللغات /اجلمهورية اجلزائريّة الدميقراطية الشعبية.

سالني (نقاربة آلليّات بالغة اإلاقناع) .دكتوراه ،كلية اآلداب
 عادل ،عبد اللطيف2004( .م) .خطاب املناظرة يف الرتاث العريب اإل ّوالعلوم االنسانية ،نراكش.

 محفوظي ،سليمة2011( .م) .وسائل اإلاقناع يف خطبة طارق ب زياد ،دراسة حتليلية يف ضوء نظريّة احلجاج .ناجستّي ،جانعةاحلاج خلضر باتنة ،اجلزائر.

فعي) .ناجستّي ،جانعة
 -مدقن ،هاجر2003( .م) .اخلطاب احلجاجي ،أنواعه وخصائصه ،دراسة تطبيقيّة يف (كتاب املساكني للرا ّ

وراقلة.

 المودن ،حسن2006( .م) .اخلطاب اإلاقناعي .دكتوراه ،كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،نراكش.ثالثاً :المقاالت:

بنّور ،عبد الرزاق2014 ( .م) .نق ّدنة الطبعة الثانية ،ضم كتاب :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يفاخلطابة اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة-ناشرون.

 -الحويدق ،عبد العزيز2014( .م) .األسس النظريّة لبناء شبكة اقرائيّة للنصوص احلجاجيّة ،ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة

نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة (جـ  ،)2جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد
الثقافيّة-ناشرون.
 الحميدان ،إبراهيم بن صالح1426( .ه) .اإلاقناع والتأثّي ،دراسة تأصيليّة دعويّة .جملّة جانعة االنام ،جانعة االنام حممد بحمرم ،ع.49
سعود االسالنيةّ ،

التداويل ،آليّات اشتغاله .جملّة عامل الفكر ،الكويت ،جملّد  ،40ع  2أكتوبر.
احلجاجي
 الرقبي ،رضوان2011( .م) .االستداللّ
ّ

 الشبعان ،علي2014( .م) .احلجاج واقضاياه ن خالل نؤلّف روث آنوسي (احلجاج يف اخلطاب) ،ضم احلجاج ،نفهونهوجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار
الروافد الثقافيّة-ناشرون.
أهم نظريّات احلجاج يف التقاليد الغربيّة ن أرسطو
صمودّ ،
 ّحمادي( .د .ت) .نق ّدنة يف اخللفيّة النظريّة للمصطلح ،ضم كتابّ :
صمود .تونس :كليّة اآلداب مبنوبة.
إىل اليوم ،جمموعة نقاالت لباحثني حتت إشراف محّادي ّ

 صولة ،عبد اهلل2014( .م) .البالغة العربية يف ضوء البالغة اجلديدة (أو احلجاج) ،ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّةوتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة-ناشرون.
العريب ،دراسة يف وسائل االاقناع ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة
النص
 العبد ،محمد2014( .م)ّ .احلجاجي ّ
ّ
حمكمة يف اخلطابة اجلديدة (جـ  ،)2جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.
إسماعيلي2014( .م) .نق ّدنة الطبعة األوىل ،ضم كتاب :احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة
 علوي ،حافظّ
يف اخلطابة اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.

 -العمري ،محمد:

الشعري يف الدرس البالغي .جملة دراسات سيميائية أدببية لسانية ،ع.5
1991( م) .املقام اخلطايب واملقام
ّ

بالغي ،فما البالغة ؟ ،ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة
2014( م) .احلجاج نبحث ّ
اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.

 -الفيفي ،عبد اهلل بن أحمد2000( .م) .اإلثارة -البنية -االثر ،اقراءة يف (( دالئل االعجاز)) يف ضوء النقد احلديث .جملّة جذور،

اجمللّد  ،2العدد .4

اري ،جمموعة
 النقاريّ ،محو الن ّق ّ
حمو2006 ( .م) .احلجاج والتخييل ضم  :التحاجج ،طبيعته وجماالته ووظائفه ،تنسيقّ :
نقاالت(ط ،)1الدار البيضاء :نطبعة النجاح اجلديدة.
 -الولي ،محمد:

2011( م) .ندخل إىل احلجاج :أفالطون وأرسطو وشاييم بّيملان .جملّة عامل الفكر .الكويت ،جملّد  ،40ع  2أكتوبر.

تأرخيي ،ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة
2014( م) .احلجاج ،ندخل نظري
ّ
اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.
2014( م) .السبيل إىل البالغة الباتوستيّة األرسطيّة ،ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف
اخلطابة اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.

 -يوسف ،أحمد:

2014( م) .البالغة السوفسطائيّة وفاحتة احلجاج ،ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة حمكمة يف اخلطابة
اجلديدة ،جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة -ناشرون.
2014( م) .السيميائيّات واحلجاج ،نقاربة يف املرتكزات األبستميّة ،ضم احلجاج ،نفهونه وجماالته ،دراسة نظريّة وتطبيقيّة
حمكمة يف اخلطابة اجلديدة (جـ ،)2جمموعة نقاالت حتت اشراف حافظ امساعيلي علوي (ط .)1بّيوت :دار الروافد الثقافيّة-
ناشرون.

