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Belagat; Bedî (Mecâz) Sanatı Örneği
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Amer Al-Jarah
المل ّخص

ّ
المعتز،
تعدّدت مصطلحات البالغة العربية في مراحل نشأتها ،فظهر البيان عند الجاحظ ،والبديع عند ابن
ي أثر كبير في فرز تلك
كما ظهرت مصطلحات الفصاحة والبالغة عند عبد القاهر ،وكان للس ّكاك ّ
المصطلحات ،فجعل البديع أو وجوه تحسين الكالم ا
ي ّأول من س ّماه
ذيال لعلمي المعاني والبيان ،وكان القزوين ّ
علم البديع ،غير ّ
ي ،وما هو معنوي .لقد كانت
ي قد سبقه في ذكر فنونه وتقسيمها إلى ما هو لفظ ّ
أن السكاك ّ
ي ذات غاية تحسينية؛ تتمثّل في تحسين اللفظ أو المعنى دون تسليط الضوء على
فنون البديع في بالغة الس ّكاك ّ
قيمها الجمالية األسلوبية أو النفعية التداولية بما يحييها ويوسّع من آفاقها.
تُعدّ فنون البديع ذات أبعاد جماليّة ونفعية ،وكان لحقل الدراسات األسلوبية أثر بارز في الكشف عن األبعاد
الجماليّة للبالغة بعا ّمة ،كما ّ
أن لحقل الدراسات التداولية أثر في جالء األبعاد النفعيّة لها ،وبتعاضد الحقلين
نؤسس لبالغة جديدة ،أسميناها البالغة الحيّة ،فرأينا أن يكون البحث في مدخلين :أولهما عن األسلوبية
صة ،ثم يليهما
والتداولية وعالقتهما بالبالغة من وجهة نظر الدراسات الحديثة ،واآلخر من وجهة نظر خا ّ
مبحثان :أولهما في األبعاد الجمالية األسلوبية لفنون البديع ،واآلخر في األبعاد النفعية الحجاجية التداولية ،ث ّم
تأتي الخاتمة والنتائج لعرض ما انتهت إليه مادّة البحث.
الكلمات المفتاحية :البديع ،األسلوبية ،الحجاج ،التداولية ،البالغة الحيّة.

Dr, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüs Arap Dili ve Kültürü ABD.
amer.j.80@gmail.com Orcid: 0000-0002-8665-101X

1

Amer Al-Jarah

Biçimsel ve Genel Geçer Değerler Arasında Yaşayan
Belagat; Bedî (Mecâz) Sanatı Örneği
ÖZET
Belagatin terimleri başlangıç aşamasında çeşitlilik göstermiştir. Câhız’da beyân,
İbnu’l Mu‘tez’de bedî terimleri olarak ortaya çıkarken; fesahatve belagat terimleri
ise Abdulkâhir’de kendini göstermiştir. Bu terimlerin sınıflandırılmasında
Sekkâkî’nin büyük bir etkisi vardır. Bedî ilmini ya da başka bir deyişle söz
sanatlarını meânî ve beyân ilmine zeyl kılmıştır. Kazvînî ise bu söz sanatlarını
‘bedî’ ilmi olarak kullanan ilk kişi olmuştur. Bununla birlikte Sekkâkî bu
sanatların türlerini sınıflandırmada ve lafzî ile manevî kısımlara ayırmada
kendisinden önce davranmıştır. Sekkâkî’nin belagat anlayışında bedî türleri,
güzellik (tahsinî) amaçlı kullanılmıştır. Bu amaç, biçimsel güzelliğe ya da
kendisini canlı tutan ve geniş yelpazeye yayılmasını sağlayan faydasına ışık
tutmadan bir lafzın ya da bir mananın salt güzelliğinde kendini göstermiştir. Bedî
sanatları, asıl yararlılık ve estetiklik açısından uzak boyutlara sahip sanatlar olarak
kabul edilmektedir. Biçimi işleyen çalışmaların, genel olarak belagatin estetik
boyutlarını gün yüzüne çıkarmada önemli bir etkisi olmuştur. Ayrıca genel geçer
çalışmalar da belagatin sağladığı fayda boyutlarının açığa çıkmasında etkili
olmuştur. Bu iki çalışmanın dayanışması sonucu yaşayan belagat adını verdiğimiz
yeni bir belagat ilmini tesis ettik. Buna bağlı olarak çalışmada iki girişin olmasını
uygun gördük. Birincisi üslup, genel geçerliliği ve bu ikisinin modern çalışmalar
perspektifinden belagat ilmiyle ilişkisi; ikincisi ise özel bir perspektiften
incelenmesi. Bu iki mukaddimeden sonra iki konu gelmektedir: Birincisi, bedî
sanatlarının estetik biçim formatları; diğeri ise genel geçer fayda formatlarıdır. Son
olarak çalışmadan elde edilen neticeler ve sonuç gelmektedir.
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The Lively Rhetoric Between Stylistic and Pragmatic
Values; The Arts of the Badi’ Style
ABSTRACT
The terms of Arabic rhetoric varied during its birth. For example, “el-beyân”
appears in the writings of el-Cahiz and el-bedî’ can be seen in the writings of ibn
el-Mu‘taz. Moreover, other terms, such as rhetoric, eloquence and mastery,
appeared in the writings of Abdul-qaher. es-Sekkâkî had a great influence in
sorting these terms where he considered El-badi’ or ways of developing speech
part of the sciences of “ma‘âni” and “beyân”. Althoughel-Qazwînî was the first to
call “el-bedî‘” with its name, es-Sekkâkî was the one who mentioned it'd sciences
and divided them into verbal and moral. The arts of “el-bedî‘” in es-Sekâkî’s
rhetoric had the refinement purpose; to improve the pronunciation or meaning
without shedding light on their aesthetic values of stylistic and pragmatic
utilitarianism in a way that gives it a life and enhance their horizons.The arts of
“el-bedî‘” have many aesthetic and beneficial dimensions. On the one hand, the
field of stylistic studies had a clear influence in reveling the aesthetic dimensions
of the rhetoric in general. On the other hand, the field of pragmatic studies had
influence in bringing to light the beneficial dimensions of it. By joining both fields
we come up with a new rhetoric which is the lively one. Therefore, we thought of
dividing the research into tow introductions; the first deals with the stylistic and
pragmatism and their relation to the rhetoric from the point of view of the recent
studies and the other introduction from the private point of view. They'll be
followed by two chapters; the first dealing with the stylistic aesthetic dimensions
of the arts of rhetoric and the other dealing with pragmatic, beneficial and
Argumentation dimensions followed by a conclusion and results.
Key words: The lively rhetoric, Stylistic, Pragmatic, “el-Bedî‘”, the
Argumentation.
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مدخل أول :البالغة بني األسلوبية والتداوليّة يف الدراسات احلديثة
وقفت الدراسات البالغية عند البالغة القدمية الكالسيكية املتمثّلة جبهود الس ّكاكي مثّ القزويين زمنًا
ْ
وظل األمر كذلك إىل أن بدأت العقول يف منتصف القرن العشرين تشتغل يف جتديد البالغة القدمية أو
ً
طويالّ ،
مستهل القرن العشرين على يد
إجياد بالغة جديدة عاشيةً إىل ضوء انر الدراسات األسلوبية الغربية اليت ظهرت يف
ّ
شارل ابيل تلميذ دي سوسري يف أسلوبيته الوصفية التعبرييّة ،وكانت الرايدة العربيّة احلديثة ،وفق ما وصلنا ،قد
امتلك زمامها كلٌّ من أمحد الشايب ،وأمني اخلويل؛ إذ فتحا اجملال أمام جتديد البالغة ،غري أن دراساهتما ظلّت
اجلادة؛ إذ اعتىن الشايب إببراز البعد الصويت والنفسي
عبارة عن جتارب خجولة ابلنسبة إىل الدراسات األسلوبية ّ
واملوسيقي يف العناصر األسلوبية :احلروف والكلمات واجلمل والصور والفقرات والعبارات (الشايب،)1991 ،
مرورا سر ًيعا على ذلك ،وانشغل عنه ابملقارنة بني الشعر والنثر ،والتفت
مير ً
ويف ذلك لفتة طيّبة األثر ،غري أنه كان ّ
(النص) اليت قصرها على األغراض واألجناس ،وأسلوبيّة األديب (الفرد) (الشايب،
أيضا إىل أسلوبية املوضوع
ً
ّ
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تقليدا ملا جاء يف البالغة
 ،)1991ويالحظ القارئ اخللط بني األسلوبيّتني ،كما يُالحظ أن عرضه لألفكار كان ً
األسلوب وإرجاعه
القدمية ،والواقع أ ّن الصورة تتّضح إذا زعمنا أ ّن الشايب يسري على خطا ابن خلدون يف تعريفه
َ
ّإايه إىل أسلوب العرب القدماء (الفحول) ،ال إىل طرق النحو أو البالغة أو العروض (الشايبّ .)1991 ،أما
فن القول ،وختم دراسته خبطّة له جعلها يف مقدمات فنّ يّة ونفسية ووجدانية ،مثّ أحباث يف
اخلويل فقد تكلّم على ّ
الكلمة واجلملة والفقرة وصور التعبري والقطعة األدبيّة واألساليب ،ففصل بني األحباث املذكورة وبني األساليب
فن القول قبل أن يبوح هبذه اخلطّة على املقارنة بني الدرس البالغي
(اخلويل ،)1991 ،وكان قد بىن دراسته يف ّ
القدمي واجلديد ،من جهة الصورة ودائرة البحث واملنهج والغاية (اخلويل ،)1991 ،ويلفت النظر يف دراسته عنايته
جبانيب الرتتيب (التوزيع) ،والتعبري (االختيار) (اخلويل ،)1991 ،غري أنّه نظر إىل األسلوب مبعناه العام ،كما فعل
الشايب ،وجعل وكده الربط بني البالغة والفنون ،والدوران حول ذلك الربط يف مجيع مفاصل الدراسة وليس انتهاءً
فتح لباب إعادة النظر يف البالغة
ابلعنوان .يف الواقع مل تكن َ
اتنك الدراستان ذوايت قيمة علميّة دقيقة إال مبا مها ٌ
العربية ،مثّ تعاقبت بعد ذلك الدراسات األسلوبية التنظريية والتطبيقية اليت أفادت ممّا استج ّد يف ساحة الدراسات
الغربية ،فكان منها ما وقف على املناهج كاألسلوبية التعبريية أو التكوينيّة أو الوظائفية أو البنيوية ،ومنها ما رّكز
The Journal of

Mesopotamian Studies

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 4/2 Summer 2019

Amer Al-Jarah

على البنيات واملستوايت الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ،ومنها ما قارب األطر والعالقات ابلنقد والبالغة
واخلطاب وغريها ،وتلك هي الدراسات التنظرييةّ ،أما الدراسات التطبيقية فقد اعتمدت على اآلليات كاإلحصاء
واالنزايح واالختيار وغريها.
ّأما فيما يتعلّق ابلتداولية اليت ُعّرفت أبهنا دراسة "استعمال اللغة يف التواصل واملعرفة" (روبول و
كبريا ،حىت إننا نرى أن احلديث
موشالر ،3002 ،صفحة  ،)9فقد التقت منذ بداايت نشأهتا ابلبالغة التقاءً ً
حديث عن البالغة يف الصميم ،فالصور البيانية متثّل أساليب تداولية
عن التداولية يف كث ٍري من مباحثها هو
ٌ
حجاجية ،ونشري إىل أ ّن احلجاج هو املقصود مباشرة يف ربط التداولية ابلبالغة ،ونرى أن داخل علم البديع توجد
ابحملسنات املعنوية كالتورية واملبالغة وأسلوب احلكيم ...كما جند
مباحث حتمل ً
طابعا تداوليًّا ،وال سيّما ما يتعلّق ّ
وحتديدا مبفهوم األفعال الكالمية ،كما
داخل علم املعاين مبحثًا هو اخلرب واإلنشاء يرتبط ابلتداولية ارتباطًا وثي ًقا،
ً
اهتمت التداولية بدرس الداللة غري احلرفية اليت متثّل جمال االستعارة وما شاهبها من أنواع اجملاز (بليث )1999 ،و
ّ
الكالمي،
(روبول و موشالر ،)3002 ،ففي البالغة العربية أساليب حجاجية منطقية فنّ يّة كالكناية واملذهب
ّ
وأخرى أقل منطقية وأكثر فنّ يّة كالتشبيه واالستعارة ،هذا وإن مفهوم التداولية من خالل اهتمامه ابلعالقة بني بنية
اصلي املرتبطة به "يغطي بطريقة منهجية منظّمة املساحةَ اليت كان يُشار إليها يف البالغة
ّ
النص وعناصر املوقف التو ّ
البالغي اجلديد تداوليًّا
القدمية بعبارة (مقتضى احلال)" (فضل ،1993 ،صفحة  ،)31وإ ّن حتليل اخلطاب
ّ
ٍ
يتح ّقق بوساطة اندماجه بعلم النص (فضل ،)1993 ،وإنّه ميكن تسويغ وجود تداو ٍ
بالغية على أساس مفهوم
لية
ّ
االحتجاجي (بليث.)1999 ،
النص ّي
احلوار أو -حبسب ابختني -الطابع
للمقوم ّ
الدايلوجي ّ
ّ
ّ
مهما يف مسرية البالغة الغربية؛ إذ تفصل بني البالغة
احلق أن التداولية تش ّكل منعط ًفا اترخييًّا ًّ
و ّ
الكالسيكية والبالغة املعاصرة اليت أعادت قراءة البالغة القدمية ،كما أعادت توظيف مقوالهتا يف خمتلف العلوم
ٍ
اإلنسانية ٍ
خباصة ،إهنا تعيد االعتبار للبالغة الغربية لتأخذ مكاهنا يف صدر العلوم اإلنسانية (األمني،
بعامة ،والفنّ يّة
 .)3002ومثّة من يرى أهنا تعيد االعتبار إىل البالغة العربية كذلك من خالل إيالء نظرية التأثري واملقال عنايةً
كربى يف الدراسات السيميائية ،بدعوى استبدال التداولية ابلبالغة (العمري .)1999 ،وابملقابل يرى هنريش
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بليث أن البالغة الكالسيكية املعيارية من املمكن أن تصبح وصفيةً ،بل اترخييةً وأتويليةً ،إهنا بذلك تعكس بصورٍة
ٍ
ٍ
ٍ
للنص ،ومن َمثّ تغدو مؤهلةً لتكوين ٍ
للنص تقوم على مفهوم مقام
أسس نظرية تداولية ّ
نقدية وضعية تل ّقي الشارح ّ
وترسخ
اخلطاب (بليث .)1999 ،فنحن إ ًذا أمام عالقة جدلية بني البالغة والتداولية ،فالبالغة تؤسس للتداولية ّ
جهة ،ومن ٍ
مفهوماهتا من ٍ
جهة أخرى تقوم التداولية يف دعم البالغة آبلياهتا التحليلية.
رّكزت الدراسات العربية احلديثة للتداولية على املفاهيم من غري أن تبحث عن حماور التقاء بينها ّإال من
اهتمت أبفعال الكالم ،واليت وقفت
جهة انتساهبا إىل التداولية ،فكانت الدراسات اليت اعتنت ابحلجاج ،واليت ّ
على الدالالت الضمنيّة وغريها ،وكان منها النظري ،ومنها التطبيقي ،وأشري إىل دراسيت يف (األبعاد التداولية يف
(اجلراح )3012 ،اليت مجعت فيها شتات املفاهيم يف اببني كبريين:
حىت القرن السابع
البالغة العربيّة ّ
ّ
اهلجري) ّ
طابعا معرفيًّا إدراكيًّا متمثّلة يف قواعد احملادثة وملحقاهتا ،واالستعمال
أوهلما يف األبعاد اإلخبارية اليت حتمل ً
وميادينه ،واإلحالة ودرجاهتا ،والباب اآلخر جعلته لألبعاد التأثريية الفكرية كالتأويل واإلقناع ،والسلوكيّة كاإلجناز.
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التوجه حنو الوظيفة اإلخبارية إىل ما هو أبعد من ذلك بكث ٍري ،فصران
جتاوزت الدراسات التداولية ّ
نتح ّدث عن وظائف أخرى كالتأويل والتأثري واإلقناع .فنحن ،إ ًذا ،أمام ٍ
نقاط تفرتق فيها التداولية عن البنيوية،
لعلّنا نوفّق يف إظهارها من خالل اجلدول اآليت:
التداولية السياق
البنيوية

اخلطاب الوظائف املتعددة

(السنَن) اجلملة
البنية اللغوية َّ

الوظيفة اإلخبارية

الكالم
اللغة

نؤّكد أن تلك العالقة بني التداولية والبنيوية ال تقف عند نقاط االفرتاق ،بل تتعداها إىل عالقة التأثّر ،فال ميكن
ٍ
حبال من األحوال إنكار أتثّر التداولية ابلدراسات البنيوية .فالتداولية كما أسلفنا جاءت رّدة ٍ
فعل على التحليل
وحتديدا
فردة الفعل هذه أسهمت يف نشأة التداولية وتطويرها ،وذلك يف إطار أعمال الفلسفة التحليلية،
ً
البنيويّ ،
ّ
يف أعمال فتكنشتاين اليت ميز فيها بني العبارات اإلخبارية والعبارات االنفعالية .فاالعرتاف بوجود عبار ٍ
ٍ
انفعالية
ات
ّ
ٍ
(إنشائية) مستق ٍلة عن العبارات اإلخبارية أسفر عن نظرية األلعاب اللغوية ،ومن مثّ األفعال اللغوية ،وأخرج اللغة
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وننوه بسيميائية
من نطاقها الضيّق املقتصر على وظيفة اإلخبار إىل فسحة التعددية الوظائفية (احلقّ .)1992 ،
موريس اليت قامت على العالقات البينية اليت تنقسم إىل:
 .1العالقة الرتكيبية اليت تقوم بني العالمات نفسها.
 .3العالقة الداللية اليت تقوم بني العالمات واألشياء.
 .2العالقة التداولية اليت تقوم بني العالمات واملتخاطبني ،وهي تباين سابقتيها بعنايتها ابلسياق (بالنشيه،
.)7002
مكملة لبنياته ومتعالية عليها.
فالتداولية ذات صلة ابلدرس اللغوي من حيث هي ّ
خاصة
مدخل اثن :البالغة اجلديدة بني األسلوبية والتداوليّة من وجهة نظر ّ

علما لألسلوب على بيان وجوه
النص ّي
ركزت األسلوبية يف صيغتها الشهرية ذات الطابع ّ
ّ
النقدي بوصفها ً

متيّز الكالم األديب؛ إ ّهنا تتمثّل يف السعي إىل الكشف عن ال َمزيّة يف الكالم اليت جتعله يرتقي يف ُسلّم اإلبداع،
األسلويب ،فالبيان عنده -البيان يُرادف
وحيضران يف هذا السيّاق أن نعرض ملشروع عبد القاهر اجلرجاينّ ذي البعد
ّ
عند عبد القاهر البالغة والفصاحة والرباعة (اجلرجاينّ -)1993 ،هو الذي يكشف تلك ال َمزيّةُ مبا حيتوي عليه
من دقائق وأسرار؛ طريق العلم هبا الرويّة والفكر ،ولطائف مستقاها العقل (اجلرجاينّ ،)1993 ،والبيان يتمثّل يف
نظريته يف (النظم) الذي ُعرف يف األسلوبية مبصطلح (التوزيع) متّحدة مع نظريته يف (املعاين الثانوية) اليت ُعرفت يف
األسلوبية مبصطلح االختيار؛ إذ يقول :االستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب اجملاز من بعدها [ضروب
يعي] ،وعنه حيدث وبه يكون" (اجلرجاينّ ،1993 ،صفحة
االختيار
ّ
األسلويب] من مقتضيات النظم [التوز ّ
"تطابق
يتجسد األسلوب ،إ ًذا ،يف بيان عبد القاهر وبالغته ،حبسب هذا الفهم ،فاألسلوب يتح ّدد أبنه
ٌ
ّ .)292
 ال نسلّم أبن األسلوبية مباينة للنقد من حيث هي توصيف للمزااي (وصفية) ،وهو َح َكم يف إطالق املعايري
وصفي قبل أن يكون معيارًّاي ،واألسلوبية معيارية ،لكن غري مباشرة ،من جهة حتديد األشكال
(معياري) ،فالنقد
ّ
وتوصيفها.
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جلدول االختيار على جدول التوزيع" (املس ّدي ،بال اتريخ ،صفحة )91؛ إنه ،بذلك ،توحيد بني مستوى النحو
سمى (علم املعاين) ،ومستوى الداللة الذي يقابله فيها (علم البيان) ،على
أو الرتكيب الذي يقابله يف البالغة ما يُ ّ
ابلتحرر من حدودمها عرب مفهومي التوزيع واالختيار.
ونتحرر منهما
أنّه لنا أ ّن ّ
ّ
نتوسع يف ضروب ذينك العلمنيّ ،
العروض
الصريف فكان حضورمها يف البالغة العربيّة القدمية ً
ماثال يف علوم َ
ّأما املستواين :الصويتّ و ّ
والقوايف والفصاحة والبديع ،فالعلمان األوالن حضرا يف حتديد البالغة يف مراحل نشأهتا األوىل ذات الطابع
السيوطي يف حاشيته على تفسري البيضاوي ,يقول يف ذكره لعلوم البالغة
النقدي ،ومثّة إشارة لذلك فيما أورده
ّ
ّ
وتوابعها" :إن ذلك كان يسمى قدميًا صنعة الشعر ،ونقد الشعر ،ونقد الكالم ...وإمنا التسمية ابملعاين والبيان
والبديع حادثة من املتأخرين" (السيوطي ،3002 ،صفحة  ،)21/1وتتجلّى تلك التوابع يف مشروع قدامة يف
العروض
أسسه على اللفظ واملعىن ،مثّ الوزن والقافية ،وكذلك فعل الس ّكاكي عندما أحلق علمي َ
نقد الشعر الذي ّ
والقافية بعلوم البالغةّ ،أما العلمان اآلخران (الفصاحة والبديع) فأُحلقا بعلوم البالغة منذ نشأهتا على يد
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اكي ،فلنا أ ّن أنخذ من تلك العلوم أسرار املزااي يف الكلمة من الناحية الصوتية املوسيقية ،وكذلك الصرفية،
الس ّك ّ
كييب ،فنكون بذلك أمام
على أ ّن املستوى
ّ
الصريف ميكن أن جنعله يف دائرة االختيار الداليل املتّحد مع التوزيع الرت ّ
أيضا من ِربقة تلك العلوم األربعة بتوسيع حدوده ليشمل
دراسة املستوى
املوسيقي الذي نرى أنّه ميكن حتريره ً
ّ
ميس الداللة
موسيقى احلرف والكلمة والرتكيب ،من جهة إضافة دراسة ظواهر صوتية أخرى كالنرب والتنغيم الذي ّ
مباشرا ،فنكون أمام مستويني أسلوبيني يف الواقع :املستوى املوسيقي أو اإليقاعي ،واملستوى البياين أو
مسا
ًّ
ً
البالغي ،وسننتبه إىل عدم الوقوع فيما حن ّذر منه ،نعين حتديد تفصيالت اجملالني أو املستويني ،بل نرتك الباب
ّ
مفتوحا لكل ممكنات االستعمال أو الكالم أو األسلوب ،مث نُضيف إىل ذينك املستويني مستوى اثلثًا خيتلف
ً
اإلخباري
التداويل؛ يرّكز على اجلانبني النفعيّني:
مجايل ،وهو املستوى
ّ
ّ
فين ّ
عنهما بكونه ذا بعد فوق لساينّ وغري ّّ
(اجلراح ،)3012 ،ويدرس ظروف الكالم وحيثيّاته مبا حيقق مقاصد املتكلّم
التأثريي
املعريف ،و ّ
كي ّ
ّ
احلجاجي والسلو ّ
ّ
الفكري للكالم وأبعاده
التداويل يدرس اجلانب
ونصه ابإلتباع ،ويُطابق املقام وحال السامع ،والواقع أ ّن املستوى
ّ
ّ
ّ
ِ
هتتم
العميقة ،يف حني أ ّن املستويني
ّ
األسلوبيني يعنيان ابجلانب الّذ ّ
كري اللساينّ ،بذلك نكون أمام بالغة جديدة ّ
ونوضح رؤيتنا يف اخلطاطة اآلتية:
ابلكالم يف جوانبه النفعيّة واإلمتاعيّة يف خطوة حنو إعادة البالغة إىل احلياةّ ،
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البالغة احليّة
اجلان

ال ر ّ

اجلان
ا تو التداو ّ
األب ا ا خباريّة األب ا الت يّة

ال ّ ر ّ

ا تو البالغ ّ ا تو ا ي ا ّ
ال ي

الد لة

يا ا رة

ي ا ال ي

جتسدها يف اللغة ،أي من املقاصد لتشرح
نشري إىل أ ّن الدراسة النفعية التداولية تنطلق من األفكار قبل ّ
العامةّ ،إال أهنا يف البالغة
مجيعا األسلوبية ّ
اخلاصة ،والعادية ّ
جتسدها يف الكالم ،بطرق استعماله ً
بعد ذلك كيفية ّ
اخلاص ،فاالنطالق من األفكار واملقاصد يُسهم يف تفسري
الفين
اجلديدة تُرّكز على األسلوبية ّ
ّ
اخلاصةّ ،
أي الكالم ّّ
كثري من أساليب الكالم الغامضة ،ويف أتويل الدالالت غري املباشرة أو الضمنيّة ،ويف شرح األشكال املخالفة
البالغي حتت عنوان الدالالت أو املعاين أو
ملقتضى الظاهر ،ويقف على بسط املغازي اليت وردت يف الرتاث
ّ
مكملة للدراسات األسلوبية ،إمنا هي شارحة هلا ومتعالية فوقها
األغراض ،فالدراسات التداولية ليست فقط ّ
أيضا.
ومقدَّمة عليها ً
ُ
أهم فنون البديع بوصفها أساليب فنّ يّة بالغيّة مربزين أبعادها
سنقوم يف هذا البحث ابحلديث عن ّ
اجلماليّة األسلوبية والنفعيّة التداوليّة ،وذلك يف سياق حماكاة البالغة احليّة أببعادها املذكورة نن ًفا مع إغفال اجلانب
األول من
خاصة ليس هذا مكاهنا ،فاملستوى
اإليقاعي؛ ألنّه يتجلّى يف حاالت وأساليب ّ
األسلويب ميثّل املستوى ّ
ّ
اإليقاعي ،وهو يتجلّى يف اختيار
البالغي لكن بتعاضده مع املستوى
البالغة احليّة ،وهو عينه ما أمسيناه املستوى
ّ
ّ
اختيارا
النص ّي ،فالكلمات بتصريفها وأصواهتا،
األساليب بنوعيها
البالغي ،فالرتاكيب بنوعيها البسيط و ّ
ّ
ً
النحوي و ّ
يتأسس على مالحظة االنزايح مبا ُحيدث السمة األسلوبية ،ويُربز املزيّة يف الكالم ،ومبا يتناسب مع مقاصد املتكلم
ّ
احلق أننا نقف يف إزاء قراءة األساليب على ثالث حاالت :أوالها اختيار األساليب
ومقامات وأحوال املتلقي ،و ّ
الفنّ يّة املتداولة اليت تتّسم بكثرة االستعمال ،واثنيتها انزايح األساليب أو الرتاكيب اليت تتصف عادة بصفة الندرة،
ونخرهتا توظيف األساليب املختارة أو املنزاحة مبا يتناسب مع املقاصد واملقامات ،وجتدر اإلشارة إىل أ ّن تلك
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احلاالت ميكن أن جتتمع وتتداخل ،على أ ّن األساليب الفنّ يّة املختارة اليت تدخل فيها فنون البديع ،مع كوهنا
عامال
منزاحة ،تفرتق عن األساليب املنزاحة من جهة كثرة استعماهلا ما أكسبها مسة األُلفة ،ويبقى حسن التوظيف ً
بعدا نفعيًّا تداوليًّا ،وهذا ما سنعمد إىل بيانه فيما أييت.
بعدا مجاليًّا وأسلوبيًّا ،كما مينحها ً
ضا مينحها ً
معو ً
ّ
األول :األب ا اجلمالية األسلوبية ل نون البديع
ا بحث ّ
املعتزّ ،إابن نشأته بوصفه كش ًفا عن مزااي األشكال الفنّ يّة ،يتّسع
كان مصطلح البديع عند ابن ّ
ووّزعت على علوم البالغة الثالثة املعروفة ،لقد
اكيُ ،
ليشمل أغلب فنون البالغة اليت فُرزت فيما بعد من قبل الس ّك ّ
اخلاصة ،والواقع أ ّن تلك
منوذجا حيًّا لألسلوبية؛ إذ وقف على األساليب واالستعماالت الفنّ يّة
كان البديع
ّ
ً
متفرعة من
اخلصوصيّة تتجلّى يف داللة لفظة البديع نفسها فتؤّكد ما نذهب إليه ،فالبديع عند ابن ّ
املعتز ذو داللة ّ
انحية احلكم والقيمة إىل فرعني :األول هو البديع املستحسن ،وهو البديع النادر اإلتيان يف الكالم ،وميثّله القرنن
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الكرمي واحلديث الشريف وكالم األعراب واملتق ّدمني من الشعراء من أصحاب مدرسة الطبع ،واآلخر هو البديع
املعتز .)1993 ،فالبديع قرين اإلبداع وشقيقه ،وبه
املستهجن الذي أفرط يف استعماله الشعراء ال ُم َ
حدثني (ابن ّ
املعتز انتبه إىل هذا األمر حني عرض للكالم على االختيار واالنزايح يف الشواهد اليت
لعل ابن ّ
يتجلّى األسلوب ،و ّ
ب العمل) مل
اختارها ،فمن ذلك قوله يف قول أحدهم (الفكرة ّ
مخ العمل) يف ابب االستعارة" :لو كان قال( :لُ ّ
ايحا ألنه أبعد عن األلفة،
بديعا" (ابن ّ
يكن ً
املعتز ،1993 ،صفحة  ،)3فوقف على االختيار الذي ُحيدث انز ً
احملدثني ،فهؤالء ملسوا أسلوبيّة تلك األشكال
املعتز يف استهجانه كثرة ورود البديع يف شعر َ
والواقع أنّنا ال نوافق ابن ّ
والفنون ومجاليتها ،فأكثروا منها ،ونشري إىل أ ّن االستعارة املذكورة نن ًفا ال تدخل يف ابب البديع حبسب التقسيم
املعتز نقف على أسلوبيّتها؛ نذكر منها :االلتفات
األخري
السكاكي للبالغة ،غري أ ّن مثّة فنون أخرى ذكرها ابن ّ
ّ
واالعرتاض والرجوع والتضمني ،وتوجد فنون أخرى ذات قيمة إيقاعية كالتجنيس واملطابقة ،غري أ ّن الفنون األخرى
مثال( :التورية) اليت تقوم
املعتز أفادت منه يف استنادها على نلييت االختيار واالنزايح ،فنذكر ً
اليت ظهرت بعد ابن ّ
متاما يعمد املنشئ إىل استخدامها بغية التظليل أو اإليهام؛ فيشري إىل املعىن
على اختيار لفظة ذات معنيني خمتلفني ً
املفهوم ويُظهره ابالعتماد على السياق ،يف حني أنه يقصد معىن نخر غري ظاهر يف السياق ،ويكون التظليل
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النيب -صلّى هللا عليه وسلّم -للمرأة العجوز اليت سألته الدعاء هلا ابجلنّة" :ال
لغاايت ومقاصد ،كاملزاح يف قول ّ
اه َّن
دخل اجلنّةَ ال ُع َّجُز"
(البيهقي ،1991 ،صفحة )311؛ يشري إىل قوله تعاىل{ :إِ َّان أَنْ َش َ
أان ُه َّن إِنْ َشاءً* فَ َج َع ْلنَ ُ
ي ُ
ّ
أَبْ َك ًارا} [الواقعة ،]21-22:وكانت التورية -إن ُوجدت -عند القدماء األوائل غري مقصودة ،أو أهنم مل يلتفتوا
(املرزوقي،1991 ،
أصال ،وإن حاول املتأخرون أن يثبتوا عكس ذلك ،فقول حيىي بن منصور
إىل هذه الظاهرة ً
ّ
صفحة [ )231/1الطويل]:
العشريةُ كلها
فلما ْ
أنت عنّا َ
ّ

ِ
يوف على الده ِر
الس َ
أَنْنَا فَ َحال ْفنَا ّ

فما أسلمت نا عند ِ
يوم كر ٍ
يهة
َْ َ
َ

غضي نَا اجلفو َن على ِوتْ ِر
حنن أَ ْ
وال ُ

ظن ،أل ّن
ليس من التورية يف شيء؛ إذ إن لفظة (اجلفون) ّ
تدل جفون العني ،وال عالقة هلا ابلسيوف كما قد يُ ّ
احلموي،
حجة
أتول كالم األقدمني على التورية ابن ّ
الشاعر أراد ّأهنم ال ينامون على ِوتر أو أثر .نذكر ممّن حاول ّ
ّ
احلموي :)3002 ،أوهلما لعمرو بن كلثوم (ابن كلثوم ،1991 ،صفحة
حجة
فذكر بيتني من اجلاهلية (ابن ّ
ّ
[ )12الوافر]:
احلص فيها
ُمشعشعةً كأ ّن َّ

إذا ما املاءُ خالطَها َسخينا

واآلخر للنابغة (الذبياينّ ،1991 ،صفحة [ )303البسيط]:
ٍ
خ ِ
صائمة
يل ص ٌ
يام َ
يل غريُ
وخ ٌ
َ ٌ

تعلك الل ُج َما
الع َج ِ
اج وأخرى ُ
َ
حتت َ

التعسف،
فلفظة (سخينا) من التورية؛ ّ
تدل على معنيَي السخونة ،والسخاء أي الكرم ،والقول ابلسخاء يبدو من ّ
وتدل على القيام مبعىن أهنا ليست يف قتال ،وقوله( :تعلك اللّجما)
تدل على االمتناع عن الطعامّ ،
ولفظة (صيام) ّ
تدل لفظة (صيام) على معىن القيام يف اللغة؛ يقول ابن منظور:
تعين أهنا ُجت ّهز للقتال (ابن قتيبة ،)1929 ،فهل ّ
مادة (ص و م))،
"قيل :الصائم من اخليل القائم الساكن الذي ال يطعم شيئًا" (ابن منظور ،1212 ،صفحة ّ
احملدثني الذين كانوا يرّكزون على األساليب الفنّ يّة األسلوبيّة
متأخًرا ،وبرز عند الشعراء َ
فن ظهر ّ
مبعىن أ ّن التورية ّ
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يستعملوهنا يف أشعارهم ،وأصبح من ابب النكت والزخرف يف العصور املتأخرة ،ويف مصنفات البالغة ،وال سيما
املتأخرة منها ،الشواهد كثرية ومكرورة ،فأسلوب التورية يقوم على اختيار على اختيار؛ اختيار األسلوب ،واختيار
استقر إثر رؤية إحصائية لتكرره ،وابلنظر إىل قيمته اجلمالية املتمثّلة يف اإلخفاء والتكثيف،
ممكناته ،وهو أسلوب ّ
وعليه تُقاس سائر الفنون واألساليب البديعية اليت تتح ّقق فيها شروط األسلوب املذكورة نن ًفا ،ونذكر من األساليب
املوسوي،1992 ،
أيضا (االستخدام) الذي يقوم على التكثيف واإلدهاش؛ يقول ابن معتوق (ابن معتوق
والفنون ً
ّ
صفحة [ )31الكامل]:
ِ
قيق وأهلُه
الع ُ
كر َ
َاتهلل ما ذُ َ

ّإال وأجراهُ الغر ُام مبِ ْح َجري

النيب -عليه الصالة والسالم-
فالعقيق هو اسم مكان قرب املدينة ّ
املنورة اشتاق الشاعر إليه وإىل ساكنيه؛ يقصد ّ
فبكى ،والضمري يف (أجراه) يعود إىل لفظ العقيق املذكور دون معناه؛ إذ عىن به الدمع ،فدرج يف االستعمال أن
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يُوصف الدمع أبنه عقيق ،فسلِم الشاعر من التكرار ،وكثّف الكالم ،وأحدث بذلك املفاجأة يف نفس املتل ّقي،
فالتكثيف وقول الكثري بقليل من اللفظ حيدث السمة األسلوبية اجلمالية.
أساسا على مالحظة
أمرا بدهيًّا ،فالبديع ،كما أسلفنا ،يقوم ً
يُع ّد اجلانب األسلويب للفنون البديعية ً
فن مزااي
احلاالت
احلق أننا وقفنا على بعض الفنون ّ
اخلاصة املتميّزة يف الكالم ،و ّ
ّ
فلكل ّ
لنبني مزاايها األسلوبيةّ ،
تتّفق أو ختتلف عن مزااي الفنون األخرى ،والبحث يف مزااي تلك الفنون عمل جدير ابلبحث ،مع اإلشارة إىل
ظل الكشف عن
وجود حماوالت يف بيان مجاليات تلك الفنون غري أننا نرى أهنا حباجة إىل تفصيل أكثر يف ّ
املالمح األسلوبية ،وكذلك التداولية النفعية اليت أُغفل ذكرها.
ا بحث الثاين :األب ا احلجاجية التداولية ل نون البديع
ال تقف الفنون البديعية عند القيم األسلوبية اجلمالية ،إمنا تتع ّداها إىل أبعاد تداولية نفعية مقصدية
استنادا
على حنو ما رأينا يف (التورية) ،فالتورية ذات أبعاد تداولية حجاجية ،فهي تُستعمل بوصفها أداة للتظليل
ً
إىل التكثيف واإلخفاء؛ إذ يستطيع املتكلّم أن خيفي قصده ويراوغ فيه بناءً على داللة األلفاظ وتركيبها على حنو
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ُملبس ،ومن الفنون األخرى ذات البعد املقصدي (األسلوب احلكيم) الذي يكون بتغيري مقصد املتكلّم لعدم

رجال [جمزوء الرجز]:
تقبّله؛ يقول الشاعر يف سؤاله ً

العجب
فأظهر
ُ
طلبت منهُ درمهًا ً
ْ
يوما َ
الذهب
ض ٍة يُصنع أم من
فقال :ذا من ف ّ
ْ
فاملسؤول جتاهل الطلب ،وصرفه حبكمة إىل السؤال عن معدن الدرهم ،ويكون األسلوب احلكيم ،كذلك ،بقصد
ِ
ِِ ِ
يت لِلن ِ
احلَ ِّج} [البقرة ،]199:فالصحابة-
َّاس َو ْ
التوجيه كما يف قوله تعاىل{ :يَ ْسئَ لُونَ َ
ك َع ِن ْاألَهلَّة قُ ْل ه َي َمواق ُ
النيب -صلّى هللا عليه
سر ّ
رضوان هللا عليهم -استفسروا عن ّ
تغري أحوال اهلالل بني التزايد والتناقص ،فأجاهبم ّ
وسلّم -أبمر نخر غري مرادهم أبن اهلالل ملعرفة أوقات بدء الشهر وهنايته ،وما يستتبع ذلك من أحكام وشعائر
اإلسالمي،
(العاكوب ،)3000 ،فكان اجلواب وفق هذا املقصد أوىل ابملعرفة ،وال سيّما يف مرحلة أتسيس الدين
ّ
فتغري مقصدك يف الكالم ،ويف هذا
تذمهّ ،
ومنه (املدح مبا يُشبه ّ
توهم يف البداية أنّك ّ
الذم)؛ أبن متدح اآلخر بصيغة ُ
عرب عن مقدرة لغوية وبعث للقيمة النفعيّة ألسلوب االستثناء
التغيري إرادة اإليهام للفت االنتباه ،وهو أسلوب يُ ّ
النحوي؛ يقول النابغة الذبياينّ (الذبياينّ ،1991 ،صفحة [ )22الطويل]:
ّ
غري أ ّن سيوفَهم
عيب فيهم َ
وال َ

ِ
الكتائب
فلول من قِراع
هبن ٌ
َّ

الذم؛ إذ إ ّن نفي العيب ليس مطل ًقا ،بل قيّده االستثناء،
عيب فيهم غري تثلّم سيوفهم يف القتال) يوهم ّ
فقوله (ال َ
مبعىن أ ّن فيهم عيب هو املستثىن ،لكن ابلتدقيق يف املستثىن نكتشف أنّه ليس عيبًا ،إذ فيه عبارة عن كثرة قتاهلم
وشجاعتهم ،مبعىن أنه ال يوجد عيب أصيل وال مستثىن ،إمنا هو ضرب من اإليهام بقصد لفت االنتباه وتقوية
صفة الشجاعة ،وهو توظيف تركييب (االستثناء) وداليل (فلول السيوف وقراع الكتائب أي الشجاعة) ،فوصف
الذم ،وهو ذو بعد نفعي تداويل
الشجاعة وص ًفا
مباشر ال حيمل مسة أسلوبية كما يف أسلوب املدح مبا يُشبه ّ
ً
أبعادا أسلوبية
الذم أكسب أسلوب االستثناء ً
مقصدي مبا احتازه من أبعاد أسلوبية ،فأسلوب املدح مبا يُشبه ّ
 مل أعثر على قائل البيتني ،على أ ّهنما مشهوران يف كتب البالغة.
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أيضا أبعاد نفعية حجاجية يف أغلب الفنون البديعية مثل (املذهب الكالمي) الذي ينبين على
وتداولية .وتوجد ً
إيراد حجة منطقية؛ يقول تعاىل{ :إِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد َِّ
ندم َخلَ َقهُ ِمن تُر ٍ
قال لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن} [نل
اب ُمثَّ َ
اَّلل َك َمثَ ِل َ َ
ُّ
ْ
ََ َ
فاحلجة على من أنكر أو َع ِجب من خلق عيسى -عليه السالم -من غري أب ،أب ّن خلق ندم-
عمرانّ ،]29:
عليه السالم -أعجب؛ إذ ُخلق من تراب .ومثّة ما ينطوي على ُح ّجة أدبية غري منطقية ،وذاك ( ُحسن التعليل)؛
(الذهيب ،1992 ،صفحة [ )212/30اخلفيف]:
اسي
ّ
يقول املستنجد ابهلل العبّ ّ
ِ
مين
ائب ّ
إن ْ
تكن شابت الذو ُ

األقمار
فالليايل تَ ِزينُها
ُ

السن ،لكن العلّة األدبيّة (تزيني الليايل ابألقمار) نفت ذلك
فالشيب قد يُنعت ابلسوء؛ إذ ّ
يدل على التق ّدم يف ّ
النعت ،وهذا نوع من املقايسة الفنّ يّة غري املنطقيّة ،وكذلك فإ ّن املبالغة متثّل علّة أو ُح ّجة فنّ يّة أدبيّة؛ يقول أبو
نواس (أبو نواس ،3010 ،صفحة [ )232الكامل]:
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وأخ ْفت أهل ِ
الشرك ّ
حىت إنهُ
َ َ ْ

طف اليت مل ُختْلَ ِق
لتخافُك الن ُ

صور ش ّدة بطش املمدوح ،فأثبت الصفة يف نفس املتلقي حني ابلغ ،فجعل الناس الذين مل
فالشاعر يريد أ ّن يُ ّ
بعد خيافونه ،فكيف مبن ُخلقوا ،فاإلبعاد التداولية لتلك الفنون أو األساليب تظهر يف احلِجاج املنطقي اترًة،
ُخيلقوا ُ
ِ
استقر يف األعراف
الفين
ّ
التأثريي اترًة ،ويف سياق بيان أمهيّة البعد التأثريي للكالم نذكر أ ّن هذا األمر ّ
واحلجاج ّّ
وتعززه مقولة عبد القاهر اجلرجاين اليت تذهب إىل أ ّن البالغيني أطبقوا على أن اجملاز
البالغية القدمية عند العربّ ،
أبدا أبلغ من احلقيقة (اجلرجاينّ ،)1993 ،بوصف اجملاز
أسلواب ذا طاقات أتثريية كبرية ،إن مل تكن
يكون ً
ً
البالغي ،واألمر يف أمهية
الكربى ،ويبدو لنا أن تلك املقولة تع ّد من األسس اليت أقام عليها عبد القاهر مشروعه
ّ
التأثري نفسه ورد عند أرسطو ،فنلحظ أن أرسطو مل يقتصر على الغاية اإلقناعية كما هو احلال يف اجلدل -وإن
ٍ
ٍ
ٍ
بتوجهه يف
يفي ،بال اتريخ) .إنه ّ
كانت هي األصل -بل نقف ههنا على حديث عن غاية أتثريية تتبعها (الر ّ
يفي ،بال اتريخ).
اخلطابة حنو التأثري
(االنفعايل) يع ّد احلجاج ً
ّ
قوال يُقصد به اإلنسان بكليّته ،عقله وانفعاله (الر ّ
خباصة عند العرب .يرى ابن سينا أن أتثريها غري
الفن البالغية املختلفة أدوات أتثريية يف الشعر ّ
فاجملاز وضروب ّ
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وخباصة عند أرسطو اليت تع ّد جمال التأثري اهلادف؛
هادف أو دافع للفعل ،خالفًا للخطابة والشعر عند اليوانن
ّ
يقول" :الشعر اليوانينّ إمنا كان يُقصد فيه يف أكثر األمر حماكاة األفعال واألحوال ال غري ،و ّأما الذوات فلم يكونوا
أمرا
يشتغلون مبحاكاهتا ً
أصال كاشتغال العرب ،فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهني :أحدمها ليؤثّر يف النفس ً
للع ْجب فقط ...و ّأما اليواننيون فكانوا يقصدون أن حيثّوا ابلقول على ٍ
فعل ،أو يردعوا ابلقول
من األمور ...والثاين ُ
عن ٍ
فعل ،واترًة كانوا يفعلون ذلك على سبيل اخلطابة ،واترًة على سبيل الشعر" (قصبجي ،1990 ،الصفحات
حيث
متاما ،فقد رأينا أ ّن من الشعر ما ّ
العريب ً
 .)191-190على أننا ال نُسلّم ابنطباق هذه املقولة على الشعر ّ
لعل الدعوة إىل الثأر كانت من أبرز الدعوات الشعرية إىل الفعل ،وهي
على الكرم والبذل ،والشجاعة واإلقدام ،و ّ
بقوة يف الشعر العريب ،وال سيما اجلاهلي منه ،كذلك تربز الدعوة إىل مكارم األخالق وغريها عرب
دعوة حاضرة ّ
العريب.
مساحة الشعر العريب املتق ّدم على زمان ابن سينا ،فالتأثريان النفسي والسلوكي حاضران يف الشعر ّ
اخلامتة
تصوًرا لبالغة جديدة ،نثران أن نصفها ابحليّة؛ تستفيد من مجيع املعطيات
ق ّدمنا يف حبثنا هذا ّ
والدراسات احلديثة ،وتوائم بينها يف أبعادها النفعية التداولية ،واإلمتاعية األسلوبية ،ودرسنا تلك األبعاد ومتثّالهتا يف
تقصدان اختيار بعض أبواب البديع
التوسع يف هذه الدراسة ،وأردان من ّ
فنون البديع خباصة فاحتني الباب حنو ّ
البحثي ،وأن نسلّط الضوء يف الوقت
جراء اإلمهال
للدرس التطبيقي أن ّ
نبني أمهيتها وندفع احليف الذي حلق هبا ّ
ّ
نفسه على القيم اجلمالية األسلوبية لتلك األبواب أو الفنون ،وكذلك النفعية التداولية؛ حجاجية كانت أم
مقصدية؛ يكون ذلك
مدخال لدراسة الفنون األخرى يف البديع وغريه ،وحاولنا أن نفلح يف حتقيق إرادتنا يف
ً
تسليط الضوء على أبعاد الفنون البديعية األسلوبية والتداولية ما أمكن ،كما حاولنا أن نفلح يف التأسيس لبالغة
عامة تتسلّط أبدواهتا األسلوبية على مساحة اللغة أو الكالم كاملة ،وعلى املقامات واملقاصد أبدواهتا
جديدة ّ
التداولية ،مع املواءمة بينها بغية تقدمي بالغة أقرب ما ميكن أن تكون عليه يف مقاربة النصوص وقراءهتا ونقدها
ووعيها ،بالغة حيّة تعيش يف النصوص وتعيش النصوص فيها ،فكان وكدان ذلك ،وكان سبيلنا أن نزيل احلدود
اليت افتعلتها الدراسات املعيارية ،إن يف اللسانيات ،وإن يف البالغة ،فال وجود لرتكيب منعزل عن الداللة ،وال
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ألسلوبية نصيّة مبعزل عن أسلوبية الفرد ،وال لغة خارجة عن الفكر ،فإلغاء التجزيء من شأنه أن يدفع البحث إىل
التق ّدم ،ويعصمه من التيه يف التفاصيل ،وحي ّقق النظرة الشمولية اليت ينبغي أن تُعتمد يف الدراسات والعلوم بعامة،
ويربز لنا البالغة حبلّة جديدة ،ويبعث فيها احلياة.
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 .13جالل الدين السيوطي .)3002( .نواهد األبكار وشوارد األفكار .السعودية :جامعة أم القرى.
الذهيب .)1992( .سري أعالم النبالء (الطبعة ( .)2شعيب األرانؤوط ونخرون ،احمل ّقق)
 .12مشس الدين
ّ
بريوت :مؤسسة الرسالة.

 .12صالح إمساعيل عبد احلق .)1992( .التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد .بريوت :دار التنوير.
النص (العدد  .)112الكويت :سلسلة عامل املعرفة.
 .12صالح فضل .)1993( .بالغة اخلطاب وعلم ّ
اهلجري .حلب :كلية اآلداب
حىت القرن السابع
اجلراح .)3012( .األبعاد التداولية يف البالغة العربيّة ّ
ّ
 .11عامر ّ
والعلوم اإلنسانية،جامعة حلب.

 .17عبد السالم املس ّدي( .بال اتريخ) .األسلوبية واألسلوب (الطبعة  .)2تونس :الدار العربية للكتاب.
 .19عبد القاهر اجلرجاينّ .)1993( .دالئل اإلعجاز .ج ّدة :دار املدين.
املعتز .)1993( .كتاب البديع( .أغناطيوس كراتشقوفسكي ،احمل ّقق) بريوت :دار املسرية.
 .19عبد هللا ابن ّ
العريب القدمي؛ دراسة تطبيقية يف شعر أيب متام وابن
 .30عصام قصبجي .)1990( .نظرية احملاكاة يف النقد ّ
العريب.
الرومي واملتنيب (الطبعة  .)1حلب :دار القلم ّ

 .31عمرو ابن كلثوم .)1991( .ديوان عمرو بن كلثوم( .إميل يعقوب ،احمل ّقق) بريوت :دار الكتاب العريب.
املفصل يف علوم البالغة .حلب :منشورات جامعة حلب.
 .33عيسى العاكوبّ .)3000( .
 .32فيليب بالنشيه .)3007( .التداولية من أوسنت إىل غوفمان( .صابر احلباشة ،املرتمجون) الالذقية :دار
احلوار.
 .32حممد العمري .)1999( .البالغة العربية؛ أصوهلا وامتداداهتا .الدار البيضاء ،بريوت :أفريقيا الشرق.
 .32حممد ولد سامل األمني .)3002( .حجاجية التأويل يف البالغة املعاصرة .طرابلس :منشورات املركز العاملي
لدراسات وأحباث الكتاب األخضر.
(أهم نظرايت احلجاج يف التقاليد الغربية من
يفي( .بال اتريخ) .احلجاج عند أرسطو ،ضمن كتاب ّ
 .31هشام الر ّ
أرسطو إىل اليوم) .تونس :كلية نداب جامعة منوبة.
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 منشورات: الدار البيضاء. حنو منوذج سيميائي لتحليل النص، البالغة واألسلوبية.)1999( . هنريش بليث.37
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