
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

-أم البواقي-جامعة العربي بن مهیدي 

كلیة اآلداب واللغات 

العربیة وآدابهاقسم اللغة 

لماستر في میدان اللغة واألدب العربي مسار نقد أدبي امذكرة مكملة لنیل شهادة 
حدیث ومناهجه

: إشراف األستاذ:       عداد الطالبةإ

رابح بوشعشوعة فارس             آمنة 

:السنة الجامعیة

هـ1436- 1435

م2015- 2014

المنــهج وآلــیات القراءة في كتاب البالغة 
العربیة أصولها وامتداداتها

"محمد الُعمري":لـ





والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أّما بعد :بسم هللا والحمد 

ربي لك الحمد وفقتني وثبتت خطاي وألھمتني  صبرا وقّوة ألتمم ھذا البحث 

.على أكمل وجه 

" يسّرني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان واالعتراف بالجميل ألستاذي 

الذي كان لي الموجه والمرشد والمتابع بطول صبره " رابح بوشعشوعة

....وفيض لطفه وسمو أخالقه

...شكرا أستاذي على كل المعلومات التي ساھمت في إنجاح بحثي 

، إلى كل من علمني حرفا بل كما ال يفوتني أن اشكر كل من أنار لي الطريق

.وأكثر من ذلك إلى جميع األساتذة
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ب

:مةمقدّ 

بهاأّمة تراث خاٌص ربیة، إّن لكلّ التراث البالغي رمًزا من رموز األّمة العیعدّ 

ومعارف حیث كان علم وتتمیز به عن غیرها من األمم األخرى، من عادات وتقالید 

وأشرفها عند العرب، وارتبطت نشأته بالقرآن الكریم منذ نزوله البالغة من أبرز العلوم 

ر وصار علما قائما بذاته، فیه من األصول ما جعله أحد علوم العربیة إلى أن تطوّ 

ذاتهاذا البحث هو البالغة في حدّ البالغي في هوأركانها، ما یعنینا من هذا التراث 

بوصفها مجال الدراسة التي یقوم علیها، لكن مع مرور الزمن وظهور التطورات 

والمصطلحات الخاصة بهذا العلمیة والتكنولوجیة ازدادت إشكالیات وقضایا المناهج 

ق المنهجیات القدیمة ، وذلك من خالل تطبیالنص البالغي النقديقراءةعلم، وكیفیةال

عملیة لها أهّمیتها، حیث تعتبر انعكاسا مباشًرا هيالقراءةعملیةّن والحدیثة، أل

ا أمّ الدوام ىمفتوح للقراءة عللقراءة الحاضر والماضي معا، فالماضي هو نصٌّ 

.الحاضر فقراءة السابق من الّالحق والّالحق من السابق

محمد "ذكر منها نالعربیة البالغة ا أصوات بالغیة تناولت مهفیبرزتحیث 

ص جّل ، الذي خصّ "وامتداداتهاالبالغة العربیة أصولها "، خالل مؤّلفهمن " مريالعُ 
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ج

اهتماماته إلعادة رسم خارطة عامة للبالغة العربیة القدیمة، روافدها واتجاهاتها 

.وامتداداتها

تثیر جدال حول قضیة البالغة وكیف حاول اإلجابة عن بعض التساؤالت التي نس

:یليتمحور في مامري هذه التساؤالت تقرأها العُ 

كیف نقرأ التراث البالغي؟ ـــ

مري في قراءته؟ما أهم المنهجیات والمصطلحات التي اعتمدها العُ ـــ

ـــ إلى أي مدى ُوفق الُعمري في تلك القراءة یا ترى؟

وفي حقیقة األمر كان الدافع لهذا الخیار البحثي لموضوع البالغة العربیة مرّده 

:إلى

."مريحمد العُ م"كشف عن منهج وآلیات القراءة عند الـــ

حیث "مريالعُ "تقدیم قراءة عن آلیات البالغة العربیة عندالبحثسیحاولو 

ببعض من الدراسة تطبیق المنهج الوصفي مع االستعانةاقتضت طبیعة البحث و 

.التحلیلآلیات
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د

امتداداتها العربیة أصولها و مري، البالغةمحمد العُ لقد اعتمدنا على كتابو 

، والتي رصدت ا بالمراجع التي وقفت عند إشكالیات البالغةاستعنّ و كمصدر أساسي

كتاب تحلیل الخطاب البالغي : نذكر منها"مريالعُ "التراث البالغي عند قضیة قراءة

إضافة إلى عباس حشاني:اللطیف، وأیضا كتاب الحجاج والتداولیة لـلعماد عبد

التي استفاد منها البحث من التي تناولت قضیة المصطلح، و العدید من المؤلفات 

.خالل الرجوع إلى معالمه

:الموسوم بـالمراجع، اهتدینا إلى تقسیم بحثنا هذااالعتماد على هذهبعد

"القراءة في كتاب البالغة العربیة أصولها و امتداداتهاالمنهج و آلیات"

قدالمنهج و المصطلح، و : ل بعنوانإلى فصلین، كان الفصل األوّ مريالعُ محمد: لـ

المصطلحات التي ، وأهم المناهج و المصطلحن بصفة عامة ماهیة المنهج و تضمّ 

عند آلیات القراءة: "بـمعنونا الفصل الثاني ، أمّ في مؤلفه" مريالعُ "ق إلیهاتطرّ 

نة، كانت القراءات التي عرضها في المدوّ خصصته بالحدیث عن أهم ، قد "مريالعُ 

كان مع حازم و ختامها، ثم ابن سنان اكيكّ یلیه السّ ثم أرسطو و بدایتها بالجاحظ،

إلیها من خالل نتائج التي توصلناكحوصلة ألهم البخاتمة جاءتذیلناهو ،يالقرطاجنّ 

.بحثنا هذا
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ه

كثرة أوال، و الموضوعأثناء البحث، بحكم صعوبةم كل الصعوبات التي واجهتنا رغ

األساسي نت العائقالمراجع التي كایة في المدونة، مع قلة المصادر و المادة المعرف

ما او أخیرً .هذا البحث العلميلكن كل هذه الصعوبات كانت حافزا من أجل إتمام

شكر أستاذيأكما ال أنسى "وجلّ هللا عزّ "نجز بفضل أن هذا البحث أُ القولیسعني

ني بنصائحهو مدّ طوال هذه المدةسایرني، الذي"رابح بوشعشوعة"الفاضل

.ٕارشاداته أعانه هللا و جزاه كل خیرو 

-و أسأل هللا التوفیق و السداد -



الفصل
األول



:مفهوم المنهج

:لغة-1

:العربياالشتقاقأ -1

:االشتقاق الغربي-ب- 1

:اصطالحا-2

IIمفهوم المصطلح

:لغة -1

:اصطالحا-2

:وظائف المصطلح-3

:المصطلحات التي لها عالقة بجمالیة التلقي-

:المصطلحات التي لها عالقة بالتأویل-

:لها عالقة بالمجال التداوليالمصطلحات التي -

:المصطلحات التي لها عالقة بالمجال البنیوي-

:المصطلحات التي لها عالقة بالمجال البالغي-
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Iالمنهجـــ:

البالغیة قدیة و راسات النّ قدم الدّ ة التي تُ والجوهریعتبر المنهج من المسائل األساسیةی

دة، قامت بإخراج النقد العربي إلى المجال العقلي، خاصة في المجال باعتبارها مسألة معقّ 

:اآلتيكبهذا یمكننا تحدید ماهیة المنهج المعرفي الذي احتاج إلى معنى خاص، و 

:لغة-1

:االشتقاق العربي-أ-1

كلمة المنهج ال تخرج في داللتها عن إطار الطریق الواضح، حیث وردت في مادة إنّ 

:األول النهج: النون و الهاء، والجیم أصالن متباینان: "غة كاآلتيفي مقاییس اللّ ) نهج(

الطریق والجمع منهاج هو مستقیم المنهاج، والمنهج و الطریق، و نهج لي األمر أوضحه،

)1(".و اآلخر انقطاع

طرق هاج طریق النهج، وطریق نهج، و أخذ النهج والمنهج والمن: "في أساس البالغة-

قال یزید بن .وضح: هجته، ونهج الطریق، وأنهجتوأن. بینته: ونهجت الطریقنهجه،

)2(..."و لقد أضاء لك الطریق وأنهجت منه المسالك و الهدى : ياق الشنّ حدّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.361، ص3معجم مقاییس  اللغة، قح عبد السالم هارون، دار الفكر، د ت، ج: ابن فارس): 1(

.474، ص )م1996(1أساس البالغة، مكتبة لبنان، بیروت، ط: الزمخشري): 2(
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:االشتقاق الغربي/ ب-1

كلمة المنهج هي الترجمة العربیة للكلمة اإلنجلیزیة غات على أنّ تجمع مختلف اللّ "

)Methods (الكلمة الفرنسیة أو(Méthode) وكلتاهما مأخوذة من األصل الیوناني ،

)Methodos ( الذي یتألف من مقطعین)Meta (لمعین بعد، و)Hodos (لمعنى طریق

)1(."على معنى االلتزام و الطریق أو السیر تبعا لطریق محددي یدلو الذّ 

:اصطالحا-2

قدیة التي یقوم بها العالم العملیات النّ ةالمنهاج العلمي هو جمل" الجابري بقوله"فهیعر 

.)2(من بدایة بحثه حتى نهایته من أجل الكشف عن الحقیقة والبرهنة علیها

یقصد الجابري بمفهومه هذا أّن المنهج جملة من المبادئ التي یّتبعها الباحث من 

.بدایة البحث حتى نهایته من أجل الكشف عن الحقیقة

ملة من األسالیب واآللیات اإلجرائیة ج:"هالمنهج على أساس أنّ "یوسف وغلیسي"ف یعرّ 

والتي غالبا ما تنبثق عن أساس فلسفي الصادرة عن رؤیة نظریة شاملة إلى اإلبداع األدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.17، ص)1997(مناهج البحث األدبي، دار الثقافة، القاهرة : یوسف خلیف): 1(

)م1982(2دار الطلیعة، بیروت، طالعقالنیة،و تطور الفكر الریاضي : محمد عابد الجابري: )2(

.16ص
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ال تتوقف فاعلیتها أو فكري، یستخدمها الناقد في تحلیل النص وتفسیره، وبكیفیة شاملة

على عتبة دراسة الجزء من الكّل وٕانما تتجاوز ذلك إلى النص في صیغته الكاملة شكال 

)1(ومضمونا في انتمائه إلى جنس أدبي 

طریقة التعامل مع الظاهرة األدبیة، ویعتمد أساسا على : "هتحدید المنهج على أنّ كما تم 

اإلجرائیة بدقة شترط في المنهج أن یحدد أدواتهنظریة ذات أبعاد فلسفیة، وفكریة ویُ 

.)2("ووضوح لیتمكن الباحث من تحلیل الظاهرة المدروسة

.على أساسه ذلك النصیعني أنه ال یوجد بحث أو نص أدبي خال من منهج یقوم 

البالغة العربیة: نحن بصدد دراستها والموسومة بـهذا ما سنقوم به في المدونة التي

خذفاتّ "ة مناهج، والتي قام فیها بالمزج بین عدّ ،"لمحمد العمري"أصولها وامتداداتها 

لبالغينبوي منهجا لتحلیل بنیات المؤلفات البالغیة، ناقال بذلك الرصید ابالتحلیل ال

بعصرها إلى حلقة دینامیة األسئلةالبنیة التاریخیة الجامدة المرتبطةمن وضعیةبيالعر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار )بحث في المنهج واإلشكالیة(الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض: یوسف وغلیسي):1(
.21ط، ص، د)م2002(البشائر، الرغایة، الجزائر

1دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، طالدرس السیمیائي المغاربي،: اتمموالي على بوخ:)2(
.63، ص)2005(
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.)1("بآخرها تجاوزا و تعارضا وتقابالي یتصل أولها اإلنسانیة التّ 

في تحلیل لبحثه على خطاطات تقوم على االختزال الدا"في منهجیة، كما اعتمد
مشاریع بعینها، وهو إجراء وصفي ساعد على الخروج من حلقة األمثلة المقطوعة عن 

.)2("السیاق

ذلك ، سیر الفعالیةفساق، وتاألنیتها في استخراجویة فكانت أهمّ ینبالمعالجة اللسانیة ال"ا أمّ 

تقوم على بنیویةمعالجة األسئلة التي تطرحها القراءة تتطلب مبدئیا في نظر الباحثأنّ 

واإلحصاء، كما تتطلب معرفة سوسیو أدبیة، إنها قراءة تركیبیة تفهم السابق من التحلیل

.الالحق من السابقو الالحق 

فقد ساعد على دراسة االختیارات الشعریة التاریخي،عدهالقي، في بُ ا عن جمالیة التّ أمّ 
.)3("عملیة االختیار كانت قرائیة نقدیة الستخراج الصور البالغیةذلك أنّ 

ي كانت من أهم لتشمل العملیة النقدیة التّ "ع الباحث مجال القراءة باالختیارات، وقد وس
.)4("مصادر البالغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحجاج في البالغة المعاصرة، بحیث في بالغة النقد : محمد سالم محمد األمین الطلبة: )1(
.287، ص)2008(1المعاصر، دار الكتاب الجدیدة، ط

. تلقي النص البالغي عند محمد العمري، مقاربة وصفیة تحلیلیة، مجلة قراءات: ابتسام بن خراف): 2(
.53مخبر وحدة التكوین و البحث في نظریات القراءة و مناهجها، ص

.54المرجع نفسه، ص): 3(

بیضاء دطالدار ال)1999(،بالغة العربیة أصولها و امتداداتها إفریقیا الشرقال: محمد العمري): 4(
.10ص
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عد جاحظي الهتمامه التداولیة الحدیثة بُ هذا إلى أنّ في مصنفه" مريالعُ "كما ذهب " 

قد و ،اإلقناع، وعلى عملیة التأثیر في الملتقى و "البیان والتبیین"في كتابه هذا المستوى

.)1(" التداولیة أو نظریة التأثیر والمقال: سمیت هذه النظریة عند الجاحظ الیوم بـ

هذا البعد هو أحد األبعاد األساسیة في البالغة العربیة،إنّ : "یقول العمري في هذا

ى إلى اختزال ي البدیعیین عنه في مرحلة الحقة أدّ لّ تخِ وهو بعد جاحظي في أساسه، وٕانّ 

التأثیر و المقال حالیا بعنایة كبیرة في البالغة العربیة وتضییق مجالها، كما تحظى نظریة

اسات السیمیائیة، و من ثم الشروع في إعادة االعتبار إلى البالغة العربیة تحت عنوان الدر 

.)2("التداولیة: جدید

أعاد أصول التداولیة إلى الجاحظ ألّنها أساس البالغة العربیة " الُعمري"هذا یعني أن 

.إذ إّنها أصبحت مهمة خاصة في المجاالت السیمیائیة

وتتجّلى جذور التداولیة عند الجاحظ من خالل تقسیمه للوظائف البیانیة إلى ثالث 
وظائف، لكن اهتمامه كان أكثر بالوظیفة التأثیریة التي في التداولیات الحدیثة حیث 

أّما بعد، یمكن إرجاع وظائف البیان، اعتمادا على كل ما سبق إلى ثالث وظائف:"یقول
:أساسیة هي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الموقف التداولیة وتحلیل الخطاب األدبي مقاربة نظریة :راضیة خفیف بوبكري):1(
)2004(399ع-مجلة أدبیة شھریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق -األدبي 

.293البالغة العربیة أصولها و امتداداتها، ص: محمد العمري): 2(
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)حالة حیاد(:اإلخباریة التعلیمیةالوظیفة المعرفیة-1

.قصد اإلفهامإظهار األمر على وجه اإلخبار 

.)االختالفحالة : (الوظیفة التأثیریة-2

.القلوببخلو تقدیم األمر على وجه االستمالة

.حالة الخصوم: الوظیفة الحجاجیة-3

.)1("إظهار األمر على وجه االحتجاج و االضطرار

ناحیة التأثر بالتواصل منتهتمّ ألنهاالتداولیة،ُلّب الوظائف عند الجاحظ تعتبر هذه 

.الفائدةتقدیمغرضه هوالمعنى المراد إیصاله و ، وتوصیلوالتأثیر

:یقول الجاحظ في صدد هذا الموضوع

في نفوسهموالمتغلغلة،في أذهانهمرةفي صدور الناس المصوّ المعاني القائمة"

صاحبه ضمیراإلنسانال یعرف ...ة محجوبة و مكبوتیةمستورة خفیة و بعیدة وحسّ ... 

.)2("إال بغیره... من مشاعر وال حاجة أخیه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.213، 212صالبالغة العربیة أصولها و امتداداتها : محمد العمري: )1(

درویش جویدي، المكتبة المصریة : والتبیین، تحالبیان : أبو عثمان عمرو بن مجر الجاحظ): 2(
.75، ص1، ج)م2001/ ه1422(2بیروت، ط
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الناس وأذهانهم، فال یمكن لإلنسان أن المعاني كامنة في صدور یمكن القول أنّ 

إذا قام باستعمالها وأخبر عنهاوأحاسیس إالّ یختلج نفسیة صاحبه من مشاعریعرف ما 

.واإلفهامألجل تقریب البعید إلى الفهم 

البالغي بل لم یعتمد منهجا منفردا في قراءته للتراث "مريمحمد العُ "ومجمل القول إنّ 

جاه معین یقوده إلى قراءة قام بالمزج بین عدة مناهج لهدف إسعاف القارئ وتوجیهه إلى اتّ 

.حقةیربط فیها بین القراءة السابقة و القراءة الالثانیة
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II -مفهوم المصطلح:

:لغة/ 1

مبني على وزن المضارع" اصطلح"مصدر میمي للفعل " المصطلح"من المؤكد أنّ 

) صطلحا(ورد فعله الماضي ،حرف المضارعة میما مضمونةداللببإ"صطلحیُ "المجهول 

.)1()اصطلح(أصله هو بمعنى أنّ )افتعل(المضارع على صیغة

، وقد اصطلحوا ، والصلح السلمضد الفساد:الصالحأنّ ) لسان العرب(وجاء في 

.)2(واّصالحوا،ا،  تصالحو اوصالحوا وأصلحو 

أنّ "ابن فارس"، وقد ورد في مقاییس )صلح(الجذر اللغوي من " المصطلح"ر جذّ ویت

.)3("، و الحاء أصل واحد یدل على خالف الفسادالصاد والالم

:اصطالحا/ 2

االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على: نجد تعریف المصطلح في تعریفات الجرجاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات االخت: یوسف وغلیسي): 1(
.21، ص)2009(1ط

).مادة صلح(60، ص1،ج1، ط1997دار صادر بیروت : لسان العرب: ابن منظور): 2(

.303معجم مقاییس اللغة، ص: ابن فارس): 3(
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لغوي إلى آخر األول، وٕاخراج اللفظ من معنىتسمیة الشيء باسم ما ینقل عن موضعه

إلى معنى آخر، لبیان نى لغوي، وقیل االصطالح، إخراج الشيء من معبمناسبة بینهما

.)1("ینینن بین معلفظ معیّ المراد، و قیل االصطالح 

فاق أناس على یعني اتّ المصطلح في أصلهكأنّ : "... مرتاضیقول عبد الملك

إلیها من أجل االنتهاءونتخصیص لفظ ما لحقل معرفي معین یلیق بالداللة التي یودّ 

في اللغة العربیة ونالحظ مفهوم المصطلح(...)مصلحة یحبونها خالف ذلك االستعمال 

، ولكنه مفهوم المصطلح في اللغات األوروبیة من حیث االشتقاق والمعنىال یطابق

.)2("یطابقه من حیث الوظیفة والداللة

تخصیص لفظ معین بداللة الحظنا أّن المصطلح هو "من خالل قول عبد الملك مرتاض 

معینة، من أجل مصلحة ما، لكن هذا المصطلح في العربیة یختلف عن اآلخر في اللغات 

.األخرى في االشتقاق والمعنى، ویطابقه في الداللة والوظیفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22صإشكالیة المصطلح،: یوسف وغلیسي): 1(

یصدرهافصلیة لغة العربیة، مجلة اللغة العربیة،صناعة المصطلح في ال:عبد الملك مرتاض): 2(
.12ص،2العربیة، عالمجلس األعلى للغة 
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:وظائف المصطلح/3

:تلخیصها فیما یليعلى جملة من الوظائف المختلفة التي یمكنیقوم الفعل االصطالحي 

عبقریة فالفعل االصطالحي مناسبة علمیة للكشف عن حجم: الوظیفة اللسانیة" -1

.اللغة

فال وجود لعلم دون والمعرفةلغة العلمالمصطلح هوإنّ :الوظیفة المعرفیة-2

.مصطلحات

.وأبجدیة التواصل،المصطلح مفتاح العلومإنّ : الوظیفة التواصلیة-3

، فهو اقتصادیة بالغة األهمیةیقوم الفعل االصطالحي بوظیفة : اإلقتصادیةالوظیفة -4

.العملیة من اقتصاد في الجهد، واللغة، والوقتیخفي ما في هذهال 

غة االصطالحیة لغة عالمیة بامتیاز، وهي الجسر اللّ إنّ : الوظیفة الحضاریة-5

.)1("یربط لغات العالم بعضها ببعضالحضاري الذي

المعرفیةاالصطالحي ألنه یشمل جل الوظائف اللسانیةهذه الوظائف ِقَواْم الفعلتعتبر 

....التواصلیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.44، 43صصإشكالیة المصطلح،: یوسف وغلیسي) 1(
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َم عنمن خالل  اعتمد في "مريالعُ محمد"ماهیة المصطلح، یمكننا أن نقول بأنّ ما ُقدِّ

مصطلحات بالغیة و نقدیة، وذلك عدة"البالغة العربیة أصولها و امتداداتها"فه مصنّ 

استطاعت هذه البالغة العربیة فإلى أي حدعن طریق قراءته للتراث البالغي وأصول

؟القراءةالمفاهیم أن تسعفنا في هذه

التي حسب المناهجو التي قمنا بتصنیفها"مريالعُ "یمكننا تقدیم المفاهیم التي اعتمدها 

:نذكر منهاقراءتهاعتمد علیها في 

:المصطلحات التي لها عالقة بجمالیة التلقي-/1

ناقد حتىقي األدبي، بل هو عمادها، المتخیرمن مكونات التلّ هو جزء":الناقد-1-1

أساسا، أو ناقد وٕان وقع في أقصى حدود النقد التي تفصله عن القراءة العادیة، فهو متلقٍ 

یقول عبد هللا .ه أصالتفسیر أو دونیقوم عمله على إصدار حكم دون تفسیره تفسیرا شافیا

:الطیب عن أبي تمام

لقد كانت له مقدرة خارقة على تمییز الشعر الجید من الشعر غیر الجید، حتى إن 

.)1("، لقد كان من هذه الناحیة ناقدا تطبیقیابعضهم یحتكمون إلیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.67البالغة العربیة، أصولها و امتداداتها، ص: محمد العمري): 1(
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أو هو عمل الذات المتخیرة كما وقع بالفعل،نتهيعملیة نقدیة صرفة، ی:االختیار-1-2

ألن و فكریة ومقولیةها بل بما تمثله من قیم فنیةبكمالِ في تفاعلها مع النصوص، ال یهتم

.)1("التجنیس، والطباق والتشبیهاالستعارة،:صاحبه یعمم مقوالت مثل

الكالم الذي تذعن له النفس ) ه428ت (مفهوم الّتخییل عند ابن سینا : خییلالتّ -1-3

فتستنبط عن أمور،وتنقبض عن أمور من غیر رؤیة وفكر واختیار، وبالجملة تنفعل 

انفعاال نفسیا غیر فكري سواء أكان القول مخّیل أو غیر مخّیل فإّنه قد یصدق بقول وال 

.)2(ینفعل عنه

إنه انزیاح عن مواضعة قائمة على مطابقة بین الدال ": التغییر عند العمري-1-4

:ویتسع للصور الداللیة التالیة. والمدلول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.70، صالبالغة العربیة، أصولها وامتداداتها: محمد العمري):1(

والتوزیع عجاز القرآني، دار مجدالوي للنشر المصطلح النقدي في كتب اإل: إبراهیم الحمداني): 2(
.114، ص)2014/2015(1، عمان، ط)2013(

.261، 260ص صالبالغة العربیة أصولها و امتداداتها،: محمد العمري): 3(

االستعارة التشبیھ

)3("استعارة من االسم استعارة من التشبیھ الضداالستعارة من 

التغییر
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فقط بل أن كما یوجبه المعنى) القول(یستعمل هو أالّ ":التغییر عند ابن سینا-1-5

التغییرات مرة، في مقدمة ثالثة عناصر تستوجب مزایا حسن دُ وترِ . یستعیر ویبدل ویشبه

.التغییرات، ومطابقات المقابالت، األفعال: الكالم هي

:على مفهوم ابن سینا فقال' مريالعُ 'علق 

جذعا عاما تتفرع عنه جمیع مكونات األسلوب، بل توجد إلى جانبه تالتغییرات لیس"

ىالقائمة على وصف األفعال وصوال إلالكنایةالمقابالت الداللیة، وصورة من صور 

.)1("التعرف على الشيء واستحضاره

ا منقول یل في اللسان وٕامّ دخ: اهو كل اسم حقیقي، وٕامّ ": التغییر عند أرسطو-1-6

مثلما . ا مغیرا مفارق و إمّ ا معقول، و إمّ ا معمول، و إمّ ن، و إمّ زیّ نادر االستعمال، وٕاما مُ 

:اآلتيجاء في المخطط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.260، صالبالغة العربیة أصولها و امتداداتها: العمريمحمد ): 1(
.263، 262صالمصدر نفسه): 2(

منقول

مفارق

)2()اإلنزیاح(التغییر 
مزیف
معمول
معقول

مخیر

دخیل
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المصطلحات التي لها عالقة بالتأویل- 2

الشعریة بجاكبسون، كان نتیجة جهود ارتبط لفظ :Poétique: الشعریة-2-1
من سار على درب جاكبسون وظیفة هسانیة، وقد اعتبر الروس بصیاغته اللّ نیین الشكال

)1(" لسانیة تتفرغ عن نحو اللغة التواصلیة

ذلك الفرع من هي" Jakobson Roman:عند جاكبسون الشعریة2-2

غة، وتهتم مع الوظائف األخرى للّ تها االشعریة، في عالقیات الذي یعالج الوظیفة ساناللّ 

)2(".بالمعدن الواسع للكلمة

یقصد بها تشبیه النظام اللغوي بقطعه الشطرنج وحده :" األسلوبیة عند العمري-2-3
ه ستق بدون قلب، أي أّنه نسق یفتقد الجانب كفیل بجعل المبتدئ في اللغة یالحظ أنّ 

.)3("وأسماءه األسلوبیةBallyباليعنههذا الجانب هو الذي بحثو . الوجداني

صةو مخصهو درجة تحول العالقات الداللیة إلى هیأة :" مرياألسلوب عند العُ -2-4
)4("متمیزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21صالبالغة العربیة أصولها و امتداداتها: محمد العمري- )1(

الشعریة دراسة مقارنة في األصول والناهج والمفاهیم ، المركز الثقافي العربي مفاهیم : حسن ناظم): 2(
.90د ت، ص 1ط) 1994(للنشر، بیروت 

.22صالبالغة العربیة أصولها و امتداداتها، : محمد العمري): 3(
501نفسه، ص المصدر ):4(
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:دياألسلوبیة عند عبد السالم المس-2-5

ونعني بدراسة : إلرساء علم األسلوب یقولهي البحث عن األسس الموضوعیة " 

.)1(" الخصائص الوظیفیة التأثیریة والجمالیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األسلوبیة في النقد العربي المعاصر، عالم الكتي الحدیث، األردن : أیوب جرجیس العطیة):1(
31، 30ص ص)  2014(1،ط)2014(
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ل التداولي المصطلحات التي لها عالقة بالمجا-3

تدخل هذه العملیة في نطاق الوظیفة الحفظیة للنظم :" مريالّنظم عند محمد العُ -3-1

عتبر أیضا كما یُ في الذهن باعتبارها حقائق نهائیة، تسهیل اإلحتفاظ بالصور واألمثلة أي

)1("درجة تحول العالقات اللفظیة إلى أشكال نصیة مخصوصة

یدخل مصطلح النظم عند الجرجاني في : " مريالعُ یقول : النظم عند الجرجاني -3-2

معناه الحصري الدقیق للداللة عل نسق أجزاء الجمل حسب ما یقتضیه النحو في كل 

)2(."موضوع وحسب األغراض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.501، 63البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص ص: العمريمحمد : ) 1(
104المصدر نفسه،ص : )2(
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:البنیويالمصطلحات التي لها عالقة بالمجال -4

العلم الذي تنتمي إّن المصطلحات تعرف من داخل :" المصطلح عند العمري-4-1

المختصون حین إلیه أو من سیاق البناء النظري لمؤلف أو مدرسة، وهذا ما یقصده 

)1("إّن المصطلحات تتعارف، أي یعرف بعضها بعضا ویحرفه: یقولون

وهو أن یستمر في " ابن سنان الخفاجي"ظهر مفهوم النسق عند " :النسق-4-2

، وٕاذا أراد أن یستأنف معنى آخر أحسن التخلص إلیه حتى یكون متعلقا الواحدالمعنى 

َوِقیَل َیا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَیا " ومثال ذلك قال هللا تعالى)2("باألول وغیر منقطع عنه

َوِقیَل ُبْعًدا ِلْلَقْوِم ◌ۖ َسَماُء َأْقِلِعي َوِغیَض اْلَماُء َوُقِضَي اْألَْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ 

)3(" ﴾٤٤الظَّاِلِمیَن ﴿

الّذي تّتحد كّل أجزاءه بمقتضى رابطة تماسك تجعل هي النظام المنسق : البنیة-4-3

ت التي تتفاضل ویحدد بعضها بعضا من الوحدات أو العالمامن الّلغة مجموعة منتظمة 

)4("یل التبادلبس
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17- 16ص ،البالغة العربیة أصولها و امتداداتها: محمد العمري): 1(
278النقدي في اإلعجاز القرآني ص المصطلح: ابراهیم الحمداني): 2(
.44اآلیة سورة هود ): 3(
118ص دت،،تها الحدیثة، دار طیبة للنشر د طالنظریة األدبیة ومصلحا: سمیر سعید حجازي)4(
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:المصطلحات التي لها عالقة بالمجال البالغي-5

مكــون مــن مكونــات النظریــة النقدیــة وثمــرة مــن ثمــرات :"البالغــة عنــد العمــري-5-1
)1("المالحظة النقدیة األولیة

مفهوم البیان ویأخذ برأیه ولم یعط نجد أن العمري یذهب مذهب الجاحظ في : البیان5-2

.مفهوما مغایًرا

البیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع  المعنى، وهتك :" البیان عند الجاحظ5-3
.)2("الحجاب عن الضمیر

.)3("ة الفروععباسم جامع لمعان مجتمعة األصول متش: البیان عند الشافعي-5-3

.كاكي، هو علم المقامات والمقاصدهو مركز البالغة عند السّ " :علم المعاني5-4

.ل لعلم المعاني، علم اإلختالفات الداللیةهو العلم المكمّ : علم البیان5-5

هو عملیات التجمیل اإلضافیة الزائدة على مطابقة الكالم للمقاصد :علم البدیع5-6

)4(."وتفاوت الداللة
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.41البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص: محمد العمري): 1(

.76البیان والتبیین، ص: الجاحظ):2(

.159ها وامتداداتها، صالبالغة العربیة أصول: محمد العمري):3(

.175صالمصدر نفسه،):4(
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" مريمحمد العُ "بعد أن تم استقراء أهم المفاهیم القرائیة وغیر القرائیة للدكتور 

ضه إلى أهم المناهج المتعددة ووصف أهم المصطلحات التي استخرجها وعّرفها، مع تعرّ 

لقي والبالغة العربیة المصطلحات التي قّدمها تعتبر همزة وصل بین جمالیة التّ نجد أنّ 

.القدیمة والحدیثة



الفصل
ثانيال



الفصل الثاني
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تمهید -

قراءة محمد العمري للجاحظ -

..قراءة محمد العمري للسّكاكي-

قراءة محمد العمري ألرسطو-

قراءة محمد العمري إلبن سنان -

القرطاجنيقراءة محمد العمري لحازم -
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:تمهید

ما كتب، وترجم بمناهجه العلمیة الواضحة، وأسلوبه في كلّ " مريمحمد العُ "تمیز 

.المراجعة العمیقةالدقیق، وقدرته على المالحظة و 

في قراءته " مريالعُ "سأحاول في هذا الجزء أن أبرز بعضا من اآللیات التي اعتمدها 

: البالغیة، حیث انشغل بعملیة قراءة البالغة العربیة، فخصص لذلك كتابا بعنوانیة و نقدال

قد ضم الكتاب العدید من ، و م1999، الصادر سنة امتداداتهاالبالغة العربیة أصولها و 

جزئین، كان القسم األول بعنوان األصول مه إلى قسمین أوالدراسات البالغیة حیث قسّ 

ا النقد التطبیقي، أمّ فیدور أولها حول البالغة و ،صا لالمتداداتا القسم اآلخر كان مخصّ أمّ 

ان اللغة، أما الثالث فیدور حول تبریر المجاز إلى بیمعیرةفصله الثاني حول البالغة و 

رها القراءة العربیة للبالغة خآقناع من البیان إلى البالغة، و اإلاإلعجاز، أما رابعه المعرفة و 

رابة الشعریة غات البالغة، والخلفیدات و صه لممهّ للقسم الثاني خصّ ا بالنسبة الیونانیة، أمّ 

األخیر فحدث فیه عن ا الفصلالتناسب، أمّ ة و كذلك بالغة الصحّ والمناسبة التداولیة، و 

.المنطقو و ودة بالنحعضالبالغة الم

ما ذلك من خالل اعتبارین أحدهو ،مة كتابه بأن التأریخ قراءةفي مقدّ " مريالعُ "یعترف 

ر المعطیات التي نمتلكها و اإلمكانیات تغیّ أنّ : "واقعي تاریخي، واآلخر قرائي حیث قال
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ما ر األسئلة المطروحة على األدب یجعل من الالزم إعادة الكتابة كلّ رها، ونغیّ التي نسخّ 

الماضي بقدر ما یغتني بمحاورتهغنيتغیرت شروط القراءة وظروفها فالحاضر یُ 

.)1(."الماضي نص مفتوح للقراءة على الدوام

هذا یعني أن تغیر األسئلة یفرض علینا إعادة الكتابة، كلما تغیرت شروط القراءةو 

ي منشغل بقراءة التراث البالغي فالعمر اإذً .اضي نص مفتوح للقراءة على الدوامالمألنّ 

.في قراءته؟النقدي، فإلى أي مدى التزم بتطبیق اآللیات القرائیةو 

تزایدت إشكالیات قراءة النص البالغي والتي فتحت المجال أمام القراء نتج عنها تعدد 

اختالف القراءات ألن النّص ىي بالضرورة إلد األفراد یؤدّ تعدّ إنّ . القراءات للنص الواحد

.واممفتوح للقراءة على الدّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

07ص. البالغة العربیة أصولها وامتداداتها: محمد العمري): 1(
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:)م869/ هـ255ت(قراءة محمد العمري للجاحظ 

:محاور هيعند الجاحظ ال تخرج عن ثالثة"البیان"أن مادة یعتبر محمد العمري 

.وظیفة البیان وقیمته. "1

.العملیة البیانیة وأدواتها. 2

.)1("وظیفة خاصة بالبیان العربي. 3

ربطه تعریفه و األولى نجد الحدیث عن طبیعة البیان وقیمته من خالل في الوظیفة 

الثانیة حدیث عن المقام بینما نجد في الوظیفة ، خطابةالالدفاع عن و اإلفهامو بالفهم 

الخط ، اإلشارةاللغة: من خاللالمعانيأحوال المخاطبین، أنواع األدلة على (الخطابي،

.)...العقدو 

ه، ضد الشعوبیین أما الوظیفة الثالثة فهناك دفاع عن البیان العربي، وتقالید

، وثقافتهمالعربي من حیث أخبار الخطباءوالمتطرفین كما نجد أیضا التأریخ للبیان

.معانیهم الحجاجیةو 
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213الحجاج في البالغة المعاصرة، ص :محمد سالم محمد األمین الطلبة): 1(
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:البیان عند الجاحظ یتنازعه مفهومان أو وظیفتانأنّ بسفي غیر لُ " مريالعُ "كما قرر 

.الوظیفة الفهمیة: البیان معرفة. " 1

.)1(" الوظیفة اإلقناعیة:البیان إقناع. 2

ة في صدور الناس، وتعني التواصل، أما الوظیفة الثانیة الوظیفة األولى وظیفة كامن

.یتحقق عنصر اإلفهامفضلهابالتي  و فهي إقناعیة صریحة

الحكیم أرسطو في بناء نة من تصوركان على بیّ "،یؤكد العمري كذلك أن الجاحظ
ىتداولها، فانحاز إلى المقام على حساب البناء اللغوي كما انحاز أیضا إلالمعرفة و 

.)2("االختیار من التراث العربي

أخذ و .العامى به إلى التخلي عن المشروع البیانيانحیاز الجاحظ إلى المقام أدّ إنّ 

:تصنیفه فمن بین هذه األفكار نذكرمختلفة مسعفة في قراءة الخطاب و أفكارا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بیروتللنشرالمؤسسة العربیةنظریات الحجاج،كتابة الجاحظ في ضوء: على محمد سلمان):1(
.159، ص)2010(1ط

.24البالغة العربیة أصولها و امتداداتها، ص: محمد العمري): 2(
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عد تام عن مفهوم ، وهزل، حیث بنى تصوره في بُ جدّ انقسام الخطاب اإلنساني إلى " /1
.الشعر عند أرسطو

أي م الجاحظ بربط األداة بالموضوع والمناسبةقامناسبة األحوال، حیث لمقام و فكرة ا/ 2

:بالمقام الخطابي، والذي أرجعه إلى أمرین

:أقدار المستمعین وأقدار الحاالت، حیث قال في ذلك

ا وبین المستمعین وبین أقدار هیوازي بینینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني و " 

.)1("الحاالت

ون عالما بمختلف أنواع المعاني، ثم یقارن بینها یعني أنه یجب على المتكلم أن یك

.المستمعین، وأقدار الحاالتوبین أقدار

) اتالفئ(تحدث الجاحظ عن أقدار المستمعین باستخدام عدة ألفاظ أهمها الطبقات أي 

.النحاة، العروضیینالمتكلمین: مصطلحات متمیزة مثلو والتي یكون لها معجم خاص،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.139بیان التبیین، ص: الجاحظ): 1(
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فانصرف فیها إلى مناسبات القول، قد یكون المستمع "أما الحدیث عن أقدار الحاالت، 

خطبة الجمعة أو العید ال تستعمل : مع اختالف المناسبة فمثالواحدا في عدة حاالت، 

.)1("فیها لغة معقدة

من خالل هذا یمكن القول بأن المقام یتجه في أغلبه إلى الكالم الشفوي خاصة في 

.المثال أعاله

حین الخطابياإلقناعو بره أساس الفهم اعتیة للمقام، و نو في معرض الت' جاحظال'عرض 

العتابي حین زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو و ": ، یقول فیه'ابيللعتّ 'استحضر كالما 

قصده بالكالم الملحون المصروف عن حقه، فهو كالم محكوم من أفهمنا بلیغ، وأنّ 

.ذلك الكالمبما كان یقصده ، ونكون قد فهمنا بالبالغة

م لِ :لهالذي قیل' بطيالنّ 'كالم نحن قد فهمنا معنى و : "اآلتي قالأما في المثال

..."معناه كان صحیحامنا أنّ لَي، و قد علِ بها َوَتَلدَ أركُ : ان؟ قالتاشتریت هذه األ

.)2('ليإذ فهمنا أنه یقصد َتِلدُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.202، 201بیان التبیین ص: الجاحظ:)1(

.202البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص : محمد العمري)2(
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.كالم للتعبیر، أي الكالم له معنى، وتعبیر صحیحالعتبر المثال األول مطابقة یُ 

.أما المثال الثاني فیعتبر تفاوت من حیث الدرجات واختالف الوسائل والتعابیر

للتأثیر واإلقناع انتقل من وظیفة اإلفهام باعتباره مطلبا سابقا"العمري أن الجاحظ، یرى 

و هذا جلي ) ینطویان على الفهم(قناع باعتبارهما مطلبین مباشریناإلإلى مطلب التأثیر و 

إلعطائهما بعدا ال في اإلشارة عندما تصاحب سلوكا أو ممارسة اجتماعیة أو فنیة 

آلة القصص أن یكون القاص أعمى، ویكون شیخا فمن تمام : لكومثال ذینطویان علیه،

.)1("من تمام آلة المغني أن یكون براق الثیاب، سيء الخلقو . بعید مدى الصوت

حبها من خالل ما یقوم به من اإلشارة هي دلیل على سلوك صافهم من هذا أنّ یُ 

.ات اجتماعیة أو فنیة مثلما سبق الذكر في المثالیسلوك

لم ینته من تعریف البیان باعتباره فهما وٕافهاما بالوسائل "' الجاحظ'أن ' العمري'یرى 

قلنا: أكد على ذلك فیما یليو "بالغة"بكلمة "بیان"غیر اللغویة حتى قایض كلمة اللغویة و 

ألنه لم یقدم أي بیان یرتب العالقة بین المفهومین، لكن تحدث ' قایض'

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

207، 206ص صالبالغة العربیة أصولها وامتداداتها، : محمد العمري:)1(
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وصفها الموضوع بغة لكتاب ثم صار حدیثه عن البالعن البیان بوصفه موضوعا ل

.)1("نفسه

هي الموضوع كلمة بالغة، ثم قال عن البالغة أنهاإن الجاحظ قارن بین كلمة بیان و 

.نفسه

أن الجاحظ لم یقدم ما یدل عل تفریقه بین المستوى العام " یؤكد العمري أیضا في كتابه،ـــ 

بالغیا . للبیان، والمستوى اإلقناعي التداولي الخاص، حیث یكون الثاني، الذي اعتبرناه

الذي اعتبرناه لغویا أو سیمیائیا، ومن هنا أعلن الجاحظ انتقاله مستوى من مستویات األول 

:لى الخاص على النحو التاليمن العام إ

)2()" الخطابة(الخطاب الشفوي البالغة البیان 

وأكد أنه یتجه" الجاحظ"ومن هنا نجد العمري انتقل إلى التفكیر في النظم القرآني عند

:نحو اتجاهین كبیرین هما

.اكيكّ عند السّ " البیان"و"المعاني"الذي یستوعب مادة : يالتركیب النحوي والداللــــ1
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وقد یستخف الناس ألفاظا ویستعملونها :" قال الجاحظ في ذلك: المعجم والمقامـــــ 2

أال ترى أن هللا تبارك وتعالى لم یذكر في القرآن الجوع إال في . وغیرها أحق بذلك منها

.)1(...." موضوع العقاب أو في موضوع الفقر المدقع 

،تكون فیهاأن تسحق الضعها التياهذا یعني أن الناس یستعملون ألفاظا في غیر مو ـــ 

.هناك أخرى لها الفضل والحق في ذلك الموضوعفي مقابل أنّ 
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:)ه626ت(كاكيسقراءة محمد العمري لل

ءته بدایة فكانت قرا" مفتاح العلوم"اكي من خالل كتابهكّ قراءة للسّ " محمد العمري"قدم 

علم بل هو مفتاح لعلم واحد هو . بالعنوان حیث قال فیه أنه لیس مفتاح لكل العلوم

حیث كان علم األدب العام هو حصیلة لكل األنواع األدبیة منها الصرف، النحو، " األدب

:اكيكّ سّ البالغة، كما تطورت وأصبحت المعاني والبیان، كما جاء في قول ال

وهي عدة . ته البد منهما رأیكتابي هذا من أنواع األدب، دون نوع اللغة،ضّمنتوقدّ "

وأوردت علم النحو بتمامه وتمامه بعلمي .... متآخذة، فأودعته علم الصرف بتمامهأنواع 

.)1("المعاني والبیان

على أساس الصرف والنحو ثم " علم األدب"هذا النص ذهب إلى بناءیمكننا القول أنّ 

.علمي المعاني والبیان

یم الثنائي إلى انزاح عن التقس"اكي،كّ لعمري إلى متن الكتاب وأرى أن السّ ثم انتقل محمد ا

:الثالثي في بناء كتابه حیث قال وجعلت هذا الكتاب في ثالثة أقسامالتقسیم
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.علم الصرف: القسم األول-1

.علم النحو: القسم الثاني-2

) 1(" . علمي المعاني والبیان: القسم الثالث-3

. وینتقد هذا التقسیم ویقول أنه تقسیم غیر مقنع" العمري"ب عقّ یُ 

لعلم النحو، فهما عنده یقومان على علم تكمیالاكي علم المعاني والبیانكّ جعل السّ "

:هر في هذا المخططواالستدالل كما یظالحدّ 

)2(" الحد واالستدالل النحو           المعاني       

المخطط أن النحو واالستدالل في خدمة طرف ثالث موجود بینهما أو أوسطهما یبین 

.أال وهو علم المعاني

اكي تقع عند تقاطع ثالث مباحث متداخلة ومتنافرة في الوقت نفسه كّ السّ إن بالغة "

على النحو التالي" مريالعُ "لها وبالتالي مثّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.481البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص : محمد العمري):1(

. خطاب الحجاج والتداولیة، دراسة نتاج ابن بادیس األدبي، عالم الكتب الحدیث: عباس حشاني): 2(
.50، ص )2014(األردن، ط
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الشعر البدیع

المنطق االستداللالبالغة المعني والبیانالنحو

یحتاج إلى التحدید المنطقي للمفاهیم أما علم البیان ینتمي كاكي سّ عند العلم المعاني

المعاني طقة وسطیة ما بین الشعر والمنطق إلى جوهر العملیة االستداللیة ویقع في من

) 1(" فتقع بین النحو والمنطق ألن مجالها التطبیقي هو الخطاب اإلقناعي

بین البدیع والمقام التداولي هو مجموع الصور الداخلة عند نقطة التقاطعأنّ " كما، 

ثم تنفرد البالغة المقامیة ) ، مجاز، كنایةاستعارةتشبیه، (ضمن علم البیان، " اكيكّ السّ "

بالمحسنات حیث یرجع )البدیع(علم المعاني، ثم تنفرد بالغة الشعر:النحويبالتركیب 

)2("زیادة الفائدة، االستحسان اإلقناع: المعاني إلى ثالثة وظائف هي" مريالعُ "

فإن البالغة المقصودة، إما أن تقصدها األصول المنطقیة" الُعمري"حسب رأي 

النحو(، أو تعضدها علوم اللغة "جماسيالقرطاجّني، و السل"والفلسفیة، مثل كتابات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).بتصرف(485، 448البالغة العربیة أصولها و امتداداتها، ص: محمد العمري): 1(

.492، 490المصدر نفسه، ص): 2(
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.)1("و المنطق) خاصة

هي البالغة التي تستهوي المراتب باألصول المنطقیة والحكمیة، البالغة المعضودة إنّ 

.العلیا، وتعضدها علوم اللغة والنحو خاصة

ا یخص اإللتفات لتشمل نصوص ضودة فیمدائرة الكتابات البالغیة المعلكن یم"كما

حو الكتابات المعضودة إلى تقدیم ما نّصین تنظیریین حیث تنوصفهالزركشي بثیر و ابن األ

)2("التماسك التي یسودها االتساق و البنیة المعرفیة، المتكاملة 

على نص االلتفات في البدیع، بوصفه النص طرأتذلك من خالل التغیرات التي و 

:البالغة في اتجاهینلتنظیریة في اابات البالغیة و المركزي في الكت

وتشمل تغییر المصطلح، وٕاضافة مفاهیم جدیدة إلى :"تغیرات في عملیة التعریف1-

أو إضافة شواهد جدیدة على الظاهرة وتحلیلها  ویقدم " ابن المعتز"المفهوم األصلي عند 

ومعنا االلتفاتات أنها اعتراض في الكالم ومثال ذلك: الباقّالني نّصا في ذلك یقول فیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل الخطاب البالغي، دراسة في تشكل المفاهیم و الوظائف، كنوز : عماد عبد اللطیف): 1(
.266ص) م2014/ ه1435(1المعرفة العلمیة، ط

).بتصرف(267- 264ص ص:المرجع نفسه): 2(
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:كان الكالم منتظما یقول ابن المعتزولو لم یعترض لم یكن ذلك التفاتا و " الغیثَ قیتِ سُ "

)1(."الخیام أیتهامتى كان الخیام الذي طلوح

لم تقع إعتراضا بین األولىي لم یفهم البیت ألن الجملة قالنالبااحثین أنّ حد البو یرى أ

)2("ت الغیث فالخیام هي المدعو له یجملة الدعاء سقتكملة لالجملة الثانیة ألنها تعتبر 

المقولة الكبرى التي یندرج نص یتكون من : "رات في السیاق التألیفي للنصیتغی-2

تقع وجودها أخرىنصوص أخرى تخصو االلتفات تحتها فتكون العالقة بین هذا النص

إلى خلق سیاق جدیدإلیهاااللتفاتي ینتمي المقولة التداخل المقولة نفسها فیؤدي تغییر

"مجاز القرآن"كانت مقولة حیث تنشأ نتیجة التركیز على جانب محدد من جوانبها، حیث

ألنها مقولة عامة تشترك الظواهر التي .ة األولى التي ألحق االلتفات بهاهي المقول

تنطوي علیها في ملمح عام هي كونها ظواهر بالغیة تعرضت النتقادات ُتخطئها و تمثل 

.)3("مشكال لغویا متصال بالعقیدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.267، 266صص تحلیل الخطاب البالغي، : عماد عبد اللطیف): 1(

).بتصرف(267، 264المرجع نفسه، ص): 2(

.268، 267المرجع نفسه، ص): 3(
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للظواهر التي تضمنتها مقولة عند محمد العمري في تصنیفهذلكلكنها تختلف في 

:في الخانات التالیة) ه210ت(المجاز عند أبي عبیدة 

القراءات، استعمال اللفظ في اختالف أوجه اإلعراب و تبادلها المواقع،تداخل الضمائر و "

النقل و والنقصان في تركیب الكالممخالفة ظاهر القول، الزیادةو غیر موقعه المتوقع،

.)1("اإللحاق الداللي

رّكز في قراءته للّسّكاكي على استكناه األبعاد "یمكن القول مما تقّدم أّن العمري 

.)2("التداولیة في البالغة العربیة القدیمة وعالقتها بالنحو والمنطق والنقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.96محمد العمري، البالغة العربیة أصولها و امتداداتها، ص): 1(

261المعاصرة، ص الحجاج في البالغة : محمد سالم محمد األمین طلبة: )2(
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:قراءة محمد العمري ألرسطو-

وثالث مقاالت وذلك مة م إلى مقدّ یجب أن یقسّ "كتاب الخطابة أنّ "يمحمد العمر "یرى

)1(:"حسب المخطط التالي

عن أنواعمن خالل الخطابة یمكن أن نقول أن تقسیم أرسطو یبدأ بمقدمة تحدث فیها

.وسائل اإلقناع فیهاالخطابة ومجاالتها، وبین 

عن األخالق الخاصة بكل نوع ثم انتقل إلى المقاالت، ففي المقالة األولى نجد الحدیث 

فسیة العامة         المقالة الثانیة فیها االنفعاالت النّ ا والحجج اإلقناعیة غیر النصیة، أمّ 

الثالثة حدیث عن األسلوب وترتیب أجزاء ا في سة الخطابیة والمثال، أمّ واألقیِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.272محمد العمري، البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص): 1(

فن الخطابة

وسائل اإلقناع)أنواع الخطابة ومجاالتھا(تقدیم 

3المقالة 2المقالة 1المقالة 

.األخالق الخاصة بكل نوع/ 1

الحجج الصناعیة غیر / 2
.النصیة

.االنفعاالت العامة/1

الخطابي القیاس / 2
.والمثال

.األسلوب/ 1

ترتیب أجزاء / 2
.القول
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اهتمام خاص فیما ىثة أمور تحتاج إلثال: "سلوب فيه فصل بینها وبین األالقول، لكنّ 

:یتعلق بالقول

:من أنواع الخطابة الثالثةنوع ینبغي للخطیب تحصیلها بالنسبة لكلّ :ةمصادر األدلّ -1

.حتفائیةاالستشاریة، القضائیة واإل

، مع والسعادةریالحكم، ومرجع النظر إلى الختقتضي المعرفة بشؤون:فاالستشاریة-

.واألسبقیاتسباختالف أوجه التأویل واختالف النَ 

).المدح والذم(،، والحسن والقبحتقتضي المعرفة بالفضائل والرذائل: اإلحتفائیة

:ا القضائیة فتتعلق بأمرینأمّ -

.الظلمىاس إلتدفع النّ وافع التي ة الدّ عطبی-1

.)1("واإلیمانالقوانین، الشهود، العذاب : الحجج غیر الصناعیة وهي-2

المناسبة لكلّ اإلقناعوسائل 'أرسطو'اعتمادا على هذه المقامات الخطابیة الثالثة اقترح "-

ارتباطا دة تكون أكثر في ارتباط الخطابة بالمقامات المحدّ .مقام أو نوع من المخاطبین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.274، 273صص البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، : محمد العمري): 1(
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حیث بدأ . بوجه قابل للمشابهة والتمثیلها تنظر فیما هو واقع فعال أو محتمل، إنّ بالواقع

وبدأ حدیثه )الشعر یحاكي أفعال الناس(بالحدیث عن المحاكاة كتابه عن الشعر أرسطو

فالشعر یحاكي . المختلفةأثیرالتّ اإلقناع و عن التصدیقات ووسائلعن الخطابة بالحدیث 

.)1("حدةوالخطابة تطلب اإلقناع في كل حالة على

:في حدیثه عن وظیفة الشاعر ووظیفة الخطیبحیث قال أرسطو

ممكن على مقتضى یجوز وقوعه، وما هوروایة ما وقع بل ماعمل الشاعر لیس "

ة هي البحث في األمور التي یشاور فیها، والتي ة الخطابومهمّ .أو الضرورةالرجحان

نظرة في خاذعن اتّ مة، وذلك في حضرة مستمعین عاجزینلیس لدینا عنها قواعد منظّ 

.)2("أمر ذي درجات عدیدة

موجه إلى العام أي أن مقامه عام، في حین أن الخطابة موجهة فعمل الشاعر إًذا

.مقامها خاصللخاصة أي أنّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.124، ص)2004(2ط). 2005(نظریة األدب في القرن العشرین، إفریقیا الشرق : محمد العمري): 1(

.124المرجع نفسه، ص): 2(
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منه فإنّ وترجمته إلى العربیة وفهمه واالستفادة'الخطابة'فبرغم تلخیص كتاب "

بل نزعوا إلى تصنیف البالغة حسب "أرسطو"لم یستثمروا تقسیم البالغیین العرب

.)1("موضوعاتها

وبین ، وحاول التوفیق بینه فن الشعر'قام بتلخیص كتاب "،"ابن رشد"كما نجد 

أنواع الشعر الیوناني، ویفرد جانبا كبیرا عن "أرسطو"العربیة، حیث تحدث البالغة 

الملحمة :المقابلة والموازنة بین األقسام الثالثةللحدیث عن المأساة، لكن ابن رشد حاول

ف رسول صی، یقول أبو الطیب المحاكاة تحاكي أحوال النفسفیرى أنّ الملهاة المأساة، 

:الدولةالروم إلى سیف 

لُ ِـ الَمَفاصَو َتْنَقدُّ َتْحَت الذُّْعِر ِمْنهُ ***   ُعْنَقهَیَكاُد الرَّْأُس َیْجَحدَ َأَتاكَ 

مُ  َماِطیِن َمْشیُیَقوِّ .)2("اِكلُ ــوََّجْتُه اَألفَ ـــــــا عَ ــــــــــــ، ِإَذا مَ ْیكَ ـــــِإلَ ***     ه    َــــ َتْقِدیُم السَّ

.النفس وأحوالها وما آلت إلیهكل شيء، ویحاكيالشاعر یصوریعني أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.125نظریة األدب في القرن العشرین، ص: محمد العمري): 1(

.252البالغة العربیة أصولها و امتداداتها، ص: محمد العمري): 2(
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ویجب على الشاعر :شبیهفي أبواب المجاز المختلفة یقول في التّ ' أرسطو'ا عن آراء أمّ "

: قال: التي جرت العادة باستعمالها في التشبیهالته ومحاكاته األشیاءفي تخیّ أن یلتزم 

ي تجري مجرى الجودةالمحاكاة التّ ، أعنىالمجرىالتي تجري هذاالالت االستدأنواعو 

بأشیاء محسوسةالمحاكاة ألشیاء، فمنها أن تكون ناعي أنواع كثیرةالطریق الصّ ى عل

ها هي الشتراكها في أحوال توهم أنّ و . أن توقع الشكل لمن ینظر إلیهاها من شأنمحسوسة 

ولبعضها ممسك الحریة سرطانامحسوسة، وذلك مثل تسمیتهم لبعض صور الكواكب 

.)1("ها هيها من جهة الشكل یمكن أن یتوهم أنّ ألنّ 

حیث اعتبره مجرد " فن الشعر"كتاب كالما من غیره عن " مريمحمد العُ "أخذ 

بعد ذلك في كتاب، یقول عبد الرحمان عت مِّ طلبته، ثم جُ ىعل" أرسطو"محاضرات ألقاها 

إلى ذلك القسم من الكتب األرسطیة المسمى وكتاب أرسطو في الشعر، ینتسب ":بدوي

ینشرها على الناس بل كانت دروسا یلقیها في ، أي تلك التي لم )المؤلفات المستورة(باسم

وع اإلیجاز وعدم اإلحكام في التألیف ، ومن خصائص هذا النّ بهعلى طالّ "اللوقیون"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ النقد األدبي والبالغة من القرن الخامس إلى القرن العاشر هجري، : محمد زغلول سالم):1(

.297، 296، ص ص)2000(1منشأة المعارف، اإلسكندریة، ط
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بشرحها أثناء اإللقاء ل هو للدرس یتكفّ خذه مذكرات أرسطو كان یتّ ألنّ ...والغموض

.)1("والمحاضرة 

الشعر كان مجرد محاضرات یلقیها أرسطو على طالبه ویقوم فمن األكید أن فنّ 

.بشرحها بنفسه لیزیل علیها الغموض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.232البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص : محمد العمري): 1(
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:مري البن سنانقراءة محمد العُ -

كان نتیجة تأثره بالبالغة األرسطیة حیث یقول محمد ق، عدول ابن سنان عن الّنسإنّ 

ا السند البالغي المنجز والِرؤیة المتحققةأمّ "...مري في سیاق تقدیمه للمشروع،العُ 

حیل بصدده على قراءة الفالسفة العرب لكتاب نكما سیأتي ف) الصحة والتناسب(

)1(."أرسطولخطابة" ابن سینا"، كما نحیل مباشرة على شرح)ألرسطو(الخطابة

لكتاب الخطابة " عبد الرحمان بدوي"في حین أن العمري اقتطف بعضا من ترجمة

أما حین نمعن النظر في االقتراحات البالغیة الكبرى المتضاربة في تاریخ ":م لها قائالوقدّ 

، قد دعم أیضا مفهوما كبیرا كان یناسب )فن الخطابة(البالغة العربیة سنالحظ أن كتاب 

المحققین للوضوح ) االعتدال والمناسبة(غة العربیة الكالسیكیة المحافظة هو مفهوم البال

والمتعة الناتجة عن حد أدن من اإلغراب ویكتب في هامش كتابه ویشیر إلى أن هذه 

)2(".الفكرة معتمدة عن ابن سینان، وتحدث خلال في طموحه إلى بالغة عامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل الخطاب البالغي في دراسة تشكل المفاهیم والوظائف كنوز المعرفة : عماد عبد اللطیف): 1(
.179، ص)م2014/ه1435(1العلمیة، ط

.278، 277صالبالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص: محمد العمري): 2(



آلیات القراءة عند محمد العمري : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51

یعتبر مفهوم االعتدال والمناسبة مفهوما یتناسب والبالغة العربیة الكالسیكیة 

.المحافظة، لكنها تحدث خلال عند ابن سنان

" تحلیل الخطاب الخطابي"، المرسوم بـ"عماد عبد اللطیف"لكن جاء في هامش كتاب 

لترجمة العربیة القدیمة للخطابة، وال إلى شرح إلى الم یرجع العمري : "ناقدا للعمري فقال

ابن سینا نفسه وهي المادة التي كانت متاحة البن سینا نفسه، بل أخذ عن الترجمة التي 

تمت في القرن العشرین، لنص یوناني كامل وحاول إقامة عالقة بین النص الحدیث 

)1(".والنص العربي القدیم

التي عرض لها "اللغة الوسط"قام محمد العمري في مؤلفه بالربط بین 

رفع عن األلفاظ المتوسطة التي تُ ":، عند ابن سینا، والتي یقصد بها)المستولیة"(أرسطو"

ابن 'درجة العامة، وال تخرج إلى الكلفة المشنوءة، ویذهب إلى أن هذا المفهوم الذي بناه

ث أرسطو معتمدا على رصید بالغي عربي متقدم، وهو المفهوم على هامش حدی'سینا

)2(."عند ابن سنانإلي انبتت علیه الفصاحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.179الخطاب البالغي، صتحلیل : عماد عبد اللطیف): 1(

.180المرجع نفسه، ص ): 2(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لفظ المستولیة عند ابن سینا هي األلفاظ المتوسطة التي عرض لها أرسطو فهي إنّ 

.ترتفع عن درجة العامة، وهذا هو المفهوم انبنت علیه فصاحة ابن سنان

كما 'الرسطو')الخطابة(إلى كتاب'ابن سنان'عند "الفصاحة"،مفهوم'مريالعُ 'رجع یُ 

ح من هم هؤالء الفالسفة العرب؟ ، وكما قرأه الفالسفة العرب، وهو لم یوضّ 'ابن سینا'قدمه 

الكندي أصال لم یتعرض ف) هـ578ت(' ابن رشد'وال ) هـ252ت (' الكندي'بالطبع ال یقصد 

بعشرات السنین، فلم یتبق سوى 'ابن سنان'لد بعد وفاة وُ " ابن رشد"والخطابة، لكتاب

)1(."للخطابةشروح، وتلخیصات لهرفت الذي عُ 'الفارابي'

مري، محتاجا إلى البحث عن أرسطو فلم یكن العُ "ابن سنان"ع ا فیما یتعلق بمشرو أمّ 

ة العربیة جاه بالغي متجذر في التربیعي التّ امتداد طب"ابن سنان"، فمشروع ه إلیهكي یردّ 

قبلهم، وهو "الجاحظ"و"المرزوقي"و"القاضي الجرجاني"و" مدياآل" بوضوح عند ى وتجلّ 

، قیمة علیا )عماد مشروع ابن سنان كما یرى العمري" (للوضوح والتناسب"جاه یعطي اتّ 

باإلبانةالذي یربط البالغة ،التعریفات المعتمدة للبالغة عند الجاحظفيویتجلى هذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.180تحلیل الخطاب البالغي، ص : عماد عبد اللطیف): 1(



آلیات القراءة عند محمد العمري : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.)1("وفعالیة التوصیل والتواصلوالسالمة من الخطأ،

وااللتفات، والقلب، وغیرها من الظواهر البالغیة لالستعارةسنان كما أن رؤیة ابن "

ي ، التّ "العمري"د ذلك ضعف أسانید ؤكّ یو "مدياآلالقاضي الجرجاني، و "تعد تطویرا آلراء 

.)2("ناهیك عن نسبة مشروعه إلیه" ابن سنان"في "أرسطو"بها إلثبات أثر یمكن أن یحتجّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفكیر البالغي عند العرب، أسسه و تطوره إلى القرن السادس دار الكتب : حمادي صمود):1(

.146، ص)2010(3الجدید المتحدة، ط

.181تحلیل الخطاب البالغي، ص: اللطیفعماد عبد ): 2(



آلیات القراءة عند محمد العمري : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:)م1285/ ه684ت (ي العمري لحازم القرطاجنّ قراءة محمد 

حول"منهاج البلغاء وسراج األدباء"ته لحازم من خالل ءفي قرا"العمري"ل ءتسا

أم حول اللفظ والمعنى، والنظم موضوع البالغة واألدب والشعر،محتواه هل كان حول

والتخییل : "یقول حازمهذه األخیرة تعتبر من عناصر المحاكاة في الشعر،سلوب ألنّ واأل

فظ المعنى، ومن جهة األسلوب، ومن جهة اللّ من جهة في الشعر یقع في أربعة أنحاء 

.)1("ومن جهة النظم والوزن

ة غیر مضمونة العواقب ها خطّ صرح بأنّ و إلى خطة الكتاب وعارضها ' مريالعُ 'نتقل اِ 

:جوانب نذكر منهاةمن عدّ 

.فظ والمعنىفریق بین اللّ التّ -"

.ظم واألسلوبفریق بین النّ التّ -

.يفریق بین الجملي و النصّ التّ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.500البالغة العربیة أصولها و امتداداتها، ص : العمريمحمد ): 1(



آلیات القراءة عند محمد العمري : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.)1("تداخل منهاج الكتاب-

كرار ه راجع إلى تداخل مواد الكتاب وعموم ظاهرة التّ نّ ألهذا التقسیم 'مريالعُ 'عارض 

.من األقسام إلى المناهج التي هي أجزاء األقسامر ویمتدّ حیث وجد فیه الرقم أربعة یتكرّ 

عند حازم البقاء الحجاجي للنّص "مري في دراسته لحازم إلى الحجاج، فكان العُ قتطرّ 

فوجب أن . ظمى النّ صالها إلى خلق ترابطات وعالئق تسمّ ا كانت األلفاظ تنتهي في اتّ لمّ 

.)2("ظم باأللفاظتكون عالقة األسلوب بالمعالم كعالقة النّ 

ائتالف الكالم من األلفاظ نالفصول الحساب، كما یحسنیحسن نظم القصیدة م"كما 

.)3("الحسان

ما"ى األسلوب، فوس فتسمّ المعاني إذا كانت تنتهي إلى ترك أثر في النّ ا فیما یخّص أمّ 

یجب اعتماده في تحسین موقع األسلوب من النفوس فذكر أفضل األحوال الطیبة والسارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.502البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص : محمد العمري): 1(

.501المصدر نفسه، ص ): 2(

محمد الحبیب بن خوجة، دار الغرب قیقتحمنهاج البلغاء وسراج األدباء، : حازم القرطاجني): 3(

.297، ص)1981(2اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط



آلیات القراءة عند محمد العمري : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.)1("ها یبسط النفوسجدر وأ

ظم زة والنّ ة مخصوصة متمیّ ة تحول العالقات الداللیة إلى هیئهو درجإًذااألسلوب"

المعاني ومعنى ذلك أنّ .یة مخصوصةاللفظیة إلى أشكال نصّ ت ل العالقاهو درجة تحوّ 

.واألسلوب والنظم أدنى إلى التركیب،واأللفاظ أدنى إلى البساطة

فظ و المعنى و مستوى مستوى الجملة مبحث اللّ : ره على مستویینحازم تصوّ كما بنى 

.)2("النص، و یعالجه مبحث النظم واألسلوب

ي یسمح باستیعاب التراث النقدي إلى هذا البناء الذللوصولفقد عمل حازم بجهد " 

. )3(..." البالغي بكل مكوناته الجوهریة والثانویة بما فیها العروض والقوافي في السرقات و 

:قال حازم في هذا الموضوعو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.285منهاج البلغاء، ص: حازم القرطاجني): 1(

.501البالغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص : محمد العمري): 2(

عالم الكتب الحدیث، األردن أسالیبه، الحجاج في الشعر العربي بنیته و :میة الدریديسا):3(

62، ص )2011(2،ط)2011(



آلیات القراءة عند محمد العمري : الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخطابة شروط الشعر و تعضد هذه األشیاء باالستدالالت، خطابیة محضة أو بوجودوقدّ "

الشعر أفضل في ما كان بهذه الصدفة فهولمحاكاة توجد فیها مع اإلقناع، و ن امعا وكو 

من اإلقناعصناعة الشعر لها تستعمل شیئانف اآلخر أیضا یقع في الشعر ألنّ الصّ و 

.)1("تخیالتمصناعة الخطابة لها أن تستعمل شیئا یسیرا من الكما أنّ 

حقیقة األمر لیرفد ه یأتي حازم على أهمیة اإلقناع بل یشترط توفره في الشعر ألنّ هنا یركز

حین یعدل الكالم تتشكلي الشعر التّ یعجز منفردا عن تحقیق ماهیةالتخییل، إذ التخییل 

الشعر ال یناقض و " :قال حازم.)2(" غو في اآلن نفسهعن الكالم العادي، و ینأى عن اللّ 

ل على حقیقة الشعر فلذلك وجب ویتمثّ خییل قد یحیل الشيءم به، وهو التّ الیقین ما یتقوّ 

، وال یكون في الكالم المقنع ما لم یعدل به وغیر صدقل صدق خیّ أن یكون في الكالم المُ 

هو من هذا فالغرضاإذ.)3("مناف للیقینالظنّ الغالب خاّصة و الظنّ التصدیق إالّ 

. ،ألّن الحجة تلعب دورا أساسیا في تحدید الخصائص الحجاجیةاإلقناع

.الشعریةصوص عبیر عن النّ وسیلة للتّ حازم جعل من اإلقناع یمكننا القول أنّ 
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.65الحجاج في الشعر العربي بنیته و أسالیبه، ص: سامیة الدریدي):1(

65ص : المرجع نفسه): 2(

.70صمنهاج البلغاء،: حازم القرطاجني):3(
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من هو محمد الُعمري؟

م 1945محمد بن عبد هللا حمو الُعمري، من موالید بسكورة جنوب المغرب، سنة 

تعّلم القراءة وحفظ القرآن الكریم وبعض المتون والمنظومات على ید والده في قریة 

معهد محمد (ارودانت استقالل المغرب التحق بالمعهد اإلسالمي بمدینة تالحارة وعند 

على الشهادة )م1968إلى سنة م 1958(جعل من هذا المعهد سنة )الخامس حالیا

وهي میزة نادرة وقتها في هذا (اإلبتدائیة والثانویة والبكالوریا األصلیة بمیزة حسن 

فرع (التحق بجامعة محمد الخامس م 1968، وفي سنة )المستوى الدراسي المغربي

على م1972إلى م1968، حیث حصل على اإلجازة في األدب العربي من سنة )فاس

في نفس الفترة على الكفاءة التربویة للتدریس وحصل . أربع میزات أي میزة عن كل سنة

.بالمدارس الثانویة

تابع تكوینه الجامعي بموازاة التدریس حیث حصلم،1981إلى م 1972ومن سنة 

حصل على شهادة استكمال الدروس م1974وفي سنة . فیها على دبلوم الدراسات العلیا

ناقش م 1989وفي سنة . من جامعة محمد الخامس بالرباط) شهادة الدروس المعمقة(

رها إلى درجة أطروحة دكتورة الدولة في األدب العربي من نفس الجامعة فترقى على إث

إلى درجة أستاذ التعلیم العالي، التحق خالل السنة م1993أستاذ محاضر، ثّم ُرقي سنة 
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أستاذ للبالغة والنقد ب بجامعة سعود بالریاض ادبكلیة اآل،م1996-1995الجامعیة 

.جلة دراسات أدبیةمیمائیة و یشتغل منصب مدیر مجلة دراسات ساألدبي، كما

:العلمیة والجمعیاتعضویته في المجالس 

.)مكونات وآلیات اشتغاله(اإلشراف على وحدة التواصل وتحلیل الخطاب ــــ

التعلیم اهخبیر معتمد لدى اللجنة الوطنیة لمنح االعتماد في الدراسات العلیا والّدكتور ــــ

.م 1997التابعة لوزارة التعلیم العالي ابتداء من سنة 

.م1997سنة یة لكلیة األدب عضو منتخب باللجنة العلمــــ 

م1992-1990عضو مجلس جامعة سیدي محمد بن عبد هللا سنة ــــ 

.عضو اللجنة العلمیة لشعبة اللغة العربیة في أواخر الثمانینیاتـــ 

.اب المغربعضو اّتحاد كتّ ـــ 

وتسییر لجنة الحوار الثقافي والبحث العلمي بكلیة األدب بفاس بمشاركة إنشاءــــ

التخصصات عامة من جمیعأشرفوا على إلقاء محاضرات(من األساتذة مجموعة 

.)م1989- 1988لعموم طلبة الكلیة طوال السنة الدراسیة

.جمعیة مدرسي اللغة العربیة بالدار البیضاء في أواخر السبعینیاتعضو مكتبـــ
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:الجوائز التقدیریةــــ

البنیة الصوتیة سنة : جائزة المغرب الكبرى للكتاب، عن كتاب تحلیل الخطاب الشعريـــ

.م2007

األبحاث التي تناولت : في موضوعجائزة الملك فیصل العالمیة، فرع اللغة واألدب،ــــ

.البالغة العربیة

:المشاركة في اللقاءات العلمیة

اللقاءات الثقافیة في المغرب والعالم العربي وخاصة في شارك في العدید من الندوات و 

:ثالث سنوات األخیرة

تقدیم ورقة حول اإلیقاع في القصیدة العربیة الحدیثة في الملتقى األول للشعراءــــ1

.العرب في تونس

.تونسبجامعة" محمود المسعدي"المشاركة في ندوة تكریم األدیب المفكر التونسيــــ2

في موضوع ا شعبة الفلسفة بكلیة األدب بفاسمالمشاركة في یومین دراسیین نظمتهــــ3

.الشعرالفلسفة و 
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الغربیة بكلیة اآلداب في البالغتین العربیة و اإلقناعالحجاج و : المشاركة في ندوةـــ4

.م1998في سنة "السخریة آلیة حجاجیة: "، بموضوع"مكناس"

.، تنظیم المجلس األعلى للثقافة في مصر"المصطلح األدبي:" ـــ المشاركة في ندوة5

نظمتها كلیة اآلداب "الجامعة والشراكة"، "العلوم اإلنسانیة": المشاركة في ندوةــــ6

انفصال :كانت مداخلته بعنوان، و بالتعاون مع جامعة محمد الخامس بالرباطبالمحمدیة

.الدرس األدبي عن المحیط المعرفي

البن طفیل، تنظیم وحدة التواصل "حي بن یقضان: "المشاركة في یوم دراسي حولــــ7

.و تحلیل الخطاب بكلیة اآلداب بفاس

ب في موضوع بكلیة اآلداالباحثینالطلبةإلقاء محاضرة ضمن أنشطة جمعیة ـــ8

.النسق المعرفيمصطلح الدرس األدبي و 

...نادي المواطنة بفندق :الحداثة من تنظیمحول المواطنة و : المشاركة في ندوةـــ9

.بالدار البیضاء
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:و هي اآلتيفي المجال البالغي و النقدي"محمد العمري"تنوعت مؤلفاتو تعددت

السنةعنوان المؤلفات

.في بالغة الخطاب اإلقناعي-1

.تحلیل الخطاب الشعري البنیة الصوتیة-2

.في الشعر العربي القدیمالصوتياتجاهات التوازن-3

.بالغیةلالرؤیة االموازنات الصوتیة في -4

القرنین السابع عشرالثقافة واألدب في مغربوقضایارانيفاإل-5

.الثامن عشرو 

.)ترجم بمشاركة محمد الولي(جان كوهن: بنیة اللغة الشعریة-6

.المعاصرة مارسیلو داسكالاالتجاهات السیمیولوجیة-7

.هنریش بلیت: البالغة واألسلوبیة: ترجم-8

.)مقاالت مترجمة(في القرن العشرین األدبنظریة -9

.اإلفرانيسهل محمد ابن المسلك السهل في شرح توشیح تحقیق-10

.البالغة العربیة أصولها و امتداداتها-11

م1986

م1990

م1990

م1991

م1992

م1986

م1987

م1989

م1996

م1997

م1999
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم

المصادر والمراجع

الحمداني، المصطلح النقدي في كتب اإلعجاز القرآني، دار مجدالني للنشر إبراهیم -1
م2015-12014، عّمان، ط)2013(والتوزیع 

عالم الكتب الحدیثجرجیس العطیة، األسلوبیة في النقد العربي المعاصر، أیوب -2
.م2014، 1،ط)2014(األردن

حسن ناظم، مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في األصول والمناهج والمفاهیم، المركز -3
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ملخص

عتبر التراث البالغي رمزا من رموز األمة العربیة، لكن كان علم البالغ من أبرز یُ 
وكیفیة قراءة العلوم فیها، وازدادت إشكالیات وقضایا المناهج المصطلحات الخاصة به

.النص البالغي النقدي

البالغة العربیة أصولها " مريحمد العُ مُ "كان ذلك من خالل دراستنا الوصفیة لمدونة 
" إشكالیة المنهج و المصطلح عند العمري"وامتداداتها، حیث تناولنا في الفصل األول 

الذي مزج بین عدة مناهج واعتمد على عدة مصطلحات بالغیة، أما الفصل الثاني فجاء 
والذي قمنا فیه بتقدیم أهم القراءات التي تطرق إلیها في مدوناته، " آلیات القراءة"حول 

البالغة فاعتمد على منهجیات متعددة ومتنوعة لقراءة البالغة العربیة موقع لها في تاریخ
.العالمیة

:الكلمات المفتاحیة

.المنهج-

.آلیات القراءة-

.البالغة العربیة-
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