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  جدلية الرتاث و احلداثة يف قراءة النص املعريف

  البالغة العربية أمنوذجا

  جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة اليزيد بلعمش .أ

  

السياســـية  يف العديـــد مـــن اـــاالت احلادثـــة يف العصـــور املتـــأخرة حصـــل : يف ظـــل التحـــوالتامللخـــص 

املســـتوى  يفوقـــد أثـــر ذلـــك بـــدوره  ,رقـــات بـــني مرجعياــا ومآالـــاواالقتصــادية واالجتماعيـــة كثـــريا مـــن املفا

  أو من جهة اإلنتاج احلاصل من وراء ذلك.  ,العلمي والفكري سواء من ناحية األطر اليت كانت تسريه

أو على حسب ما متلي عليه هذه  ,ومل ينطلق الفرد يف تعامله مع هذه املعطيات اجلديدة من فراغ 

, تراثا, وإمنا صدر يف ذلك عن تراكم معريف سابق ينتمي إليه يسمى حداثة واليت تسمى التحوالت

, وأخرى ترجعه إىل (احلداثة) وعندئذ وقع بني جاذبينت: جاذبية تشده حنو هذه املعطيات اجلديدة

واحلداثة, وقصد خربة السلوك الرتاث دلية ـ: ج, فوقع بني جدلية ذات طرفني هي(الرتاث)ىلمرجعياته األو 

, لفاعل من السلوك املأزوم املزكوميف للفرد يف ضوء هذه اجلدلية وأثرها عليه ومتييز السلوك املنتج وااملعر 

ارتأينا أن نراجع أثر هذه اجلدلية يف اخلطاب البالغي احلديث. من خالل هذه املداخلة البسيطة. واهللا 

  املوفق.

م سرا يراودين, هو ييب الشديد الشروع يف عرض هذه املداخلة, ال أكتمك قبل: ما قبل المقدمة 

من الولوج يف مثل هذه املسائل, وال أستطيع إنكار هذا التهيب أو التنكر له, ما دام أنه سر ميأل القلب, 

أنكرت نفسي, فهو إذا موجود فأفصح عنه وال أبايل, وال أفعل فعل الذين ينكرونه, ألين إن أنكرته 

  ال يصلح.  واستلبت نفس غريي قميصا أتسرت به, وهذا

وال تظنن أن هذا التهيب هو الذي مينعين جيعلين مرتددا, وإمنا الشعور حبجم املأساة النامجة عن 

الكالم يف مثل هذه املوضوعات, إذ احلديث فيها هو حديث عن املنهج ال عن املوضوع, وقد جعلنا يف 

إغراقنا يف البحث يف , بفعل هذه اآلونة احلديث عن املنهج هو األصل أو هو املوضوع ونسينا املوضوع

منا أن نتحدث عن منهج معاملة مسائل املنهج فصار عندنا منهج هذه املسائل. وهذا بدوره احتاج 

املنهج, مث إن منهج املنهج حيتاج إىل منهج, وعندئذ فتح الباب على متتالية أساسها :احلديث عن 

  يل. دودها: الكالم اخلارج عن املوضوع, وحلها مستحاملنهج, وح

واحلقيقة هذه هي, فمنذ أن بدأ احلديث عن املنهج نسي املوضوع, فضاع النص, فلم يعد هناك من 

  حيسن فهم النص سواء النص املعريف أو النص األديب, إال القلة , رغم كثرة املتعلمني والعارفني. 

شخصيتنا العلمية, احلديث عن املنهج فقد املنهج, فلم يعد لنا منهج نتميز به, وميثل ومنذ أن ظهر 

  فالناس صرعى بني ضائع تائه, وبني مسلوب العقل ال حيسن إال تكرار ما ينقل. 

مث ال تلمين بعد هذا التهيب عن الكالم, ألنين حاولت أن أمتثل قول القائل: فلما رأيت اجلهل يف 

  اجلهل احلداثة ... الناس فاشيا جتاهلت, واقرأ بدل 
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قص احلاصل يف هذه األوراق, هذا التهيب عذرا أعتذر به عن النوأعود إىل الكالم مصطحبا معي 

   عن عدم الرضا متام الرضى عما مجعته. 

ظروف احمليطة ا, فإذا كانت تلك لإن استقرار املعارف وثباا يف عرب الزمن خاضع ل: مقدمة 

التحول والتغري سرى  الظروف دائمةكانت الظروف ثابتة مستقرة, انتشر هذا االستقرار يف املعارف, وإذا  

املعارف والعلوم هي من , ألن موجاتهت, وماجت ب جمال املعارف, فاضطرت باضطرابهذلك التحول يف

إنتاج الفكر, والفكر هو املرآة العاكسة ألحداث الواقع ومهومه, هذا بعد أن حياول منذجتها على وفق 

  . وميوله ومقاصده هاجتاهات

 ,حىت تتحقق لنا درجة االختالفعدمه هي مقارنة آنه بسابقه, من  ومرجعية قياس استقرار الظرف

االستقرار من عدمه, ألنه ال وجود إىل  وإال فإن املستوى الزمين الواحد ال ميكن من خالله الكشف عن

  مفارقة ثانية ميكن اعتمادها أرضية للقياس.

قوة, فهو و حنكة وجتربة  ريفعملإن النظر يف حركية املعارف وربطها بالظروف احمليطة ا مينح اجلانب ا

وعلى , من غريها ةجراءات والوسائل الناجعاإلوانب القوة ومييز له جوانب الضعف, ويعرفه بيعرفه على ج

مراجعة البالغة العربية باعتبارها متثل ملتقى العلوم العربية, لنقارن حاضرها  توفق هذا اإلطار ارتأي

من تعديل يف منظومته املعرفية, وأيضا إجراءات, أو ما دخله اكتسبه هذا العلم من ما ومدى مباضيها, 

لكشف عن منطية هذه التعديالت, وقد تقرر أن نشرع يف هذه الدراسة من حتديد طبيعة الظرفني اللذين ل

ومها الرتاث باعتباره هو اإلطار الزمين السابق, واحلداثة باعتبار اإلطار الزمين  ,حصرنا بينهما البالغة

  الالحق. 

: من الناحية اللغوية جاءت من كلمة "ورث" ألن أصل التاء فيه "واو", وهو مفهوم التراث -1

) َو�0ُِ�,�َن 19َو0َْ/ُآُ$�َن ا��,َ�اَث َأْآ�ً َ�ًّ� (﴿, ومنه قوله تعاىل:1ما خيلفه الرجل لورثته

) �ًمن حالل وحرام يلمون مجيع تركة امليت (الفجر). ومعناه:"كانوا ﴾)20اْ�َ�َل 2ُّ�ً� َ	ّ

إىل أن  ,وظلت كلمة الرتاث حمدودة املعىن واالستعمال تنوب عنها املرياث ..., "2ويسرفون يف إنفاقه"

                                                           

   ).   4809, (ص: "ورث", مادة 06دار املعارف, الد  ابن منظور, لسان العرب, 1

, 1القــاهرة, ط-مكتبــة الســنة, العــريب حــول حتقيــق الــرتاث دراســات نقديــة يف الــرتاثقطــوف أدبيــة عبــد الســالم, حممــد هــارون  2

ال ثالثـة مـواد, وهـي: وقد أشار املنصف فبل هذا إىل أنه مل يـرد يف العربيـة مـن الكلمـات الـيت تبـدأ بالتـاء إ ).12(ص: م, 1988

باخ), تــــوث(وهي لغـــة ضـــعيفة يف التــــوت). وهنـــا ملـــا وجــــد ليـــث: ضـــرب مــــن جنيـــل الّســـتفث(إذهـــاب الشـــعث والــــدرن), تلث(التّ 

هـذه التـاء منقلبـة عـن واو كالتخمـة  الصرفيون أن هناك كلمات أخرى ابتـدأت بالتـاء لـيس هلـا مـادة لغويـة ترجـع إليهـا, حكمـوا بـأن

غــري قــوي, ووقــع يف أول الكــالم وجــد , والتهمــة مــن وهــم ال ــم, قــالوا وعلــة يف ذلــك أن الــواو حــرف علــة فإــا مــن وخــم ال ختــم

    ).  13, 12, 11حبرف أجلد منه فكان التاء. انظر: (صص:  اإلتيان
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اضي: ماضي فألفينا هذه الكلمة تشيع بشيوع البحث والتنبيش عن امل ,دخلنا هذا العصر احلديث

  . 1إىل القدمي بصلة" نون واآلداب والعلم والقصص وكل ما ميتف, وماضي احلضارة والالتاريخ

هو مادي ومعنوي, املادي  األمور املادية لتشمل ما نيف داللتها م اتساعإذا: ما حدث للكلمة هو 

وكل ما  ,كل ما له عالقة بشؤون الفكر والثقافة واألدب والدينمن األموال واآلالت وغريها, واملعنوي  

تجعل منهم خلفا لسلف, ولعل ابن فارس كان اليت جتمع بني أبناء جيل واحد ل بالتركية الروحيةتعلق 

, وهو أن يكون الشيء لقوم مث لثاء كلمة واحدة والورث واملرياثيقصد هذا املعىن بقوله: "الواو والراء وا

عن  إذ ميكن هلا أن تعرب ,االحتماالت ة" واسعسبب, فإن كلمة "2"بسببيصري آلخرين بنسب أو 

ا ميكن هلا أن تشمل الروابط املعنوية املتمثلة يف التاريخ كم  ,بعض الروابط احلسية من غري النسب

   واحلضارة والذاكرة واهلوية والسلوكات... وغريها من األمور الروحية. 

, أي الزمن السابق واملتقدم, الرتاث إمنا هو مقياس زمينمفهوم حتديد وما نلحظه هنا أن املقياس يف  

أي مل يسبق حتديد هذا بطريقة عملية ال نظرية,  ذا املفهومهز متيّ وكان , ولذا فهو يتداخل مع القدمي

كما أننا نلحظ أن من مقاييسه أن   .املفهوم بتنظري, إمنا حتدد هذا املفهوم يف اجلانب العملي والتطبيقي

  يكون من خصوصيات تلك البيئة, ومن إبداعهم , مبعىن أنه أصيل فيهم. 

واألصالة, وهذا (القدم) : الزمن ث هيديد مفهوم الرتاهذا نستنتج أن العوامل املتحكمة يف حت منو 

 ؛ منها: أي هذين العاملنييفتح الباب على جمموعة من التساؤالت أرى أا جديرة باملناقشة والتحليل

دخل فعال  أي هذين العاملنيمن الناحية النظرية ؟ والذي يهمين: الرتاث مفهوم يدخل فعال يف حتديد 

من هذين السؤالني ميكن أن و  ؟عند القراءة وبناء املعرفة من الناحية التطبيقية  يف حتديد مفهوم الرتاث

إىل عوامل صحيحة يف حتديد حيتكمان هل البحث والقراءة املعرفيني اليوم قل إىل سؤال تقييمي هو : تنن

  مفهوم الرتاث؟ 

, وذلك لتنوع فاألمر فيها عسري مثلما سنرى ,: أما بالنسبة لضبط مفهومهامفهوم الحداثة -2

املقاييس اليت تضبطها, فإذا جئنا إىل حتديدها من الناحية املدخل اللغوي, فهي كما يقول ابن فارس: 

يؤكد , 3أصل واحد, وهو كون الشيء مل يكن, يقال: حدث أمر بعد أن مل يكن" "احلاء والدال والثاء

لشيء إذا قرن بقدم ضم واحلديث نقيض القدمي, ويقال حدث ا"هذا املعىن ابن منظور بقوله: 

مل معروفا يف   ما"ومعناها :  ,, وعليه قوله صلى اهللا عليه وسلم: " إياكم وحمدثات األمور"4"لالزدواج

                                                           

 ).  12املرجع نفسه (ص: 1

    ).  953م, كتاب الواو, (ص:2008القاهرة, -أمحد بن فارس, مقاييس اللغة, دار احلديث 2
  ).  199ص:( , كتاب احلاء,ابن فارس, مقاييس اللغة 3

 . 896, ص: "حدث" مادةلسان العرب,  4
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احلادث, فهو ذا املعىن  الجديدمبعىن احلديث  , وهذا املفهوم يشي بأنّ 1سنة وال إمجاع" كتاب وال

إذ يشرتط فيه مفهوما منه,  أضيقضح أنه , ويو لك المعاصريدفع تصور أن يكون احلديث هو جمرد 

املصدامة معه, يقول: "واحلداثة ال و اجلدة, ويذهب بعضهم إىل أن هذه اجلدة ال تعين دوما رفض القدمي 

بقدر ما تعين االرتفاع بطريقة التعامل مع الرتاث إىل مستوى  ,تعين رفض الرتاث وال القطيعة مع املاضي

الءم العصر وأحواله وغاياته, وهو ما ا جنعل هذا الرتاث يظهر يف مظهر ينن, مبعىن أ2ما نسميه باملعاصرة"

هو زرع روح املعاصرة يف الرتاث, يكون دور احلداثة ذا املعىن وعليه  .التجديدـيسمى يف العادة ب

 وهنا يربز املقياس. , دون أن يكون هناك تعارض بينهمالالرتقاء به من إطاره الزمين إىل إطار زمين آخر

 كانفما   كبرية,كما أن مفهومها على هذا االعتبار هو نسيب بدرجة    الزمين يف كما برز يف مفهوم الرتاث.

بنا كثريا من ب , وهذا املعىن يقر يكون تراثا غدا ا هو حديث اليومباألمس صار تراثا اليوم, وم احديث

    فكل من أبدع شيئا أوال, كان حمدثا له.  , اإلبداعمعىن 

, ويتداخل الرتاث ارتبطبالبيئة الزمنية كما  مرتبطمفهوم مفهوم احلداثة هو ف ؛احية النظريةهذا من الن

, لكن املهم من هذا هو النظر يف الناحية العملية ويف الجديد والتجديد والمعاصرة واإلبداعمفهوم مع 

   ؟غري هذه متاما  له صورا أخرى نّ أم أأينحصر مفهوم احلداثة يف هذا االستعمال  ,املستوى التداويل

, أو ربطها بالواقع الثقايف الذي  وواقع العمليمن جانبها التداويل إن البحث يف أصل هذه الكلمة 

وارتبط ا, بداية النهضة العربية كان أن ظهوره   جند ,كان يعيشه العريب يف بدايات تداول هذا املصطلح

املاضي شرعيته اليت كان يتمتع ا, فحاول  وذلك بعد النكسة العربية يف بدايات السبعينيات, حيث فقد

تكسر, تبحث عن شرعية يف حتاول جتاوز السقوط وال حداثة عربيةجيل من املثقفني تقدمي نسخة من 

كان هلا اهلدف نفسه؛ هو حماولة التخلص من   حداثةناسب ذلك وجود ضة أروبية أنتجت . املستقبل

 اعربي حنو األمام, فأنتج هذا ارمتاء وج من حالة الضياع والسريالواقع الثقايف واالجتماعي والسياسي واخلر 

حقق هذا الغرب الذي  , خاصة بعد أن شعر بالدونية أمام3يف أحضان هذه احلداثة اليت كان ينشدها

  .   يف ذلك الزمن نوعا من التقدم الصناعي

, القطيعة عن القديم إعالنعىن هنا مبمفهوم احلداثة هنا خيتلف عن سابقه فهو  فإنّ  ,وأمام هذا

عندئذ بدأ وقد توسع هذا املفهوم إىل حماربة الدين والثورة عن النظم والتقاليد واألعراف.  والتخلص منه.

وهلذا املفهوم والصراع أسبابه ودوافعه متنوعة.  ااحلداثة, وقد أخذ اجتاهات وصور الرتاث و الصراع بني 

  اإلسالمية فإنه يعسر أن جند مربرا قويا يفسر هذا الصراع  أما يف احلضارةاملنطقية يف احلضارة الغربية. 

                                                           

 الصفحة نفسها.  ,نفسهاملرجع  1

   . )15: (ص ,1991, 1دراسات ومناقشات, مركز دراسات الوحدة العربية, ط حممد عابد اجلابري, الرتاث واحلداثة 2

 ,  26, 24, 23, ص: 232بة من البنيوية إىل التفكيكية, عامل املعرفة العدد انظر: عبد العزيز محودة, املرايا احملد 3
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"إن تكوين أي مفهوم خيضع لعملية  :  راث والحداثة في البالغة العربيةجدلية الت -3

ذهنية معقدة ودقيقة, يسبقها أوال اجتاه الفكر بإرادة سابقة حنو جمموعة من املدركات لتنظيمها يف تصور  

, وجدلية الرتاث واحلداثة وهو 1اس بالوحدة الشاملة اليت تنتظمها"كلي جامع, وعلى أساس اإلحس

أن يقصد الكاتب أو الدارس  أي ؛مفهوم من املفاهيم اليت يشرتط لتكوينها هذا العامل, وهو املقصدية

وأخذ وعطاء. وحىت  ,"الرتاث واحلداثة", وقد قامت بينهما عالقة مد وجزر :نشوء مفهومني متقابلني مها

من أمهها الباعث ك توجه حنو وجود نشوء هذه اجلدلية كمفهوم ال بد من وجود عوامل أخرى يكون هنا

أو احملرك الذي يبعث حنو تلك اإلرادة, وهذا عادة ما يكون مصدره الواقع اخلارجي, فجدلية الرتاث 

العامل العريب واحلداثة يف األدب العريب عموما مل تكن لتكون "لو مل يكن الواقع االجتماعي والثقايف يف 

قد استوعب هذه املتناقضات بني أمناط متوازية من عهود بعيدة يف جمال التفكري والتعبري والسلوك 

  . 2الفكري واألخالقي وبني أمناط حديثة مستوردة أو وافدة من الغرب"

لبالغة وانطالقا من هذه املسلمات فإنه ال ميكن لنا رصد بداية حترك هذه اجلدلية يف اال املعريف ل

, فهي الكفيلة بأن توضح لنا زمن بروز تكوين إال إذا استعرضنا السرية املعرفية لتاريخ هذا العلم العربية

  مفهوم هذه اجلدلية. 

  :  : مراحل البالغة العربية3-1

قـد مـرت مبراحـل متعـددة وأطـوار  ةعلى أن البالغة العربيـة يف مسـريا التارخييـ تلتقي أقوال الدارسني        

  خمتلفة, بسبب الظروف اليت أحاطت ا وبدارسيها واملؤثرات اليت عاشوها.

وقــد اختلفــت كلمــام وآراؤهــم يف حتديــد هــذه املراحــل واألطــوار تبعــا الخــتالف املنعرجــات الــيت يركــز     

دومـا يواجـه  -أعـين التـأريخ للعلـم  -عليها كل واحد منهم, وكمـا هـو معلـوم أن هـذه املرحلـة مـن الدراسـة 

منهجيــة متعــددة, " لعــل أشــدها عســرا وأوالهــا بــالتفكري والتــدبري االهتــداء صــعوبات عمليــة و فيهــا الــدارس 

ن الباحــث مــن إبــراز مــا يعتــربه أساســيا مــن حتديــد الفــرتات احلامســة يف تطــور ذلــك إىل املســلك الــذي ميّكــ

امتـدت الفـرتة تشـعبت القضـايا  العلم, وتزداد الصعوبة تبعا للحيز الّزماين الذي يتنـزل فيـه البحـث, إذ كلمـا

وتداخلت األسباب واختلطت كليات العلم جبزئياته فتدق املقاييس اليت منيز ا بـني الفـرتات وقـد حتتجـب 

, لـئن كـان صـاحب هـذه 3أقلهـا جـدوى يف ضـبط التحـوالت الكـربى" -رمبا-ويتعلق الناس منها مبا يكون 

مين للبالغة العربية يف عهدها القدمي, فـإن األمـر بالنسـبة الرؤية ارتكز على احلدث اجلاحظي يف التقسيم الز 

                                                           

  ).  553حممد الكتاين, الصراع بني القدمي واجلديد يف األدب العريب, (ص: 1
 املرجع , الصفحة نفسها.   2

ات اجلامعــة التونســية, محـادي صــمودي, التفكــري البالغـي عنــد العــرب أسسـه وتطــوره إىل القــرن السـادس "مشــروع قــراءة", منشـور  3

 ).  13م, (ص: 1981
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للعصــر احلــديث يبقــى أشــد خطــورة وصــعوبة منــه, وهــذا بســبب تعــدد اآلراء واالجتاهــات وكثــرة املنعرجــات 

واألفكار, إال أّن الطابع العام لـه يّوحـد بـني أجزائـه لنعـده مرحلـة مـن مراحـل البالغـة, فنسـتخلص مـن هـذا 

ر للبالغـة العربيــة علـى امتـداد اخلــط الـزمين مــن ظهـور الدراسـات اللغويــة إىل يومنـا هــذا, أنـه ميكـن أن نتصــو 

  , هي: 1ثالث مراحل كربى

األوىل هلـــــا حـــــىت قبيـــــل  ت: وميكـــــن حصـــــر هـــــذه الفـــــرتة يف مـــــا بـــــني البـــــدايامرحلـــــة النشـــــأة والتطـــــور -1

ـــز هـــذه املرحلـــة أن البالغـــة كانـــت تتطـــور فكـــرة فكـــرة وســـط  العلـــوم العربيـــة األخـــرى, الســـكاكي, وممـــا ميي

استجابة ملا متليه طبيعة احلياة وشؤوا سواء تعلق األمر باملسائل الدينية؛ وقد كانت هلا نصيب األسـد مـن 

ذلــك, أو تعلــق األمــر باملســائل الشــعرية ودراســتها ممــا لــه صــلة بــالعلوم الدينيــة, فرجــع األمــر كلــه إىل الــدافع 

سـحة األدبيــة ألن علمـاء هــذه الفـرتة كــان هلـم زاد قــوي مـن البضــاعة الـديين. وقــد غلـب علــى هـذه الفــرتة امل

  األدبية. 

: وتبــدأ هــذه املرحلـة مــن الســكاكي مــع ظهـور كتابــه "مفتــاح العلــوم" مرحلـة إعــادة الصــياغة والتقعيــد -2

حىت بدايات العصر احلديث, ويف هـذه املرحلـة انصـرفت اجلهـود إىل تلخـيص وتبويـب وتقسـيم و تفريـع مـا 

, كجهـود حـازم القرطـاجينعض اجلهود اليت فارقت هذه املرجعيـة  ب, هذا دون أن نلغي من زاد بالغي ورثوه

افتــتح ذلــك الســكاكي بكتابــه املــذكور آنفــا, وأتــى بعــده القــزويين فلخصــه يف كتــاب آخــر أمســاه "تلخــيص 

معظـم الدارسـني  املفتاح". وبقيت بعدها الدراسات تدور يف التعليق والتحشية على هـذا األخـري. ممـا جعـل

ينظـرون إىل هــذه الفــرتة نظــرة ســلبية, وعــدوها مرحلــة احنــدار وتراجــع ومجــود وإليــك بعــض هــذه اآلراء املعــربة 

  عن ذلك: 

يقــول أحــدهم :" مل تســتجب "هــذه املرحلــة" لنــاموس احليــاة يف تطورهــا, فلــم تكــن كتــب البالغــة صــدى  

ن جـذوة النشـاط الـيت اشـتعلت يف القـرن الثالـث, , ويقـول آخـر: " يبـدو أ2ألدب العصور اليت ألفت فيهـا"

وتوهجت يف القرون الثالثة التالية, فألقـت أشـعتها علـى أكثـر جهـات الفـن األديب, أصـاا اخلمـود, الـذي  

كان مظهره موت امللكـات الفنيـة, وقـد كانـت جتـري يف تنـاول البيـان علـى أسـاس مـن الـذوق الـذي هذبتـه 

ال تلتئم مع طبيعة هذا البيان, الذي دخل يف طور جديد مـن التقسـيم  وجهةاملعرفة, وحتول هذا التيار إىل 

والتقنــني والتعريــف وحماولــة حصــر املســائل, وهــذا االجتــاه هــو الــذي باعــد بــني معــىن البيــان الشــامل املتســع 

األطــراف, وبــني أثــره يف إرهــاف احلــس وتنميــة امللكــات, وأصــبح قواعــد حتفــظ وال يقــاس عليهــا, وفقــدت 

ــــى تــــذوق البالغــــة, وتكــــوين البلغــــاء والنقــــاد, وإن اســــتطاعت أن تكــــون طبقــــات مــــنالبالغــــ  ة قــــدرا عل

                                                           

), السـيد أمحـد  5, 4, 3م, (صـص: 1978القـاهرة, -انظر: فتحي فريـد, املـدخل إىل البالغـة العربيـة, مكتبـة النهضـة املصـرية 1

 ).   133...121م, (صص: 1968بريوت, -خليل, املدخل إىل دراسة البالغة العربية, دار النهضة العربية

 ).  03دخل إىل البالغة العربية (ص: فتحي فريد, امل 2
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, ويف اإلطـار نفسـه يقـول 1البالغيني يقفو بعضها بعضا وهي يف أكثر األحيان صـورة حائلـة ألصـل مشـوه"

زويين وأمثـاهلم ثالثهم:" وجيمع الباحثون املعاصرون على مجود البالغة العربية وهي بني يدي السـكاكي والقـ

األديب, فأمــاتوا روحــه وأبقــوا علــى قشــره, فقــد أشــاع  مــن العلمــاء الــذين غلبــوا املنطــق والفلســفة علــى الــنص

السكاكي كثريا من االلتواء والعسر بسبب ما عمد إليه من وضع احلدود واألقسـام املتشـعبة, فـإن املباحـث 

, وقـــد  2البالغيــة تشــبه دغـــال ملقــا, ال ميكــن ســـلوكه إال مبصــابيح املنطــق ومباحـــث املتكلمــني والفالســفة"

 اهديـه . وتعمــدت نقــل هـذه النصــوص ألـا تصــور صــورة البالغـة الســكاكية ومــسـار مــن جـاء بعــده علــى 

دفــع إىل االنتقــال بالبالغــة العربيــة إىل مرحلــة جديــدة  ؤالء, وهلــذا كــان هــذا مبثابــة حــافزبعــدها يف عقــول هــ

  مفارقة ملا كانت عليه, وهي: 

النصوص أن تكون هناك : إذا فال غرابة بعد أن رأينا هذه الطائفة من مرحلة العصر الحديث -3

مرحلة جديدة مناقضة للمرحلة السابقة, تنادي بإعادة تشبيب البالغة العربية وإعادة جمدها املسلوب, 

اليت انطلقت مع حممد عبده وتالميذه, " فقد أحس باجلمود يكاد  فبدأت مع مجاعة البعث واإلحياء

.. ذوقه.س أن ال قيام هلذا اتمع إال برتقية خينق اتمع العريب, فال حركة فيه تدل على احلياة ... أح

فنشط إىل إحياء الدرس البالغي بعيدا عن السكاكي وأضرابه ممن حولوا هذا الدرس إىل رياضة عقلية, 

, وكان من أخص تالميذه حممد رشيد رضا الذي قام 3واجته إىل عبد القاهر فتصدى لدرسه يف األزهر"

بذلك الرتاث من الناس, وبدأ عند ذلك االنشغال به وحماولة  بطبع الكتابني وعلق عليهما, فقرب

جتديده, وتطويره بأساليب خمتلفة وأدوات متنوعة واجتاهات متعددة, فلمعت إثر ذلك أمساء كثرية 

  .ةوأنتجت كتب كثرية, وخاصة بعد انتشار الدراسات اللسانية يف الوطن العريب زاد األمر حدّ 

حركية الرتاث واحلداثة كانت سارية املفعول يف كل نقطة من نقاط من عرض هذه املراحل نلحظ أن 

تلتها أخرى انبنت عليها إما بواسطة إضافة أو تعقيب أو  ت مرحلةضالبالغة العربية, فكلما متاريخ 

طبيعة , لكن كما أسلفت أوال لست أعين جبدلية الرتاث واحلداثة هنا تلك اجلدلية اليت تساير استدراك

ميكن للحياة أن تنفصل عليها, وإمنا أعين جبدلية الرتاث واحلداثة تلك اجلدلية اليت قامت على وال  احلياة,

فاعلية هذه اجلدلية بني املرحلتني  نقارنعندما  اوحنن نلحظ الفرق واضحوعي واضح وقصد بني. 

يز فيها مفهوم قد مت ةأن املرحلة األخري من البحث البالغي, فإننا نلف  ةني وبني املرحلة األخري تاألولي

  , بل والدراسة إمنا قامت عند البعض على مناهضة القدمي. الرتاث ومفهوم احلداثة

                                                           

بــدوي طبانــه, البيــان العــريب دراســة يف تطــور الفكــرة البالغيــة عنــد العــرب ومناهجهــا ومصــادرها الكــربى, مكتبــة األجنلواملصــرية,  1

 ).246م, (ص:1962, 3ط

  ).268م, (ص: 2006, 1بريوت, ط-حممد كرمي الكواز, البالغة والنقد املصطلح والنشأة والتجديد, االنتشار العريب 2
 ).  135أمحد خليل, املدخل إىل البالغة العربية (ص:  3
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. مرحلة العصر احلديث ة:فاملرحلة اليت برزت فيها جدلية الرتاث واحلداثة هي املرحلة الثالث هذا وعلى

 عملت ا هذه من هنا ستنصب دراستنا على دراسة مؤلفات هذه املرحلة وذلك لبيان اآللية اليت

البالغة يف ضوء  قبل هذا وذاك استخالص األسس اليت قامت عليها قراءةو , , وآثار اليت خلفتهااجلدلية

  لبيان أثر هذه اجلدلية.  ية موضوع البالغة كأمنوذجوسأحاول الرتكيز على قض. هذه اجلدلية

يف   أمحد الشايب دكتور حماولة لتجديد (لتحديث) موضوع البالغة كانت مع الأول تتبدى لنا أن 

, فهو يرى بأن مباحث م1939سنة  1كتابه : األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية

وضوعها ينبغي أن البالغة العربية ال خترج عن دراسة اجلملة والصورة لتغذية قوة اإلدراك النفسية , وم

إىل بدورها دعو واليت تذي يركز على املناسبة, الالبالغة بالنظر إىل تعريف يكون أعم من ذلك, ألنه 

  ضوع البالغة ينبغي أن يكون يف بابني أو كتابني مها: و مأن  . لذا وصل إىل2اعالقة له دراسة كل ما 

ويتناول دراسة احلروف والكلمات واجلمل والصور والفقرات و العبارات, على أن تدرس األسلوب: 

   .س وكل ما يقدم األسلوب تقدميا فنياذه اعتمادا على الصوت وعلم النفه

مقامة ووصف ورثاء شعرا ونثرا, من خطابة ومقالة و وتدرس هنا الفنون األدبية وقوانينها الفنون األدبية:

   3... وغريها من الفنون واألغراض, وهذا اجلزء خيضع للممارسة والدربة.

, مستفدين 4اإلنشائي املعاصروذا نكون حسب الدكتور الشايب قد وضعنا بالغة تساير األدب 

, ويعاون مع النقد األديب والبالغة يف من الدراسات املنجزة يف علم النفس, ألن "علم النفس ينفعنا هنا

  .  5تفسري املطابقة ... وبيان موضوع دراسة البالغة بيانا مفصال منظما"

"وقد  م, 1947به "فن القول" سنة يف هذا السياق فهي للدكتور أمني اخلويل يف كتاأما احملاولة الثانية 

كان صاحب نزعة جيديدية متشبعة بالروح القومية املصرية, فجعلته ينشد متصري الفنون من اآلداب, 

وينطلق يف كتابه , 6ووضع مناهج من شأا أن حتقق العالقة الكاملة بني األدب واللغة والبيئة والقومية"

عند الغرب يف مستوييها اإلفرادي والرتكييب ليخلص يف األخري دراسة البالغة عند العرب والبالغة هذا من 

عقول من منطق "ضيقة احلدود, قائمة على املإىل جمموعة من املقارنات ملخصها أن البالغة عند العرب 

                                                           

   م. 1939م. أما الطبعة األوىل للكتاب فكانت سنة 1993/هـ.1412, 8مكتبة النهضة املصرية, ط 1
  ).  36املرجع نفسه (صانظر:  2
 ).  37املرجع نفسه (صانظر:  3
  ).  39نفسه(ص 4
 ).  21نفسه( 5
 -1982, ســـنة : 06فـــاس, العـــدد حمـــاوالت التجديـــد للبالغـــة العربيـــة, جملـــة كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية ب حممـــد الكتـــاين, 6

1983  .  
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,  1وفلسفة, فكانت صورة ذلك كله معروقة الوجه بادية العظم شاحبة يسرية احلظ من النضرة واحليوية"

أنضر وجها وأى الغة الغربية واليت يعتربها هي احلديثة وهي احلداثة, يرى يأا "درس فين أما يالنسبة للب

قسمات, إذ هي تعبري عن اإلحساس باجلمال, تتصل من ذلك بأرقى وأنبل وأصفى ما تستطيعه الروح 

  . 2اإلنسانية" هكذا يقول

أن يكون ذلك عن طريق التخلية  يف جعل هذا الدرس فنا مجيال, واقرتح ومن هنا وجب علينا أن جندّ 

  , وأمورا أخرى جيب أن تلحق ا. األمور جيب أن جنرد البالغة منها, أي أن هناك مجلة من والتحلية 

  فمما هو من التخلية: 

  .التخلي عن اجلفوة اليت بيننا وبني الفن  -1

   .فهومي العلم والفنأن نزيل من األذهان التداخل املوجود بني م -2

  .ء التقسيم الثالثي لفروع البالغة إلغا -3

  اخل ....ب املنهج واختالط املناهج    إبعاد األحباث اليت أقحمها يف البالغة اضطرا -4

  مما هو من التحلية: 

  نعرف البالغة بأا فنية القول. أن  -1

  توسعة دائرة البحث البالغي وبسط أفقه مبا يتجاوز اجلملة. -2

  ين األدبية والفنون األدبية. إفراد مكان لبحث املعا -3

  .  توسيع دائرة حبث األساليب إىل أساليب التهكم وغريها          ....اخل  -4

 -دائرة البحث وسعتها - صور البالغة وهذه التخايل والتحايل وزعها الدكتور على أربعة أركان, هي: 

  الغاية وحيويتها.  –املنهج وتصحيحه 

والتحايل حتتاج إىل نقاش وتعقيب, إال أننا نتجاوز هذا إىل تخايل وإن كانت كل واحدة من هذه ال

  . البحث عن العوامل احلاملة على مثل هذه االقرتاحات اليت جاء ا الدكتور

البالغة العربية أداة فنية, تساير التطور احلاصل يف  هو حماولة جعلإن الذي كان يسري اخلويل يف نقده 

فال بد أن ات اإلنسان احلديث غري رغبات وميول اإلنسان الرتاثي, وعليه مناحي احلياة, ألن ميول ورغب

فقد سعى إىل أن متتاز تحقيق هذه الغاية لتكون هذه العلوم مواكبة للتطور, وموفية حباجة الفرد واتمع, 

  : هذه البالغة احلديثة عن البالغة الرتاثية بسمتني

"إمنا نقصد إىل القول  يقول يف هذا السياق: ,ري البالغةمتص النزعة القومية : ألنه كان يسعى إىل -1

وصيغها عن الصراح يف غري مواربة, بأن العربية يف مصر ليست إال عربية مصرية, إن مل تتميز مفرداا 

                                                           

 ).  226أمني اخلويل, فن القول, (ص 1
  ).  226نفسه(ص  2
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العربية املراكشية, أو العربية العراقية, أو غري هاتني, فال بد أن يتميز ذوقها ومزاجها الفين عن كل أوالئك 

جات, متيزا جليا ال يصح اإلغضاء عنه يف دراسة فنية قوامها الذوق وميزا احلس األديب, كدراسة الله

  . 1هذه البالغة اليت حنن بصددها"

املصري الفين اخلاص, واالحتكام إىل احلس األديب ويواصل قائال:" فنحن إمنا نريد تقدير الذوق  

         .  2نه من دقائق فنية, يف حسن اللفظ أو اجلملة"املصري, والرجوع إىل ذلك دون غريه, فيما حندث ع

نية, ويستبعد النظرة الالهوتية النزعة الوضعية: ألنه كان يدعو وبقوة إىل التحرر من الغايات الدي -2

متاما, وال يرى هناك أي غضاضة يف أن ننكر اإلعجاز البالغي, ألنه كما يقول:" سننظر يف هذا 

يء غري هذا : من عصبية دينية أو عصبية عرقية أو ما شال بديب عريب ... الكتاب من حيث هو أثر أ

, والذي محله على "الدقيق إىل ذلك, من هوى يفسد الرأي, ويضل السبيل إىل احلكم الفين الصحيح

  ته الفنية ال تنسجم مع القرآن الكرمي. هذا الشطط كله, هو إحساسه اجلازم بأن نظر 

   وهي التغيري ألن امليول والرغبات تغريت.  هذه هي قراءة أمني اخلويل,

كن أن مياليت قامت يف ضوء جدلية بني املفاهيم الرتاثية و املفاهيم احلداثية ومن تتبع هذه احلركة املعرفية 

  نسجل ما يلي: 

ا يعين أن هذداية هذا التحرك املعريف عند هؤالء الباحثني إمنا كان بتأثر من النهصة الغربية, مما أن ب - 1

هو مرتكز, أو على األقل هو مشوب بكثري من املعامل اليت قامت عليها تلك النهضة, الضرورة بالتحرك 

وهلذا جند الكثري من أفكار هذا التحرك املعريف ال يقيم وزنا للقيم الدينية, بل وحياول حىت املساس 

قبل مباشرما مفاهيم هلما قيم بالثوابت, هذا الوضع يفرض علينا, إن أردنا فعال التجديد والتطوير, أن ن

 ن مراعاة اخللفيات االيديولوجية والثقافية والفكرية, ومسايرة هلا, تسعى إىلواضحة املعامل, تكون نابعة م

جيب أن ألن هناك فرقا جوهريا بني الوضع العريب والوضع األوريب إمناها ال هدمها و التعارض معها, 

لتفت إليه أو حيرص و يتراث أو ماض أديب أو علمي يتقيد به أ الغريب ليس له وضعنؤمن به وهو أن ال

ألنه وببساطة هو سبب يف  على احملافظة عليه, بل إمنا حقق ضته مبهامجة تراثه والتنكر له وحماربته

ختلفه, بينما الوضع العريب خيتلف عن ذلك متام االختالف, بل وقل هو على الضد من ذلك متاما, 

أن حيافظ على هذا الرتاث ويتقيد به, وأن يظل هذا عليه ثرية جدا توجب وحتتم فهناك ظروف وشروط ك

الرتاث حيا متذوقا يف قلبه, ومفهوما يف عقله, ألن هذا الرتاث ميثل لديه ضته القدميه وأساسها يف 

مساس أو سوء فهم هلذا الرتاث يؤدي به حصول انفصام يف شخصيته العلمية احلديث, وأي ختل أو 

                                                           

  ). 211أمني اخلويل, فن القول (ص 1
  .نفسه , الصفحة نفسها 2
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ونظرا الفتقاد العملية التحديثة هلذا جعلها خترج من تقليد ممدوح إىل تقليد مذموم, بل وشر  , افيةوالثق

    .لفكر بفكر, وتراث برتاث ستبدالا هكله, ألن

تقدم  أن مسرية التطور العلمي تسري يف خط مستقيم, وتنمو مع أن هذه اجلدلية قائمة على اعتقاد - 2

هذا املفهوم؛ ألنه جعل املنظور احلداثي نظاما معرفيا يتحكم يف النص  حىت عنوان امللتقى يرسخ الزمن,

هو أحد سبيب جتاهل الرتاث, والطعن فيه, يقول و قاد باطل غري صحيح, وهذا يف احلقيقة اعت ,1الرتاثي

بعض الباحثني للرتاث العلمي العريب يف ميدان اللغة وخصوصا ما "جتاهل  عبد الرمحن احلاج صاحل:

لعرب دون غريهم وما ابدعوه من املفاهيم ومل يوجد ما يقابله يف الرتاث الفكري اليوناين اختص به ا

الالتيين وال املذاهب اللغوية الغربية احلديثة, هذا التجاهل ناتج بالطبع عن جهل أوال جلوهر املفاهيم 

عرب من األفكار ومل يثبته والتصورات العربية, وثانيا لالعتقاد الراسخ عند أكثر احملدثني أن ما ظهر عند ال

اللغويون الغربيون فال قيمة علمية له ويعتمدون يف ذلك على ما يقوله بعض فالسفة العلوم مثل أوجست  

اإلنساين يتطور على خط مستقيم, من الفكر الذي ادعى يف القرن املاضي أن الفكر الفرنسي كونت 

العلمي يف نظره, فال يتصور الباحث العريب أن يكون  الديين إىل الفكر امليتافيزيقي إىل الفكر اإلجيايب أي

ساذج كل السذاجة وقد العلم احلديث, وهذا الكالم  وصل إليهالعرب منذ ألف سنة قد توصلوا إىل ما ت

دحضه أكثر من واحد يف زماننا, وأكري حجة يف ذلك هي أن تطور املستوى الفكري واحلضاري 

, فقد يرقى يف هذا املستوى يف زمان قصري جدا, مث قد حيصل لإلنسان ليس كما يزعمه متدرجا متسلسال

لتفت إليها  غابر الزمان فلم يبل تراجع واحنطاط ومجود, وكم من فكرة ظهرت يفله استقرار ملدة طويلة , 

بأن احلقيقة ال , وعلى هذا ميكن القول 2بعد ذلك الناس حىت ظهرت من جديد يف عصرنا احلاضر"

منطوية على والبناء القوي املتني, واجلدة غري , إمنا حيدها األساس الصحيح حيدها زمان وال مكان

  بل الصحة هي احلاملة للجدة وإن كان هذا الصحيح موغال يف القدامة.  الصحة,

ملسايرة طبيعة احلياة, ولتلبية  - يعللها أصحاا  كما  - أن هذه اجلدلية كثريا ما تكون استجابة  - 3

نتاج بالغة تتناسب معهما, وهذا الطرح ذه الصورة فضفاض إلوميوله, و رغبات اإلنسان احلديث 

وواسع يدخل حتته ما هو مقبول, ما هو مرفوض أو هادم, وهلذا فإن هذه القضية, وهذه االستجابة 

هل هناك قوة و الت والرغبات؟ اإلدالء ا, فما مصدر هذه امليو حتتاج إىل مناقشة تربيرية وتسويغية قبل 

ميول ورغبات القدمية إىل أخرى عن اليت فرضت عليه تغيري ميوالته ورغباته ؟ أو أنه التنازل  ضاغطة هي

يف بناء العلوم واملعارف؟ حديثة ؟ مث هل من العلمية حتكيم امليول والرغبات اليت هي جزء من الذاتية 

البالغة إمنا تبحث عن  اإلقرار بكونيف وهلذا عندما حنقق يف التوجهات البالغية املختلفة جندها تشرتك 

                                                           

 الرتاثي و املنظور احلداثي   حبث يف أمناط املثاقفة  كان من املمكن أن يكون العنوان كالتايل: النص  1
 ).  14/ص1, (ج2007حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية , املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية, اجلزائر,  2
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, وهذا 1فنية األسلوب, ولكن اختالفهم إمنا حصل يف تقدير هذه الفنية وبيان اعتباراا املختلفة

, واختالفها إمنا يرجع أساسا إىل الظروف الثقافية والفكرية اليت يتبناها الختالف األذواق واهلموم

   واهللا املوفق.  اإلنسان. 

 

                                                           

  .)871/ص2(ج واجلديد يف األدب العريب احلديث,انظر: حممد الكتاين, الصراع بني الفدمي  1


