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مقدمة
ُيـ ـ َعـ ـ ّـد ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـغ ــذام ــي ع ــامـ ـ ًة بـ ــارزة
ف ــي ال ـن ـقــد ال ـعــربــي ال ـح ــدي ــث ،يــرجــع لــه
الـفـضــل فــي ش ـيــوع الـنـقــد الـثـقــافــي عــربـ ًـيــا ،بفضل
العديد من ُكتبه التي بحثت في األنساق الثقافية
ال ـعــرب ـيــة ،ب ـخــاصــة ك ـتــابــه ال ــذي ص ــدر س ـنــة 2000
النقد الثقافي :قراءة في األنساق الثقافية العربية،
فـضـ ًـا عــن مــؤلـفــات أخ ــرى ال تـقـ ّـل أه ـم ـي ـ ًة ،وهــو
أسـ ـت ــاذ ف ــي ال ـن ـق ــد وال ـن ـظ ــري ــة ف ــي ك ـل ـي ــة اآلداب،
ب ـق ـســم ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي جــام ـعــة ال ـم ـلــك سـعــود
بالرياض.
مهتم بالتراث النقدي عند العرب.
* باحث وشاعر مغربي ّ

تـتـمـيــز ك ـتــابــات ال ـغــذامــي بــالـمـغــايــرة واالخ ـت ــاف،
فهي حفريات عميقة في الثقافة العربية ،انطال ًقا
من مقترحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي؛
ـديــا جــرى تـثـبـيـتــه في
ذلــك أ ّن ــه يـحـمــل مـشـ ً
ـروعــا نـقـ ًّ
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ــؤل ـف ــات والـ ـكـ ـت ــب .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن اخ ـت ــاف ع ــدد م ــن ال ــدارس ـي ــن م ـعــه ف ــي كـثـيــر
مــن أف ـكــاره وت ـصــوراتــه ،فـهــو مـشـهــود لــه بــالـكـفــاءة
متمرس عن مشروعه
والخبرة والنجابة ،ومدافع
ّ
الفكري والنقدي .وكتابه الذي هو قيد المحاورة
والمدارسة يدخل ضمن سياق فاعلية القراءة من
أجل بناء نظريات عربية جديدة ال تلغي التراث،
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وإنـ ـم ــا ُت ـم ــاح ـك ــه و ُت ـس ــائ ـل ــه ف ــي ضـ ــوء ال ـن ـظــريــات
النقدية الـجــديــدة ،بخاصة تلك الـتــي ظـهــرت في
فترة ما بعد البنيوية.

اإلطار العام للكتاب
درج ال ـن ــاق ــد ال ـس ـع ــودي ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـغ ــذام ــي فــي
م ـع ـظ ــم م ــؤلـ ـف ــات ــه وكـ ـتـ ـب ــه الـ ـنـ ـق ــدي ــة عـ ـل ــى اخ ـت ـي ــار
«إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االخ ـ ـت ـ ــاف» فـ ــي تـ ـن ــاول ال ـق ـضــايــا
ـرد هــذا
الـنـقــديــة والـبــاغـيــة والـلـســانـيــة الـعــربـيــة ،وم ـ ُّ
االخـ ـتـ ــاف  -ف ــي ت ـص ـ ّـورن ــا  -ه ــو االش ـت ـغ ــال فــي
م ـح ـفــل ن ـق ــدي م ـخ ـت ـلــف ع ـ ّـم ــا َألِـ ـ َفـ ـت ــه الـ ــدراسـ ــات
العربية في ّ
كل ما يتعلق بالنص والقراءة والتأويل
والتلقي والنقد والتنظير ،وغير ذلك من الحقول
المرتبطة بثقافتنا العربية .يقول الغذامي في كتابه
تأنيث القصيدة والقارئ المختلف« :لعل القارئ
يـجــد نـفـســه مـفـتــوحـ ًة لــاخـتــاف مـعــي ومــزيــد من
االخ ـ ـتـ ــاف» (ص  .)103وإنّ م ــا ن ـع ـن ـيــه ح ـ ًق ــا،
مــن خــال هــذه اإلسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تـبـنــاهــا الـنــاقــد
مـنــذ بــواكـيــر الـبــدايــة ،متمثّل فــي طــرائــق االشـتـغــال
مما هو قمين
والحفْر في الذاكرة ّ
النصية األدبية ّ
ب ــأح ــداث خ ـل ـخ ـلــة ف ــي ال ـم ـفــاه ـيــم وال ـت ـص ــورات.
والـ ـكـ ـتـ ــاب الـ ـ ــذي ن ـح ــن ب ـ ـصـ ــدده ال يـ ـخ ــرج عــن
رهــان االخـتــاف والـمـغــايــرة فــي مـشــروع الغذامي
علما أنه مشروع نقدي بدأت إرهاصاته
النقديً ،
األولى منذ عام 1985؛ أي تاريخ أول إصدار له،
وهــو كـتــاب الـخـطـيـئــة والـتـكـفـيــر :مــن الـبـنـيــويــة إلــى
ـرورا بـعــدة أعـمــال
الـتـشــريـحـيــة ،نـظــريــة وتـطـبـيــق ،م ـ ً
ن ـقــديــة قـ ّـي ـمــة ،وصـ ـ ً
ـول إل ــى ك ـتــابــه الـمـثـيــر لـلـجــدل
النقد الثقافي :قراءة في األنساق الثقافية العربية.
وإنّ مــا نــرمــي إلـيــه هــو أنّ ق ــراءة هــذا الـكـتــاب لن
تستقيم إال في ضوء تصورات وآراء هذا الناقد،
ـديــا يـجــري بـنــاؤه على
ذلــك أنّ هـنــاك مـشـ ً
ـروعــا نـقـ ًّ
ُأس ــس مــن الـمـفــارقــة واالخ ـت ــاف وال ـم ـغــايــرة؛ من
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بحثية تتجاوز السائد
أجــل الــوصــول إلــى أعـمــال ّ
والمستهلك.
ت ـت ـشـ ّـكــل األطـ ــروحـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـك ـتــاب م ــن ثـنــائـيــة
«المشاكلة واالخـتــاف» ،وتـتـفـ ّـرع منها مجموعة
مــن الـقـضــايــا وال ـت ـصــورات حــول الـثـقــافــة الـعــربـيــة،
وف ـ ـ ــي تـ ـ ـنـ ـ ــاول ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـحـ ـقـ ـي ــق لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــن
األهداف ،نذكر منها:
 -تـجـسـيــر ال ـعــاقــة ب ــال ـت ــراث ال ـن ـحــوي والـلـســانــيالـعــربـيـيــن ،مــن خــال اسـتـلـهــام رم ــوزه وأعــامــه
واس ـت ـن ـط ــاق ب ـعــض ال ـش ــواه ــد ب ـغ ـيــة ب ـن ــاء نـظــريــة
عربية جديدة.
 -مـســاءلــة الـتــراث فــي ضــوء الـمـعــارف الـجــديــدة،والـمـســاهـمــة فــي تـحــريــك مـيــاه الـبـحــث والتتبع
والتقصي لمصادره الكبرى ،في أفق المحاورة
والتثاقف مع الغرب.
 -م ــراجـ ـع ــة تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـ ــدرس الـ ـنـ ـح ــوي ال ـع ــرب ــي،والكشف عن أنساقه وبنياته وأكوانه الداللية.

األطروحتان األساسيتان للكتاب
ي ـت ـكـ ّـون ال ـك ـتــاب ال ـمــذكــور مــن مـقــدمــة وقـسـمـيــن،
ث ـ ّـم ي ـت ـطــرق ال ـم ــؤ ِّل ــف ف ــي ال ـق ـســم األول م ـنــه إلــى
ثنائية «المشاكلة واالخـتــاف» التي شغلت حي ًزا
مهما مــن التفكير النحوي الـعــربــي ،بخاصة عند
ًّ
ال ـن ـقــاد وال ــدارس ـي ــن ال ـع ــرب ال ـق ــدام ــى؛ م ــن أم ـثــال
عبد القاهر الجرجاني ،وابــن رشـيــق ،وأحـمــد بن
مـحـمــد الـجــرجــانــي ،وغ ـيــرهــم .وم ــن ث ـ ّـم ،شكلت
ه ـ ــذه ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـع ـص ــب األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي ت ـكــويــن
الدرس البالغي والنقدي والنصوصي واللساني
الـ ـعـ ــربـ ــي .وم ـ ــن خ ـ ــال قـ ـ ـ ــراءة م ـت ــأن ـي ــة ل ـم ـفــاصــل
ال ـك ـتــاب وأط ــروح ــات ــه ،يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إنّ جــدلـيــة
الـلـفــظ والـمـعـنــى ،شـ ّـكـلــت ال ـن ــواة األســاس ـيــة الـتــي
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بتكلا تاعجارم
علا ةّيصنلا تايناسللا يف تايرفح :يماذغلا هللا دبعل »فالتخالاو ةلكاشملا«

يتفرع منها مجموعة من الدوال
ُيبنى عليها ،وإنّه ّ
الصغرى ،هي:
 -1المشاكلة واالختالف

ي ـق ــول ع ـبــد ال ـقــاهــر ال ـج ــرج ــان ــي« :م ـفــات ـيــح الـعـلــوم
مصطلحاتها»( ،)1وهو يعني بذلك أنّ التدقيق في
المفاهيم والمصطلحات من شأنه الفهم والتدبر
وال ـتــأط ـيــر .والـمـشــاكـلــة ،بــوصـفـهــا مـفـهــو ًمــا بــاغـ ًّـيــا،
تـ ّ
ـدل عـلــى الـمـمــاثـلــة والـمـشــابـهــة والـمـطــابـقــة ،وهــي
ك ّلها مفاهيم تعني «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه
تقديرا»( ،)2وهو مفهوم اتسع
في صحبته تحقيقًا أو
ً
عند المحدثين ليشمل اللفظ المضاد أو المناسب.
والمشاكلة نوعان :لفظية ،وهي تظهر تحقيقًا في
َ َ
األل ـفــاظ وال ـم ـفــردات كـقــولــه تـعــالــى﴿ :ت ْعل ُم َما ِف
َ َ َْ
َْ
َْ َ
ِك﴾ (الـمــائــدة،)116 :
نف ِس َول أعل ُم َما ِف نفس
وعقلية ،وهي تُفهم بالعقل ،ويكون فيها المعنى
ْ َ َ َّ
الل ِ﴾ (البقرة)138 :؛
صبغة
مقد ًرا كقوله تعالىِ ﴿ :
َّ
أي الـتـطـهـيــر والـغـســل بــاإليـمــان .وفــي هــذه الـحــال
يـمـكــن اسـتـحـضــار طـقــس الـمـعـمــوديــة ال ـشــائــع فــي
ويتم هــذا االستحضار للقرينة
الديانة المسيحيةّ ،
والتوافق والمصاحبة.
يخوض هــذا الكتاب في هــذه القضية انطال ًقا من
ت ـص ــورات ال ــدارس ـي ــن ال ـقــدامــى حــول ـهــا؛ م ــن أمـثــال
ال ـجــرجــانــي ،واب ــن رش ـي ــق ،واب ــن ط ـبــاط ـبــا ،وأح ـمــد
بـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـجـ ــرجـ ــانـ ــي ،وغـ ـيـ ــرهـ ــم .وقـ ـ ــد أدرج
الـبــاحــث لـهــذا األم ــر شــواهــد شـعــريـ ًة لـلـكـشــف عن
تم
آراء الدارسين وتصوراتهم .وفــي هــذا السياقّ ،
التمثل ببيتين للشاعر الجاهلي امرئ القيس ،هما:
ك ــأ ّن ــي ل ــم أركـ ــب جـ ـ ــوا ًدا لِـ ـ َل ـ ّـذةٍ

ولم َّ
كاعبا ذات خلخال
أتبطن ً

الروي ولم أ ُقل
ولم أسبأ الزق
ّ

كر ًة بعد إجفال
لخيلي كري ّ

()3

ما نستشعره من خالل هذين البيتين ،بالنسبة إلى
قضية المشاكلة فــي المعنى ،هــو حــالــة االنقسام
بـيــن ال ــدارس ـي ــن ودور األل ـف ــاظ ف ــي ه ــذا الـمـجــال
اللساني اللغوي الـنـقــدي .فقد رأى ابــن طباطبا،
مـثـ ًـا ،أنّ البيتين َحسنين ،لكن لــو ُوضــع مصراع
ك ــل واح ــد مـنـهـمــا ف ــي مــوضــع آخ ــر َل ـك ــان أشـكـ َـل
وأم ـتـ َـن نـسـ ًـجــا؛ ونـعـنــي بــذلــك الـجـمــع بـيــن الـشــيء
ثم يمكننا إعادة صوغ البيتين على
وشكله ،ومن ّ
النحو التالي:
كأنّي لم أركب جوا ًدا ولم أ ُقل

لـخـيـلــي ك ــري كـ ـ ّـر ًة ب ـعــد إج ـفــال
ـروي لِـ ـ َل ـ ّـذةٍ
ولـ ــم أس ـب ــأ ال ـ ــزق الـ ـ ـ ّ

كاعبا ذات خلخال
ولم أتبطن ً

ت ـقــع ال ـم ـشــاك ـلــة م ــن خـ ــال ال ـج ـمــع ب ـيــن ال ـج ــواد
والـكــر فــي بـيـ ٍ
ـت ،ثـ ّـم الـجـمــع بـيــن الـخـمــر والـنـســاء
ّ
في بيت آخر على أساس عقلي .في حين يذهب
رأي آخــر إلــى المشاكلة اللفظية البيانية الذوقية،
تنبه له الجرجاني حين قال بمبدأ الجمع
وهو ما ّ
بـيــن ش ــدة االخ ـت ــاف وش ــدة االئ ـت ــاف .إن ـنــا أمــام
م ـبــدأيــن ف ــي ال ـق ــراءات الـنـصــوصـيــة ،واح ــد يـقــول
بإمكانية الجمع بين الشيء وشكله ،أي «منطق
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ــى» ،وهـ ـ ــو ي ـت ـج ـس ــد م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـت ــواف ــق
ف ــي األلـ ـف ــاظ (الـ ـج ــواد والـ ـك ـ ّـر) ف ــي ب ـيــت واح ــد،
ثـ ـ ّـم (ال ـن ـس ــاء وال ـخ ـم ــر) ف ــي ب ـي ــت آخ ـ ــر ،لـتـتـحـقــق
ال ـم ـش ــاك ـل ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس اس ـ ـت ـ ـ ٍ
ـواء فـ ــي ال ـن ـس ــج.
ول ــو أنّ نــاقــدً ا ،مثل ابــن رشـيــق ،حــاول تبرير قول
ام ــرئ الـقـيــس عــن طــريــق االحـتـجــاج بـ «مستعمل
الـ ـع ــادة» ،كـ ــأنْ ُن ـف ـســر م ـثـ ًـا ال ـص ـيــد ب ــال ـل ــذة ،وه ــذا
م ــا ج ــرى ع ـل ـيــه ل ـس ــان ال ـع ـل ـمــاء ،فـ ــإنّ ه ــذا ال ـقــول
 ب ـح ـســب الـ ـغ ــذام ــي  -غ ـي ــر ص ــائ ــب ،ألن ـن ــا أم ــاممشكلة تركيبية داللـيــة ال يجوز فيها اللجوء إلى
مستعمل الـعــادةّ .أمــا الجرجاني ،فقد تبنى خيار
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الجمع بين المتنافرات كفعل قــرائــي يحفز على
الـنـظــر إل ــى الـلـغــة وال ـتــرك ـيــب وال ـف ـكــر ومـشـكــات
المعنى في النص األدبي .وبنا ًء عليه ،فإنّ المبدأ
األول يأخذ بمنطق المعنى ،والمبدأ الثاني يأخذ
باألثر ،والمعنى سابق للنص ،في حين أنّ األثر
الحق به وناتج منه.
ـاس ــا ب ـم ـش ـكــات الـمـعـنــى
إنّ ال ـق ـض ـيــة مــرت ـب ـطــة أس ـ ً
وتـجـلـيــاتــه فــي ال ـنــص األدبـ ــي مــن ج ـهــة ،ث ـ ّـم ببنية
اللغة والتركيب الداللي من جهة أخرى ،صحيح
أنّ ظ ــاه ــره ــا ج ـم ــال ــي ب ــاغ ــي ن ـص ــوص ــي ،لـكـنـهــا
لساني (نجد بذرتها
داللي
تتغلف بما هو تركيبي
ّ
ّ
األولــى في المتون العربية) ،على أنّ الجرجاني
ً
مستعمل في ذلك أدوات قرائي ًة جديدةً.
طورها،
ّ
فهو قد قــام بتحويل الــداللــة من واقعها المعطى
الـمـعــروف إلــى داللــة تــوالــديــة تــولـيــديــة تــؤدي إلــى
المشاكلة بين المختلفات.
 -2اللغة والفكر والبنية

ـؤســس الـبــاغــة الـعــربـيــة فــي كـ ّلـيــاتـهــا عـلــى ثـنــائـيــة
ُتـ َّ
«اللفظ والمعنى» ،وقد توقف الباحث عند هذه
اإلشكالية على امتداد مفاصل الكتاب ،إذ جرى
الدرس النحوي والبالغي في نقاش طويل حول
ذل ــك ،وإن ك ــان ال ـجــرجــانــي ،م ــن خ ــال نـظــريـتــه
الـمـتـعـ ّلـقــة بــال ـ َّنـ ْـظــم ،ق ــد ح ـ ّـل ه ــذه اإلش ـكــال ـيــة عـبــر
«توخي معاني الكلم»( .)4فليس النظم شي ًئا آخر
ســوى «تــوخــي مـعــانــي الـنـحــو وأحـكــامــه ووجــوهــه
وفروقه في ما بين معاني الكلم»(.)5
تغليبا للفظ على المعنى،
ظاهريا ،يبدو أنّ هناك
ًّ
ً
لكن «توخي المعاني» يجعل األلفاظ بالضرورة
ّ
ً
ً
تــاب ـع ـة لـلـمـعــانــي ،الح ـق ـة ب ـهــا ،وه ــذا م ــا ص ــرح بــه
الـ ـج ــرج ــان ــي فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن م ــوض ــع ح ـي ــن ج ـعــل
المعاني هي األولى واأللفاظ خد ًما لها.

العدد Volume 5 / 20
ربيع  Spring 2017

غـ ـيـ ــر أنّ ه ـ ـ ــذا االن ـ ـح ـ ـي ـ ــاز إل ـ ـ ــى الـ ـمـ ـعـ ــانـ ــي لـ ــدى
ـوع مــن الـتـصــدع ،انـطــا ًقــا
الـجــرجــانــي ،ينتج مـنــه نـ ٌ
مما تناولناه في النقطة السابقة ،وهي تتعلق بأنّ
ّ
ال ـنــص لــه األسـبـقـيــة ،فــي حـيــن أنّ الـمـعــانــي تــأتــي
في المقام الثاني ،وبنا ًء على ذلك ،فإنّ النظرية
ال ـج ــرج ــان ـي ــة ح ــاول ــت  -قـ ــدر اإلمـ ـكـ ــان  -تـغـلـيــب
الـمـعــانــي عـلــى األلـفــاظ إلــى درجــة الـسـيـطــرة على
الـفـكــر والـلـغــة والـتــركـيــب وال ــدالل ــة ،وم ــن الـجـلـ ّـي
الـقــول إنّ مسألة اللغة والـفـكــر قــد سيطرت على
ت ـف ـك ـيــر ال ـع ـل ـم ــاء ،ع ــر ًب ــا وغ ـي ــر ع ـ ــرب ،ف ــي ت ـن ــاول
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـل ـس ــان ـي ــة وال ـب ــاغ ـي ــة وال ـن ـح ــوي ــة ،عـلــى
أسـ ــاس أنّ األل ـف ــاظ أوع ـي ــة ل ـل ـم ـعــانــي ،وه ــي مــن
دون شــك تـتـبــع الـمـعــانــي فــي مــواقـعـهــا .ومــن ثـ ّـم،
فــإنّ الـجــرجــانــي فــي نظريته حــول الـنـظــم ،يتوخى
«تــرتـيــب الـمـعــانــي فــي الـنـفــس ثـ ّـم الـنـطــق بــاأللـفــاظ
على حــذوهــا»( .)6وهــذه المهيمنات لــم يتخلص
مـنـهــا إال ح ـيــن ه ـجــس ب ـف ـكــرة «م ـع ـنــى الـمـعـنــى»،
أو األثر والدالالت التي تنتج من النص.
إنّ هيمنة المعنى هــو أحــد تجليات التفكير في
الـتـصــور الـلـغــوي الـقــديــم ،وقــد ا ُّتـفــق فــي أنّ اللغة
وع ـ ٌـاء للفكر ،وتعبير عـنــه ،مــع اإلق ــرار أنّ مفهوم
اللغة يتطور بتطور النظريات ،على نح ٍو انتقلت
فـيــه مــن مـفـهــومـهــا الـنـفـعــي الـتــواصـلــي إلــى مفهوم
تفاعلي تكاملي مــع الفكر؛ إذ ال يمكن الفصل
بـيـنـهـمــا ،وال وج ــود لـفـكــر مــن دون لـغــة ،كـمــا أ ّنــه
ال وجود لِ ُلغة من دون فكر .غير أنّ هذه العالقة
ُحدد هذه اللغة
التكاملية تستوجب بني ًة لساني ًة ت ّ
بـمــا هــي «أص ــوات دال ــة ب ـتــواطــؤ»( )7بتعبير اإلمــام
ال ـغ ــزال ــي .وه ـن ــا ،ن ـت ـحــدث ع ــن ال ـب ـن ـيــة ال ـصــوت ـيــة،
ومـنـهــا ت ـقــوم الـكـلـمــات فــي شـكــل بـنـيــة مـعـجـمـيــة.
وهـنــاك بنية ثالثة تتمثّل فــي تأليف الكلمات في
ويتمخض عن
ُجملٍ نحوية؛ هي البنية التركيبية،
ّ
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بتكلا تاعجارم
علا ةّيصنلا تايناسللا يف تايرفح :يماذغلا هللا دبعل »فالتخالاو ةلكاشملا«

ذلــك كـ ّلــه بـنـيــة دالل ـيــة ،هــي م ـفــرزات الـسـيــاق من
َمعا ٍن ودالالت.

تركيب
ف ــي ه ــذا ال ـك ـت ــاب ،يـسـعــى ال ـبــاحــث إل ــى مـقــارعــة
الرأي بالرأي ،والفكرة بالفكرة من أجل الوقوف
عـنــد إب ــداالت الـلـســانـيــة الـنـصـ ّـيــة الـعــربـيــة ،بخاصة
عـلــى مـسـتــوى بـنــاء الـمـعـنــى ومـشـكــات الـتــركـيــب
ف ــي ال ـن ـحــويــة ال ـعــرب ـيــة ،م ــرك ـ ًزا ت ــرك ـي ـ ًزا ك ـب ـيـ ًـرا عـلــى
مساهمات الجرجاني في هذا المجال ،ذلك أنّ
هناك قضايا وتصورات تجري في مصطرع لغوي
وبــاغــي يتحرك بــاسـتـمــرار ،فـضـ ًـا عــن إمكانيات
االس ـتــرفــاد مــن نـظــريــات الــدارس ـيــن الـقــدامــى بغية
تحقيق نوع من التواؤم بين القديم والمحدث.
لقد أشرنا في البداية إلى أنّ هذا الكتاب ال يمكن
تـجــزئـتــه أو فـصـلــه عــن الـسـيــاقــات األخ ــرى .فهناك
مشروع ّ
يتشكل ويتطور وفق إستراتيجية االختالف
في فهم الثقافة العربية في كل تجلياتها وأنساقها.
ص ـح ـيــح أنّ ق ـض ـيــة ال ـل ـف ــظ وال ـم ـع ـن ــى ق ــد أخ ــذت
م ـســاح ـ ًة شــاس ـع ـ ًة م ــن الـ ــدرس ال ـن ـحــوي وال ـبــاغــي

المراجع

الـعــربــي ،غـيــر أنّ ذلــك ال يمنع مــن الـخــوض فيها
بطريقة مغايرة وجــديــدة و ُمـثـ ِريــة للنقاش ،ومــا هذا
الكتاب إال محاولة للتحاور مع مفرزات القدامى
والرغبة في تأسيس نظرية جديدة.

الهوامش

(((1ه ــذه ال ـع ـبــارة مـقــولــة شــائـعــة ل ــدى ال ـن ـقــاد ال ـعــرب ال ـقــدامــى،
وهي تُنسب إلى عبد القاهر الجرجاني .لالستزادة ،انظر :عبد
ال ـس ــام ال ـم ـس ــدي ،م ـب ــاحــث تــأس ـي ـس ـيــة ف ــي ال ـل ـس ــان ـي ــات (تــونــس:
مطبعة كــويـتــب ،)1997 ،ص 52؛ وانـظــر :الـشــاهــد البوشيخي،
مصطلحات نـقــديــة وبــاغـيــة فــي كـتــاب الـبـيــان والـتـبـيـيــن للجاحظ
(بيروت :منشورات اآلفاق الجديدة ،)1982 ،ص .13

(((2الـخـطـيــب ال ـقــزوي ـنــي ،اإلي ـض ــاح ف ــي ع ـل ــوم ال ـب ــاغ ــة ،شــرح
وتعليق وتنقيح محمد عـبــد المنعم الـخـفــاجــي ،ط ( 5بـيــروت،
دار الكتب العلمية ،)1980 ،ص .327

(((3ديوان امرئ القيس ،ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي
(بيروت :دار الكتب العلمية ،)2004 ،ص .127

(((4عـبــد الـقــاهــر ال ـجــرجــانــي ،دالئ ــل اإلع ـج ــاز ،تـحـقـيــق محمد
رشيد رضا (بيروت :دار المعرفة ،)1978 ،ص .277
(((5المرجع نفسه ،ص .403

(((6المرجع نفسه ،ص .41

(((7عـبــد ال ـلــه ال ـغــذامــي ،الـخـطـيـئــة وال ـت ـك ـف ـيــر :م ــن الـبـنـيــويــة إلــى
ال ـت ـش ــري ـح ـي ــة ،ن ـظ ــري ــة وت ـط ـب ـيــق (ج ـ ــدة :ال ـن ــادي األدب ـ ــي ال ـث ـقــافــي،
 ،)1985ص .44

References

البوشيخي ،الشاهد .مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ .بيروت ،منشورات
اآلفاق الجديدة.1982 ،

الجرجاني ،عبد القاهر .دالئل اإلعجاز .تحقيق محمد رشيد رضا .بيروت :دار المعرفة.1978 ،
ديوان امرئ القيس .ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي .بيروت :دار الكتب العلمية.2004 ،

الغذامي ،عبد الله .الخطيئة والتكفير :من البنيوية إلى التشريحية ،نظرية وتطبيق .جدة :النادي األدبي
الثقافي.1985 ،

القزويني ،الخطيب .اإليـضــاح فــي عـلــوم البالغة .شــرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم الخفاجي.
ط  .5بيروت ،دار الكتب العلمية.1980 ،
المسدي ،عبد السالم .مباحث تأسيسية في اللسانيات .تونس :مطبعة كويتب.1997 ،

