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جـــــذور

الإن�صانية يف  الذهنية  اأنتجته  ملا  العام هو حم�صلة  الرتاث يف مفهومه 
جميع جمالت احلياة العلمية والفكرية والجتماعية وال�صيا�صية والأخالقية، 
وبالتايل فهو ي�صكل �صلطة يف نفو�ض الأجيال التي تعاقبت على نقله وا�صتيعابه 

عرب الع�صور املختلفة.
لي�ض  للتنمية  حمركة  قّوة  تعد  هائلة  وذخرية  وا�صعة  دائرة  ي�صكل  وهو 
التي تعتمد عليها الأمم  امل�صتويات  العلم والفكر بل على جميع  على م�صتوى 

يف نه�صتها.
والأمة اليوم اأ�صد ما تكون حاجتها لتوظيف هذا الرتاث باإيجابية يف بناء 

حا�صرها والتطلع مل�صتقبلها.
اأ�صولها  من  ت�نطلق  متزنة  روؤية  وفق  �صياغته  واإعادة  الرتاث  فقراءة 
تاريخية  �صرورة  يعد  احلديث  ع�صرها  م�صتجدات  مع  وتتعاطى  التاريخية 

و�صرطًا من �صروط النه�صة املن�صودة.
واملواءمة بني الأ�صالة واحلداثة ي�صمن وجود منهج بنائي اإحيائي ينه�ض 
برتاث الأمة ويجعله حمركًا لبناء نه�صتها وم�صتقبلها مادامت الأ�صالة توؤ�ص�ض 

للمعا�صرة وتوؤطر لها م�صاحات العمل واآليات التحديث والتجديد.
الأمم  اختالف  وعلى  الع�صور  مّر  على  النه�صة  حركة  يف  املتاأمل  اإنَّ 
وال�صعوب يدرك بجالء اأنَّ ارتباط احلياة والأحياء بالرتاث من جهة وباحلداثة 

من جهة اأخرى �صّنة كونية و�صرورة ح�صارية ل غنى لأي اأمة عنها.

الرتاث �صرورة ح�ص�رية
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النهو�ض  ر�صالة  عاتقها  على  اأخذت  القارئ  اأخي  )جــــذور(  وجملة 
اخلالد  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  جاهدة  ت�صعى  وهي  وق�صاياه  اللغوي  بالرتاث 
والإ�صالمية  العربية  وح�صارتنا  ثقافتنا  من  تنطلق  حديثة  قراءة  وقراءته 
خربتنا  يدعم  ما  منها  فناأخذ  احلديثة  والنظريات  املناهج  على  منفتحة 

ووعينا وذوقنا ويراعي خ�صو�صيتنا.
نعد  التحرير  اأننا يف هيئة  القراء  لالإخوة  العدد نزف  ويف مقدمة هذا 
ال�صكل  يف  املاأمول  التجديد  حماولني  املجلة  هذه  م�صرية  يف  جديدة  ملرحلة 
وامل�صمون راجني من اهلل اأن يكون ابتداء ذلك التجديد من العدد القادم اإن 
اأع�صاء الهيئة ال�صت�صارية  �صاء اهلل حماولني جهدنا ال�صتفادة املاأمولة من 
للمجلة وهم نخبة من العلماء والباحثني يف تخ�ص�صات خمتلفة يف فروع اللغة 
وامل�صاهمة  الع�صوية  قبول  لهم  �صاكرين  العربية  البالد  العربية من خمتلف 

معًا لدفع عجلة التطوير لهذه املجلة العلمية.
ل�صعادة  والتقدير  ال�صكر  بخال�ض  اأتقدم  اأن  العدد  هذا  يف  يفوت�ني  ول 
اأ�صتاذنا الكبري الأ�صتاذ الدكتور عا�صم حمدان رئي�ض حترير جــــذور �صابقًا 
الذي كان له الأثر الكبري يف م�صرية هذه املجلة وتطويرها وامل�صي بها قدمًا 
لتناف�ض اأخواتها من مطبوعات النادي. كما ل يفوتني اأن اأ�صكر الزمالء يف 
الدكتور/  و�صعادة  العارف  يو�صف  الدكتور/  �صعادة  �صابقًا:  التحرير  هيئة 

عائ�ض القرين اللذين كان لهما الأثر الكبري يف م�صرية هذه املجلة.
ودرا�صاتهم  باأبحاثهم  للم�صاركة  الباحثني  الزمالء  بدعوة  هنا  واأختم 
الواردة  الأبحاث  جميع  و�صتخ�صع  وق�صاياه  اللغوي  الرتاث  يف  املتخ�ص�صة 
رابط  على  الطالع  التوا�صل  يف  الراغبني  لالإخوة  وميكن  للتحكيم  للمجلة 

.info@adabijeddah.com املجلة عرب موقع النادي
رئيــ�س التحـريـر
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املرجعية التوا�صلية ملفهوم الكالم

ر�شيد يحياوي)*(

1 - دواعي التوا�صل الكالمي: 
بغريه.  يتم  وقد  بالكالم  يتم  قد  التوا�صلي  احلدث  اأن  املعلوم  من 
و�صمنه  القدماء  ذكره  ما  اللغوي  غري  التوا�صلي  احلدث  به  يتم  ومما 
عالمات اخلط والإ�صارة والرمز والن�صبة وفحوى الأفعال. لكن الكالم 
الرتاثية  الأنظار  يف  ملحوظا  متيزا  التوا�صل  عالمات  باقي  من  متيز 
بها  مقارنته  التميز  ذلك  مع  بحيث حتتل  املعا�صرة،  النظريات  كما يف 
عامة  ب�صفة  ن�صاأ  قد  كان  واإن  فالتوا�صل  التوا�صلية.  املقدرة  جهة  من 
ا�صتجابة لدواعي ومقا�صد وحاجات االجتماع الب�صري، فاإن الكالم ُعدَّ 
م من العالمات التوا�صلية ال�صطرارية. واجلامع يف راأينا للدواعي  املقدَّ
التي حملت الإن�صان على التوا�صل بالكالم كما اأف�صح عن ذلك الرتاث 

العربي الإ�صالمي هو كون الإن�صان مت�صفا مبا يلي:
اأ - كائن متدين.

ب - كائن منفعل النف�س.
ج - كائن منتفع.

د - كائن ناطق ومفكر.
هـ - كائن طالب للجمال واحل�صن.

)*(  ناقد وباحث أكاديمي - المغرب.
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وم�صلحية  ونف�صية،  دينية،  حاجات  لالإن�صان  اأن  ذلك  من  فظهر 
نفعية، ومعرفية، وجمالية. وهذا على وجه اجلملة. فكيف نظر القدماء 

لهذه امل�صاألة، وملاذا رجحوا التوا�صل بعالمة الكالم على غريها؟
يف مقدمة ما تر�صخ يف وعي القدماء بالكالم، اأنهم عدوه مقومًا من 
املقومات املائزة لطبيعة الكائن الب�صري. وا�صتندوا يف ذلك ملرجعيتني، 
دينية وفل�صفية. ول�صك يف كون املرجعية الدينية غذت ت�صورهم ملاهية 
االإن�صان بو�صفه خملوقاً متكلماً اإذا راأوا يف ذلك ف�صيلة خ�صه بها اهلل. 
اآية من  لغاته  الأ�صماء، وجعل اختالف  بالكالم، وعلمه  البيان  اإذ علمه 

اآيات خلقه واإحكامه فعله)1(.
فراأوا يف  باملنطق خا�صة،  فيها  فا�صتفادوا  الفل�صفية،  املرجعية  اأما 
الإن�صان حيوانًا ناطقًا، وعدوا النطق والكالم ف�صاًل ذاتيًا لالإن�صان من 
التي  »الآلة  هو  الل�صان  اأن  الباب  هذا  يف  ربه  عبد  ابن  وذكر  احليوان. 
يخرج الإن�صان بها عن حد ال�صتبهام - يق�صد عن حد البهيمة - اإىل 
حد الإن�صانية بالكالم. ولذلك قال �صاحب املنطق: حد الإن�صان، احلي 

الناطق«)2(.
حاجة  الكالم  لكون  اإل  نظرهم  يف  بذلك  الإن�صان  يخت�ص  ومل 
اأم  اهلل،  من  وتوقيفا  اإلهاما  الكالم  اأكان  و�صواء  ال�صطرار.  اإليها  وقع 
ا�صطالحا من الإن�صان، بح�صب اختالفهم يف هذه امل�صاألة، فاإن الكالم 
التوا�صل  لإقامة  الجتماعي  الإن�صان  وجود  اقت�صاها  يف احلالني حاجة 
اأجل  من  نوعه،  اأفراد  مع  التوا�صل  لإقامة  اأو  اخلالق،  مع  املبا�صر  غري 
الباب  هذا  يف  اجلاحظ  وين�صب  املنافع.  وحتقيق  املقا�صد  عن  البيان 
�صدور  يف  القائمة  »املعاين  قولهم:  املعاين«  ونقاد  الألفاظ  »جهابذة  لـ 
ول  �صاحبه،  �صمري  الإن�صان  يعرف  ل  خفية…  م�صتورة  النا�ص… 
حاجة اأخيه وخليطه، ول معنى �صريكه واملعاون له على اأموره، وعلى ما ل 
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يبلغه من حاجات نف�صه اإل بغريه. واإمنا يحيي تلك املعاين ذكرهم لها، 
واإخبارهم عنها، وا�صتعمالهم اإياها. وهذه اخل�صال هي التي تقربها من 

الفهم، وجتليها للعقل«)3(.
ومع اأن اجلاحظ اأورد هذه املقولة يف متهيده للتعريف بالبيان العام 
ال�صامل اأي�صا ملا قام بغري الكالم، فاإن املرجح واملعهود يف الأقوال املماثلة 

لها، مطابقتها للبيان بالكالم.
قوله  احلاجات  دواعي  وبني  الكالم  بني  اجلاحظ  فيه  ربط  ومما 
بكون اللفظ »جعل لأقرب احلاجات«)4(. واأقرب احلاجات هي احلاجات 
اليومية التي يتوا�صلون ب�صاأنها اأثناء اجتماعهم مع بع�صهم. فهذا ما جعل 
»احلاجة اإىل بيان الل�صان حاجة دائمة واكدة، وراهنة ثابتة«)5(، خا�صة 
اأكرث من البوادي،  يف احلوا�صر التي تفر�ص وجود جتمعات بني النا�ص 
اإذ اإن »حاجات النا�ص باحل�صرة اأكرث من حاجاتهم ب�صائر الأماكن«)6(. 
فلذلك تقدم الكالم امل�صموع يف البيان على الكالم املكتوب، اإل ما كان 
من الكتابة مقرتنا اأي�صا باحلاجات اليومية امل�صتجدة كما يف الأغرا�ص 

الإدارية يف دواوين الدولة)7(. 
الذي ميثل جمال معرفيًا خمتلفًا، عن احلاجة  �صينا  ابن  ويف�صح 
الب�صري  االجتماع  بني  الربط  بتعديه  الكالمي،  للتوا�صل  الجتماعية 
للكالم  املتوا�صلني  تغليب  �صبب  تف�صري  اإىل  التوا�صلي،  واال�صطرار 
بينا عند  اأي�صًا ح�صورًا  له  التوا�صل، مما جند  على غريه من عالمات 
حمتاجة  االإن�صانية  الطبيعة  كانت  »وملا  �صينا:  ابن  يقول  الأ�صوليني. 
اخرتاع  اإىل  انبعثت  واملجاورة،  امل�صاركة  اإىل  ل�صطرارها  املحاورة  اإىل 
يكن  يكون فعال، ومل  اأن  اأخف من  يكن  اإىل ذلك، ومل  به  يتو�صل  �صيء 
بالت�صويت، وخ�صو�صًا وال�صوت ل يثبت ول ي�صتقر  اأن يكون  اأخف من 
فائدة  به مع  االإعالم  فائدة وجود  فيه مع خفته  فتكون  يزدحم،  ول 
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امنحائه، اإذ كان م�صتغنيًا عن الدللة به بعد زوال احلاجة عنه، اأو كان 
يت�صور بدللته بعده، فمالت الطبيعة اإىل ا�صتعمال ال�صوت، ووفقت من 
ما يف  على  بها  ِلُيَدلَّ  معا  وتركيبها  احلروف  تقطيع  باآلت  اخلالق  عند 

النف�ص من اأثر«)8(. يرجع ابن �صينا اإذن فائدة اختيار ال�صوت ملا يلي:
اأ - اخلفة.

ب - االإعالم.
ج - قبول العدم )االمنحاء(.

د - قبول التقطيع والرتكيب.
وذكرت هذه املقومات كاًل اأو جزءًا يف جملة من العلوم. فقد خا�ص 
املتكلمون  خا�ص  كما  الكالم،  يف  والثقل  اخلفة  م�صاألة  يف  النحويون 
املتكلمون  وخا�ص  وحقيقته،  ال�صوت  م�صائل  يف  والبالغيون  والنحويون 
يف م�صاألة عدم ال�صوت، وانتهى هوؤلء جميعهم اإىل اأن ال�صوت املق�صود 
بالإعالم والإخبار والإفهام يف الكالم لي�ص مطلق ال�صوت، واإمنا ال�صوت 

املتميز، ليخرجوا منه اأ�صوات الطيور والرياح وما اإىل ذلك.
الكالم  فربطوا  الت�صور،  هذا  عن  الأ�صوليني  من  عدد  و�صدر 
فاأكد  بال�صوت،  بقيامه  وتف�صيله  اختياره  وعللوا  الب�صري،  بالجتماع 
الآمدي والرازي على كون الإن�صان ل يقدر على حت�صيل معارفه بذاته 
الداعي،  لهذا  وا�صتجابة  بهذه احلاجة  الوفاء  لأجل  واأنه  له،  دون معني 
اختيار  �صبب  مف�صرًا  ذلك  يف  الآمدي  يقول  بها.  يتوا�صل  دلئل  و�صع 
ال�صوت، وموؤكدًا على امليزة الكالمية الإن�صانية باأن تلك احلاجة دعت 
»اإىل ن�صب دالئل يتو�صل بها كل واحد اإىل معرفة ما يف �صمري االآخر 
ذلك  من  يكون  ما  واأخف  غر�صه،  حتقيق  يف  له  املعينة  املعلومات  من 
ما كان من االأفعال االختيارية، واأخف من ذلك ما كان منها ل يفتقر 
اإىل الآلت والأدوات، ول فيه �صرر الزدحام، ول بقاء له مع ال�صتغناء 
عنه، وهو مقدور عليه يف كل الأوقات من غري م�صقة ول ن�صب. وذلك هو 
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الإن�صان دون �صائر  التي خ�ص بها نوع  ما يرتكب من املقاطع ال�صوتية 
اأنواع احليوان، عناية من اهلل تعاىل به. ومن اختالف تركيبات املقاطع 

ال�صوتية حدثت الدلئل الكالمية والعبارات اللغوية«)9(.
اأما فخر الدين الرازي، فاأكد بدوره دخول الكالم يف حكم ال�صرورة 
التوا�صلية الالزمة لالجتماع الب�صري، كما رد تواطوؤ الب�صر على تقدمي 

التوا�صل ال�صوتي على غريه لأ�صباب مماثلة للمذكورة �صالفا، وهي:
اأ - �صهولة ا�صتعمال ال�صوت.

ب - قبول ال�صوت للعدم، بحيث يوجد يف حال احلاجة اإليه ويعدم يف 
حال ال�صتغناء عنه. 

ورمبا وجب التنبيه يف هذه امل�صاألة اإىل اأن ما ا�صتحدثه اأهل زماننا 
من اآلت، اأمكن معه القول اإن ال�صوت ل يعدم �صرورة، بل جاز اأن يحفظ 
امل�صاألة  لهذه  عر�صوا  حني  والقدماء  عنه.  ال�صتغناء  حال  يف  ج�صم  يف 
يف باب ف�صائل الكالم وميزته، اإمنا نظروا اإىل اجلهة التي يعرى فيها 
الإبانة  الكالم من الزدحام والأدوات والآلت، كاأنهم قارنوه بافرتا�ص 

باأ�صياء واأج�صام ثقيلة عند ال�صتخدام. 
كرثة  عن  بالإبانة  الرتكيب  يفي  بحيث  للتقطيع،  ال�صوت  قبول   - ج 

املعاين)10(.
ولبن احلاجب يف كتابه »منتهى الو�صول والأمل يف علمي الأ�صول 
اإىل  النا�ص  حاجة  تعاىل  اهلل  علم  »ملا  فيه:  قال  مماثل  راأي  واجلدل« 
تعريف بع�صهم بع�صا ما يف نفو�صهم ملعامالتهم ومعا�صهم واأحكامهم، 
اأقدرهم على اإخراج ال�صوت مع النف�ص وتقطيعه من غري ن�صب، ومن 
متام لطفه عدم ما مي�صي منه، فلذلك حدثت املو�صوعات اللغوية«)11(.

والأقوال املذكورة تلتقي يف مفهوم معني للكالم هو اإقامته بال�صوت 
املرجعية  وهي  ال�صفوي،  التوا�صل  ملرجعية  املفهوم  هذا  ويرتد  املتميز. 

التي هيمنت على املفاهيم الرتاثية العربية للكالم)12(.
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وقد يكون من املفيد كذلك، بعدما ذكرناه عن ال�صطرار الجتماعي 
براأي لأبي علي م�صكويه، يتحدث فيه عما ميكن  ن�صتاأن�ص  اأن  للتوا�صل، 
قوة  قوتني؛  للنف�ص  اأن  يرى  اإذ  للتوا�صل.  النف�صي  بال�صطرار  ت�صميته 
تعطي، وقوة تاأخذ. فالتي تعطي فعلها هو الإعالم، وفعل التي تاأخذ هو 
من  عندها  ما  غريها  على  »تفي�ص  االإعالمية«  »القوة  فـ  ال�صتعالم. 
املعارف، وتفيده العلوم احلا�صلة لها«. اأما »القوة اال�صتعالمية« فهي التي 
»ت�صتثيب املعارف، وت�صتاق اإىل تعرف الأخبار، وبها يوجد ال�صبيان اأول 
ن�صوئهم حمبني ل�صماع اخلرافات. فاإذا تكهلوا اأحبوا معرفة احلقائق«. 
اإىل ال�صتعالم، مل  الثانية  اإىل الإعالم، و�صوق  وب�صبب من �صوق الأوىل 
تنكتم الأ�صرار عند م�صكويه، وهو »تدبري اإلهي عجيب« يف راأيه، لأن »من 
املتقدمون  الأمم، وعني  القدمية، وحفظت ق�ص�ص  الأخبار  نقلت  اأجله 

بتدوين ذلك، وحر�ص املتاأخرون على نقله وقراءته«)13(.
اأما على م�صتوى املفاهيم، فاإن القدماء عربوا عن الدور التوا�صلي 
للكالم ب�صيغ متعددة، كاأن تكون من جهة ق�صد املتكلم، اأو من جهة ق�صد 
ال�صامع، اأو من اجلهتني مع مراعاة طرائق التبيني بالكالم ومقت�صيات 
الدواعي واملقامات. ويهمنا من تلك الأقوال يف هذا امل�صاق، ما ا�صتح�صر 
الكالم يف اقرتانه بوظائفه امل�صرتكة بني املتكلم وال�صامع. ومن بينها قول 
القائل«)14(.  مراد  ال�صامع  به  ليعرف  و�صع  »الكالم  الكاتب:  وهب  ابن 
اأبي بكر القوم�صي الفيل�صوف: »الألفاظ و�صائط بني الناطق  ومنها قول 

وال�صامع«)15(. 
ولعل هذه القولة كافية يف بابها لالإبانة عن توا�صلية الكالم، ولعلها 
اأي�صا تفتح اأنظارنا على م�صائل فرعية �صتى ذات �صلة بوظيفة التو�صط، 
اأو موقع التو�صط بني املتكلم واملخاطب. كما قد تفيدنا يف تاأ�صيل م�صطلح 
م�صطلح   من  التوا�صل  على  الدللة  يف  اأقوى  لأنه  التوا�صل«،  »و�صائط 

»عالمات التوا�صل«.
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اقرتن  وكما  التوا�صلية،  املفاهيم  مب�صتوى  و�صفناه  ما  اإن  ثم 
مب�صطلح »كالم«، اقرتن اأي�صا مبفهوم معني مل�صطلح »لغة«. واأبرز من 
قوم  كل  بها  يعرب  »اأ�صوات  باأنها  اللغة  عرف  حني  جني  ابن  بذلك  قال 
عن اأغرا�صهم«)16(. وقد و�صف ابن �صيده هذا التعريف باأنه »حد دائر 
على حمدوده، حميط به ل يلحقه خلل، اإذ كل �صوت يعرب به عن املعنى 
املت�صور يف النف�ص لغة، وكل لغة فهي �صوت يعرب به عن املعنى املت�صور 
يف النف�ص«)17(. كما ربط ابن �صيده اللغة باحلاجة اإليها »ملكان التعبري 

عما نت�صوره وت�صتمل عليه اأنف�صنا وخواطرنا«)18(.
واإذا كانت احلاجة للكالم ن�صاأت لكون النا�ص م�صطرين لتبليغ بع�صهم 
بع�صا ما يف نفو�صهم، فاإن كيفية ذلك التبيلغ اقت�صت من املتوا�صلني بعد 
تواطوؤهم على الكالم، اأن يكونوا على بينة باأحكامه ومفرداته وتراكيبه، 
الطرق  وتلك  مقا�صدهم.  عن  بالبيان  تفي  طرقًا  كالمهم  يف  فيتبعوا 
واملقا�صد  املبنيَّ عنها  واملعاين  املخاطبني  لأنواع  تبعا  بال�صرورة  تختلف 
املرام حتقيقها والدواعي التي دعتهم للتوا�صل. وهكذا جتد من كالمهم 
واملجادلة،  املناظرة  نا�صب  وما  املحادثة،  نا�صب  وما  الإخبار،  نا�صب  ما 
وما نا�صب اللهو والت�صلية، وما نا�صب اخلطابة… اإلخ. فمنهم من يهدف 
اإىل اإعالم خماطبه ما لي�ص له به علم، ومنهم من يهدف اإىل اإقناعه، اأو 
اإىل ت�صفيه اأقواله، اأو اإىل حتريك م�صاعره، اأو اإىل اإطرابه، اأو اإىل اإحداث 
العجب والغرابة يف نف�صه من اأمور ي�صمعها، اأو من طرق للقول مل يعهدها 
على تلك ال�صورة… فتدرج كالمهم بني طرق جتري جمرى احلديث 
عن الأمور احلاجية النفعية اليومية، وبني طرق تتعدى ذلك لتبني الكالم 
على �صفات خم�صو�صة باحل�صن. اأي اأن التوا�صل الكالمي متدرج من 
توا�صل عاد اإىل توا�صل بليغ غري منفك بدوره من الدواعي التوا�صلية 

ال�صطرارية.
ويفرت�ص يف التوا�صل العادي عدم الرتكيز على مقومات »احل�صن« 
بالغية وغري بالغية. لأنها قد ت�صبب �صعفا يف عالقة التوا�صل ما مل يوجد 
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اإليها داع. اأما التوا�صل البليغ فبخالف ذلك. اأي اأن بالغه الكالمي ما مل 
يقم على مقومات معدودة �صمن اأ�صباب احل�صن الكالمي، فاإن مقدرته 
الإبالغية تكون �صعيفة وقد تنحرف عن الق�صد املتوخى منها. والتوا�صل 
البليغ مثل العادي، ل يخلو من منافع، اإذ حت�صل منه �صروب من النفع 
والنتفاع تبعا ملقا�صد املتكلم واملخاطب منه. ولذلك قلنا برجوعه لالأمور 
احلاجية وعوامل اجتماع الب�صر وما يهدفون اإىل الو�صول اإليه وطلبه من 

بع�صهم. 
2 - دالالت الكـــــــالم: 

العام  التوا�صلي  النظام  �صمن  خم�صو�صة  ب�صفات  الكالم  ات�صم 
الذي جرى فيه تو�صل الإ�صارة والعقد واخلط والن�صبة والكالم عالمات 
للتعبري عن املعاين والإف�صاح عن املقا�صد النفعية واجلمالية والتوا�صل 
املاهية  مبالزمة  منها  واملتفرد  العالمات  تلك  من  املقدم  ُعدَّ  بل  بها. 
الظاهر  الأعيان،  وتعيني  املدلولت  تعيني  على  قدرة  والأكرث  الإن�صانية، 

منها والباطن.
وترتيبا على ذلك، فاإن البيان بالكالم تتعدد وظائفه وطرق التكلم 
به مما تق�صر عنه فيه باقي عالمات التوا�صل، علما اأن اخلط اأو الكتابة 
قابليتهما  حيث  من  الكالم  عالمة  عن  يختلفان  ل  اأنهما  فيهما  يراعى 
وينبغي  التكلم.  واأحوال  ال�صوت  وعدم  النطق  فعل  با�صتثناء  يقبله  ملا 
الإفادة  اإىل متام  الو�صول  يعجز عن  قد  الكالم  اأن  التاأكيد كذلك على 
وغاية املرام من املقا�صد، حتى اأن عبدالقاهر اجلرجاين مثال يتحدث 
الكالم، وخا�صة يف  بيان  اأف�صل من  يبني  بيان  ل  اإىل  البيان  عن حتول 
مقامات احلذف والذكر، اإذ يقول عن احلذف »هو باب دقيق امل�صلك، 
لطيف املاأخذ، عجيب الأمر، �صبيه بال�صحر، فاإنك ترى به ترك الذكر 
اأف�صح من الذكر، وال�صمت عن الإفادة اأزيد لالإفادة، وجتدك اأنطق ما 

تكون، اإذا مل تنطق، واأمت ما تكون بيانا اإذا مل  ُتنب«)19(.  
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فال�صمت اإذا عالمة توا�صلية من عالمات البيان، قد توظف داخل 
الكالم وقد تنوب عنه، وقد تقرتن بالإ�صارة اأي�صًا، رغم اأن ال�صمت يف 
الأ�صل هو غياب الإ�صارة والكالم معًا. اأما ما ذكره اجلرجاين من كون 
البيان بال�صمت قد ياأتي اأبلغ من البيان بالكالم، فال بد من الحرتاز فيه 
من اإطالق احلكم بالتعميم. لأن ال�صمت ل ميكن اأن ينوب عن الكالم 

مطلقًا، اأما بالغته فال حتدث �صوى يف مقامات واأحوال خم�صو�صة.
والكالم هو ال�صيء الوحيد الذي ل ميكن حلاله يف الأ�صل اأن تنطق 
دون نطق، وهو الذي مد علم العدد بحروف واألفاظ وظفها رمزيا اإىل 
جانب الأرقام والأ�صكال. كما اأن الإ�صارة خادمة له يف جل احلالت، واأما 
الكتابة فاإن وظيفتها يف الأ�صل هي الدللة عليه، واإن كان ذلك م�صت�صكال 
عند القدماء حتى وجد بينهم من مل َيعدَّ الكتابة كالما. واأما من مل يعتد 

بح�صر الكالم يف ال�صوت وحده، فقد عدها كالما.
وي�صمل معنى الكالم يف اأ�صل اللغة الكتابة والإ�صارة واحلال بو�صفها 
عالمات تقوم بوظيفة الإفادة والإفهام. يقول الفاكهي يف حده للكالم: 
حال  من  يفهم  وما  املفيدين،  واالإ�صارة  اخلط  على  يطلق  لغة،  »وهو 
ال�صيء«)20(. اأما يف ال�صطالح النحوي، فينف�صل الكالم من الدللت 
الثالث املذكورة لأنها لي�صت داخلة يف حكم التلفظ. اإذا بتعريف الكالم 
غري  التوا�صلية  العالمات  من  غريه  منه  خرج  »االإفادة«،  بجن�ص  نحويا 

القولية)21(، واإن �صاركته وظيفة الإفهام.
لكن م�صكل افرتاق الكالم عن الإ�صارة والكتابة مل ُيَحل اإل يف حقل 
اأما يف احلقول الأخرى، فقد ظلت العالقة بني الكالم والكتابة  النحو، 
والإ�صارة حمل نظر، وخا�صة يف اأو�صاط الأ�صوليني واملتكلمني. فاأ�صكلت 

عندهم من ثالث جهات:
اأ - هل كل ما اأفهم يعد كالما؟

ب - هل حقيقة الكالم يف ال�صوت وحده، اأم يف ال�صوت والكتابة معا؟
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ج - هل املو�صوع امل�صمى لفظا وقول، واملتمثل يف ما ُيتلفظ به اأو ُيكتب، 
ي�صمى كالما اأم اأنه دللة على الكالم؟

اْعتدَّ القدماء اإذن باإدراج الكالم �صمن النظام التوا�صلي العام، مع 
خو�صهم ـ مبوازاة ذلك ـ يف ما يقوم به التوا�صل الكالمي. فهل تقدم لنا 

اأ�صول اللغة ما يفيد لزوم التوا�صل للكالم ؟
ويف  مرامنا.  على  دالة  مادة  عن  الباب  هذا  يف  املعاجم  تف�صح 
مقدمتها رجوع م�صدر »كالم« لفعل متعدٍّ هو »َكلََم« مبعنى »جرح«. ول 
يفيدنا �صاحب »العني« يف مادة »َكَلَم« مبا ي�صلها بفعل الكالم من جهة 
ال�صتقاق. لكنه يوؤكد مع ذلك على ال�صمة التوا�صلية للكالم بذكره كلمة 
»كليم«، لي�ص يف اإفادتها معنى »اجلريح« بل اإفادة »الذي يكلمك وتكلمه«. 

وقد ورد �صرح »الكليم« باملعنى عينه يف »ال�صحاح« و«ل�صان العرب«.
اأما عملية تبادل الكالم بني الأطراف التي يكلِّم بع�صها بع�صا، فعربت 
اأن  »ال�صحاح«  يف  فنجد  و»تكامل«.  »كامل«  بفعلي  اللغوية  الأ�صول  عنها 
»كاملته« مبعنى جاوبته. وي�صع »ل�صان العرب« فعل »كامل« دليال على َناَطَق 
�صاحبه«.  واحد  كل  »يكلِّم  اأن  فهو  عنده،  »يتكاملان«  معنى  اأما  وَحاَدَث. 
ونحن نبني على فعلي »كامل« و»تكامل« م�صدرا، هو »التكامل« ونق�صد به 

عملية ال�صرتاك يف الكالم.
به  ما  »كلَّم«  لـ  الو�صعي  املعنى  على  النحويني  من  عدد  رتب  لقد   
لبن  ذلك  يف  ال�صبق  ويرجع  »القول«.  معنى  من  »الكالم«  معنى  ميزوا 
جني يف »اخل�صائ�ص« اإذ ميز »الكالم« بال�صدة والقوة، و«القول« باخلفة 
الكْلم  يف  »اجُلرح«  بني  فربط  ذلك،  يف  الأندل�صي  وتبعه  والإ�صراع)22(. 
وبني ال�صدة والقوة يف الكالم مقابل خفة و�صرعة »القول«، مع اإف�صاحه 
وهو  الكْلم  من  الكالم  »ا�صتقاق  يقول:  للكالم.  التاأثريية  الوظيفة  عن 
كان  اإن  لأنه  كاجلرح.  الأنف�ص  يف  ونفوذه  تاأثريه  ل�صدة  كاأنه  اجُلرح. 
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ح�صنا اأثر �صرورا يف الأنف�ص، واإن كان قبيحا اأثر حزنا. مع اأنه يف غالب 
الأمر ينزع اإىل ال�صر ويدعو اإليه… قال ال�صاعر: وجرح الل�صان كجرح 
واأما القول، فهو من معنى  النف�ص.  تاأثري له يف  اليد… وغري املفيد ل 
تاما  اإليه،  واأ�صرع  الل�صان  به  لكل ما مذل  الإ�صراع واخلفة. ولذلك قيل 

كان اأو ناق�صا: قول«)23(.
وظيفة  التبليغ؛  جهة  من  للكالم  وظيفتني  على  يعي�ص  ابن  يوؤكد 
تاأثريية نف�صية، ووظيفة اإخبارية اإفادية. كما يوؤكد على �صفتني للكالم 
الكالم احل�صن بح�صن املعنى، والكالم القبيح  من جهة طبيعة املعنى؛ 
بقبح املعنى. اأما ربطه بني الكالم والل�صان، فيندرج �صمن مدونة معجمية 
ارتبط فيها الكالم بعدد من الكلمات الدالة على التكلم والتكامل. نذكر 

منها:
اأ - الكالم والل�صان: ربطت املعاجم بني الكالم والل�صان، بو�صفه »جارحة 
بفعل  ربطوه  كما  الأقوام،  قوم من  لغة  على  دال  وبو�صفه  الكالم«، 
التعبري عن املعنى اخلفي: ورد يف »ال�صحاح«: »عربت عن فالن: اإذا 
تكلمت عنه، والل�صان يعرب عما يف ال�صمري«. ومنه ا�صتعاروا للمتكلم 
كان  اإذا  القوم:  ل�صان  الل�صان: »فالن  دال  واملعرب عنهم  القوم  عن 

املتكلم عنهم«.
« يف اأ�صله اللغوي حني يقرن  ب - الكالم والتعبري: يفهم من معنى »عربَّ
بالكالم، تعيينه ل�صيغتني تعبرييتني: اأولهما، تعبري نف�صي، ُيتدبر 
تعبري  وثانيتهما،  لل�صوت.  رفع  دون  النف�ص  يف  مثال  الكتاب  فيه 

تلفظي.
ربطه  ولذلك  بالكالم.  النطق  فعل  هو  التلفظ  واللفظ:  الكالم   - ج 
»اللفظ  اأن  اإىل  دريد  ابن  اإذ ذهب  له.  به وجعلوه مرادفًا  اللغويون 
هو الكالم بعينه«. وورد يف »املخ�ص�ص« لبن �صيده  »لفظت بال�صيء 

األفظ لفظا: تكلمت«.
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د - الكالم والنطق: ملا كان النطق هو فعل الل�صان واأع�صاء الت�صويت يف 
الت�صويت بالكالم، كان لبد من متييزه من جمرد اإحداث ال�صوت 
ورد  فقد  لالأ�صوات.  املحدثة  والأ�صياء  الإن�صان  فيه  ي�صرتك  الذي 
التعارف  يف  النطق  التعاريف«  مهمات  على  »التوقيف  معجم  يف 
»الأ�صوات املقطعة التي يظهر بها الل�صان، وتعيها الآذان، ول يكاد 

يقال اإل لالإن�صان، ول يقال لغريه اإل تبعًا«)24(.
يظهر من هذه املادة املعجمية اأن للكالم جهات:

- جهة ال�صوت.
- جهة اآلت ال�صوت.

- جهة اإ�صدار الكالم )النطق والتلفظ(.
- جهة الفاعل للكالم.
- جهة تاأليف الكالم.
- جهة معنى الكالم.

- جهة امل�صدر النف�صي للكالم.
- جهة مو�صوع الكالم ومرجعه.

- جهة املق�صود بالكالم )املخاطب(.
- جهة الغر�ص من الكالم )الق�صد(.

- جهة �صفة الكالم.
- جهة التكامل.

ميثل  ل  اجلهات،  هذه  جمموع  من  امل�صكل  الكالم  مفهوم  اأن  غري 
�صوى مفهوم واحد �صمن مفاهيم اأخرى للكالم. فمفهوم الكالم فيها، 
يعني الكالم اخلا�صع فعليا للتكامل. ونحن نحدد للكالم يف الرتاث اأربعة 

مفاهيم رئي�صة:
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اأ - الكالم، مبعنى امللفوظ املنجز يف مقام تكاملي حمدد اأو غري حمدد، 
اأو  خربًا،  اأو  حديثًا،  اأو  تعجبًا،  اأو  نهيًا،  اأو  اأمرًا  الكالم  يكون  كاأن 

ق�صة، اأو مقامة.
اأمة.  اأو  قوم  به  يتوا�صل  الذي  امل�صرتك،  الل�صان  مبعنى  الكالم،   - ب 
وي�صتقى هذا املفهوم من �صياقات م�صطلح »كالم العرب« يف مقابل 

»كالم العجم«.
ج - الكالم، مبعنى نظام القواعد التي يتوخاها املتكلم يف نظم كالمه. 
العرب«،  »كالم  اأخرى مل�صطلح  �صياقات  من  املفهوم  وي�صتقى هذا 
يفيد فيها �صنن وقواعد العربية. كما يف حديثهم عن اخلطاأ واللحن 
ُع  وُيَتَتبَّ العرب«.  »كالم  لـ  خمالفا  عندهم  ُعدَّ  ما  وكل  وال�صرائر، 
هذا املفهوم اأي�صا يف اخلالفات بني املدار�ص النحوية، وانت�صار كل 

واحدة منها ملا ادعته النموذج ال�صحيح لـ »كالم العرب«.
د - الكالم، مبعنى مفردات اللغة. ويت�صح ذلك يف �صرح اللغويني لبع�ص 
الكلمات �صرحا لغويا، مع ذكرهم اأن املق�صود بها يف »كالم العرب« 
العرب:  كالم  يف  »الراأ�ص  مثال:  ال�صيوطي  يقول  كذا.  اأو  كذا  هو 

اجلماعة ال�صخمة«)25(.
ويالحظ يف مفاهيم م�صطلح »كالم« اأن بينها وبني م�صطلح »لغة« 

تقاطعات مفهومية. ويت�صح ذلك من مفاهيم خم�صة للغة:
اأ - اللغة، مبعنى امللفوظ اجلاري يف التكلم)26(.

ب - اللغة، مبعنى نظام القواعد. وي�صتقى ذلك من ال�صياقات التي اأ�صار 
فيها القدماء اإىل وجوب اأن يجري الكالم جمرى ال�صنن املتبعة يف 
»لغة العرب«، ومن ربطهم بني اللغة وبني العربية التي ق�صدوا بها 

الل�صان العربي ونحوه معا.
ج - اللغة، مبعنى ل�صان قوم يتوا�صلون به)27(.
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د - اللغة، مبعنى مفردات اللغة، وهذا املفهوم اإ�صافة اإىل �صابقه، هما 
الأكرث �صيوعًا يف تف�صري م�صطلح »لغة«)28(.

هـ - اللغة، مبعنى اال�صتخدام اللهجي للغة، كما يف ا�صطالح القدماء، 
على لهجات اجلاهليني بـ«لغات العرب«.

واملالحظ يف الرتاث، اأن ا�صتخدام القدماء مل�صطلح »لغة« كان اأقل 
املتعلقة  املفاهيم  جمال  يف  وخا�صة  »كالم«  مل�صطلح  ا�صتخدامهم  من 
بالتكلم والتكامل. ول نكاد جند عندهم �صيوعا مل�صطلح »لغة« �صوى يف 
جمالني، طغى يف اأولهما م�صطلح »لغة« على م�صطلح »كالم«، وجتاورا 
وجمال  والتوقيف،  الو�صع  م�صاألة  عن  حديثهم  جمال  وهما  الثاين.  يف 

حديثهم عن معجم اللغة وتدوينها.
لكن الأ�صئلة اللغوية والكالمية الكربى ارتبطت على اجلملة مب�صطلح 
»كالم« ل مب�صطلح »لغة«. ولذلك ن�صتح�صن اأن ين�صرف الباحثون عن 
نظريات للغة يف الرتاث، اإىل البحث فيه عن نظريات للكالم، وحجتنا يف 

ذلك، املباحث الآتية التي كانت فيها الغلبة للكالم ل للغة:
- اأق�صام الكالم.
- معاين الكالم.

- تعريف الكالم.

- تعريف املتكلم.
- اأغرا�ص الكالم.
- مقا�صد الكالم.

- و�صف الكالم.
- اإفادة الكالم.

- مقت�صى حال الكالم.
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- مقام الكالم.
- التكلم والتكليم.

ولو اخرتنا من هذه املباحث واحدا منها هو مبحث التعريف، لتبني 
لنا مثال، اأن القدماء ان�صغلوا بتعريف »الكالم« حتديدا ل بتعريف اللغة. 
الذي  للكالم  تعريفهم  اإ�صكال  بدرجة  م�صكال  للغة  تعريفهم  يكن  ومل 
اختلفوا يف م�صائله اختالفا بينا وخا�صة يف علمي النحو والكالم، فيما 
غلب على البالغيني والنقاد م�صكل و�صف الكالم وتقعيده يف الأداء اأكرث 

من م�صكل تعريفه يف ذاته. 
الكلمات،  من  عدد  اللغوي  الو�صع  جهة  من  بالكالم  اإذن  يت�صل 
الكالم  مادة  تعني  اأو  والتلفظ،  كالنطق  الكالم  �صدور  كيفية  اإما  تعني 
اأو مدلوله من جهة كونه حاماًل ملعاين وكا�صفا  من جهة كونه اأ�صواتًا، 
عن اأغرا�ص ومقا�صد، اأو تعني حمل �صدوره، كالل�صان واأع�صاء النطق، 
تقع  اأو  وال�صمري،  النف�ص  وهو  الكالم،  يف  املعنى  ن�صوء  مبحل  تعينه  اأو 
مرادفاً له، كاللفظ والقول والنطق واحلديث مع وجود فوارق، اأو تت�صل 

بالعالقة اجلامعة بني املتكاملني.
وما ات�صل بالعالقة الأخرية نق�صمه ثالثة اأق�صام:

الإبالغ،  الكالم من متكلم نحو خماطب مثل:  ق�صم يفيد �صدور   - اأ 
والإخبار، والإنباء، واملخاطبة )من جهة كونها خطابًا(.

ب - ق�صم يفيد طلب الكالم من املكلم مفتتح الكالم، اأو من الكليم مثل 
ال�صتفهام وال�صتخبار.

اأي  والتوا�صل.  التكامل  يف  اال�صرتاك  �صريحة  اإفادة  يفيد  ق�صم   - ج 
اإفادة وجود فعل ورد فعل. وامل�صطلحات الدالة عليه كثرية. اخرتنا 

لال�صتدلل عليها ن�صني ي�صم كل واحد عددا منها:
�صمن الأول: املراجعة واملحاورة. يقول ابن منظور: »راجعه الكالم 
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من  والرجيع  املعاودة.  واملراجعة:  اإياه…  حاوره  ورجاعًا:  مراجعة 
الكالم: املردود اإىل �صاحبه« .

ومن القول الثاين: املحادثة واملجاوبة واملناقلة واملناظرة واملجادلة. 
حدثته  اإذا  الكالم،  ناقلته  يقال:  املحادثة.  »املناقلة:  يعي�ص:  ابن  يقول 
ومراجعته…  اجلواب  مداولة  وهو  املجاوبة.  واملحاورة:  وحدثك. 

واملناظرة: املجادلة. وهو مفاعلة النظر« .
ترتيبًا على هذه املادة املعجمية يظهر متيز الكالم من باقي عالمات 
بالكالم  التوا�صل  دواعي  مقدمتها  يف  وق�صايا  با�صت�صكالت  التوا�صل 
ووظائفه وما ي�صتلزمه لكي يتحقق به ال�صرط التوا�صلي وخا�صة من جهة 

ا�صتلزامه للمخاطب. 
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املخزومي واإبراهيم ال�صامرائي. دار ال�صوؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق 1986. وجمهرة 
اأحمد  حتقيق:  للجوهري،  وال�صحاج  )د.ت(،  لبنان  بريوت،  �صادر،  دار  دريد،  لبن  اللغة 
عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان 1979، واملخ�ص�ص لبن �صيده، ول�صان 
العرب لبن منظور، واأ�ص�ص البالغة للزخم�صري، وامل�صباح املنري للفيومي )ت 770هـ( دار 

الفكر )د.ت(.
)25( ال�صيوطي: الأ�صباه واملناظر يف النحو، مراجعة وتقدمي: فايز ترحيني، دار الكتاب العربي، 

.88/3  ،1984 بريوت، لبنان، ط 1، 
)26( اأ�صا�ص البالغة مادة )لغو(: »لغوت بكذا: لفظت به وتكلمت«.

التي  اللغة  اأهم تعريفات  اللغات«. ومن  اأف�صح  العرب  »لغة  نف�صها:  واملادة  ال�صابق  )27( امل�صدر 
اأخذت بهذا املفهوم، تعريف ابن جني لها بقوله اإنها »اأ�صوات يعرب بها كل قوم عن اأغرا�صهم«. 
اخل�صائ�ص 33/1، وينظر التعريف نف�صه يف: املزهر 7/1 لل�صيوطي. �صرح و�صبط وت�صحيح، 
حممد اأحمد جاد املوىل وعلي حممد البجاوي وحممد اأبي الف�صل اإبراهيم دار الفكر ودار 

اجليل. بريوت، لبنان )د.ت(، ومقدمة املخ�ص�ص 6/1.
4/1، ويقول  )28( يقول ابن دريد عن معجمه: »هذا كتاب جمهرة الكالم واللغة«. جمهرة اللغة 
اأحمد  بن  من�صور حممد  اللغة لبن  تهذيب  اأجمل من  اللغة  كتب  اأجد يف  »مل  منظور:  ابن 
الأزهري«/ مقدمة ل�صان العرب 7/1. وعرف ابن احلاجب اللغة بقوله: »حد اللغة كل لفظ 
و�صع ملعنى«. املزهر 8/1 وذكر لها ابن يعي�ص التعريف الآتي: »اللغة عبارة عن العلم بالكلم 

املفردة« �صرح املف�صل 11/1.
)29(  ل�صان العرب مادة )رجع(.

)30(  �صرح املف�صل 9/1.
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الداللة بني النحو واملنطق

قراءة اأوىل يف »ال�شرط واالإن�شاء النحوي للكون«

ملحمد �شالح الدين ال�شريف)1(

�شابر احلبا�شة)*(

• ت�صدير:
يقول ال�صيخ الرئي�س ابن �صينا يف كتابه »املنطق«:

»اإّن ال�سرطية باجلملة ال اإيجاب فيها وال �سلب. هذا وقد يدخلون يف 
املنف�سالت ق�سايا مثـل هذه: زيد اإّما اأن ال يكون نباتًا واإّما اأن ال يكون 
حيوانًا، وزيد اإّما اأن ال يكتب اأو يكون يحرك يده. ولهم ق�سايا ت�ستعمل يف 

ال�سرطيات مرتّددة االأحوال«.
• تقديـــم:

اأن تظّل اأطروحة قّيمٌة حبي�سَة رفوف �سّيقة يف ب�سع مكتبات جامعية 
مّدة ت�سع �سنوات، اأمٌر يدّل على اأّن البحث، مازال بحاجة اإىل دعم دور 
الن�سر ومراكز التوزيع. �سحيح اأّن جمهور االأطروحات اجلامعية حمدود 
ونخبوّي، غري اأّن تبادل اال�ستفادة عرب حت�سني ظروف الن�سر يبقى عاماًل 

رئي�سًا من عوامل تطوير البحث االأكادميّي يف البالد العربية.

)*(  باحث وأكاديمي بجامعة منوبة - تونس.
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االأ�ستاذ  اأطروحة  تدّبر  ب�سدد  كّنا  عندما  املدخل  هذا  لنا  عّن 
مّنوبة  بجامعة  والل�سانيات  اللغة  اأ�ستاذ  ال�سريف  الدين  �سالح  حممد 
الأ�ص�س  النحوّي للكون: بحث يف  بتون�س وعنوانها: »ال�صرط والإن�صاء 
الب�صيطة املوّلدة للأبنية والدللت« وقد �سدرت �سنة 2002 يف جزاأين 
يحتويان على 1262 �سفحة. اإّنها اأطروحة من الطراز االأّول ولي�س هذا 
اأن�ساأ نظريًة مبدعا ومل يجرَتّ ما قيل  اأّنه  اإطراًء. يكفي �ساحَبها  النعُت 
نافعًا  راآه  ما  النحوّي  الرتاث  كتب  اأّمهات  من  نهل  بل  اأو حديثًا،  قدميًا 
واأفاد من النظريات اجلديدة ما اأفاد، ياأخذ من دي �سو�سري وبنفني�ست 
دون  وينقدهم  عليهم،  ويرّد  ودكرو...  والكوف  وت�سم�سكي  وهيامل�سالف 
حما�سِة انفعاٍل، بل مبقت�سى منهج العلم ال�سارم الذي ا�سرتطه الباحث 

على نف�سه قبل اأن يطّبقه على غريه. 
من  لذلك  خ�سالها،  لكرثة  يحتار  االأطروحة  مزايا  يف  والناظر 
ُم هذا العمِل املو�سوعّيَة اأ�سا�سًا يبني عليه الفكرَة  االأجدى اأن يتخذ ُمَقدِّ

التي يريد نقلها عن االأطروحة اإىل القارئ.
• العنوان: دّقة الأ�صكلة و�صبط املفاهيم:

اإثباته  يقف القارئ على اإجراء اّتخذه �ساحب االأطروحة يتمّثل يف 
على غالف الكتاب املن�سور عنوانًا، معّدال عن العنوان االأ�سلّي الذي يجده 
قارئ االأطروحِة مرقونًة. وقد اأ�سار االأ�ستاذ ال�سريف يف التمهيد)2( اإىل 
ذلك، اأّما العنوان االأ�سلّي فهو »مفهوم ال�سرط وجوابه وما يطرحه من 

ق�سايا يف معاجلة العالقة بني االأبنية النحوية والداللية«.
ي�سرح الباحث العنوان يف الق�سم االأول من العمل مربزا اأّن العالقة 
بني اللفظ واملعنى اأبعد ما تكون عن العالقة الطبيعية وال يتبّنى ال�سريف 
املنحى االختزايّل »القائم على اعتبار بع�س االأبنية اأ�سواًل ت�ستخرج منها 
اأبنية فروع«)3( وي�سري اإىل اإ�سكالية معاجلة التعّدد املعنوّي املت�سل باللفظ 
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الثابت، يقول: »اإن كنُت اأنا املتكّلم الل�ساين االأول فمن الطبيعّي اأن اأفّكَر 
يف املعنى 1 الذي قْبل اللفظ 1، ويف املعنى 2، الذي اأْنَتْجُتُه باللفظ 1، واأْن 

اأبحث يف االآليات اللغوية املج�ّسدة لهذا »االنتقال الداليّل« عرب اللفظ:
معنى1  —‹ لفظ1 —‹معنى2   

ومن الطبيعّي اأن يفعل خماطبي مثلي اإاّل اأّن ق�سّيته اأب�سط من جهة 
واأعقد من جهة اأخرى. وجه الب�ساطة اأّنه ي�ستطيع االكتفاء بـ:

لفظ1 —‹معنى3
واأن يقّرَر �سئُت اأم مل اأ�ساأْ اأن املعنى 2 الذي اأنتجُتُه هو املعنى 3 الذي 

فهمه.
اأّما وجُه التعّقد، فيكون اإذا اختار الت�ساوؤل عن العالقة احلقيقية بني 
املعنى 2 واملعنى 3، واإذا اختار اأن يبحث عن ق�سدي االأّول، اأي املعنى 1، 

واأن يت�ساءل عن العالقة بني معنى1 ومعنى 2 ومعنى 3.
ينتج  لن  اأّنه  يقني  على  اأنحن  الت�ساوؤل،  هذا  عن  اأجاب  اإذا  ولكن، 

اللفظ 2 ذا املعنى 5 ؟«)4(.
لعنوان  املنا�سبة  للت�سمية  معّمق  نقا�س  بعد  الباحث،  ويخل�س 
االأطروحة، اإىل »اأّن ال�سياغة اللفظية التي ين�سئها املتكّلم ]هي[ ح�سيلة 
�سراع بني مقت�سيات القواعد، ومقت�سيات التعبري، ومقت�سيات الق�سد. 

واأّنها يف النهاية، �سياغٌة لفظية ت�سُم بع�س املعنى املق�سود«)5(.
ويت�ساءل ال�سريف اإثر ذلك »اأيدّل هذا ال ]على[  اأّن الو�سم اللفظّي 
التعبري؟«)ال�سفحة  عن  عاجزٌة  اللغَة  واأّن  النق�ساِن،  اأزيلُّ  للمعنى 

نف�سها(.
ويقلب الباحُث ال�سوؤال ب�سكل طريف قائال: »اأال يدّل هذا الت�ساوؤل اأنه 
ـلٌة يف اللفظ ال يف املعنى؟ اأال يدّل  يفرت�س م�سبقا اأّننا نعتقد اأّن اللغَة متمثِّ
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اّتهاُمنا للغة اأّنها عاجزة عن تاأدية املعنى كامال اأّننا نعتقد اأّن املعنى �سيٌء 
خارٌج عن اللغة وعلى اللغة اأن ُتو�سلنا اإليه؟«)ال�سفحة نف�سها(. ويعّدل 
�سيغة الطرح لي�سبح الت�ساوؤل »عن االعتقاد يف اأّن اللغة عجزت عن تكوين 
لفٍظ منها قادٍر على تاأدية املعنى الذي فيها« )ال�سفحة نف�سها(. ف�سال 
عن اأّن ق�سور القدرة اللفظية منجّر عن عدم مطاوعة جهاز النطق )اأو 
الرموز الكتابية( مِلا عليه املعنى الذهنّي، فاللغة »مقتـنعٌة باأّن االأع�ساَء 
حمدودُة القدرِة على تاأدية خا�سّية الت�ساوي يف داللة البنية، مِلَا تقت�سيه 
من ترتيب على خّط الزمان«)6( يف حني اأّن الت�ساوي يقع يف الذهن معنى 
ما الأّن هذا اجلهاز »ال يقبل فزيولوجيا اإاّل  كلّيًا ُيخرجه جهاُز النطق ُمنجَّ

اإنتاج لفظ واحد ]يف الوقت نف�سه[«)7(.
يف  الرئي�سة  املفاهيم  بع�س  حتديد  اإىل  ذلك  اإثر  ال�سريف  ينتقل 
البحث، فريى اإمكان اعتبار ال�سرط مقولًة)8( ويعترب اأّن التفكري يف هذا 
اللغة  يف  تتحدد  مبقوالت  م�سرّيًا  النحو  اعتبار  اإمكان  »يطرح  االإمكان 
حتديدًا م�ستقاًل عن �سلتها باالألفاظ الداّلة عليها«)9(. والحظ الباحث، 
يف  وال�سرط  التقليدّي  العربّي  النحو  يف  ال�سرط  بني  مقارنة  �سياق  يف 
االأنحاء التقليدية الغربية، اأّن ال�سرط »عندهم مقولٌة ت�سنيفيٌة لفظيٌة، 
ومع  التقليدّي«)10(  نحونا  يف  احلال  هو  كما  خال�سًة،  داللًة  ولي�ست 
اجلدولية  خ�سائ�سها  يف  خمتلفة  »اللغات  اأّن  ورغم  االختالف،  هذا 
الت�سريفية، فهي ال تختلف يف ق�سّية العالقة بني البنية ال�سرفية وداللة 

ال�سرط«)11(. 
ويعر�س الباحث افرتا�سه القائَم على عدم ت�سنيف االأبنية اإذ يرى 
»اأّن اعتماد ال�سرط للبحث يف العالقة بني البنية وداللتها يقت�سي عدم 
ت�سنيف االأبنية، فكّل ت�سنيف عمٌل ُعْرفـيٌّ يوؤّدي حتما اإىل قطع العالقة 
بني االأبنية امل�سرتكة يف داللة ما«)12( وباملقابل ي�ستخل�س ال�سريف، بعد اأن 
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�سرب اأمثلًة كثريًة، اأّن بنى خمتلفة كثرية تعرّب عن »بنية داللية« م�سرتكة 
بني االأبنية املختلفة. وميكن »اأن تكون هذه البنية الداللية امل�سرتكة ]...[  
بنيًة داللية متكّونة من عنا�سر داللية بينها عالقة داللية هي اأي�سا بنية 

داللة، عنا�سُرها الب�سيطُة َمُقولّيٌة«)13(.
اأن  ينبغي  الداللية  البنية  »اأّن  حد�سيًا  االإقرار  اإىل  الباحث  وي�سل 
»ق�سور  اإىل  ال�سريف  ويعر�س  والعك�س«)14(.  االإعرابية  البنية  توافق 
املنطق ال�سناعّي عن ا�ستيعاب البنية الداللية النحوية امل�سرّية لالأبنية 
تدّل على  املنطقية  »فال�سياغة  بقوله  لفظًا«)15( مف�ّسرًا ذلك  املو�سومة 
اللب�س يف ال�سياغة وال تعرّب عن احلكم عليها باأّنها ملتب�سة«)16( وباملقابل 
فاإّن اللغة الطبيعية »ت�ستطيع اأن تقول عن نف�سها، بوا�سطة املتكّلم، »اإّن 
�سياغتي ملتب�سة، وذلك با�ستعمالها لهذا القول الذي نقبله على اأّنه ُحْكم 

وغ يف �سياغة غري ملتب�سة««)17(. َم�سُ
والريا�سيني  املناطقة  حماوالت  عْر�سه  �سياق  يف  الباحث،  وي�سري 
ا�ستيعاب اللغة يف �سورة مناذج منطقية ت�ستفرغ طاقات االأجزاء اللغوية 
ل اإىل بنية ال�سرط،  جزءا جزءا، اإىل اعتقاده »اأّن عقل االإن�سان قد تو�سّ
يف  ال�سر�سة  للظواهر  تقريبّي  قيد  اأّول  ليكّون   جّدا،  بدائية  مرحلة  يف 

الكون«)18(.
• البنية النحوية والبنية املنطقية:

البنية  من  معّينا  اإجنازا  اأّن  اإذن  الثابت  »من  ال�سريف:  يقول 
االإعرابية:

مبتداأ + خرب
حّمل  قد  اإجناز  مّيتون«  الرجال  »كّل  للجملة  املحّقق  االإجناز  وهو 
هذه البنية الوظائفية ]مبتداأ + خرب[ داللة توؤّديها بنية تعترب يف النحو 
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من اأبنية ال�سرط)19(. ويخل�س اإىل اأّن »الداللة ]هي[ عالقة بنْي بنيتنْي 
اأّن  ويالحظ  املنطقّي«)20(   بالرمز  للت�سّكل  قاباًل  م�سمونًا  ]ولي�ست[ 
»جزءًا من داللة اجلملة ال�سرطية م�ستقّر يف كونها قابلة للتمّثل يف جملة 
ا�سمية تقابلها. كما اأّن جزءًا من داللة اجلملة ال�سرطية م�ستقّر يف كونها 
اجلملة  داللة  من  جزءًا  اأّن  كما  تقابلها.  ا�سمية  جملة  يف  للتمّثل  قابلًة 
وهذا  تقابلها.  ا�سمية  للتمّثل يف جملة  قابلة  كونها  م�ستقّر يف  ال�سرطية 
يعني اأّن متثيل الداللة غري ممكن بدون عملية دورية بني بنيتني نحويتني 
على االأقّل. ذلك يقع متامًا على غرار ما يقع يف داللة االألفاظ يف املعجم، 
حيث متّثل داللة كّل لفظة بدالالت األفاظ اأخرى، هي بدورها يف حاجة 
ي�سلك  اأّنه  اإىل  ال�سريف  وي�سري  ُت�سرح«)21(  حتى  امل�سروحة  اللفظة  اإىل 
اجتاهًا معاك�سًا متامًا لالجتاه العاّم، فـ »يف خ�سّم حركة ل�سانية عاملية 
الباحث  اللغة من داللة«)22( ويلّح  تريد م�سك الداللة با�ستيعاب عالقة 
على الفكرة االأ�سا�سية التي يدافع عنها: »الداللة فو�سى ال حُت�سر ومهّمة 
الل�سانيات اأن تقّدم القواعد املوّلدة للفو�سى الداللية ال القواعد احلا�سرة 
ال�سلة  متينة  لي�ست  طريفة،  له  اآراء  لبع�س  ال�سريف  ويعر�س  لها«)23( 
باأطروحته عن ال�سرط، ولكنها تبنّي وقوفه على اأ�سول التقاطع والتـنابذ 
بني م�سادرات الرتاث النحوّي اخلفية وبني املناهج الل�سانية والتداولية 
احلديثة وما تقوم عليه من اأطروحات ومقاربات، وعر�س الباحث هذه 

االآراء يف �سكل افرتا�سات، منها:
يهتّموا  البنية وداللتها، مل  للعالقة بني  العرب، يف معاجلتهم  النحاة   -
بامل�سمون اخلارجّي لها، بل اعتربوا اأّن داللة بنية نحوية ما، ترتّكز يف 
ر ببنية نحوية اأخرى. ويرى الباحث اأّن ذلك قد مّت  كونها قابلة الأن ُتقَدّ

يف اإطار اإجرائّي و�سفّي �ساذج مل يبلغ الن�سج التنظريّي)24(.
- حّدد النحاة العرب الداللة النحوية من زاوية ح�سور املتكّلم نحويا ال 
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بالغيًا، يف البنية، وذلك باعتباره من�سئًا موؤ�س�سًا للبنية من داخلها، ال 
باعتباره من�سئًا خارجيًا تاركًا اأثره يف البنية كما هو االأمر يف البالغة. 
ويت�سح ذلك يف مبادئ العمل االإعرابّي نف�سها، وهي مبادئ تقوم على 
َور من دور  اأّن العمل النحوّي من اإن�ساء املتكلم واأّن ظواهر العمل كّلها �سُ
املتكّلم فيها )ابن جّني، اخل�صائ�س، I/ �س110، االإ�سرتاباذي، �صرح 
الكافية، I/ �س63( اإاّل اأّن هذا املوقف اخللفّي مل ينجحوا يف التعبري 
اأق�ساها، هو  اإىل  الفكرة  بهذه  الو�سول  وف�سلهم يف  ينبغي،  عنه كما 

الذي اأوهم ابن م�ساء ودار�سيه باأّنهم مل يعتربوا هذا اجلانب)25(.
وي�سري االأ�ستاذ ال�سريف اإىل اأّن »فكرة التحويل« كانت ت�سعى باإدخال 
احلركة التحويلية اإىل ا�ستيعاب عالقات بنيوية بني االأ�سناف البنيوية، 
مبّينا اأّن هذه العالقات يف اأ�سا�سها ُحد�ست اعتمادًا على املعنى، وهذا ما 
اأّدت بطبيعتها اإىل اإعادة االعتبار للمعنى)26(.  اأّن فكرة التحويل  يف�ّسر 
ويت�ساءل الباحث »اإذا كان املعنى يقت�سي ت�سّورا حركيا للغة، فهل من 
اإاّل يف ا�ستعمالها الفعلّي عند  اأاّل تكون احلركة اللغوية متج�ّسدًة  الالزم 
من  جمموعة  لي�س  النحوّي  النظام  اأّن  راأينا  »يف  ويجيب  التخاطب؟« 
�سابقة  وحركته  متحّرك،  نظام  اإّنه  اجلامدة.  واملنظومات  العالقات 
كانت  فاإن  القول.  حركّية  ا�ستْوعَب  مَلَا  كذلك  يكن  مل  لو  بل  للتخاطب. 
ل�سيطرة  احلركة  لهذه  م�سّورة  غري  بع�سها،  اأو  النحوّية،  النظريات 
الت�سّور ال�سكويّن عليها، فذلك دليل على عدم قدرتها على و�سف اللغة، 

ال غري«)27(. 
• يف الختيارات ال�صطلحية)28(: الإعراب والرتكيب منوذجاً:

تبدو م�ساألة امل�سطلح يف الل�سانيات من اأعو�س امل�سائل، ذلك اأّن اخلو�س 
فيها ال يرجى منه غالبا حلول حقيقية، بل كان كل ذي قول فيها ينزع نحو 
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تزكية قوله واإقامة الدالئل على �سالحه وفاعليته مقابل الغ�س من �سائر 
البدائل.

ق�ساياها  اإن  وادعاء  ومغادرتها  جانبًا  امل�ساألة  اّطراح  كان  واإذا 
يف  الل�سانية  االأمور  تتناول  ال  فهي  الت�سمية  �سكلية  تتجاوز  ال  مفتعلة 
عمقها بل هي تقت�سر على الو�سم اللفظي، اإذا كان ذلك مما يحتاج اإىل 
نقا�س مطول، فاإّننا نكتفي يف هذا ال�سياق باالإ�سارة اإىل اأّن ق�سية عالقة 
االأ�سماء واالأ�سياء هي من اأقدم الق�سايا الفكرية التي �سغلت الفال�سفة 
والنحاة وغريهم، فعزل االأ�سماء عن االأ�سياء واعتبار االأوىل اأمرًا ثانويًا، 
اللغوي، ومن  دليل على وجوده  ي�سم، فال  الأن ما مل  اإمنا هو قول مموه 
ثمة الفكري اإذا كنا نعتقد اأاّل وجود لفكر خارج دائـرة اللغـة ]واإن رباأنـا 
باأنفـ�سنا عن اّتخاذ موقـف و�سـعّي �سـارم، ما انفّك يتبنّي غلّوه يف الناأي 

عن الر�سد![.
غري اأّن م�ساألة امل�سطلح قد تتفرع وت�سعب اإىل م�سائل جزئية ذات 
مما  ذلك،  اإىل  وما  التعميم  و�سبل  امل�سطلح  توليد  ككيفية  تقني  طابع 
نكتفي منه بطرح منوذج تطبيقي، يتجاوز اأ�سكال االختالف ال�سكلي اإىل 
بديل ا�سطالحي  اإليها يف ترجيح  امل�ستـند  واملعرف  تغاير يف اخللفيات 

على اآخر.
لعّل اأهّم من الت�سمية، هو تعليل اختيارها دون غريها مما هو مقرتح 
الت�سليم  اأّما  كذلك  بّينة  عن  ونرف�س  بينة  على  نقبل  حتى  مهجور،  اأو 

ب�سّحة البديل اال�سطالحي منذ املنطلق فلي�س عماًل علميًا.
املقال،  هذا  يف  بالدر�س  �سنتناوله  الذي  التطبيقّي  النموذج  اأّما 
فيتمثل يف م�سطلح )Syntaxe( االأعجمّي فقد اختلف العرب املحدثون 
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يف نقله اإىل العربية بني تركيب واإعراب ومنهم من يعّربه بكتابة حروفه 
باحلرف العربي فيقول: �سانتاك�س.

تف�سري  بدون  »نقّرر  ال�سريف:  الدين  �سالح  حممد  االأ�ستاذ  يقول 
وال تعليل اأّن درا�سة الرتكيب ت�سّمى يف هذا املجال النحوي الوا�سع بعلم 
االإعراب«. ونعترب حرية بع�س الل�سانيني يف ترجمة )syntaxe(، م�سيعة 
دفعت  التي  املو�سوعية  ولالأ�سباب  لالإعراب  فهم  �سوء  من  نابعة  للوقت 
الرتجمات  نعترب  كما  االإعرابية،  بالعالمات  االهتمام  اإىل  املتقدمني 
اجلديدة املقرتحة مانعة لنا،متى اأخذنا بها، من ا�ستغالل الرثاء الو�سفّي 

امللت�سق بكلمة »اإعراب«.
اإىل  عربها  نرمي  مالحظات  عّدُة  الوا�سح  االإقرار  هذا  على  ولنا 

ب�سط الق�سية بطريقة حتليلية:
يعترب االأ�ستاذ ال�سريف اأّن م�سطلح »االإعراب« الرتاثي يوؤّدي متاما 
بداًل  »الرتكيب«  اتخاذ م�سطلح  اإىل  م�سطلح )Syntaxe(، فال حاجة 
عن  وم�ست�سرقني  عربا  الباحثني  من  كثري  اإعرا�س  �سبب  ويعزو  عنه. 
اعتبار االإعراب هو ذاته )Syntaxe( اإىل اأّن م�سطلح االإعراب قد جرى 
يف الرتاث النحوي جمرى حركات اأواخر الكلم: كقولك: ما اإعراب زيد 
يف مات زيد؟ فتجيب: هو مرفوع، وقد ي�ستعمل االإعراب ال مبعنى احلركة 
االأخرية يف الكلمة، بل مبعنى الوظيفة النحوية، ويف ال�سدد نذكر اإعراب 

اجلملة واملق�سود بذلك حتديد وظائف كلماتها.
ويرى االأ�ستاذ ال�سريف اأن هذا الوجه يف ا�ستعمال م�سطلح االإعراب، 
اإمنا كان من جهة املجاز ال احلقيقة: فقولك )ما اإعراب زيد( اإمنا هو 
اخت�سار يتو�سل باملجاز املر�سل فيحذف عبارة )عالمة( ويقت�سر على 
)اإعراب كما يحذف عبارة )كلمة(، فاأ�سل التعبري هو قوله )ما عالمة 

اإعراب كلمة زيد(. 
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اقت�سادًا  لها  والالحقة  )اإعراب(  لكلمة  ال�سابقة  الكلمتني  فحذف 
اأدنى اإىل قيمة املفهوم النحوي من  واإبقاوؤها هي لكونها - فيما يرى - 
االأخريني، فـ )عالمة( و)كلمة( جتريان على ل�سان النحاة كما على ل�سان 
غريهم ومن ثمة فـ )اإعراب( اأدنى منهما اإىل ال�سياق واأل�سق مبو�سوع 
م�ستوى  االأقل يف  النحوي )على  لال�ستعمال  اأّنها متّح�ست  ال�سوؤال، مبا 
امل�سدر، وذلك ملا يح�سرنا من ا�ستخدام �سحفّي لّلفظة يف �سيغة الفعل 

)اإعراب عن راأيه(.
واإ�سافة اإىل اأّن يف احلذف اقت�سادا، فاإّن فيه تكثريا للمعنى كذلك 
بذكر  يكون  اأن  كلمة زيد؟(، يجوز  اإعراب  ال�سوؤال: )ما عالمة  فجواب 
عالمة االإعراب، مثلما يحتمل اأن يكون الوظيفة النحوية، ولعل الوظيفة، 
هي االأْوىل يف االعتبار. فُورود عبارة )اإعراب الكلمة( وفق هذه ال�سيغة، 

يت�سّمن حذفا ُتـُنو�ِسَي لكرثة جريانه على األ�سنة النحاة.
اأن�سب  االإعراب  م�سطلح  اعتبار  على  التقرير  هذا  من  ونخل�س 
يتدّبر  الذي  اأن  على   )syntaxe( الفرن�سي  نظريه  ليقابل  املقرتحات 
متمّح�سة  املوؤّلفني  من  عدد  لدى  جرت  التي  القراآن(  )اإعراب  عبارة 
يقف  قد  »ال�سنتاك�س«،  علم  اهتمامات  �سائر  دون  النحوية  للوظيفة 
الذي  النحو  من  »اجلزء  ذلك  على  )اإعراب(  م�سطلح  اإجراء  اأّن  على 
ندر�س به الرتاكيب التي تكون اجلملة، والكلمات داخل تلك الرتاكيب اأو 
العالقات بني اجلمل« )وهذا هو تعريف »ال�سنتاك�س« مرتجمًا عن اأحد 
املعاجم الفرن�سية ]Le petit robert[(، اإمنا هو اإجراء جمازّي من نحو 
اإذ يخت�س االإعراب - ح�سب وجهة  املجاز املر�سل الذي عالقته جزئية 
النظر والتف�سري هذه - بالوظائف، فاإطالقه على »النظم« والعالقات بني 

الرتاكيب واجلمل اإمنا هو تو�سيع جمازي مل يكن يف اأ�سل اال�ستعمال.
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ج -  فنحن اأمام وجهتي نظر متعار�ستني تنظران اإىل م�سطلح االإعراب 
بطريقتني متقابلتني: فوجهة النظر االأوىل تتلخ�س يف الت�سوية بني 

االإعراب و»ال�سنتاك�س« فيكون:
      االإعراب  =  »ال�سنتاك�س«

اأما وجهة النظر الثانية، فتعترب اأن االإعراب يطلق يف االأ�سل على فرع 
من »ال�سنتاك�س« مل ي�ستقل عنه ولي�س موازيا له باال�ستتباع فيكون جمال 

ًنا يف جمال اهتمام »ال�سنتاك�س« بال عك�س: اهتمام االإعراب مت�سَمّ
»ال�سنتاك�س       االإعراب

من  �سرب  االأمر  حقيقة  يف  هي  اإمنا  هذه  الثانية  النظر  ووجهة     - د 
اأنها  غري  و»ال�سنتاك�س«  االإعراب  بني  الت�سوية  على  االعرتا�س 
االإعراب  م�سطلح  على  اعرتا�سها  وجه  اأن  ذلك  بدياًل  تقرتح  ال 
ين�سحب كذلك على م�سطلح الرتكيب اأو الرتكيبية بنف�س الطريقة 

تقريبًا.
هـ -  نرى اأن من وجوه االلتبا�س يف هذا »العراك اال�سطالحي«، ما نعتربه 
اإ�سقاطًا مل�سادرة اأولية على مو�سوع النظر تتمثل يف اعتقاد وجود 
واالإنكليزية  الفرن�سية  يطابق مفهوم )syntaxe( يف  نظري عربي 
تـنتميان اإىل عائلة اللغات الهند- اأوروبية، فاإن االأوىل لغة اإعرابية، 
اأما االأخريان فغري اإعرابيتني، مما ي�ستوجب مزيد تدقيق الفوارق 

:)syntaxe(و )بني )اإعراب
يهتم  )كما  الكلم  اأواخر  بحركات  يهتم  العربية،  يف  االإعراب   -
ملا   )syntaxe( م�سطلح  يف  وارد  غري  االأمر  وهذا  بالوظائف...( 

ذكرناه من كون الفرن�سية مثال ال تعتني باأواخر الكلم.
- )syntaxe( يف الفرن�سية يهتّم بـ »العالقات بني اجلمل« وهو مبحث 
خارج عن اهتمام )االإعراب( بل هو منظم اإىل املباحث البالغية يف 
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علم املعاين: واإن كانت البالغة عند اجلرجاين دائرة عميقة ال�سالت 
باالإعراب وذلك بالنظر اإىل نظرية النظم.

فهاتان النقطتان تبينان تداخل الق�سية، اإذ بع�س جماالت اهتمام 
االإعراب مفقودة يف syntaxe وبع�س اهتمامات Syntaxe ال مدخل لها 

يف االإعراب.
و - األي�س من االأوىل عدم اإق�ساء الرتكيب والرتكيبية م�سطلحني واردين 
 Syntaxeلـ نظائر  االإعراب  اإىل جانب م�سطلح  ا�ستعمالهما  ميكن 
مرتادفة  واعتبارها  ثالثتها  بني  اخللط  مظّنة  ذلك  يكون  اأن  دون 

تراُدف الليث واالأ�سد ]اأو تواطوؤهما![؟.
امل�ستقر  املكر�س  امل�سطلح  بكونه  واعني  االإعراب  ا�ستعملنا  فاإذا 
خا�سة،  االإعرابية  باحلاالت  متعلقا  وبكونه  العربي  النحوي  الرتاث  يف 
وا�ستعملنا الرتكيب منتبهني اإىل اأنه قدمي اأي�سا غري اأن اإجراءه جمرى 
ا�سطالحيا ال�سم العلم لي�س اأمرا ثابتا )فيما نعلم( وله تعلق بالرتاكيب 
االإجراء  الدقيقة كان  ال�سورة  ا�ستعملناهما على هذه  اإذا  خا�سة، قلت 

االإ�سالحي اأو�سح و�سبهة اخللط والغلط اأبعد.
وملا كان هذا املقال مقت�سرا على مناق�سة امل�سطلحات دون التعّمق 
نكتفي يف  فاإّننا  املفاهيم،  بها  تزخر  التي  والل�سانيات  النحو  م�سائل  يف 
هذا ال�سياق باإيراد تقرير ذكره االأ�ستاذ ال�سريف )مرجع �سابق ( يقارن 
فيه بني النحو العربي واالأنحاء الغربية على �سوء اأعمال النحاة ونقادهم 

يف ما يتعلق باأهمية مفهوم الرتكيب يف النحو.
يقول االأ�ستاذ ال�سريف: »فقد كان نحاتنا اأ�سّد الت�ساقًا من الغربييني 
مبفهوم الرتكيب يف النحو على خالف ما يعتقد الدار�سون املُ�سِقطون لنقد 
التقليدي«. مثل هذه  نحونا  التقليدية على  الأنحائهم  املحدثني  الغربيني 
املالحظة، تدعونا اإىل مراجعة منهج التعامل ال�سائد يف معاجلة الرتاث، 



صابر احلباشة
20

12
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
33

ل 
وا

ش
 ، 

32
دد 

لع
ا

39

جـــــذور

وذلك اأّن بريق الدرا�سات الغربية، قد خدع كثريًا من الدار�سني العرب، 
فاختلبوا به وجعلوا يطبقون املناهج الغربية تطبيقا حرفيا »اأعمى« دون 
اإىل بحث عن موا�سع  يوؤدي  الرتاثية، مما  املدونة  انكباب حقيقي على 
رغبة  وذلك  االأ�سيل،  املبحث  تف�سيالت  عن  ال  الغربي،  املنهج  اهتمام 
جاحمة يف جتاوز دركات التكّل�س التي ظن اإن النحو قد تخبط فيها، حتى 
اأّن كثريا من النظار راحوا يعتربونه علمًا »طاب واحرتق« كناية جمااًل اإال 
اأفا�سوا فيه القول ورمبا ف�سلوا يف كثري من امل�سائل ف�ساًل باّتًا ال يحتاج 
النقدية  اال�ستفادة  اإىل  واملراجعة. من هنا كانت احلاجة  الفح�س  اإىل 
من طرائق املدار�س الل�سانية املعا�سرة. وقد األهمت الدار�سني باعتبار اأن 
مباحثهم مادة خام ميكن اأن ُت�ست�سلح على �سوء النظريات الطارفة دون 
اّدعاء  الو�ساية التاّمة على هذا الر�سيد الرتاثي الذي مازال يف حاجة 

اإىل ال�سرب والك�سف الر�سني دون مزالق االإ�سقاط واالجرتار والتهومي.
• اأطروحة ال�صريف عند الباحثني: خالد ميلد منوذجاً:

التون�سية  اجلامعة  داخل  العربية  اللغة  يف  الباحثني  من  كثري  متح 
منوااًل  اإليهم  بالن�سبة  ومّثل  ال�سريف،  فتحه  الذي  االأفق  من  باالأ�سا�س 
اأفادوا  الذي  ومن  العربية.  اللغة  نظام  قراءة  يف  ُيعتمد  وراأيًا  ُيحتذى 
من اأطروحته نذكر االأ�ستاذ خالد ميالد، حيث كان عمل ال�سريف بارزا 
يف اأطروحته: »االإن�ساء يف العربية بني الرتكيب والداللة: درا�سة نحوية 
اأفكار ال�سريف،  اأفرد ميالد ق�سمًا مهّمًا من عمله لعر�س  تداولية« وقد 

ل اإليه - يف نظره - من نتائج، على النحو االآتي: وقد قّدم اأهّم ما تو�سّ
اأّما اأطروحة االأ�ستاذ حممد �سالح الدين ال�سريف »مفهوم ال�سرط 
وجوابه وما يطرحه من ق�سايا يف معاجلة العالقة بني االأبنية النحوية 
والداللية«  فهي درا�سة اعتـنى فيها �ساحبها باالإن�ساء النحوّي ومركزّيته 

يف املنوال النحوّي الداليّل املجّرد.
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يف  وحموريًا  قاّرًا  مو�سعا  باعتباره  لالإن�ساء  ال�سريف  عر�س  وقد 
البنية النحوية الداللية املجردة، وهو الذي يحكم حركة االأبنية يف مدها 

وجزرها ودورانها وتكرارها وتوليد بع�سها لبع�س.
ومن النتائج املهّمة التي تو�سل اإليها ال�سريف اأنه:

النحوية  البنية  اإّن  للبنية.  النحوي  الت�سكل  خارج  للداللة  وجود  ال   -
بع�س،  على  بع�سها  ي�سيطر  معان  ذاتها  يف  هي  عالقات  حتكمها 
وجودية  ب�سحنة  ذلك  كل  يف  م�سرية  وت�سرت�سل  وتت�سارط  فتتدافع 
اإن�سائية ت�سور اعتقاد املتكلم. وقد بني ال�سريف اأن اللفظ االأول يبداأ 
اأي البنية  اإعرابيًا يف البنية الت�سريفية  اأبنية اال�ستقاق ويتج�سد  من 

االإعرابية امل�سرفة.
اإن�سائية  - البنية االإعرابية املجّردة م�سرّية يف �سدرها ب�سحنة وجودية 
بنية حتكمها عالقات حملية هي يف ذاتها  املتكلم وهي  متثل اعتقاد 
البنية  يف  جديد  عن�سر  كل  يتطّلب  بحيث  حدثية  اإن�سائية  عالقات 
االأ�ستاذ  تبني  وقد  جديد.  اإن�سائي  حدث  هي  جديدة  عالقة  النحوية 
االإن�ساء  بني  املقابلة  يجاوز  ال�سريف  عند  االإن�ساء  معنى  اأّن  ميالد 
واخلرب. يقول: »اإذا اأردنا اأن نقرب معنى االإن�ساء عندنا فهو يف النهاية 
االإن�ساء الذي على اأ�سا�سه يكون االإن�ساء واخلرب البالغيان، فهو اإن�ساء 
)اأي االإن�ساء واخلرب(«. فاالإن�ساء عند ال�سريف ملت�سق مبجال النحو 
يف اأ�سا�سه املجرد. وقد بنّي الباحث اأّن »االإن�ساء الو�سعي النحوي« يف 
منوال ال�سريف يوافق م�سطلح االإعراب يف النظرية اللغوية الرتاثية، 

واأّن حمّل احلدث االإن�سائي يوافق حمّل العامل االإعرابي.
اأّنه  على  يدّل  ما  ال�سريف  عمل  »يف  اأّن  ميالد  االأ�ستاذ  ويالحظ 
ا�ستخدم م�سطلح االإن�ساء لرت�سيخ نظرية العمل االإعرابي ال لالإعرا�س 
عنها، ترجم مفهوم االإعراب باالإن�ساء لتاأ�سيل مركزيته وبيان مكّونات 

جماله يف البنية النحوية املجّردة«.
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فال�سريف ميّهد ل�سرب من ال�سياغة ال�سورية حلركة توّلد املعاين 
البالغية انطالقا من القيمة الوجودية اأو القيمة االإمكانية التي تاأخذها 

وظيفة املحّل الوجودي يف جمال احلدث االإن�سائّي.
اأّنه يتبّنى جملة امل�سار الذي خّطه ال�سريف  اأ�سار الباحث اإىل  وقد 
اأّنه �سي�سعى اإىل اإعادة �سّده اإىل  لبيان �سلطة »االإن�ساء الو�سعي«، مبّينا 
الو�سعّي  االإن�ساء  بت�سريف  �سيقوم  كما  الرتاثية  النظرية  م�سطلحات 
اإن�ساء قوليا متوّلدًا عن حركة البنية النحوية ذاتها يف مّتجهها العاملّي 

من جهة ومّتجهها اللفظي االإجنازي من جهة ثانية .
• املنوال النحوي واملنوال البلغي:

تبدو اأفكار ال�سريف مفيدة يف مناق�سة بع�س الطروحات اال�ست�سراقية، 
من ذلك ما ي�سري بوها�س وجماعته اإليه من التناق�س القائم بني املنوالني 
ني  املخت�سّ اإّن   ]...[« يقولون:  امللفوظات.  حتليل  يف  والبالغّي  النحوّي 
ُتناِق�ُس  للملفوظات،  ال�سكلي  للتحليل  منوااًل  قد طّوروا  املعاين،  يف علم 
اأحيانًا«،  واعتباطّيته  للّنحاة  التقليدي  التحليل  تعقيد  ور�ساقُته  ب�ساطُته 
ال �سّك اأّن هذا الو�سف لتحليل النحاة يتـناق�س وموقَف االأ�ستاذ حممد 
�سالح الدين ال�سريف، فما �سّماه بوها�س وجماعته »اعتباطّية التحليل 
ل الّنحاة« وقد بنّي االأ�ستاذ ال�سريف  اأحيانًا« قد ُيق�سد منه ما ي�سّمى »متحُّ
اإمّنا هو »اختيار  اأحيانًا  نادرة ومعّقدة  اأ�سكااًل نحوّية  الّنحاة  اأّن اعتماد 
ذو قيمة منهجّية، اإذا كان الق�سُد منه مثاًل اختيار قدرة النظرّية على 
التكّهن بالظواهر قبل مالحظتها وو�سعها«، وي�ستنتج االأ�ستاذ ال�سريف 
قائاًل: »فلي�ست اجلملة ]...[ تاأديًة عفوّيًة ملعنى ]...[، بل تاأديٌة مبحوث 
اأبعاد  ذات  نحوّية  بنظرّية  ُم�سرَيّ  وا�سح  منهجّي  بتم�ٍسّ  ومقّننة  عنها 
والّن�سو�س  معناها،  عن  بحثًا  االأدبّية  الّن�سو�س  معاجلة  يف  تطبيقّية 

ال�ّسرعّية احرتازًا من اخلطاأِ يف فهم اأحكامها«. 
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وكي ال يكون النقد املّتجه اإىل موقف بوها�س وجماعته اّتهامًا للّنوايا 
اأو رجًما بالغيب، نعر�س ت�سّورهم لتمّيز التحليل البيايّن للم�ستغلني بعلم 
املعاين عن التحليل النحوي، يقولون: »هذا املنوال الذي نكت�سف عنا�سره 
االأ�سا�س  الوظيفية  املفا�سل  بع�س  على  يقوم  اجلرجاين،  عند  الرئي�سة 

التي ميكن تلخي�سها كما يلي: 
اإليه  م�سند  بني  اإ�سنادية  عالقة  من  يتكّون  ب�سيط  ملفوظ  كّل   )1(

وُم�سند. 
)2(   يف كّل ملفوظ، ما خرج عن امل�سند اإليه وامل�سند، فهو قيد يت�سّلط 
على امل�سند اإليه اأو على امل�سند اأو على العالقة االإ�سنادية. ويحمل 

ًرا لّلفظ الذي يتعّلق به.  هذا القيد ح�سْ
)3(  عملّية التقييد ميكن تكرارها، اأي اإّن قيًدا مُيكن اأن ُي�سّلط على قيد 

اآخر. 
)4( كّل ملفوظ معّقد ُيحّلل اإىل اإ�سناد ب�سيط واحد تتعّلق به عملّية تقييد 
االأخرى.  هي  اإ�سنادّية  بنية  تلك  للعملية  وتكون  اأكرث،  اأو  واحدة 
وكذلك عملّيات التخ�سي�س للمرّكب اال�سمّي )التعريف، النعوت، 
اأو  اإليه  امل�سند  على  تت�سّلط  قيود  هي  اإلخ...(،  البدل،  االإ�سافة، 
على ا�سم اآخر. وباملثل فاإّن املفاعيل باأنواعها، هي عملّية قيد على 
امل�سند. اأخرًيا فاإّن ملفوظًا معّقًدا كال�سرط مثاًل، ُيحَلّل اإىل جواب 

ال�سرط ]اإ�سناد ب�سيط[ يتعّلق به ال�سرط ]قيٌد اإ�سنادّي[. 
هذا املنوال لتحليل امللفوظات القائم على الثنائية: االإ�سناد والقيود، 
]االأمناط/ واالأحوال  الق�سوي  املحتوى  بني  الّرواقّي  التمييز  لي�س 

بع�ُس  اليوَم  ا�ستعادته  الذي  التمييز  وهو   - يخفى  ال  كما   - الكيفّيات[ 
الّراهنة  احلالة  يف  ي�سمح،  �سيء  فال  ذلك،  ومع  الّل�سانية.  املدار�س 

للمعارف، باعتبار هذا التوازي، �سرًبا من االقرتا�س ]االقتبا�س[.
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امللفوظات  لبنية  الوظيفية  املقاربة  هذه  فاإّن  اأمر،  من  يكن  ومهما 
ت�سمح يف الواقع بتحاليل اأب�سط واأكرث اإقناعًا �سكاًل وم�سمونًا من ثقل االآلة 

املنطقّية النحوّية التي اآل اإىل ا�ستعمالها الّنحاة العرب املتاأخرون«.
بع�س  ُمغريًا  )وغريه(  بوها�س  عن  ننقله  الذي  املوقف  يكون  قد 
مواطن  وُيربز  املعاين  بعلم  امل�ستغلني  البيانيني  ُين�سف  اأّنه  مبا  ال�سيء 
االإ�سافة احلّقة يف املنوال الذي اّتخذوه لهم. غري اأّن هذا املوقف �سرعان 
اإنكارّيًا عن قيام موقف  اإن نحن واجهناه بنقد ي�ستفهُم  ما يفقد بريقه 
بوها�س على التفريق التقابلّي بني املنوالني النحوي والبالغي، واحلال اأّن 
البالغيني اأنف�سهم يتحّدثون عن التداخل بني الِعْلمني، بل اأكرث من ذلك: 
به منهج  ُو�سف  اإّن ما  ثّم  بيانّيًا؟  يكون  اأن  األي�س اجلرجاين نحوّيًا قبل 
ـ كما  ين�سحب  الثقيلة عليه،  النحوية  املنطقية  االآلة  الّنحاة من �سيطرة 
ـ على منهج ال�ّسكاكي يف تقنينه البالغي وقد �سار على هْديه  هو �سائع 

البالغيون املتاأّخرون. 
ما  �ساأن  من  يقّللون  اأ�سحابه  جعلت  قد  الطرح  هذا  ه�سا�سة  ولعّل 
ب  اّدعوه قارئني ما توّهموه من انزياح املنهج البالغّي قراءة تاريخية ُتن�ِسّ
قائلني:  معه  وَمن  بوها�س  ي�ستدرك  اإذ  مكمنه،  اإىل  الدّر  وتعيد  االأمر 
»ومع ذلك ينبغي اأن ُن�سري اإىل اأّن هذين املنوالنْي مل يدخال يف �سراع يف 
الثقافة العربية: رغم اأّن لِعلم املعاين نزعة احللول حمّل النحو، بالقّوة 
ح  ُتلَمّ للجرجاين  االإعجاز[  دالئل  ]يف  ال�سفحات  )وبع�س  بالفعل[  ]ال 
لتتمّكن  تكن  فاإّنها مل  جّدًا،  متاأّخرة  ُولدت  فَلَكْونها  تلميًحا(،  ذلك  اإىل 
الثقايف  ال�سرح  يف  ]النحو[  الفّن  هذا  مكانة  تهديد  من  اجتماعّيًا 

]العربّي[« .
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)26(  املرجع نف�سه، �س181.

)27(  املرجع نف�سه، �س182.
)28(  اأذكر لالأ�ستاذ ال�سريف اآراء ا�سطالحية متميزة، منها ما دار اأثناء مناق�سة ر�سالتي يف �سهادة 
الدرا�سات املعمقة يف اللغة واالآداب العربية، بتاريخ 18 يناير 2003، وكان مو�سوعها »االأبعاد 
التداولية يف �سروح التلخي�س للقزويني: بع�س اأحوال امل�سند اإليه منوذجا: من املعنى النحوي 
اأ�سرف علّي يف اإجنازها االأ�ستاذ �سالح بن رم�سان وراأ�س اللجنة  اإىل املعنى التداويل« وقد 
االأ�ستاذ ال�سريف وكان الفقيد االأ�ستاذ عبداهلل �سولة ع�سوًا مقررًا. يف تلك املناق�سة، نّبهنا 
االأ�ستاذ حممد �سالح الدين ال�سريف اإىل اأّنه من االأف�سل اأن نختار ترجمة اأكرث اخت�سارًا من 
 )actes illocutoires( لتعريب بدياًل  اخرتُتها  وقد  القول(  املت�سمنة يف  )االأعمال  عبارة 

وهي م�سطلح )االأعمال الالقولية(. 
)29(  وقد �سدرت يف طبعة م�سرتكة بني كلية االآداب مّنوبة واملوؤ�س�سة العربية للتوزيع، وهي الطبعة 
االأوىل �سنة 2001 وتقع يف 664 �سفحة(، اأي قبل �سدور اأطروحة ال�سريف بعام واحد، لذلك 
اعتمد الباحث على الن�سخة املخطوطة املوجودة يف قاعة االأطروحات بكلية االآداب والفنون 

واالإن�سانيات بجامعة منوبة.
)30(  اعتمد ميالد الن�سخة املخطوطة من ر�سالة ال�سريف.

)31(  خالد ميالد، االإن�ساء يف العربية بني الرتكيب والداللة: درا�سة نحوية تداولية، 35-34.
)32(  املرجع نف�سه، �س479.

)33(  املرجع نف�سه، �س38-37.
)34(  املرجع نف�سه، �س38.

)35(  G. Bohas et al.: L’analyse grammaticale dans la tradition arabe cla -
sique ، in. Sylvain Aurous: Histoire des idées linguistiques ، Tome 1، 
Pierre Mardage éditeur، Liège، Bruxelles، 1989، p.268.

)36(  حمّمد �سالح الدين ال�سريف: تطابق الّلفظ واملعنى بتوجيه الّن�س اإىل ما يدّل على املتكّلم، 
حوليات اجلامعة التون�سّية، عدد 43، 1999م، �س40.

)37(  G. Bohas et al. Op. cit. p.- p. 268 – 269.

 )الرتجمة العربية لنا وما ورد بني معّقفني هو اقرتاح اآخر اأو تو�سيح و�سرح(. 
)38(  Op. cit. p. 270.
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الأفعال... و�سراع الأ�سبقية

علوي اأحمد امللجمي)*(

ٍن ب�أَحِد الأَْزِمَنِة الَثّالَثِة«)1(،  الفعل هو: »م� َدَلّ على َمعَنًى يف َنف�ِسِه ُمقَتِ
ويعرفه ال�سراج ب�أنه : »م� دل على معنى وزم�ن وذلك الزم�ن اإم� م��ض 
اأق�س�م:  اإىل ثالثة  الفعل  النح�ة  واإم� م�ستقبل«)2(، ويق�سم  واإم� ح��سر 
م��ض وم�س�رع و اأمر على راأي الب�سريني، وم��ض وم�ستقبل ودائم، على 
راأي الكوفيني)3(، و�سنعتمد يف هذا املبحث تق�سيم الب�سرة ؛ وهو الأ�سهر 

والأ�سح ؛ لأ�سب�ب لي�ض هذا حمله�.
وقد عرف الفعل امل��سي ب�أنه: الدال على اقتان حدث بزم�ن قبل 
اأو  ب�أنه: م� دل على حدٍث مقتنً� بزمن احل��سر  زم�نك)4(، وامل�س�رع 
زيدًا  اإن  قولك  يف  والالم  وامل�ستقبل  احل��سر  فيه  وي�ستك  امل�ستقبل«، 
ليفعل خمل�سة للح�ل، ك�ل�سني اأو �سوف لال�ستقب�ل«)5(، ف�مل�س�رع ي�سلح 

ب�سيغته للح�ل وال�ستقب�ل، والأمر ب�أنه: م� دل على طلٍب. 
وبعـيد(  قريـب  )وهو  م��ٍض  اأمثلة:  اأربـعة  للفعل  عندن�  ي�سبح  وبذا 
وح�ل وم�ستقبل واأمر، وهو ي�أخذ حكم امل�سـتقبل، اإذًا فب�إمك�نن� اأن نق�سم 
اأن الفعل اإمن� ا�ستـق  اأق�س�م ل غري ؛ وذلـك  الفعل - زم�نـيً� - اإىل ثالثة 
من امل�سـدر ليدل على الزمن، وهـذه الأقـ�س�م هي: 1 - م��ٍض مل� م�سى من 

)*(  معيد بجامعة البيضاء - اليمن.
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الزمن، 2 -ح�ل، »ول اأحد ينكر زمن احل�ل وهو الآن فكذلك الفعل الدال 
عليه فهو وا�سطة بني امل��سي وامل�ستقبل... واحتج اآخرون ب�أن م� وجد من 
اأجزاء الفعل �س�ر م��سيً� وم� مل يوجد فهو م�ستقبل ولي�ض بينهم� وا�سطة، 
ه�  ْحويني يريدوَن بفعل احل�ل فعاًل ذا اأجزاٍء يتَّ�سُل بع�سُ واجلواب اأنَّ النَّ
ببع�ض«)6(، وهو م� يعرب عنه ب�مل�ستمر. 3 - م�ستقبل: ويدخل فيه امل�س�رع 

الذي دخلت عليه اأداة اأو قرينة تخل�سه لال�ستقب�ل، والأمر.
»ف�إن ق�ل ق�ئل: م� الدليل على اأن الأزم�ن ثالثة حتى رتبتم الأفع�ل؟ 
قيل له: الدليل على ذلك اأن ال�سيء قد تقع العدة به فيكون متوقعً�، وهذا 
لزم�ن ال�ستقب�ل، ف�إذا وجد فهذا الزم�ن هو زم�ن احل�ل، ف�إذا م�سى 
عليه وقت�ن اأو اأكرث �س�ر م��سيً�، فقد ح�سلت لن� مب� ذكرن�ه اأزم�ن ثالثة 
. ف�إن ق�ل ق�ئل : ف�أي هذه الأزمنة اأ�سبق؟ ففيه جواب�ت«)7(، اأي اأن هن�ك 
واإذا ك�ن  ؟  الأفع�ل على �سوئه�  ترتيب هذه  يتم  جم�لت ومق�يي�ض قد 
ذلك فهل ال�سراع �سيكون على جم�ل واحد، اأم اأن هن�ك اأكرث من جم�ل 
والأزمنة؟  املج�لت  هذه  يف  الأ�سبقية  �ستكون  وملن  مقي��ض؟  من  واأكرث 
نح�ول يف ال�سطور الآتية اأن جنيب على هذه الأ�سئلة ولو اإج�بة مبدئية 

نح�ول فيه� اأن جند حاًل للغٍز ط�مل� حري الدار�سني.
جمـــال ال�صـــــــراع:

نك�د اأن جنزم اأن الب�حثني - القدم�ء واملحدثني - يخلطون يف حتديد 
املج�ل الذي يحكمون ب�أ�سبقية فعٍل على اآخر فيه، فمعظم م� وجدن�ه يف 
هذا الب�ب ك�ن ع�مً�، اأي اأن جم�ل وموطن اأو مقي��ض الأ�سبقية مل يحدد، 
اأن تقدمي  ف�بن ه�س�م عندم� يحكم ب�أ�سبقية امل�ستقبل على غريه ويرى 
غريه عليه توهٌم يتوهمه املبتدئون)8( مل يحدد م� هو املج�ل الذي �سبق 
امل�ستقبل  الب�حثني جزم بتقدمي  اأن بع�ض  امل�ستقبل ق�سيميه، وجند  فيه 
وحدد مع ذلك جم�ل الأ�سبقية، ك�لزج�جي - مثاًل - ف�إنه يقول:  »اعلم 
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اأن اأ�سبق الأفع�ل يف التقدم: الفعل امل�ستقبل لأن ال�سيء مل يكن ثم ك�ن، 
ثم  ، ثم ي�سري يف احل�ل  التقدم منتظر  للوجود، فهو يف  �س�بق  والعدم 
ي�سري م��سيً�، فيخرب عنه ب�مل��سي  ف�أ�سبق الأفع�ل يف املرتبة: امل�ستقبل، 
ثم فعل احل�ل، ثم فعل امل��سي«)9( فقد اأ�س�ر اإليه بقوله »والعدم �س�بق 
للوجود«، ويرى غريه غري هذا الراأي ف�س�حب �سرح الك�فية لبن ح�جب 
ب�إعالل  يعتل  امل�س�رع  ب�أن  ذلك  ويعلل  الأ�سل)10(،  هو  امل��سي  اأن  يرى 
م��سيه، وينقل اأبو البق�ء الكمفوي يف الكلي�ت اأن الأكرثين على اأن الأ�سل 

هو احل�ل)11(.
املقي��ض  اأح�دية  اأو  الأح�دية اجل�نب،  النظرة  الراأي وبنف�ض  ولهذا 
واملج�ل اإن �سح التعبري، ين�ق�ض الدكتور ع�س�م نور الدين اآراء ال�س�بقني، 
خ�لطً� - ك�س�بقيه - بني جم�لت الأ�سبقية ، ومع اأنه قد اأورد اأقوال و اأدلة 
الق�ئلني بتقدمي امل�س�رع اأو الأمر من كتب علم اللغة وت�ريخ اللغ�ت، وهذه 
الأقوال واأدلته� تـتحدث عن جم�ل اآخر غري املج�ل الذي يتحدث عنه ابن 

ه�س�م والزج�جي وغريهم من القدم�ء واملحدثني .
فم�سكلة البحث تكمن يف عدم و�سوع الروؤية، ب�لن�سبة ملج�ل ال�سراع 
وب�لت�يل اخللط يف جم�ل الأ�سبقية، فالبد من و�سوح جم�لت ال�سراع؛ 
من  لدين�  مب�  بح�سب   - فيه  نحكم  الذين  الأ�سبقية  جم�ل  يت�سح  حتى 

براهني واأدلة - على اأ�سبقية فعٍل على اآخر.
ف�ملج�ل الذي يتحدث عنه ابن ه�س�م والزج�جي غري املج�ل الذي 
الذي  املج�ل  غري  املج�لن  وهذان  الك�فية،  �سرح  �س�حب  عنه  يتحدث 
الهوامع  همع  يف  ال�سيوطي  اإن  حتى  كلي�ته،  يف  البق�ء  اأبو  عنه  يتحدث 
يقول بعد اأن ذكر اآراء علم�ء اللغة يف اأ�سل الأفع�ل: »واجلمهور على اأن 
الثالثة اأ�سول«)12(، فم�ذا نفهم من كالم ال�سيوطي ال�س�بق اإل اأن هن�ك 
كل  فيكون   ، الأ�سبقية  الأفع�ل على  فيه� هذه  تت�س�رع  متعددة  جم�لت 

منه� �س�بق على غريه يف جم�ل غري الذي �سبق فيه الآخر .
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ال�سب�ق هن�  اأن  اإىل  الإ�س�رة  املج�لت لبد من  اأن نذكر هذه  وقبل 
�سب�ق زمني ل غري، »واملتقدم ]الأ�سبق[ ب�لزم�ن هو م� له تقدم زم�ين 
الفعل مركب  اأن  ال�سالم«)13(، وذلك  اإبراهيم عليهم�  كـتـقدم نوح على 
احل��سل  ب�لت�سمن  الأزمنة  على  الأفع�ل  ودللة  والزمن،  احلدث  من 
�سمن املط�بقة لأنه� تدل مبواده� على احلدث، وب�سيغه� على الأزمنة، 
الفعل لأن كل واحد منهم�  والزم�ن كالهم� يفهم�ن من لفظ  ف�حلدث 
جزء مدلوله)14(، ف�لزمن ي�سكل اأحد اأهم دع�متني يف هيك الفعل، اإىل 
ج�نب احلدث الذي يجري وينب�سط فيه، فال يك�د الفعل ي�أتي يف اجلملة 
اإل والزمن جزوؤه ومعن�ه)15(، »ويف اأحي�ن قليلة جدًا ي�أتي الفعل مفرغً� 
من الدللة على الزمن، كم� يف �سيغة )َفُعل( نحو : َكُرَم وَظُرَف ، ف�ملراد 
منه� اإثب�ت ال�سفة، ولي�ض الإعراب عن زمن م� ، ومثله� �سيغة )َفِعل( 

ِفَر وَكِحَل«)16(. نحو: �سَ
والزمن  الكمي  الفل�سفي  اأو  الكوين  الزمن  زمن�ن:  »وهن�ك 
اللغوي، ف�لأول هو الذي يعد قي��سً� لكمية ري��سية، ويعرب عنه ب�لتقومي 
ب�لفعل  عنه  يعرب  الذي  النحوي  الوقت  هو  والث�ين  ب�ل�س�عة،  والإخب�ر 
»الزم�ن«  الدكتور مت�م ح�س�ن بني م�سطلحي  ويفرق  �س�بهه«)17(،  وم� 
الجنليزية  يف  ويق�بل  الفل�سفي،  للزمن  عنده  ف�لزم�ن  و»الزمن«، 
Time، والزمن للزمن اللغوي، ويق�بل يف الجنليزية Tense، فهم� غري 
متادفني ؛ لأن »الزم�ن« يدخل يف دائرة املق�يي�ض، ول يدخل يف حتديد 
معنى ال�سيغ املفردة، ول يف حتديد معنى ال�سيغ يف ال�سي�ق، ولي�ض له 
ارتب�ط ب�حلدث، بخالف »الزمن« فهو يدخل يف دائرة التعبريات اللغوية، 
ويدخل يف حتديد ال�سيغ املفردة اأو يف ال�سي�ق؛ اإذ له ارتب�ط ب�حلدث، 

ف�لزمن النحوي يعد جزءًا من معنى الفعل)18(.
ولبد اأن يكون هذا الزمن خم�سو�سً� مب�سٍي اأو ح�ٍل اأو ا�ستقب�ٍل، وقد 
ق�سم ابن حزم الزم�ن اإىل »ثالثة اأق�س�م: اأحده� مقيم وهو الذي ي�سميه 
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النحويون فعل احل�ل ثم م��ض ثم اآت وهو الذي ي�سميه النحويون الفعل 
امل�ستقبل«)19( وهذا الفعل )احلدث والزمن املخ�سو�ض( له زمن وجوٍد 
قبل احلدوث اأو اأثـن�ءه اأو بعده، وهذا الفعل - اأي�سً� - مل ي�أت هكذا ك�ماًل 
ب�أق�س�مه وفروعه دفعًة واحدة، واإمن� لبد اأن يكون له زمن و�سع، و�سعه 
فيه املتكلم الأول )ف�عل الكالم الأول ل ف�عل احلدث الأول( قبل احلدث 
)جم�لت(  اأزمنة  ثالثة  للفعل  عندن�  ي�سبح  وبهذا  بعده،  اأو  اأثـن�ءه  اأو 
تواجد فيه� الفعل: زمن احلدوث، وزمن الوجود، وزمن الو�سع ؛ ولذلك 
اأ�سبقية الأفع�ل ثالثة: جم�ل  اأن جم�لت �سراع  اأن نقول:  ي�سح عندن� 

احلدوث، جم�ل الوجود، جم�ل الو�سع.
1 - جمـــال احلــــدوث:

الزم�ين  احلدوث  احلدوث(،  )زمن  عليه  نطلق  اأن  ميكن  م�  اأو 
اأفع�ل اخلالئق  هو كون ال�سيء م�سبوقً� ب�لعدم �سبقً� زم�نيً�)20(،  فكل 
ح�دثة يف زمن خم�سو�ض، وبح�سب تق�سيمن� للفعل بح�سب الزمن �س�بقً� 
اإىل م��ٍض وح��سٍر )وهو فعل احل�ل( وم�ستقبل ف�مل��سي م� مت حدوثه 
وانتهى، واحل�ل م� يحدث الآن، وم�زال حدوثه م�ستمرًا - على م� رجحن�ه 
- �س�بقً� - من اأن احل�ل ق�سيٌم ث�لٌث - وامل�ستقبل وهو م� مل يحدث بعد، 
وبهذا يخرج امل�ستقبل من زمن احلدوث؛ لأن امل�ستقبل متوقع مل يحدث 
ف�إذا حدث مل يعد م�ستقباًل بل ي�سبح ح�ًل، وهكذا اإذا مت حدوثه اأ�سبح 
م��سيً�، فال ميكن ت�سمية الفعل م�ستقباًل يف ح�ل حدوثه )اإذا دخل زمن 

احلدوث( اأو اإذا مت حدوثه، بل ي�سبح ح�لًة اأخرى مت�مً�.
وبهذا يخرج امل�ستقبل من هذا املج�ل يف ال�سراع مع ق�سيميه على 
اأيهم�  امل��سي واحل�ل،  الرتبة بني  ال�سراع على هذه  ليبقى   ، الأ�سبقية 

حدث اأوًل ؟
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وقد عرب بع�ض الب�حثني القدم�ء عّم� ن�سميه )حدوثً�( ب�لتحقق، اأي 
اأن حدوثه قد حتقق ودخل حيز الواقع واحلقيقة؛ لذلك فهو �س�بق - على 
الأ�سح عندهم - ل�سبق زمن حدوثه على غريه، واإىل هذا مييل اأبو البق�ء 
العكربي، ويجزم اأن هذا راأي الأكرثية، فيقول »واختلفوا اأيُّ اأق�س�م الفعل 
اأ�سل لغريه فق�ل الأكرثون هو فعُل احل�ل لأنَّ الأ�سَل يف الفعل اأن يكون 
ِكُن الإ�س�رُة اإليه  ْدقً�، وفعُل احل�ِل مُيْ خربًا والأ�سل يف اخلرب اأن يكوَن �سِ
هذا  اإىل  اأ�س�ر  ك�ن  واإن  وهو  عنه«)21(،  اخلرب  في�سدق  وجوُده  ق  فتحَقّ
املج�ل يف تعليله ل�سبق احل�ل على غريه اإل اأنه يرى اأن القولني الآخرين 
اللذين �س�قهم� هي يف نف�ض هذا املج�ل، مع اأنه علل لكل قوٍل مب� يخرجه 
عن هذا املج�ل الزم�ين )كم� يحق لن� اأن ن�سميه(، ف�مل�ستقبل مل يحدث 
ومل يتحقق وجوده فال ميكن الإ�س�رة اإليه، وامل��سي ك�ن ح�ًل ح�ل حدوثه، 
فلم� مّت حدوثه اأ�سبح م��سيً�، اأّم� احل�ل »فيمكن الإ�س�رة اإليه فيتحقق 
من  حظ  فله  اإليه  م�س�ر  احل�ل  فعل  ولأن  عنه،  اخلرب  في�سدق  وجوده، 

الوجود«)22(، ف�حل�ل اأ�سبق منهم� يف هذا املج�ل )زمن احلدوث(.
ب�ل�سبق  له  ويجزم  املقيم،  لفظ  احل�ل  على  حزم  ابن  ويطلق 
وحدوثه،  وجوده  بتحقق  ذلك  ويعلل  ؛  منه  اأ�سبق  غريه  يرى  من  ويغلط 
وين�ق�ض هذه امل�س�ألة منطقيً� ويرد على خم�لفيه فيه�؛ فريى اأن الن��ض 
»وقد اأكرثوا يف اخلو�ض يف اأيه� قبل واإمن� ذلك للجهل بطب�ئع الأ�سي�ء 
وحق�ئقه�، وهذا اأمر بني وهو اأن احل�ل وهو الزم�ن املقيم اأوله� كله� لأن 
الفعل حركة اأو �سكون يقع�ن يف مدة ف�إذا ك�ن زم�ن الفعل اأوًل لغريه من 
الأزم�ن، ف�لفعل الذي فيه اأول لغريه من الأفع�ل �سرورة، والزم�ن املقيم 
اأول الأزمنة كله� لأنه قبل اأن يوجد مقيمً� مل يكن موجودًا البتة ول ك�ن 
ب�أكرث  فيه  للكالم  وجه  ف�إمن� هو عدم فال  ب�سيء  ك�ن  وم�  اأ�ساًل،  �سيئ� 
من اأنه عدم ول �سيء، ثم مل� وجد ك�ن ذلك اأول مراتبه يف احلقيقة، ثم 
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انق�سى و�س�ر م��سيً� و�سح الكالم فيه لأنه قد ك�ن حقً� موجودًا، واإمن� 
غلط من غلط يف هذا الب�ب لوجهني : اأحدهم� اأنه راأى ح�ل نف�سه فلم� 
وللزم�ن قبل حلوله وقبل م�سي  وجد نف�سه م�ستقبلة لالأمور قبل كونه� 
اأن الزم�ن امل�ستقبل قبل املقيم وقبل امل��سي وهذا غلط  كل ذلك، قدر 
ف�ح�ض وجهل �سديد، لأنه موافق لن� من حيث ل يفهم... والوجه الث�ين 
اأن الذي مل يحقق النظر مل� مل يقدر عـلى اإم�س�ك الزم�ن يف وقتـني تـفلت 
علـيه �سبـط الزمـ�ن ومل يـكـد يتحـقـق ذلـك بحـ�سـه، فلتعـلم اأن الزمـ�ن 
الآن،  املقيم هو  والزم�ن  �سيئً� بعد �سيء  اأبدا  واإمن� هو منق�ض  يثبت  ل 
ف�إن قولك الآن هو ف�سل موجود اأبدًا بني الزم�ن امل��سي والزم�ن الآتي؛ 
والآن هو املوجود يف احلقيقة من الزم�ن اأبدًا، وم� قبل الآن فم��ض وم� 

بعد الآن فم�ستقبل«)23(. 
واإذا ك�ن ابن حزم قد قدم العلل املنطقية على اأ�سبقية احل�ل ف�إن 
ابن اجلني يقدم الدليل النف�سي على ذلك ف�إن النف�ض متيل اإىل م� هو 

موجوٌد اأوًل فعاًل ، واحل�ل اأول احلوادث)24(.
الأفع�ل  نرتب  اأن  لن�  كيف ميكن   ، مهٌم جدًا  �سوؤاٌل  يواجهن�  ولكن 

الثالثة يف هذا الزم�ن؟ 
واجلواب: اأنه ل ي�ستط اأن تدخل هذه الأفع�ل الثالثة جمموعًة حيز 
هذا املج�ل، ف�مل�ستقبل مل يحدث اأ�ساًل فكيف لن� اأن نقحمه يف زمٍن مل 
يدخله، ف�إن ق�ل ق�ئل: فب�عتب�ر م� �سيكون، قلن� اإذا ك�ن كذلك - دخل 
بعد  ي�أتي  ف�إنه  امل��سي  اأم�  �سي�سبح ح�ًل ل م�ستقباًل،  زمن احلدوث - 
احل�ل، »وامل��سي اأ�سد حتققً� من امل�ستقبل لأن امل��سي قد ك�ن موجودًا 
ومعنًى �سحيحً� حل�سن الخب�ر عنه وتقع الكمية عليه والكيفية، وامل�ستقبل 

بخالف ذلك كله«)26(.
�سيكون  م�  �سبيل  على  اإل  للم�ستقبل  زمن احلدوث  وجود يف  ل  اإذًا 
الدكتور  اأروده  مل�  �سحة  ل  لذلك  ؛  ك�ن  م�  �سبيل  على  اإل  للم��سي  ول 
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ال�س�مرائي بعد ذكر قول الق�ئلني ب�أ�سبقية فعل احل�ل من ترتيب لهذه 
الأفع�ل على النحو الآتي: احل�ل ثم امل�ستقبل ثم امل��سي)27(، ف�مل�ستقبل ل 
وجود له يف هذا الزمن وكيف ي�سح اأن نقول ك�ن ح�ًل ثم اأ�سبح م�ستقباًل 
؛ وذلك اأنن� نتكلم عن ح�لة واحدة يف اأزمنٍة متعددة، ول وجود للم��سي 
اإل على اعتب�ر اأنه ك�ن ح�دثً�، »ف�ملوجود من هذه الأمنة هو املقيم وحده، 
لأن  املقيم،  الزم�ن  يف  هو  الذي  ح�ًل  امل�سمى  هو  الأفع�ل  من  واملوجود 
امل��سي اإمن� ك�ن موجودًا وث�بتً� و�سحيحً� وحقيقًة و�سيئً� اإذ ك�ن مقيمً�، 
اإمن�  وامل�ستقبل  وتال�سى.  وبطل  مقيم� عدم  كونه  رتبة  انتقل عن  مل�  ثم 
يوجد وي�سح ويثبت وي�سري حقيقة و�سيئ� اإذا ك�ن مقيمً� واأم� قبل ذلك 
فلي�ض �سيئً� واإمن� هو عدٌم وب�طٌل، فتدبر هذا بعقلك جتده �سروري� يقين� 
ل حميد عنه ول �سبيل اإىل غريه اإل ملن ك�بر ح�سه ون�كر عقله، نعوذ ب�هلل 

من ذلك«)28(.
وميكن لن� اأن منثل لهذا املج�ل ب�لر�سم التو�سيحي الت�يل:

زمن احلدوث

احل�ل

امل�ستقبل

ال�سكل )1(

امل��سي
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2 - جمـــال الـوجــــــود:
احلقيقي  الوجود  ل  املعنوي  الذهني  الوجود  هن�  ب�لوجود  نعني 
احل�سي، واإذا نحن مل نخلد اإىل التعريف اللفظي للفرع والأ�سل، يف مق�لة 
الب�سريني، وفزعن� اإىل تعريف حقيقي يكون للم�هية فيه حتقق وثبوت، 
ك�أن نقول: »الأ�سل م� �سبق ت�سوره وقي�مه يف الذهن« ك�ن التعريف األيق 
ب�لواقع اللغوي، وعلى هذا نقول اإن اأ�سبق الأفع�ل - يف زمن الوجود - هو 
امل�ستقبل »لأنَّه يخرب عنه عن املعدوم ثم يخرج الفعل اإىل الوجود فيخرب 
عنه بعد وجوده«)29(، فهو متوقع ك�ئن يف الذهن قبل حدوثه، فهو قبل 

احلدوث م�ستقباًل ف�إذا حدث �س�ر ح�ًل فم��سيً�.
ففعل امل�ستقبل هو املتوقع املنتظر: لأن اأ�سل اأحوال الفعل اأن يكون 
الزج�جي  لن�  ويقدم  اأ�سبق)29(،  ف�مل�ستقبل  ثم م��سيً�  ثم ح�ًل  منتظرًا 
ويقول:  يقع  والذي مل  واملنتظر  املتوقع  به عن  الإخب�ر  اأخرى غري  حجًة 
ال�سيء مل يكن  امل�ستقبل لأن  الفعل  التقدم:  الأفع�ل يف  اأ�سبق  اأن  »اعلم 
يف  ي�سري  ثم  منتظر،  التقدم  يف  فهو   ، للوجود  �س�بق  والعدم  ك�ن،  ثم 
احل�ل ثم ي�سري م��سيً�، فيخرب عنه ب�مل��سي  ف�أ�سبق الأفع�ل يف املرتبة: 
علة  يقدم  ف�لزج�جي  امل��سي«)30(،  فعل  ثم  احل�ل،  فعل  ثم  امل�ستقبل، 
للوجود  ب�لن�سبة  قبل  عدمً�  ك�ن  ف�مل�ستقبل  امل�ستقبل،  لأ�سبقية  العدمية 
احلقيقي )احلدوث(؛ فهو موجوٌد يف ع�مل العدم ؛ وبذلك فهو موجوٌد 
اليوم  عدٌم  غدًا«  »�س�أ�س�فر  فقولك  املتخيل،  الذهني  للوجود  ب�لن�سبة 
الفعل،  حلوث  �س�بق  متخيل  موجود  ولكنه  احلقيقي،  للوجود  ب�لن�سبة 
ويدل على م� قلته - من تف�سيل يف العدم - كالم الزج�جي نف�سه »ف�إن 

ال�سيء مل يكن ثم ك�ن... فهو يف التقدم منتظر«.
املج�ل )زمن  وامل��سي يف هذا  للح�ل  �س�بق ٌ  وعلى هذا ف�مل�ستقبل 
الوجود(، وي�أتي بعده احل�ل ؛ اإذ يتحقق وجوده الذهني واحل�سي يف هذه 
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احل�لة، وي�أتي بعدهم� امل��سي، ف�آخر الأفع�ل وجودًا يف هذا الزمن هو 
امل��سي.

وميكن اأن منثل له بهذا املخطط:

اأن زمن ال�ستقب�ل غري حمدود، فقد يبقى امل�ستقبل يف هذا  وكم� 
اآخر  عن  حديثن�  يف  احل�ل  هو  كم�  ح�ًل،  ي�سري  اأن  قبل  قرونً�  الزمن 
غري  امل��سي  وكذلك   ، حلظ�ت  اإل  ميتد  ل  وقد  ال�س�عة،  وقي�م  الزم�ن 
حمدود ، ف�لفعل بعد حدوثه ي�سبح م��سيً� �سواًء حدث اليوم اأو قبل اآلف 

ال�سنني.
ولبد من وجود الفعل قبل حدوثه »لأن كل فعل هو كي�ن ق�ئم بذاته، 
ولبد من قي�م ال�ستعداد للن�س�ط عند القوة الف�علة يف الذهن يف املحل 
الأول، اأو قل قي�م التحفز الذي ي�سكل اخللفية الإيج�بية املالئمة للتفكري 
يف الفعل«)31(، »واأ�سل ذلك اأن الفعل يت�سبب عن الإرادة والقدرة وهم 
واإمن�  احلي  لوازم  من  الإرادة  ف�إن  امل�سبب«)32(،  مق�م  ال�سبب  يقيمون 
والإغم�ء  ك�ل�سكر  وح�سه  عقله  عن  ب�لغيبة  عنه�  التجرد  له  يعر�ض 
فهي  للفعل  علة  تكن  مل  اإن  الإرادة  ف�إن  الأحوال  اأقل  ويف  والنوم)33(، 
املوجبة لوجوده اأو امل�سححة له)34( على قول املت�سددين يف هذا الب�ب .

زمن احلدوث

امل�ستـقبل

احل�ل
امل��سي

ال�سكل )2(
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3 - جمـــال الو�صـــــع:
الدقيقة،  الت�ريخية  والرباهني  الأدلة  اإىل  املج�ل  هذا  يف  نفتقد 
اأ�سبقية اأحد الأفع�ل الثالثة يف هذا  وامل�أثورات والوث�ئق اللغوية لإثب�ت 
اأكرث  الأدلة  هذه  مثل  يتطلب  املج�ل  هذا  لأن  الو�سع(؛  )زمن  الزمن 
الأدلة املنطقية  اإىل  من غريه؛ لذلك �سنلج�أ - كم� فعلن� مع �س�بقيه - 
اإ�س�فًة اإىل بع�ض الرباهني اللغوية التي اعتمد عليه� بع�ض  والفل�سفية، 

الب�حثني القدم�ء.
تخ�سي�ض   : وا�سطالحً�  املعنى،  ب�إزاء  اللفظ  : جعل  لغًة  »والو�سع 
اأطلقت  اإذا  »ف�إنك  الث�ين«)35(  ال�سيء  اأطلق فهم منه  ب�سيء متى  �سيء 

ُدور القي�م منه«)36(. قولك: )ق�م زيد( ُفهَم منه �سُ
اأ�سبق يف هذا  ف�أّي الأفع�ل الثالثة )امل�ستقبل - احل�ل - امل��سي( 

الزمن ؟
اأرى اأنه ل بد من عر�ض كل الآراء ومن�ق�سته� قبل الو�سول اإىل الراأي 
ال�سحيح، وعر�ض اأدلته، متج�وزًا اخلالف احل��سل يف اأ�سل اللغة، وهل 
اأم ل  اللغ�ت  اأول  العرب  لغة  توافقية ا�سطالحية؟ وهل  اأم  توقيفية  هي 
الأفع�ل  اأم  الأ�سم�ء  الو�سع  الأ�سبق يف  وهل  ؟  به�  نطق  اأول من  ومن  ؟ 
اأم احلروف ؟ فكل ذلك لي�ض هذا حمله ،واإمن� الذي يهمن� هن� هو اأول 

الأفع�ل و�سعً�.
يرى بع�ض القدم�ء »اأن و�سع اللغة لي�ض اإل حت�سيل اأ�سي�ء منت�سرة 
اأقرب �سيء  الوا�سع  �س�أن  النظر وجدت  فيه  اأمعنت  ف�إذا  ال�سبط  حتت 
من �س�أن امل�ستويف احل�ذق واإنك لتعلم م� ي�سنع يف ب�ب ال�سبط فيزل 
عنك ال�ستبع�د، ثم اإنك �ستقف على جلية الأمر فيه مم� يتلى عليك عن 
قريب«)37(،  اأو اأن وا�سع اللغة ملّ� اأراد �سوغه� وترتيب اأحواله� هجم بفكره 
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على جميعه� وراأى بعني ت�سّوره وجوه جمله� وتف��سيله�)38(، وهذا القول 
فيه نظر، لأنن� اإذا قلن� ب�ل�سطالح يف و�سع اللغة، ا�ستح�ل و�سعه� جميعً� 
يف زمٍن واحٍد، و مم� يعزز ذلك اأن اللغة العربية التي بني اأيدين�، لي�ست 
للتنقيح  تعر�ست  اللهجة  وهذه  قري�ض،  لهجة  واإمن� هي  العرب،  كل  لغة 
فتاٍت طويلة، فقد اأخذت اأف�سل م� يف اللهج�ت الأخرى، وح�سل ذلك 
ولكرثة  العربية يف اجل�هلية،  الأ�سواق  الأدب يف  نتيجًة ملج�ل�ض  التلقيح 

من ي�أتي مكة من العرب لزي�رة البيت والتج�رة.
واللغة العربية قد دخلت عليه� األف�ظ واأ�سول من لغ�ت اأخرى تف�علت 
معه� ت�أثريًا وت�أثرًا، كم� اأن الن�ظر يف العربية القدمية يجد فيه� اأ�سوًل 
للغة العربية احل�لية مل تـن�سج، ن�هيك عن الألف�ظ التي ا�ستحدثت مع 
الإ�سالم اأو بعده وحتى اليوم، اإذًا فمن غري املنطقي اأن نقول ب�أنه� و�سعت 
وامل�س�رع  امل��سي  نطق  الأول(  )املتكلم  الوا�سع  اأن  اأي  واحد،  زمن  يف 

وامل�ستقبل يف نف�ض اللحظة.
واحد  زمن  واحدًة يف  دفعًة  تو�سع  الأفع�ل مل  اأن  اإىل  يقودن�  وهذا 
وقد اتفق اأغلب من تطرق اإىل هذا املج�ل على »اأن الأ�سل يف الأفع�ل هو 
امل��سي لأنه اأ�سبق الأمثلة لعتالل امل�س�رع والأمر ب�عتالله ولأن امل�س�رع 
اأ�سبقه�  ف�مل��سي  طرحه�«)39(  بعد  منه  والأمر  الزوائد  مع  امل��سي  هو 
هو  وامل�ستقبل   ، وزي�دة  امل��سي  هو  ف�مل�س�رع  حروفً�،  اأقله�  لأنه  و�سعً� 
امل�س�رع وزي�دة، ف�إن ق�ل ق�ئل : مل�ذا ل يكون امل�س�رع اأوًل، فلم� احت�ج 
الوا�سع اإىل التعبري عن امل��سي حذف منه؟ واجلواب: اأنه لو ك�ن ذلك 
اأحرف  اأحد  زي�دة  وهي  مطردة،  ق�عدة  امل�س�رع  يف  الزي�دة  ك�نت  مل� 
يف  الثالثة  الأوجه  ذكر  يف  الوراق  احل�سن  اأبو  يقول  )ن�أيت(  امل�س�رعة 
اأّي الأزمنة اأ�سبق »والوجه الث�لث، وهو اأقوى عندن�: ف�أم� من جهة اللفظ 
قلت:  ف�إذا  اأحرف،  ثالثة  قولك: )�سرب(  لأن  امل�ستقبل،  قبل  ف�مل��سي 
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)ي�سرب( فقد زدت عليه حرف� مم� ل زي�دة فيه قبل م� فيه الزي�دة«)40( 
وهو ال�س�بق لأن امل�س�رع يعتل لعتالله والأمر م�أخوذ من امل�س�رع)41(، 
اأمٍر مل  اأمٍر فعله من  اأن يعرب عن  اإىل  اأحوج  الوا�سع - عقاًل -  اأن  كم� 

يفعله.
ال�ستق�ق،  م�س�ألة  وهي  النح�ة  اإليه�  تطرق  قدمية  م�س�ألٌة  وهن�ك 
يكون  اأن  امل�ستق منه  »ورتبة  وم�أخوٌذ منه،  امل��سي  ف�مل�س�رع م�ستٌق من 

اأ�سبق من امل�ستق نف�سه«)42(.
وعلى هذا يكون ترتيب الأفع�ل يف هذا الزمن : امل��سي ثم احل�ل ثم 

امل�ستقبل، على م� هو مبني يف ال�سكل الت�يل :

اخلــــــامتــة:
تت�س�رع الأفع�ل - زم�نيً� - واأخريًا ينفرد كل واحٍد منه� بزمن اأو 
الواحد،  الفعل  اإىل احلدث/  ب�لنظر  كله  وهذا  فيه غريه،  ي�سبق  جم�ل 
تعدد  اإذا  اأم�   - م��سيً�  ثم �س�ر  اأ�سبح ح�ًل،  ثم  م�ستقباًل،  ك�ن  حينم� 
ب�سدده،  نحن  فيم�  يندرج  ل  اإذ  ف�لأمر خمتلٌف مت�مً�؛  احلدث/الفعل 
الو�سع  لزمن  ب�لن�سبة  اأم�  والوجود،  احلدوث  زمني  اإىل  ب�لن�سبة  هذا 

فب�لنظر اإىل اجلذر اأو الأ�سل الواحد لهذه الأفع�ل.

زمن الو�سع

امل��سي
امل�س�رع

امل�ستقبل

ال�سكل )3(
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قبل  فهو  الوجود  زمن  يف  �س�بق  امل�ستقبل  اأن  القول  ميكنن�  وبهذا 
احل�ل وامل��سي، واحل�ل قبل امل��سي، فتتيبه� يف زمن الوجود : امل�ستقبل 
ثم احل�ل ثم امل��سي، واحل�ل �س�بق يف زمن احلدوث فهو قبل امل��سي، 
وامل�ستقبل - كم� عرفن� يف حكم العدم - فهو غري ح�دٍث اأ�ساًل، وامل��سي 
�س�بق يف زمن الو�سع، فهو قبل احل�ل وامل�ستقبل، واحل�ل قبل امل�ستقبل، 

فتتبه� يف زمن الو�سع: امل��سي ثم احل�ل، ثم امل�ستقبل. 

امل�ستقبلامل�ستقبلامل�ستقبل

ال�سكل )4(

الوجــود

الوجــود

احلدوث

الوضـع
الوضـع
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وظائف اللغة غري املنطوقة يف احلديث النبوي

حممد عبدالرحمن عطا اهلل)*(

اإن احلديث عن اللغة غري املنطوقة مل يكن وليد الع�صر احلديث، 
بل هو �صارب باأطنابه يف تراثنا العربي، ويعد اجلاحظ من اأ�صهر الذين 
على  الدالالت  اأ�صناف  »جميع   : يقول  امل�صمار،  هذا  يف  بدلوهم  اأدلوا 
املعاين من لفظ وغري لفظ خم�صة اأ�صياء التـنق�ص وال تزيد اأولها: اللفظ، 

ثم االإ�صارة، ثم العقد، ثم اخلط ، ثم احلال التي ُت�صمى ِن�صبة«)1(.
اإذًا نتبني من عبارة اجلاحظ ال�صابقة »لفظ وغري لفظ« اأن هناك 
الثنائيات  بع�ص  ن�صاأت  ثم  ومن  منطوقة،  غري  لغة  تقابلها  منطوقة  لغة 
»تتمثل يف م�صطلح اللغة املرئية يف مقابل اللغة امل�صموعة، ولغة االإ�صارة 
يف مقابل لغة الكالم، وهناك م�صطلحات اأخرى ت�صف اللغة املنطوقة 

باأنها لغة لفظية، وهناك اللغة غري املنطوقة اأو غري اللفظية«)2(.
ويف الع�صور القدمية من تاريخ الب�صرية كانت االإ�صارات لها االأهمية 
االأوىل ، وللكالم املنزلة الثانية يف تبادل الفكر)3(. وقد جاءت »االأ�صوات 
معنى  بالتدريج  تكت�صب  اأخذت  ثم  واحلركات،  لالإ�صارات  معاونة  اأوال 
متعارفا عليه، بحيث اأ�صبح لها ال�صيادة وال�صيطرة والغلبة، اأو على االأقل 

اأ�صبحت جزءا مهًما منها«)4(.

)*( أكاديمي بجامعة الطائف.
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اإن وراء اللغة املنطوقة اأن�صاقًا غري لفظية توؤطرها، وقد ت�صبح يف 
بع�ص االأحيان اأن�صاقًا متميزة وم�صتقلة عن االأن�صاق املنطوقة)5(، وتظهر 
اأو�صح  »ونرى  بالرمز  ُي�صمى  فيما  اأكرث  املنطوقة  غري  اللغة  ا�صتقاللية 
يرمز  الذي  »امليزان«  هو  الرمز  و�صف...  على  ينطبق  اأن  ميكن  مثال 
عادة اإىل العدل ، وتكون الرابطة التي ترمز بني الرمز كمف�صرة والعدل 
كفتا  ذلك  اإىل  ت�صري  حيث  امل�صاواة،  اأو  الت�صاوي  مبداأ  هي  كمو�صوعة، 
وال�صفة  الوجهة  تو�صح  التي  »الركيزة«  بو�صفهما  املت�صاويتان  امليزان 

الرابطة بني كل من العالمة واملو�صوعة«)6(.
عن  املنطوقة  غري  اللغة  ننحي  اأن  ميكن  فال  اأمر  من  يكن  ومهما 
العلوم  ببع�ص  اال�صتعانة  »حني  اأنه  بلومفيلد  راأى  فقد  املعنى،  حتديد 
ومن بني  اإليه،  التو�صل  اأو  املعنى،  االقرتاب من حتديد  االأخرى، ميكن 

تلك العلوم علم احلركة اجل�صمية«)7(.
ومن هنا يتبني اأن االأن�صاق اللفظية وغري اللفظية تقوم باإنتاج املعنى، 
وتوفري التوا�صل، وهذا ما دفع بارط اإىل اأن ي�صند وظيفة التوا�صل اإىل 

االأن�صاق الل�صانية واإىل االأ�صياء)8(.
ففي  اللفظية  وغري  اللفظية  االأن�صاق  اإىل  حاجة  يف  واملجتمع   
اأح�ص النا�ص باحلاجة  »اأح�صان املجتمع تكونت اللغة. ُوجدت اللغة يوم 
الذين  االأ�صخا�ص  بع�ص  احتكاك  من  وتن�صاأ  بينهم.  فيما  التفاهم  اإىل 
ميلكون اأع�صاء احلوا�ص وي�صتعملون يف عالقاتهم الو�صائل التي و�صعتها 
اإذا مل  اأعوزتهم الكلمة، والنظرة  اإذا  الطبيعة حتت ت�صرفهم: االإ�صارة 

تكِف االإ�صارة«)9(.
قليلة،  ُتعد  املنطوقة  غري  اللغة  تناولت  التي  فالدرا�صات  ذلك  ومع 
فقد راأى اإ�صلن »اأن الدرا�صات ال�صيميولوجية املبكرة مل تهتم اإال بالن�ص 
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احلواري يف الدراما باعتباره الن�ص الرئي�ص املنتج للمعنى، يف حني يوؤكد 
عن  اأهمية  تقل  ال  درا�صة  الكالمية  غري  الن�صو�ص  درا�صة  اأهمية  على 

درا�صة الن�ص احلواري«)10(.
بوظيفة  تقوم  املنطوقة  غري  اللغة  هل  نف�صه.  يطرح  �صوؤال  ويبقى 
التوا�صل فقط ؟ اأو توؤدي بجانب هذا الدور وظيفة جمالية ؟ ويجيب عن 
هذا ال�صوؤال د. كرمي ح�صام الدين يف مقدمة كتابه االإ�صارات اجل�صمية 
يهتمون  الذين  للدار�صني  مفيدة  الدرا�صة  هذه  تكون  اأن  »اأرجو  بقوله: 
االجتماعي  التفاعل  اأو  التوا�صل  ودوره يف  اللغوي  ال�صلوك غري  بدرا�صة 
من ناحية ، ودوره يف التعبري اجلمايل والفني من ناحية اأخرى«)11(. وقد 
ات�صحت الوظيفتان: التوا�صلية واجلمالية من خالل درا�صته التطبيقية 

على ثالثية جنيب حمفوظ.
غري  باللغة  ت�صميته  ميكن  ما  اأن  لنا  ات�صح  فقد  �صبق  ما  كل  ومن 
املنطوقة جزء من طرق التوا�صل، ومن ثم فخري »و�صيلة للنظر يف حركة 

الن�ص االأدبي و�صبل حترره، هي االنطالق من م�صدره اللغوي«)12(.
التوا�صل  بني  يجمع  الذي  اللفظي  غري  لل�صلوك  املزدوج  وللدور 
باأهمية  منا  واإميانًا  والفني،  اجلمايل  والتعبري  االجتماعي  والتفاعل 
اأو الل�صاين مفتاحًا للنقد. مت اختيار وظائف اللغة  اتخاذ املنهج اللغوي 
ن�ص  اأبلغ  وباعتباره  للبحث  مو�صوعا  النبوي  احلديث  املنطوقة يف  غري 

بعد القراآن الكرمي .
وعند درا�صة وظائف االأن�صاق غري اللغوية يف احلديث النبوي نرى 
اإىل  املنطوقة  اللغة غري  بدار�صة  املهتمون  يرجعها  الوظائف  اأغلب هذه 
حركات اليد، ويق�صمونها اأربعة اأق�صام هي: الوظيفة امل�صتقلة، والوظيفة 
اأو الو�صفية، والوظيفة  اأو التو كيدية، والوظيفة الت�صويرية  التو�صيحية 

التنظيمية)13(.



وظائف اللغة غير املنطوقة في احلديث النبوي

20
12

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

33
ل 

وا
ش

 ، 
32

دد 
لع

ا

68

جـــــذور

وميكن عر�ص هذه الوظائف على النحو االآتي:
اأ - الوظيفة امل�ستقلة:

عنه  يعرب  اأن  ميكن  كامال  معنى  توؤدي  »حني  الوظيفة  هذه  تتحقق 
املتفق  اال�صطالح  اأو  ال�صعار،  �صكل  تاأخذ  حينئذ  وهي  لفظي،  مبقابل 
جمموعة  بني  اأو  معينة،  ثقافة  اأبناء  بني  اأو  العامل،  �صعوب  بني  عليه 

متجان�صة«)14(.
ويندرج امليزان الذي يرمز اإىل العدل - الذي اأ�صرنا اإليه يف مقدمة 

هذا البحث - حتت هذه الوظيفة، وكذلك اإ�صارات املرور.. اإلخ.
وهناك رموز اإ�صارية ذات ا�صتقاللية وظيفية متفق عليها بني اأبناء 
َمن  يتوارثه  ديني  �صعار  اإىل  االإ�صارات  هذه  وتتحول  الواحدة،  الديانة 

يدينون بهذا الدين اأو ذاك.
ومن هذا النوع املتفق عليه بني امل�صلمني، االإ�صارة باإ�صبع ال�صبابة يف 
الت�صهد اأو الدعاء. وهذا - بال �صك - ما فعله الر�صول �صلى عليه و�صلم 

وتبعه امل�صلمون جيال بعد جيل.
ونعاين ذلك يف و�صف الزبري، قال: »كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم اإذا جل�ص يف الثنيتني، اأو يف االأربع ي�صع يديه على ركبتيه، ثم اأ�صار 

باإ�صبعه«)15(.
 ، اللفظ  عن  بها  ا�صتغنى  و  م�صتقال  معنى  اأدت  االإ�صارة  هذه  اإن 
واأ�صحت رمزا ُيعرب به عن التوحيد ، وارتباط العبد بخالقه يف حالة من 
اإفراد هلل  حاالت ال�صلة بني الب�صرية والربانية، واالإ�صارة باإ�صبع واحد 
بالوحدانية، وهذا ما يف�صره حديث �صعد بن اأبي وقا�ص، قال: »مر النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم واأنا اأدعو فقال : اأحد اأحد واأ�صار بال�صبابة«)16(.
وهناك اإ�صارة اأخرى ميكن الوقوف عندها يف هذا ال�صدد وردت يف 
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حديث ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنهما » اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
كان يطوف بالبيت على راحلته ، فاإذا انتهى اإىل الركن اأ�صار اإليه«)17(.

االإ�صارة اإىل الركن يف اأثناء الطواف من االإ�صارات التي اأخذت �صكل 
الرمز اأو اال�صطالح بني اجلماعة امل�صلمة ، ومن ثم قامت مقام اللفظ يف 
تعظيم هذا الركن واإجالله دون التفكري يف املغزى من وراء هذه االإ�صارة 

، فاالأمر اأمر طاعة واإذعان.
ب - الوظيفة التو�سيحية اأو الت�أكيدية:

تتحقق هذه الوظيفة غالبا »حني تاأتي حركات اليد م�صاحبة للكالم 
بق�صد اإي�صاحه اأو تاأكيده«)18(. ويجدر بنا اأن ن�صوق بع�ص االأحاديث - 

مع كرثتها - لتو�صيح هذه الفكرة.
اأبي �صعيد اخلدري عن النبي �صلى اهلل  واأول ما نقف عليه حديث 
فيما خم�صة  وال  �صدقة،  اأو�صق)19(  فيما خم�صة  »لي�ص  قال:  و�صلم  عليه 

ذود)20( �صدقة، وال فيما خم�ص اأواق �صدقة.
اأبا �صعيد اخلدري يقول  وقال عمارة )اأحد رواة احلديث( �صمعت 
: �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، واأ�صار �صلى اهلل عليه و�صلم 

بخم�ص اأ�صابعه«)21(.
باأ�صابع الكف جاءت م�صاحبة للفظ خم�صة الذي  اإن االإ�صارة هنا 
ورد يف الن�ص ثالث مرات وهذه امل�صاحبة اأدت وظيفة تو�صيحية تاأكيدية 

بق�صد االإفهام والتوا�صل بني املتكلم واملتلقي.
وهذه االإ�صارة - اأي�صًا – اأدت الدور الذي يقوم به التكرار اللفظي، 
التكرار  ليوؤدي هذا  التكرار،  اللفظي طريْف  اللفظي وغري  الن�صق  ل  ف�صكَّ
وظيفته من تاأكيد واإفهام على حد قول ابن قتيبة)22(: »فقد اأعلمتك اأن 
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القراآن نزل بل�صان القوم وعلى مذاهبهم ، ومن مذاهبهم : التكرار اإرادة 
التوكيد واالإفهام«.

التاأكيدية التو�صيحية.  اآخر نتبني من خالله الوظيفة  ون�صوق ن�صًا 
»ذهب عبداهلل بن نافع ومعه رجل من بني ليث حتى دخل على اأبي �صعيد 
اأن ر�صول اهلل �صلى  اخلدري، فقال: اإن هذا الرجل اأخربين اأنك تخرب 
اهلل عليه و�صلم نهى عن بيع الورق بالورق اإال مثاًل مبثل، وعن بيع الذهب 
 ، واأذنيه  اإىل عينيه  باإ�صبعيه  �صعيد  اأبي  فاأ�صار  اإال مثال مبثل،  بالذهب 
اأذناي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  اأب�صرت عيناي، و�صمعت  فقال 
يقول: ال تبيعوا الذهب بالذهب، وال تبيعوا الورق بالورق اإال مثال مبثل، وال 

ت�صفعوا بع�صا على بع�ص، وال تبيعوا �صيئا منه بناجز اإال يدا بيد«)23(.
االأذنني  واإىل  الب�صر،  م�صاحبة  العينني  اإىل  هنا  االإ�صارة  جاءت 
ك�صابقتها  البنية  وهذه  النظري،  مراعاة  طريقة  على  ال�صمع  م�صاحبة 
ُتعد بنية تكرارية بني طرفني: طرف جمرد ميثله الن�صق اللفظي وطرف 
اإىل  اأكرث نفاذا  اللفظي، ولعل هذا يكون  الن�صق غري  ح�صي مادي ميثله 

ذهن املتلقي.
واأ�صحت الوظيفة التاأكيدية الناجتة عن هذه امل�صاحبة لها اأهميتها 
يف هذا املقام، فقد ت�صرب ال�صك اإىل رواية الرجل الليثي، فاحتاج املقام 
اهلل  ر�صي  اخلدري  �صعيد  اأبو  فا�صتخدم  ال�صك،  هذا  الإزالة  تاأكيد  اإىل 
عنه االإ�صارة اإىل العينني واالأذنني م�صاحبتني عبارتْي: اأب�صرت عيناي، 
له  موؤكدا  نافع  بن  نف�ص عبداهلل  ال�صك من  يزيل  اأذناي، حتى  و�صمعت 

�صماعه احلديث من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وتتجلى الوظيفة التو�صيحية اأو التاأكيدية - اأي�صًا - يف حديث اأبى 
منكم  اأحد  »لي�ص  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال  قال:  هريرة، 
ينجيه عمله قالوا وال اأنت يا ر�صول اهلل، قال وال اأنا اإال اأن يتغمدين اهلل 
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هكذا،  بيده  احلديث(  رواة  )اأحد  عون  ابن  وقال  ورحمة،  مبغفرة  منه 
واأ�صار على راأ�صه، وال اأنا حتى يتغمدين اهلل منه مبغفرة ورحمة«)24(.

اإن اإ�صارة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم على راأ�صه وردت م�صاحبة 
اهلل  �صلى  النبي  لب�صرية  وتو�صيح  الذات،  على  تاأكيد  اإنها  اأنا،  لفظ 
عليه و�صلم ، فال ي�صتثني نف�صه من حاجة الب�صر جميعًا اإىل رحمة اهلل 
واإبراز  اأنا،  كلمة  داللة  على  توكيد   - اأي�صًا   - االإ�صارة  وهذه  ومغفرته. 
مل�صمونها االنفعايل، عالوة على دورها التو�صيحي، املتمثل يف الطرفني 
دورًا  االإ�صارة  تلك  اأدت  ثم  ومن   ، الراأ�ص  على  واالإ�صارة  اأنا  احل�صيني 

تاأكيديًا وتو�صيحيًا يف اآن واحد.
ج - الوظيفة الت�سويرية اأو الو�سفية:

هذه الوظيفة »تقوم فيها حركات اليد بت�صوير ال�صيء يف الهواء، اأو 
تتخذ �صكل ال�صيء الذي يتحدث عنه املتكلم، كاحلجم اأو الطول، وذلك 
بقدر احلجم  �صماال  اأو  يديه متباعدتني، ميينا  املتكلم  عن طريق و�صع 
املراد حتديده. ومن اأمثلة الوظيفة الت�صويرية كذلك ا�صتخدام ال�صبابة 

، واإدارتها يف الهواء عدة مرات لت�صوير ال�صكل احللزوين«)25(.
اأن نذكر  النبوية، وميكن  وتتجلى هذه الوظيفة يف بع�ص االأحاديث 
واخل�صر  مو�صى  ق�صة  ذكر  يف  كعب  بن  اأبي  عن  �صفيان  حديث  منها 
عليهما ال�صالم »... فلما خرج من البحر مروا بغـالم مع ال�صـبيان فاأخذ 
كاأنه  اأ�صابعه  باأطراف  �صفيان  واأوماأ  بيده هكذا،  فقلعه  براأ�صه  اخل�صر 
ْئَت �َسْيًئ�  يق�صف �صيئًا، فقال له مو�صى { اأََقَتْلَت َنْف�ًس� ِبَغْيِ َنْف�ٍس َلَقْد ِجِ
ا َق�َل اإِْن �َس�أَْلُتَك َعْن  ْبً ُنْكًرا  َق�َل اأََلْ اَُقْل َلَك اإِنََّك َلْن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ
�َسْيٍء َبْعَدَه� َفال ُت�َس�ِحْبِني َقْد َبلَْغَت ِمْن َلُدنيِّ ُعْذًرا  َف�ْنَطلََق� َحتَّى اإَِذا 
ييُِّفوُهَم� َفَوَجَدا ِفيَه� ِجَداًرا  َيٍة ا�ْسَتْطَعَم� اأَْهلََه� َف�أََبْوا اأَْن ُي�سَ اأََتَي� اأَْهَل َقرَّ
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اأَْن َيْنَقَ�سَّ })26( مائاًل اأوماأ بيده هكذا، واأ�صار كاأنه مي�صح �صيئا  ُيِريُد 
اإىل فوق، فلم اأ�صمع �صفيان يذكر مائال اإال مرة«)27(.

يف هذا احلديث جاء الن�صق غري اللفظي مرتبطا بلفظني جمردين 
هما: الفعل »قلع«، وا�صم الفاعل »مائل«، واللفظان املجردان تعبري عن 
من  الن�ص  على  حيوية  الراوي  املتلقي/  فاأ�صفى   ، وامليل  القلع  حركتي 
خالل ت�صوير فعلْى القلع وامليل ؛ فمن خالل املراوحة بني املجرد اللفظي 
واملح�صو�ص غري اللفظي، مل تقف ال�صورة ثابتة جامدة، بل اأ�صحت نامية 
متحركة يف مناو�صة م�صتمرة لذهن املتلقي من خالل حركتها بني املجرد 
واملح�صو�ص، ومن خالل حركتها - اأي�صا - بني املح�صو�ص واملح�صو�ص نف�صه 
مرورا باالإمياء باأطراف االأ�صابع، ثم الق�صف ، واأخريا ميل اجلدار الذي 

يريد اأن ينق�ص.
مع  ومت�صاوق  منا�صب  الن�ص  هذا  يف  االإ�صاري  الت�صوير  هذا  اإن 
االأن�صاق اللفظية التي تقاوم الثبات، وتعرب عن احلركة، وحتاكي اأفعال 
منها  اخرتنا  التي   - الق�صة  هذه  اأحداث  يحركون  الذين  االأ�صخا�ص 
بع�ص ال�صطور - مركزين على ال�صاهد غري اللغوي وم�صاحبته ل�صنوه 

اللغوي.
ونلمح الوظيفة الت�صويرية يف حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: 
»كان رجل من االأن�صار يجل�ص اإىل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ، في�صمع 
ف�صكا  يحفظه،  وال  فيعجبه،  احلديث،  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  من 
ذلك اإىل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول اهلل اإين اأ�صمع منك 
احلديث، فيعجبني، وال اأحفظه ، فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : 

ا�صتعن بيمينك، واأوماأ اإىل اخلط«)28(.
اإ�صارة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم م�صورة  يف هذا احلديث وردت 
حركة اليد وهي تكتب، وكانت هذه االإ�صارة لها اأثرها يف النفاذ اإىل ذهن 
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عند  الن�ص  وقف  فلو  العام،  تخ�صي�ص  يف  قيمتها  لها  وكذلك  املتلقي، 
»ا�صتعن بيمينك« لوقع املتلقي يف حرية، فاليد اليمنى ي�صتخدمها االإن�صان 
يف اأفعال متعددة ومتنوعة، والكتابة جزء من اأفعال اليد، ومن ثم اأدت 

االإ�صارة دورا فاعال يف دفع توهم قد يقع فيه املتلقي.
االإعجاب  فعلْى  بني  املتلقي  وقع  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا 
لديه  يولد  االإعجاب  والنفي.  االإثبات  اأنه مرتدد بني  اأي  وعدم احلفظ، 
احلزن  من  حالة  عنده  يولد  احلفظ  وعدم  والفرح،  الن�صوة  من  حالة 
والقلق، فجاءت االإ�صارة اإىل اخلط طام�صة النفي )ال اأحفظ(، من�صحبة 
نحو االإثبات »فيعجبه«. وهذه االإ�صارة - اأي�صًا - لها اأهميتها من الناحية 
النف�صية، فقد اأزالت حالة احلزن والقلق التي كانت تعرتي املتلقي ، فما 

يفر من ذاكرته يجده مكتوبا بني يديه.
د - الوظيفة التنظيمية:

وهذه الوظيفة »تقوم ب�صبط التفاعل البيني، وتتحكم يف اإجراءاته، 
فهي حتدد متى ي�صكت �صخ�ص، ومتى يبداأ اآخر الكالم، وقد تدل حركة 
يدوية معينة للمتكلم على معنى »انتظر« اأو »متهل« اأو »دعني اأتكلم« اأو »ال 
اأو تدل على معنى  تقاطعني« بتحريك اليد عدة مرات بطريقة معينة ، 

»الدعوة اإىل ال�صمت«: عن طريق و�صع اليد على الفم«)29(.
وتت�صح هذه الوظيفة التنظيمية من خالل احلديثني االآتيني:

احلديث االأول: عن جابر »اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  اأفا�ص من 
عرفة، وجعل يقول: ال�صكينة عباد اهلل، يقول بيده : هكذا، واأ�صار اأيوب 

)اأحد رواة احلديث( بباطن كفه اإىل ال�صماء«)30(.
النبي �صلى  اأ�صحاب  الثاين: »ما رواه معاذ عن رجل من  احلديث 
اهلل عليه و�صلم، قال: »خطب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم النا�ص مبنى، 
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ميمنة  اإىل  واأ�صار  ههنا،  املهاجرون  لينزل  فقال  منازلهم،  لهم  ونزَّ
النا�ص  لينزلن  ثم  القبلة،  مي�صرة  اإىل  واأ�صار  ههنا  واالأن�صار  القبلة، 

حولهم«)31(.
وردت االإ�صارة يف كال احلديثني يف اأثناء اأداء منا�صك للحج؛ لتنظيم 
فاالإ�صارة  ولذا،  ؛  كثريون   - �صك  بال   - وهم  ال�صحابة،  من  احلجاج 

منا�صبة يف هذا املقام.
اللفظي«  الن�صق  م�صاحبة  االأول  احلديث  يف  االإ�صارة  وجاءت 
الفو�صى،  حاالت  من  حالة  اأية  نافية  النظام،  اإقرار  موؤكدة  ال�صكينة«، 
ووردت االإ�صارة  يف احلديث الثاين م�صتقلة، والعبة دورًا رئي�صًا يف تنظيم 

منازل القوم.
واالإ�صارة يف كال املوقفني مثلت نوعًا من احل�صور، لكن هذا احل�صور 
يخفي وراءه غيابًا، فهناك وجه غائب وراء هذه االإ�صارة، والغياب يف هذا 

الن�ص يف�صي اإىل داللة االإذعان واخل�صوع والطاعة واحلب جميعًا.
اإنها  و�صلم،  عليه  النبي �صلى اهلل  القائد/  االإ�صارة �صادرة من  اإن 
مثري قوي، قابله احلجاج/ ال�صحابة با�صتجابة فورية. و�صرعة اال�صتجابة 
تعبري عن طاعة وحب بني املر�صل وامل�صتقبل، فاملر�صل/ النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم ب�صر ُيوحى اإليه، ومن ثم كان حبه يفوق حب كل امرئ نف�صه ؛ 
ولذا اآتت االإ�صارة اأكلها من الناحيتني: النفعية/ التنظيمية، والتاأثريية/ 

اجلمالية يف التعبري عن الطاعة واالنقياد واحلب.
غري  االأن�صاق  بدرا�صة  املعنيون  حددها  التي  الوظائف  هي  هذه 
اأخريني،  وظيفتني  ال�صابقة  الوظائف  اإىل  ن�صيف  اأن  وميكن   . اللفظية 

هما: الوظيفة التعليمية والوظيفة اجلمالية. ولنبداأ بـ :
د - الوظيفة التعليمية:

التوا�صل بني  توؤدي وظيفة عظمى يف عملية  االأن�صاق غري املنطوقة 
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اإ�صارة  الو�صائل احل�صية من  االأن�صاق على  تلك  واملتلقي، العتماد  املبدع 
وحركة وغري ذلك، مما يجعلها اأكرث نفاذا اإىل ذهن املتلقي.

تلك  خاللها  من  لنتبني  االأحاديث؛  بع�ص  على  الوقوف  وميكن 
الوظيفة.  

قال �صعد بن عبيدة: »�صمع  ابن عمر ر�صي اهلل عنهما رجاًل يقول: 
الليلة الن�صف. قال: وما يدريك اأن الليلة الن�صف؟ �صمعت ر�صول �صلى 
اهلل عليه و�صلم يقول: ال�صهر هكذا وهكذا، واأ�صار باأ�صابعه الع�صر مرتني، 

وهكذا يف الثالثة، واأ�صار باأ�صابعه كلها وحب�ص اأو خن�ص اإبهامه«)32(.
اعتمد الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف تعليم ال�صحابة عدد اأيام 
العالمة  خالل  من  تبني  فقد  اللغوي،  غري  الن�صق  على  الهجري  ال�صهر 

االإ�صارية اأن ال�صهر ثالثون يومًا، اأو ت�صعة وع�صرون يومًا.
يقراأ  َمن  فعدد  الن�صق،  هذا  اإنتاج  يف  رئي�ص  دور  للمتلقي  وكان 
غزوة  الكفار يف  اأ�صرى  افتداء  وق�صة  قلياًل،  كان  االأمة  هذه  ويكتب يف 
بدر بتعليم امل�صلمني القراءة والكتابة م�صهورة)33(. ويف مثل هذه احلالة 
يكون املح�صو�ص املادي/ غري اللفظي اأجنع تاأثريًا يف املتلقي من املجرد 

اللفظي.
ون�صوق يف هذا ال�صدد حديث عبد اهلل بن عمر ر�صي اهلل عنهما »اأنه 
راأى  رجـال يحرك احل�صى بيده، وهو يف ال�صالة، فلما ان�صـرف قال له 
ال�صيطان،  فاإن ذلك من  ال�صالة،  واأنت يف  عبداهلل ال حترك احل�صى 
وكيف  قال:  ي�صنع،  و�صلم   عليه  ر�صول �صلى اهلل  كان  كما  ا�صنع  ولكن 
كان ي�صنع ؟ قال: فو�صع يده اليمنى على فخذه، واأ�صار باإ�صبعه التي تلي 
راأيت هكذا  اأو  نحوها، ثم قال:  اإليها  القبلة، ورمى بب�صره  االإبهام يف 

ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  ي�صنع«)34(. 
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خاللها  من  تعليمية،  وظيفة  لتحقيق  هنا  اللفظي  غري  الن�صق  جاء 
اللغوي  غري  الن�صق  وظيفة  فاأ�صحت  واملتلقي،  املر�صل  بني  التوا�صل  مت 
ت�صحيح اخلطاأ، واخلطاأ - اأي�صًا - ورد يف ن�صق غري لغوي مثله )حتريك 
احل�صى(، واملقام مقام ال�صالة، فكان حتمًا اأن يختفي الن�صق اللغوي 

متامًا، ويحل حمله ن�صق معاك�ص له.
وملا كانت الو�صائل احل�صية اأكرث نفاذًا اإىل ذهن املتلقي، ونافعة يف 
ابن عمر ر�صي  املر�صل/  اعتمد عليها  وامل�صتقبل،  املر�صل  التوا�صل بني 
اهلل  �صلى  الر�صول  �صنيع  حماكيًا  اللغوي  غري  ن�صقه  فجاء  عنهما،  اهلل 
عليه و�صلم يف ال�صالة، ومن هنا حققت االإ�صارة وظيفتها النفعية، وهذا 

ما اأراده املر�صل.
لكن الن�صق غري اللفظي يحمل يف طياته وظيفة تاأثريية، اإنه ي�صري 
اإىل ال�صكينة والوقار يف ال�صالة ، واالإقرار هلل بالتفرد والوحدانية، ومن 

ثم يكون قلب املرء مو�صوال بربه.
ويتجلى الهدف التعليمي من خالل احلديث التايل:

اأ�صب  فلم  اجتنبت  اإين  فقال:  اخلطاب،  بن  عمر  اإىل  رجل  »جاء 
املاء، فقال عمار بن يا�صر لعمر بن اخلطاب: اأما تذكر اأنا كنا يف �صفر 
اأنا فتمعكت)35( ف�صليت، فذكرت  واأما   ، اأنت فلم ت�صلِّ فاأما  واأنت،  اأنا 
ذلك للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  اإمنا 
ونفخ  االأر�ص  بكفيه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  ف�صرب  هكذا  يكفيك 

فيهما، ثم م�صح بهما وجهه وكفيه«)36(. 
حكمًا  يا�صر  بن  عمار  يعلم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  نرى  هنا 
�صرعيًا، يعلمه التيمم، وكان ال�صحابة حديثي عهد باالإ�صالم، واالأحكام 
ثم  ومن  قبل،  من  العرب  لدى   - �صك  بال   - معروفة  تكن  مل  ال�صرعية 
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الو�صيلة  فكانت  الذهن،  خايل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  خاطب 
احل�صية املعتمدة على ن�صقها غري اللفظي هي االأجدى، اإنها و�صيلة تراعي 
حالة املتلقي، فاملتلقي حا�صر يف الن�ص، واإن كان قابال، فهو يف الوقت 

نف�صه عن�صر فاعل فيه، اإنه هو الذي حدد الن�صق التعبريي.
اإن املعلم يعلم احلكم، لكن املتلقي يجهله، فجاء الن�صق الذي ينا�صبه 
 - النفخ   - )ال�صرب  اأفعال  عرب  ممتدة  متطورة  نامية  حية  �صورة  يف 

امل�صح( متاآزر معها الداالن احل�صيان: الوجه والكفان.
قد  تكون  علها  ال�صواهد  بتلك  ونكتفي  كثرية،  ذلك  على  واالأمثلة 

اأو�صحت الفكرة.
ز - الوظيفة اجلم�لية:

واأخرى  تو�صيلية،  �صفرة  �صفرتني:  حتمل  اللغة  اأن  املعروف  من 
اللغة  اأما  اليومية،  احلياة  لغة  يف  التو�صيلية  ال�صفرة  وتكمن  جمالية، 

االأدبية فتحمل ال�صفرتني معًا)37(.
اأكمل الن�صو�ص ف�صاحة وبالغة وبيانا ، وما مر  واحلديث النبوي 
بنا من اأحاديث تظهر فيها ال�صفرة اجلمالية وا�صحة ، وميكن اأن ن�صوق 

جمموعة اأخرى من الن�صو�ص نتبني من خاللها الوظيفة اجلمالية.
ونقف اأواًل على االإ�صارة التي حتمل معنى االأمر يف حديث اأن�ص، قال: 
»مل يخرج النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  ثالثًا فاأقيمت ال�صالة، فذهب اأبو 
بكر يتقدم، فقام نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم باحلجاب فرفعه، فلما 
و�صح النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ، فاأنظرنا منظرا كان اأعجب اإلينا من 
وجه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم حني و�صح لنا ، فاأوماأ النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم  اإىل اأبي بكر اأن يتقدم، واأرخي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

احلجاب فلم يقدر عليه حتى مات«)38(. 
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وهذه االإ�صارة من النبي �صلى اهلل عليه و�صلم الأبي بكر حتمل داللة 
�صيغته...  اأن  واالأظهر  االإن�صاء،  اأنواع  »من  واالأمر  »تقدم«  االأمر  فعل 
مو�صوعة لطلب الفعل ا�صتعالء، لتبادر الذهن عند �صماعها اإىل ذلك، 
وتوقف ما �صواها على القرينة... ثم اإنها اأعني �صيغة االأمر، قد ت�صتعمل 

يف غري طلب الفعل ا�صتعالء بح�صب منا�صبة املقام«)39(.
مفارقتها  االأدبية  لغة  اإىل  االأمر  �صيغة  دخول  البالغيون  وي�صرتط 
وقرائن  املقام  يقت�صيها  اأخرى  �صياقات  اإىل  ، وحتولها  اال�صتعالء  حالة 

االأحوال.
ولعل االإ�صارة التي حتمل بنية االأمر يف احلديث ال�صابق، فارقت حالة 
اال�صتعالء ، واأ�صهمت حالة من حاالت ال�صعف يف اإفراز البنية االأمرية، 
فالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم  يو�صك اأن يلحق بربه، فهو يف حالة مر�ص 
و�صعف �صديدين، ومن ثم مل يقدر على اأمر اأبي بكر لفظًا، فاأمره اإ�صارة، 

فكان الن�صق غري اللفظي اأبلغ ومنا�صبًا للمقام.
وحتمل االإ�صارة -  اأي�صًا - معنى االأمر يف حديث جابر بن عبداهلل ، 
قال: » كنت جال�صا يف داري فمربي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فاأ�صار 
اإيلَّ فقمت اإليه، فاأخذ بيدي فانطلقنا حتى اأتى ُحَجر ن�صائه، فدخل ثم 
اأذن يل، فدخلت احلجاب عليها، فقال: هل من غذاء؟ فقالوا: نعم. فاأتى 
بثالثة اأقر�صة، فو�صعن بني يديه فاأخذ ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
، ثم اأخذ الثالث  قر�صا فو�صعه بني يديه، واأخذ قر�صا فو�صعه بني يديَّ
فك�صره باثنني، فجعل ن�صفه بني يديه، ون�صفه بني يديَّ ، ثم قال هل من 

اآدم ، قالوا: ال اإال �صيء من خل. قال: هاتوه، فنعم االأدم هو«)40(.
)تعال(  االأمر  فعل  م�صد  �صدت  ال�صابق  احلديث  يف  االإ�صارة  اإن 
بكل  االت�صال  طريْف  ح�صور  اإىل  حتتاج  االأمر  بنية  اإنتاج  اأن  »ويالحظ 
يكون  قد  الطرفني  اأحد  علو  اأن  ذلك  واخلارجية،  الداخلية  مكوناتهما 

ادعاء ال حقيقة «)41(.
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اإن االإنتاج ال�صياغي يف هذا الن�ص النبوي يحطم علو اأحد الطرفني 
على االآخر، ويتحول املوقف اإىل حالة من حاالت احلب بني النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم واأحد �صحابته، وتاآزر الن�صق غري اللفظي مع الن�صق اللفظي 
يف خلق �صورة نامية �صكلتها جمموعة االأن�صاق الدالة على ال�صوت واللون 

واحلركة.  
اأي�صًا - دالالت  وكما حملت االإ�صارات دالالت االأمر، فقد حملت - 
نلمح ذلك يف حديث عائ�صة ر�صي اهلل عنها، قالت:  اأن  النهي، وميكن 
»لددنا)42( ر�صـول اهلل �صـلى اهلل علـيه و�صـلم يف مر�صـه ، فاأ�صـار اأن ال 
تلدوين، فقلت كراهية املري�ص للدواء ، فلما اأفاق قال: ال يبقى اأحد منكم 

لد.غريالعبا�ص، فاإنه مل ي�صهدكم«)43(.
وبنية النهي ال تختلف كثريا عن بنية االأمر، فالنهي »طلب كف عن 
فعل على جهة اال�صتعالء«)44(، ومن املالحظ لدي البالغيني »اأن دخول 
وهو  اال�صتعالء،  مالزمة  من  تخل�صها  يقت�صي  االأدبية  اإىل  النهي  بنية 
اإنتاج دالالت  لتمار�ص  املعنى  اأ�صل  بعيدة عن  �صياقات  اإىل  بها  يدفع  ما 

بديلة«)45(.
وال�صيدة عائ�صة ف�صرت اإ�صارة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  ببنية 
النهي »ال تلدوين«، وهذه البنية تذكرنا بحديث جابر، حيث فارقت بنية 
االأمر اال�صتعالء، كذلك نرى بنية النهي هنا تفارق اال�صتعالء، وميار�ص 
الن�صق غري اللغوي دوره اجلمايل يف اإفراز دالالت ال�صعف واالإعياء التي 

تعرتي الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف اأثناء مر�صه.
وقد ي�صري الن�صق غري الكالمي يف بع�ص االأحيان اإىل معنى »احلذف«، 
ويت�صح ذلك من حديث عائ�صة ر�صي اهلل عنها، قالت: »ملا رجع النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم من اخلندق، وو�صع ال�صالح، واغت�صل، اأتاه جربيل 
عليه ال�صالم، فقال: قد و�صعت ال�صالح، واهلل ما و�صعناه، فاخرج اإليهم، 
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اأين؟ قال: ههنا، واأ�صار اإىل بني قريظة، فخرج النبي �صلى  قال: فاإىل 
اهلل عليه و�صلم اإليهم«)46(.

ونلحظ يف هذا الن�ص املعتمد على احلذف عدم الو�صوح الكامل ؛ 
الأن الو�صوح الكامل - غالبًا - ما يبعد اخلطاب االأدبي عن كثافته)47(.

يتدخل  اأن  للمتلقي  اأتاح  الكامل  الو�صوح  عن  الن�ص  هذا  وُبْعد 
وقد  االإ�صارية،  وقرائنه  ال�صياق  على  اعتمادا  الغائب  باإح�صار  مبا�صرة 
وتف�صري  الغائب،  باإح�صار   - املتلقي  بو�صفها   - عائ�صة  ال�صيدة  تدخلت 

اإ�صارة جربيل عليه ال�صالم اإىل »بني قريظة«.
ومن �صياقات احلذف ما يعود »اإىل املبدع وات�صال حركته الذهنية 
مبا يتحدث فيه اأو َمْن يتحدث عنه، اإذ تنتابه حالتان متقابلتان، اإحداهما 
والتعظيم،  التقدير  على  قائمة  املحذوف  اإليه  امل�صند  اإىل  نظرته  جتعل 
ال�صياق مزدوجًا يف  واالأخرى جتعلها االمتهان والتحقري، وهو ما يجعل 

فاعليته االإنتاجية«)48(.
ومن خالل �صياق الن�ص ال�صابق يت�صح اأن جربيل عليه ال�صالم مل 

يذكر بني قريظة ، واأ�صار اإليهم امتهانا لهم وحتقريا من �صاأنهم.
ومن املباحث التي اهتم بها البالغيون كثريًا مبحث االإيجاز، وقد 
ان�صب اهتمامهم لتحقيق هذه البنية على االأن�صاق اللفظية، وميكن اأن 
يلعب الن�صق غري اللفظي دورا يف خلق بنية االإيجاز. ونلمح ذلك يف حديث 
يون�ص بن مي�صرة قال: »خرجت مع اأبي �صعيد الزرقي �صاحب ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم اإىل �صراء ال�صحايا، قال يون�ص: فاأ�صار اأبو �صعيد 
اإىل كب�ص اأدغم لي�ص باملرتفع وال باملت�صع يف ج�صمه، فقال : ا�صرِت يل هذا 

كاأنه �صبهه بكب�ص ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم«)49(.
اأنواع  �صمن  واالإ�صارة  واالإمياء  الرمز  البالغيون  در�ص  وقد 
الكناية)50(. ومل يدر�صوا يف مبحث االإيجاز اأي ن�صق غري لفظي، وان�صب 
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اهتمامهم على االأن�صاق اللفظية فقط. لكنا نرى ملحة ذكية البن ر�صيق 
حيث يربط االإ�صارة باالإيجاز على حد قوله: »واالإ�صارة من غرائب ال�صعر 
وملحه، وبالغة عجيبة تدل على املرمى وفرط املقدرة، ولي�ص ياأتي بها اإال 
ال�صاعر املربز احلاذق املاهر، وهي نوع من الكالم ملحة دالة، واخت�صار 

وتلويح يعرف جمماًل، ومعناه يعيد ظاهر لفظه«)51(.
االإيجاز  على  بالغة  قدرة  لها  كانت  ال�صابق  الن�ص  يف  واالإ�صارة 
 - اأدغم  كب�ص  هي:  العبارات،  من  جمموعة  اختزلت  فقد  واالخت�صار، 
ي�صبه كب�ص ر�صول اهلل �صلى اهلل  املت�صع يف ج�صمه -  باملرتفع وال  لي�ص 

عليه و�صلم.
وهذه االإ�صارة - اأي�صًا - خففت على املتلقي عناء البحث عن الكب�ص 
املطلوب �صمن جمموعة كثرية من الكبا�ص، واأ�صهمت يف حتديد الهدف 

املطلوب، واالخت�صار يف الوقت.
دورًا يف  توؤدي  النبوي  االإ�صارة يف احلديث  نرى  االأحيان  بع�ص  ويف 
لفت االنتباه، كما يف حديث اأن�ص ابن مالك ، قال: »�صلى لنا النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم، ثم رقي املنرب، فاأ�صار بيده قبل قبلة امل�صجد، ثم قال: 
قبلة  والنار ممثلتني يف  ال�صالة اجلنة  لكم  االآن منذ �صليت  راأيت  لقد 

هذا اجلدار، فلم اأَر كاليوم يف اخلري وال�صر ثالثًا«)52(.
يف هذا احلديث نرى االإ�صارة جاءت �صابقة االأن�صاق اللفظية، وتلك 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  راأى  فقد   ، خطري  اأمر  اإىل  ت�صري  االأن�صاق 
،اجلنة والنار ماثلتني يف قبلة امل�صجد، ومن ثم لعبت االإ�صارة دورًا مهمًا 

يف لفت انتباه املتلقي، واإثارة اهتمامه.
وميكن اأن يحقق الن�صق غري اللغوي نوعا من االلتفات يف حديث ابن 
عبا�ص ر�صي اهلل عنهما، قال: »قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: اأُمرت 
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اأن اأ�صجد على �صبعة اأعظم: على اجلبهة، واأ�صار بيديه على اأنفه واليدين 
والركبتني واأطراف القدمني، وال نكفت الثياب وال�صعر«)53(.

لقد عرف البالغيون االلتفات باأنه »انتقال من اأ�صلوب يف الكالم اإىل 
ال�صمائر  تتمثل يف  واملخالفة عندهم  لالأول«)54(،  اآخر خمالف  اأ�صلوب 

واالأعداد والزمن)55(.
وميكن اأن نتو�صع يف هذه املخالفة لت�صمل االنتقال من ن�صق لغوي اإىل 
اآخر غري لغوي اأو العك�ص، وال تتحقق املخالفة يف اأ�صلوب االلتفات اإال اإذا 
كانت يف اأمر واحد، اأما اإذا امتدت اإىل اأمرين فاأكرث فال يعد االأ�صلوب 

التفاتًا.  
ويف احلديث ال�صابق متت املخالفة يف اأمر واحد خا�ص ب�صبعة اأعظم 
ي�صجد االإن�صان عليها ، فوردت اجلبهة يف �صياق الن�صق اللغوي، ثم التفت 

االأ�صلوب اإىل ن�صق اإ�صاري وردت من خالله االأعظم ال�صتة الباقية.
ونرى يف هذا االلتفات اإبرازًا لكلمة بعينها الأن »هناك ترتيبا معتادا 
جمرد  ولكن  خمالفته،  ميكن  الرتتيب  وهذا  وهلة،  الأول  الذهن  يطرق 
املخالفة ينبئ عن غر�ص ما، ذلك الغر�ص هو: اإبراز كلمة من الكلمات 

لتوجيه التفات ال�صامع اإليها«)56(.
والكلمة التي اأبرزها هذا االأ�صلوب »اجلبهة«، وهي رمز الكربياء يف 

االإن�صان، و�صجودها اإقرار لعظمة اهلل وكربيائه.
االلتفاتي،  االأ�صلوب  هذا  خالل  من  »اجلبهة«  كلمة  اإبراز  وبجانب 
قول  حد  على  املتلقي  على  التاأثري  يف   - اأي�صًا   - قيمته   ، تتجلى 
اأ�صلوب كان ذلك  اأ�صلوب اإىل  اإذا نقل من  الزخم�صري)57(: »اإن الكالم 
اأح�صن تطرية لن�صاط ال�صامع ، واأكرث اإيقاظًا لالإ�صغاء اإليه من اإجرائه 

على اأ�صلوب واحد«.
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غري  للن�صق  الت�صويري  الدور  املبحث  هذا  يف  عليه  نقف  ما  واآخر 
اللغوي يف احلديث النبوي، ومن ثم »نتوقف عند لون فريد من الت�صوير 
يرتبط بالطبيعة ال�صفاهية للحديث النبوي، حني يوظف ر�صول اهلل �صلى 
�صماعهم  اأن  اأو  باملتلقني  املحيط  املادي  الواقع  معامل  و�صلم  عليه  اهلل 
انتقااًل  يبلور  ت�صوير مما  من  عليه  ينطوي  ما  بناء  النبوي يف  احلديث 
منا�صبًا من عامل الن�ص اإىل عامل الواقع املادي من ناحية، ويك�صب املعنى 

امل�صوق عرب الت�صوير بداهة متاثل معامل هذا الواقع من ناحية«)58(.
االإ�صارة  الت�صوير  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  ا�صتخدم  وقد 
واحلركة والر�صم. وكان لكل و�صيلة من هذه الو�صائل اأثرها يف مو�صوعها 
، فاالإ�صارة »اإذا كانت يف حملها كانت معينة على الفهم، الفتة للنظر، 
يرى  فالناظر  حا�صة،  من  اأكرث  املتابعة  يف  م�صركة  ال�صرود،  طاردة 

االإ�صارة، وي�صمع العبارة، ويذكر كل منهما االأخرى.
وكانت حلركته �صلى اهلل عليه و�صلم واإ�صارته مو�صع كبري يف اإجادة 
احلفظ  على  وتعني  الغافل  وتنبه   ، النظر  تلفت  معربة  فحركته  االأداء، 

والتذكر.  
اأما الر�صم فاإنه اأ�صلوب تعليمي يجلو االأمر، ويو�صحه اأمت تو�صيح... 
قوم  يف  اأداة  الر�صم  يكون  اأن  واالإبالغ  التوجيه  يف  رفيع  مل�صتوى  واإنه 

اأميني«)59(.
والكناية  الت�صبيه  اعتمدت على  التي  ال�صورة  نرى  املجال  ويف هذا 
وردت بكرثة يف احلديث النبوي ، ولكرثة تلك ال�صور، يجدر بنا اختيار 

مناذج قليلة، حتى تتبني الفكرة.
احلديث  ونرجئ  واحلركة،  باالإ�صارة  الت�صوير  عن  احلديث  ونبداأ 
عن الت�صوير بالر�صم الحقًا. ومن ال�صور الت�صبهيهة التي اعتمدت على 
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االإ�صارة، ما رواه �صعد بن �صهل عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، قال: »اأنا 
بينهما  وفرج  والو�صطى،  بال�صبابة  واأ�صار  هكذا  اجلنة  يف  اليتيم  وكافل 

�صيئا«)60(.
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال  قال:  اأن�ص  رواه  ما  وكذلك 
و�صم   ، وهو كهاتني  اأنا  القيامة  يوم  تبلغا جاء  »من عال جاريتني حتى 

اأ�صابعه«)61(.
اهلل  �صلى  النبي  بني  التالزم  عالقة  يربزان  ال�صابقان  احلديثان 
عليه و�صلم، وكافل اليتيم ، وعائل اجلاريتني يف اجلنة، وارتبط امل�صبه 
لغويني  غري  بعن�صرين  به  امل�صبه  وارتبط   ، ح�صيني  لغويني  بعن�صريني 
ح�صيني. واعتماد احلديثني على الت�صوير بهذا ال�صكل يجعل املتلقي اأكرث 
اإىل  املعياري  الن�صق  من  الكالم  الن�ص حيث حتوُّل  مع  وتفاعاًل  جتاوبًا 
»اإن اال�صتعارة  تاأثريا على حد قول �صورل:  اأكرث  الن�صق اجلمايل يجعله 
االأثر  باملبالغة  يق�صد  ولعله  املبالغة«)62(.  من  حاالت  هما  والت�صبيه 
اجلمايل الذي يحدث اإثر حتول القول من التعبري احلقيقي املعياري اإىل 

التعبري العدويل اأو االنحرايف الكامن يف عن�صر الت�صوير.
حيث  الن�ص  يف  الفاعل  االأثر  له  كان  االإ�صارة  على  واالعتماد 
ال�صورة  ا�صتدعاء  من  اآخر  من�صط  مع  ي�صرتك  من�صط  االإ�صارة  »اإن 

الذهنية«)63(.
تفاعل  وقد  الت�صبيه،  طريف  اأحد  مثلت  الن�صني  يف  االإ�صارة  وهذه   
ا�صتح�صار  يف  اللغويني  بعن�صريه  امل�صبه  االآخر/  الطرف  مع  به  امل�صبه 
و�صلم  النبي �صلى اهلل عليه  القرب يف اجلنة بني  لعالقة  �صورة ذهنية 
وكافل اليتيم وعائل اجلاريتني، وكذلك انفتح الن�ص لتخيل عامل اجلنة 
الغيبي.  ونقف على �صورة ت�صبهية اأخرى اعتمدت على عن�صر احلركة، 
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يف حديث بريدة قال: قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »هل تدرون مثل 
هذاك  قال:  اأعلم.  ور�صوله  اهلل  قالوا:  بح�صاتني.  ورمى  ؟  وهذه  هذه 

االأمل ، وهذاك االأجل«)64(.
من خالل احلديث ال�صابق يفهم اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 
ت�صري  القريبة  وبالطبع  بعيدة،  واالأخرى  اإحداهما قريبة  رمى ح�صاتني 
اأو�صع من  االأمل  يكون  ما  ودائمًا  االأمل،  اإىل  ت�صري  والبعيدة  االأجل،  اإىل 

االأجل.
والن�صق غري اللفظي يف هذه ال�صورة الت�صبيهية اأدخلها يف منطقة 
املب�صرات، وكذلك اعتمد طرفا الت�صبيه علي طرف ح�صي واآخر عقلي: 
احل�صاة القريبة كاالأجل والبعيدة كاالأمل، وهذا اأدعى اإىل نفاذ ال�صورة 

اإىل ذهن املتلقي، حتى يح�صب ح�صابًا للمنية التي تنتظره.
واإذا انتقلنا من ال�صورة الت�صبيهية اإىل ال�صورة الكنائية التي تعتمد 
على الن�صق غري اللغوي وجدناها كثرية، لكن ميكن اختيار �صورتني فقط 

حتى ال ي�صيق بنا املجال.
ال�صورة االأوىل: من حديث اأُبي بن كعب قال: قال: ر�صول  اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم »يا اأبا املنذر اأتدري اأي اآية من كتاب اهلل معك اأعظم؟ 
قال: قلت: اهلل ور�صوله اأعلم. قال: يا اأبا املنذر اأي اآية من كتاب اهلل معك 
اأعظم. قلت: ال اإله اإال هو احلي القيوم. قال : ف�صرب يف �صدري. وقال: 

ليهنك العلم اأبا املنذر«)65(.
قال:  عنهما،  اهلل  ر�صي  عبا�ص  ابن  حديث  من  الثانية:  ال�صورة 
»اأ�صهد على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ي�صلي قبل اخلطبة، فراأى 
اأنه مل ي�صمع الن�صاء، فاآتاهن ومعه بالل نا�صرًا ثوبه، فوعظهن، واأمرهن 
اأن يت�صدقن ، فجعلت املراأة تلقي، واأ�صار اأيوب )اأحد رواة احلديث( اإىل 

اأذنه وحلقه«)66(.
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وقبل اأن نحلل ال�صورة الكنائية يف الن�صني ال�صابقني يجدر بنا اأن 
باأنها  الكناية  البالغيون  فقد عرف  وداللتها.  الكناية  نقف على مفهوم 

»لفظ اأريد به الزم معناه مع جواز معناه حينئذ«)67(.
اإذًا من خالل التعريف ال�صابق يت�صح اأن املعنى احلقيقي واملجازي 
مطروحان يف ال�صياق وقابالن للق�صدية)68(. ومن هنا ت�صهم الكناية يف 
اإنتاج الداللة ، وت�صبح » بنية ثنائية الداللة كثرية اللوازم جتهد الذهن 

اإىل درجة معينة يف الو�صول اإىل ناجتها«)69(.
واإذا عدنا اإىل احلديثني ال�صابقني وجدنا الن�صق غري اللغوي املعتمد 
على �صرب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم �صدر اأُبي بن كعب كناية عن 
�صفة االإعجاب. ويف احلديث الثاين اإ�صارة اأيوب اإىل االأذن واحللق كناية 

عن مو�صوف هو احللّي الذي تتزين به املراأة يف اأذنيها وجيدها.
 ، االأ�صلي  املعنى  اإرادة  من  مينع  ال  الالزم  ا�صتهداف  كان  واإن 
وتقرر  تثبت  اأنها  من  الثانية  البنية  يف  احلقيقية  االإ�صافة  »تاأتي  فاإمنا 
من  الالزم  ا�صتخال�ص  يف  العقل  تدخل  طريق  عن  الكنائي  املعنى 

ال�صياغة«)70(.
ال�صدر،  يف  ال�صرب  من  الالزم  ا�صتخال�ص  يف  اأثره  لل�صياق  وكان 
واالإ�صارة اإىل االأذن واحللق. ومن ثم يتبني لنا اأن لالأن�صاق غري اللغوية 

القدرة على اإنتاج بنية الكناية مثل االأن�صاق اللغوية.
النقاد  بع�ص  عليه  اأطلق  الت�صوير  اأنواع  من  اآخر  نوع  على  ونقف 
الفنية  ال�صورة  اأنواع  من  نوع  »هو  بقوله:  وعرفها  التقريرية،  ال�صورة 
تنه�ص بر�صمه مدلول الكلمات دون اللجوء اإىل البيان وال يخلو من جمال 

فطري«)71(.
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من  و�صواها  واال�صتعارات  الت�صابيه  يف  تـنح�صر  »ال  ال�صورة  وهذه 
ولو  الظاهر،  باأكرث من معناها  �صروب املجاز، ولكنها كل �صورة توحي 

جاءت منقولة من الواقع«)72(.
الن�صق  على  اهتمامهم  ان�صب  ال�صورة  هذه  حللوا  الذين  ونرى 
اللفظي يف هذا  نظريه  على  يتفوق  اللفظي  الن�صق غري  اأن  مع  اللفظي، 
النوع  هذا  ر�صم  جميعها  ت�صتطيع  ال  اللغوية  االأن�صاق  اإن  حيث  املجال، 
ال�صورة  تر�صم  اللغوية  غري  االأن�صاق  جميع  اأن  حني  يف  الت�صوير،  من 
التقريرية؛ ولذا نرى هذه ال�صورة يف جميع االأحاديث التي اعتمدت على 

اللغة غري املنطوقة ، وقد مربنا منها كثري.  
ونختار حديثني فقط لندلل بهما على الفكرة التي نرمي اإليها:

احلديث االأول: عن �صهر بن حو�صب قال: »�صمعت اأ�صماء بنت يزيد 
حتدث اأن ر�صول  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مرَّ يف امل�صجد يوما وع�صبة 
واأ�صار عبداحلميد )اأحد رواة  بالت�صليم،  بيده  فاألوى  الن�صاء قعود،  من 

احلديث( بيده«)73(.
ولعلنا نرى الن�صق غري اللغوي يتاآزر مع الن�صق اللغوي يف ر�صم عدة 
�صور تقريرية قوامها: فعل املرور، وفعل القعود، وتاأتي االإ�صارة حماكية 
فعل امل�صافحة، وكذلك جاءت اإ�صارة الراوي حماكية فعل الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم.
ومن املالحظ هنا اأن اإنتاج تلك ال�صورة املعتمدة على ن�صقها غري 
يحرم  الذي  ال�صرعي  واحلكم  اجلن�صني،  اختالف  اإىل  يرجع  اللغوي 

م�صافحة الرجل املراأة االأجنبية.
احلديث الثاين: عن املقداد بن االأ�صود قال: �صمعت ر�صول  اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم يقول: »ُتدنى ال�صم�ص يوم القيامة من اخللق حتى تكون 
العرق: فمنهم  اأعمالهم يف  قدر  النا�ص على  فيكون  منهم مبقدار ميل، 
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من يكون اإىل كعبيه، ومنهم من يكون اإىل ركبتيه،  ومنهم من يكون اإىل 
حقويه، ومنهم من يلجمه العرق اإجلاما. قال: فاأ�صار ر�صول  اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم اإىل فيه«)74(.
ونعاين هنا جمموعة من االأن�صاق اللغوية مع ن�صق غري لغوي ر�صمت 
�صورة كلية لدنو ال�صم�ص من اخللق يوم القيامة، ثم ت�صور تدرج اخللق 
الفم حماكية  اإىل  االإ�صارة  فتاأتي  نهايتها  ال�صورة  العرق حتى ت�صل  يف 

اإجلام العرق اأ�صواأ النا�ص اأعمااًل.
من  جناحًا  اأكرث  تكون  رمبا  املتعددة،  ال�صور  من  جمموعة  اإنها 
ال�صور البيانية يف ت�صوير هذا املوقف املهيب الرهيب، ونقله من عامل 
الغيب اإىل عامل احل�ص وامل�صاهدة، ومن هنا كانت اأكرث تاأثريا يف املتلقي 

، واأ�صد نفاذا اإىل ذهنه وقلبه.
واحلركة،  االإ�صارة  على  النبوي  احلديث  يف  الت�صوير  اعتمد  وكما 

فقد اعتمد - اأي�صًا - على الر�صم. ومنثل بحديثني يف هذا ال�صدد.
احلديث االأول: عن عبد اهلل بن م�صعود قال : »خط ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم بيده، ثم قال : هذا �صبيل اهلل م�صتقيمًا. وخط عن ميينه 
يدعوا  �صيطان  عليه  اإال  �صبيل  منها  لي�ص  ال�صبل  هذه  قال:  ثم  و�صماله، 
ُبَل  َراِطي ُم�ْسَتِقيًم� َف�ْتِبُعوُه َواَل َتَتِبُعوا ال�سُّ نَّ َهَذا �سِ اأَ اإليه ثم قراأ: { َوَ

َق ِبُكْم َعْن �َسِبيِلِه)75( })76(. َفَتَتَفرَّ
امل�صبه فيهما  ت�صبيهني:  ال�صابق على  ال�صورة يف احلديث  اعتمدت 
غري لغوي مادي، وامل�صبه به لغوي عقلي، ومن خالل التفاعل بني طريف 
الدعوة  و�صوح  يف  العني  حدقة  اأمام  وظهرت  املعنى،  جت�صد  الت�صبيه 
االإ�صالمية يف طريقها امل�صتقيم، والدعوات الباطلة املنحرفة يف طرقها 

املت�صعبة.
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عليه  اهلل  �صلى  النبي   »خط  قال:  عبداهلل  عن  الثاين:  احلديث 
الو�صط خارجًا منه، وخط ِخططا  ، وخط خطا يف  و�صلم خطا ومربعا 
�صغارا اإىل هذا الذي يف الو�صط من جانبه الذي يف الو�صط فقال: هذا 
االإن�صان، وهذا اأجله حميط به، وهذا الذي هو خارج اأمله. وهذه اخلطط 
ال�صغار االأعرا�ص ، فاإن اأخطاأه هذا نه�صه هذا، واإن اأخطاأه هذا نه�صه 

هذا«)77(. 
هذه ال�صورة تو�صح ات�صاع الهوة بني االأجل واالأمل، فاالأجل قريب 
يحكم اخلناق على االإن�صان، ولكنه يحاول اأن يفلت من هذا اخلناق تعلقا 
عر�ص  من  اأفلت  فاإن  لالأعرا�ص،  فري�صة  يقع  باأمله  تعلقه  ومع  باالأمل، 

افرت�صه اآخر، حتى يحكم املوت قب�صته حول عنقه، فتدركه املنية.
ونالحظ اأن املتلقي �صارك يف اإنتاج تلك ال�صورة التي اعتمدت على 
اأكرث  املح�صو�صة  ال�صورة  فكانت  اأميني،  قوم  يف  ن�صاأ  فاملتلقي  الر�صم، 

منا�صبة له من ال�صورة املجردة.
ويف النهايـة عنـد النظـر يف »ن�ص ذي بعد م�صـموين راق كاحلـديث 
ال�صريف ال ترد فيه ال�صور - على اختالف طبيعتها ب�صاطة وامتدادًا - 
قا�صرة على حتقيق تاأثري جمايل وح�صب ، بل ين�صاف اإىل اإحداث هذا 
التاأثري ترق داليل يتبلور يف رحاب التلقي تاأخذ هذه ال�صور يف جتاوزها 

كونها ت�صويرا اإىل تكوينها ت�صورا«)78(. 
ومن خالل الن�صو�ص ال�صابقة تبني لنا مدى حتقق العن�صر اجلمايل 
من خالل الت�صوير النبوي، وكذلك و�صح لنا مقدرة ال�صورة النبوية يف 
 ، والتخيل  الت�صور  من  متعددة  عوامل  اإىل  الواقع  عامل  من  املتلقي  نقل 
وهذه و�صيلة من و�صائل متعددة يف التعبري النبوي التي حتمل املتلقي على 

التوا�صل احلميم والتجاوب مع الن�ص.
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احلديث  يف  املنطوقة  غري  اللغة  اأن  ات�صح  فقد  �صبق  ما  كل  ومن 
كانت  ثم  ومن  متنوعة،  وظائف  بارٍز يف  حتقيق  بدوٍر  اأ�صهمت  النبوي، 
لها اأهميتها يف االأداء النبوي، ويف ن�ص هو اأبلغ الن�صو�ص الب�صرية على 

االإطالق.
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تلقي علماء �للغة ل�شعر �أبي متام

املختار ال�سعيدي)*(

توطئـــــة:

قول  تاأملنا  فاإذا  خمتلفة،  توجهات  اأويل  كانوا  اللغة  علماء  اإن 
اجلاحظ:

غـايـة  اأر  ومل  اإعـراب،  فيه  �شـعر  كل  اإال  النحويني  غايـة  اأر  )ومل 
اإىل  يحتاج  �شعب  معـنى  اأو  غريـب،  فيه  �شـعر  كل  اإال  االأ�شـعار  رواة 

اال�شتخراج...()1(.
األفيناه مييز بني من يطلب االإعراب، وبني من ين�شد الغريب، ولكن 
�شيما  ال  القدمي،  عليها  يطغى  ثقافتهم  اأن  هوؤالء  بني  امل�شرتك  اجلامع 
واالإ�شالمي، ثم �شرحه،  العربي اجلاهلي  ال�شعر  اأنهم عكفوا على جمع 
اأ�شريا جلماليات  قراءتهم  املجال، مما جعل جهاز  كتبًا يف هذا  واألفوا 
خالل  لها  �شاأعر�ض  التي  اأفعالهم  ردود  ذلك  تو�شح  كما  ال�شعر،  ذلك 

هذه الدرا�شة.
لعل ابن االأعرابي اأبرز اأولئك العلماء الذين تلقوا �شعر اأبي متام فقد 

حدث اأبو عمرو بن اأبي احل�شن الطو�شي قائاًل: 
وكنت معجبًا  اأ�شعارًا،  عليه  الأقراأ  االأعرابي  ابن  اإىل  اأبي  بي  )وجه 
اأبي  اأرجوزة  قراأت  ثم  اأ�شعار هذيل،  من  عليه  فقراأت  اأبي متاٍم،  ب�شعر 

متام على اأنها لبع�ض �شعراء هذيل :
)*(  باحث وأكاديمي بجامعة سيدي محمد بن عبدهللا - المغرب.
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اأح�شنة  قلت:  ثم  له،  فكتبتها  هذه،  يل  اكتب  فقال:  اأمتمتها،  حتى 
فقال: خرق  الأبي متام،  اإنها  قلت:  منها!  باأح�شن  �شمعت  ما  قال:  هي؟ 

خرق!()2(.
قد ال اأكون بحاجة اإىل �شهرة هذا الن�ض بني النقاد والدار�شني، واأن 
اأغلبهم ي�شوقه دلياًل لتع�شب ابن االأعرابي على �شعر ابن اأو�ض، وبعيدًا 
الن�ض مبو�شوعية حتتم  اإىل  النظر  واالنحياز، ميكن  التع�شب  لغة  عن 
النظر اإىل الظروف التي واكبت تلقي اأرجوزة اأبي متام، فابن االأعرابي 
يذكرنا مبا اأ�شار اإليه موكاروف�شكي الذي اأكد على الطبيعة االجتماعية 
بدور  حاليًا  مقارنته  زياد ميكن  بن  اإن حممد  اإذ  وللمتلقي)3(؛  للعالمة 
الن�شر، حيث اإنه كان يف ذلك الوقت ي�شكل �شلطة مرجعية لتقومي االأ�شعار 
واحلكم عليها؛ فقد كان ال�شعر ُيقراأ عليه ليحيي ما يراه جديرًا باحلياة، 
ويحكم على الذي  يعار�ض اأفقه بالبوار فاالندثار. غري اأن املفارقة تكمن 
يف اأن املر�شل - الذي ي�شنع ابن االأعرابي اأفق توقعه -  معجب ب�شعر اأبي 
متام، ومن ثمة بالر�شالة التي يحملها بني جوانحه، ويرجو التاأ�شري عليها 
ه كان له موقف م�شبق يعار�ض  من ابن االأعرابي، لكن هذا املتلقي املوجِّ
اأ�شعار املحدثني ب�شكل عام. واإذا كان العقد امل�شمر بني املُلقي واملتلقي 
يتمثل يف قراءة اأ�شعار هذيل، فاإن امللقي قد خرق ذلك العقد، كما يت�شح 
من قوله: »قراأت اأرجوزة اأبي متام على اأنها لبع�ض �شعراء هذيل«، وهو 
خرق كان مع �شبق االإ�شرار، يدل على ذلك قوله: »وكنت معجبًا ب�شعر اأبي 
متام«. اإن هذا الن�ض يربز ثالثة قراء الأرجوزة اأبي متام خا�شة، ول�شعره 
اأي  الذي ال ميكن مطابقته مع  ال�شمني  القارئ  اأولهم فهو  فاأما  عامة؛ 
قارئ حقيقي، باعتبار جذوره املتاأ�شلة يف بنية الن�ض، اإذ اإنه - كما قرر 
اإيزر - يج�شد كل اال�شتعدادات امل�شبقة ال�شرورية بالن�شبة للعمل االأدبي 

َع������ْذِل������ِه َع����َذْل����ُت��������������ُه يف  َجْهِل�����ِهوع������������اِذٍل  ِم���ن  َج���اِه���ٌل  �أََنيّ  َف���َظ���َنيّ 
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لكي ميار�ض تاأثريه)4(، تلك اال�شتعدادات ميكن حتديدها فيما �شّرح به 
اأبو عمرو من اإعجاب ب�شعر اأبي متام، هذا اال�شتعداد الظاهر كان يقابله 
ا�شتعداد باطن مكتوم من ابن االأعرابي، وهو ا�شتعداد انك�شف ملا زالت 
اأ�شباب الكتم، اأي �شاحب الن�ض االإبداعي اأبو  متام، ولكنه عاد لالختفاء 

ملا علم ابن االأعرابي حقيقة اخلدعة، فاأمر بتخريق ما اأعجب به!
اأما القارئان االآخران فهما قارئان حقيقيان يتمثالن يف اأبي عمرو 
الذي �شبق له اأن تلقى �شعر اأبي متام وكان معجبًا به، لكن هذا القارئ 
واإعجاب  حبيب،  و�شعر  هذيل،  اأ�شعار  معه  حامل  مر�شل  اإىل  �شيتحول 
بحبيب، اإىل القارئ احلقيقي الثاين ابن االأعرابي، الذي حكي عنه اأنه: 
اإن كان هذا �شعرًا فما قالته العرب  اأن�شد �شعرًا الأبي متام:  )قال، وقد 

باطل()5(.
لل�شعر  املعار�ض  املق�شود  للقارئ  امتدادًا  ي�شكل  االأعرابي  فابن 
املحدث)6(، بل لل�شعراء املحدثني اأي�شًا، ذلك اأن هذا النوع من القراء 
الأنها  ميثلها،  ومن  اجلديدة  النغمة  بهذه  �شيقهم  عن  �شراحة  عربوا 
تقدم  هي  اأو  املتقدمني،  عند  لها  جواب  ال  اأ�شئلة  وتثري  اأفقهم،  تتجاوز 
اأجوبة الأ�شئلة مل ي�شتطيعوا اإثارتها بعد، ولعل هذا ما اأ�شار اإليه ال�شويل 

يف ر�شالته اإىل مزاحم بن فاتك قائاًل: 
)ومل يجدوا يف �شعر املحدثني مذ عهد ب�شار اأئمة كاأئمتهم، وال رواة 
ي�شبطه  كان  ما  يعرفوا  ومل  �شرائطهم،  فيهم  جتتمع  الذين  كرواتهم، 
اإذا �شئل  العامل منه  روا فيه فجهلوه فعادوه )...( وفر  ويقوم به، وق�شّ
اأن يقراأ عليه �شعر ب�شار واأبي نوا�ض واأبي متام وغريهم، من »ال اأح�شن« 
و�أ�صعبهم  عهد�ً،  �أقربهم  لأنه  متام،  اأبي  على  وخا�شة  الطعن،  اإىل 

�صعر�ً)7(.
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ورغم غياب الن�ض الذي اأُن�شده ابن االأعرابي، اإال اأن تعليقه ينم عن 
نظرة حمددة لل�شعر، حيث اإنه ي�شع القدمي واجلديد يف كفتي امليزان، 
اإذ اإنه و�شع ما قالته العرب يف كفة، وال�شعر الذي تلقاه يف الكفة الثانية، 
ي�شرح  مل  االأعرابي  ابن  لكن  الراجحة،  هي  االأوىل  الكفة  فاإن  وطبعًا، 
مبا�شرة بذلك، واإمنا ا�شتفدناه من ال�شياق التداويل حلكمه املوجه من 
العرب  كالم  ي�شم  فهو  لذلك  مالحمه،  القدمي  ال�شعر  حدد  توقع  اأفق 
اأن  اأن�شده �شعرًا، وبقراءة معكو�شة؛ فاإنه يرى  اإن مت اعتبار ما  بالباطل 
ما اأن�شده باطال، واأن ما قالته العرب هو ال�شعر، هو احلق! لكن االإ�شكال 
يحدده  فلم  العرب،  قالته  ما  يخ�ش�ض  االأعرابي مل  ابن  كون  يكمن يف 
يف ال�شعر، مما يرتك الباب مفتوحا مللء هذه الفجوة - بتعبري جادمر 
- فقد يكون ابن االأعرابي يق�شد ما قالتـه العرب من �شـعر، مما يعـني 
-  تبعًا لذلك - اأن اأبا متام خرق هذا النظام ال�شعري، وقد يق�شد اأكرث 
الطبع  اإىل  متيل  طريقة  وهي  التعبري،  يف  العرب  طريقة  اأي  ذلك،  من 
هنا  ومن  واالإحالة...  واالإطناب  ال�شنعة  عن  ومتيل  والبيان،  واالإيجاز 
يكون ابن االأعرابي من العلماء الذين اأثروا يف املتلقني الالحقني، خا�شة 

االآمدي الذي بنى موازنته بني الطائيني على »طريقة العرب«.
اإن حكم هذه اجلماعة - كما راأى ال�شويل - نتيجة حتمية لعملية 
الفهم، فلما كان اأبو متام يقول من ال�شعر ما ال يفهمونه، فاإنهم اختاروا 
بدل  متام،  اأبي  �شعر  على  بالطعن  امل�شافة  واخت�شروا  الطرق،  اأ�شهل 

مراجعة جهاز قراءتهم، وتو�شيع اأفقهم لي�شتوعب اجلديد. 
واإذا كان االأ�شمعي من قبل قد قال عن ب�شار: )واهلل لوال اأن اأيامه 
تاأخرت لف�شلته على كثري منهم()8(، فاإن ابن االأعرابي كان يتمثل ب�شعر 
اأحمد بن يحيى  اأبي متام الذي ي�شتجيب الأفق توقعه، كما حدث بذلك 
ثعلب قائاًل: )وقف ابن االأعرابي على املدائني فقال له: اإىل اأين يا اأبا 

عبداهلل؟ قال: اإىل الذي هو كما قال ال�شاعر ]املن�شرح[:



اخملتار السعيدي
20

12
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
33

ل 
وا

ش
 ، 

32
دد 

لع
ا

99

جـــــذور

ومل يكن هذا التمثل حكرًا على �شعر اأبي متام، واإمنا �شمل االجتاه 
املحدث الذي ميثله حبيب، وهو ما يوؤكده ال�شويل قائاًل: )وكذلك فعل 
بذلك  علم  لو  ولعله  املحدثني،  اأ�شعار  من  بكثري  فيها  جاء  النوادر،  يف 
الذي  االأعرابي  ابن  ازدواجية موقف  ال�شويل  ما فعله()10(، وقد ف�شر 
ا�شت�شهد ب�شعر اأبي متام رغم اأنه يعار�ض اجتاهه ال�شعري، بجهله قائل 
با�شم  االأعرابي  ابن  ت�شريح  اإىل عدم  م�شتـندًا يف هذا احلكم  ال�شعر، 
ال�شاعر، غري اأن عدم الت�شريح قد يكون جتاهاًل ال جهاًل؛ وبغ�ض النظر 
يعرب من خالل  االأعرابي  ابن  فاإن  اإىل احلقيقة،  اأقرب  االأمرين  اأي  اأن 
هذا التمثـل عن اندماج اأفقه يف اأفق الن�ض، ال�شيما واأن الطائي كان قد 

مالأ الدنيا �شعره يف ذلك الزمان ب�شهادة اأحد االأعراب)11(.
واإذا كان ابن االأعرابي ميثل فئة اللغويني الذين عار�ض اأفقهم اأفق 
فانعك�ض  لينا،  قراءتهم  كان جهاز  اآخرين  متلقني  فاإن  املحدث،  الن�ض 
ذلك على اأفـق توقـعهم، وعـدلوا بعـ�ض مواقـفهم حني وجـدوا من ُيفهمهم 
بن  اأحمد  العبا�ض  اأبا  اأن  ال�شويلَّ  نوبخت  بنو  حدث  فقد  الطائي  �شعر 

يحيى قال لهم:
 )اأنا اأعا�شر الكتاب كثريا وخا�شة اأبا العبا�ض ابن ثوابة، واأكرث ما 
يجري يف جمال�شهم �شعر اأبي متام ول�شت اأعلمه، فاختاروا يل منه �شيئا، 
فا�شتح�شنه،  ثوابة،  ابن  اإىل  به  فم�شى  اإليه،  ودفعناه  له،  منه  فاخرتنا 
فقال له: اإنه لي�ض مما اخرتُت، واإمنا اختاره يل بنو نوبخت، قال: فكان 
ين�شدنا البيت من �شعره، ثم يقول: ما اأراد بهذا؟ فن�شرحه له، فيقول: 

اأح�شن واهلل واأجاد()12(.
لقد �شاق ال�شويل هذا الن�ض يف معر�ض االحتجاج لراأيه املتمثل يف 
اأن طعن العلماء على اأبي متام، وعيبهم �شعره، نتيجة لقوله ما ال يفهمونه، 

َم��ِل�����ٍك �إىل  ���َب���اَح���َن���ا  �أَ����صْ ��ِم�����������ُل  �أَدب�ْه)9(َتْ وم��ن  م��اِل�����ه  ِم���ْن  َن��اأُْخ��������ُذ 
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فاإذا فهموا ما قاله، يتحول ذلك التحقري اإىل تقدير، فاأحمد بن يحيى 
يح�شرها  التي  املجال�ض  ظروف  الأن  متام،  اأبي  �شعر  تلقي  اإىل  ي�شطر 
اأرغمته على ذلك، اإذ اإن هذه املجال�ض تعرف تداواًل كثريًا ل�شعر حبيب، 
كما ن�شت�شف من قوله: »واأكرث ما يجري يف جمال�شهم �شعر اأبي متام«، 
وهو اأمر جدير باملالحظة، حيث اإن هذه الفئة من املتلقني، هي وحدها، 
�شعر  بف�شل  اأع�شائها  جل  اعرتف  التي  االأمراء،  جماعة  ا�شتثـنينا  اإذا 
حبيب، واغرتفوا من بحر �شعره؛ لذا مل يكن لل�شيباين بد من اأن يعمل 
خا�شة  احلتمية،  التجديد  حركة  اأمام  اأفقه  وفتح  مداركه،  تو�شيع  على 
متاأثر  وال  الطائي،  �شعر  ببث  موؤثر  غري  املجل�ض  يف  عاجزًا  يجل�ض  واأنه 
بتلقيه، الأنه »ال يعلمه«، لذا فهو يطلب من تالميذه بني نوبخت اأن يختاروا 
له من �شعر الطائي ما يحقق به التفاعل يف املجل�ض؛ وطلبه من التالميذ 
يعني اأن �شعر اأبي متام كان يهتم به اجليل الثاين اأكرث من اهتمام اجليل 
االأول الذي ميثله املعلم اأحمد بن يحيى، مما ي�شري اإىل اأن دائرة تلقي 
�شعر الطائي كانت تزداد ات�شاعًا مع مرور الزمن؛ ورغم اأن هذا اخلرب 
يت�شمن ا�شطرابًا يف ترتيب االأحداث، مما يخلق ت�شوي�شا لدى القارئ، 
من خالل تاأخري �شرح بني نوبخت �شعر اأبي متام لل�شيباين وا�شتجادته 
ال  اإذ  املختار،  ال�شعر  ا�شتح�شن  الذي  ثوابة  ابن  اإىل  م�شيه  وتقدمي  له، 
يعقل اأن يحمل عامل مثل اأحمد بن يحيى �شعرًا ال يفهمه اإىل املجال�ض؛ 
اإال اأن االأمر اجللي الذي ال يختلف عليه اثنان هو رد فعل ابن يحيى حني 
الطائي، وهو رد فعل  قاله  اأفِهم ما  اأن  بعد  واأجاد«،  »اأح�شن واهلل  قال: 
ين�شجم وا�شتح�شان الكاتب ابن ثوابة، مما يعني اندماج اأفق جتربة كل 
الذي  املوحد  اجلواب  اأن  يعني  وهذا  الن�ض،  توقع  اأفق  منهما يف  واحد 
ال�شوؤال؛ فما هو  توحد  اإىل  االأوىل  بالدرجة  اأبي متام يرجع  قدمه ن�ض 
ال�شر يف التقارب احلا�شل بني اأفق عامل لغوي مييل اإىل ال�شعر القدمي، 
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ومييل عن ال�شعر املحدث، واأفق كاتب عا�شق لل�شعر املحدث ب�شكل عام، 
ول�شعر اأبي متام ب�شكل خا�ض؟

اإن  حيث  ال�شالف،  الن�ض  ثنايا  بني  مبثوث  اجلواب  اأن  يف  ريب  ال 
ل�شعر حبيب ذاتيا، الأنه مل يفعل ذلك  اأحمد بن يحيى مل يكن اختياره 
بطال، واإمنا اأكرهه على ذلك احتفال املجل�ض ب�شعر ابن اأو�ض، اأ�شف اإىل 
هذا فاإن االختيار كان يف االأ�شل من بني نوبخت، وهم - بدون �شك - مل 
اأبا العبا�ض قد �شرح لهم  اإال ما �شري�شي املجل�ض، ال�شيما واأن  يختاروا 
مبن يح�شر ذلك املجل�ض حني قال: »اأنا اأعا�شر الكتاب كثريا وخا�شة اأبا 
العبا�ض ابن ثوابة«، فاملجل�ض لي�ض عر�شيًا، واإمنا االأمر معا�شرة تقت�شي 
زادًا، اإذ ال ينفع ال�شمت حني يتكرر االأمر، حيث ي�شري عجزًا، لذا قرر 
اجلماعة؛  تلك  ير�شي  ما  ال�شعر  من  الأ�شتاذهم  يختاروا  اأن  التالميذ 
فعله  ورد  تلقيه  اأن  اإال  العبا�ض،  الأبي  التي اختريت  االأبيات  ورغم غياب 
اإذ  متام،  اأبي  ل�شعر  امل�شبقة  نظرته  عن  يختلفان  له،  �شرحت  اأن  بعد  
مظهر  اأو  احل�شن  ذلك  جتليات  يبني  اأن  دون  واإجادته  باإح�شانه  يق�شم 
تلك االإجادة، وهو اأمر بدهي، بالنظر، اأواًل، اإىل اأفق جتربة املتلقي الذي 
كان راغبًا عن ال�شعر املحدث، وبالنظر، ثانيًا، اإىل اأفق جماعة التف�شري 
التي ينتمي اإليها ال�شيباين، اإذ خلخل ال�شعر املحدث ذخريتها املحفوظة 
التي ينتمي  الزمنية  اأفق املرحلة  اإىل  ثالثًا،  العرب، وبالنظر،  من كالم 
اإليها هذا املتلقي، حيث كانت جل االأحكام تعرب عن ده�شة جمالية اإزاء 
االأثر الفني، �شواء اأكان ذلك التعبري بالر�شا حني ي�شتجيب الن�ض الأفق 

التوقع، اأم بالرف�ض حني يخيب الن�ض ذلك االأفق.
اإن خلخلة �شعر اأبي متام الأفق توقع هذه اجلماعة املف�شرة، واإحراجه 
لذخريتها املرجعية، يوؤكده القا�شم بن اإ�شماعيل يف اخلرب الذي حدث به 

ال�شويل حني قال: 
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ُدو�ِشي، فاأن�شده ق�شيدًة  )كنا عند الَتَّوّجي، فجاء ابٌن الأبي ُرْهٍم ال�َشّ
الأبي متام ميدح بها خالد بن يزيد اأولها ]الكامل[:

اأقومـه،  فجعـلت  ب�شعره،  عاملًا  وكنت  فيها،  ي�شطرب  فجعل  قال: 
ما  فـيه  فـقال:  ال�شـعر؟  هـذا  ترى  كيف  حممـد،  اأبا  يا  قـال:  فـرغ  فلـما 
اأ�شتح�شنه، وفيه ما ال اأعرفه ومل اأ�شمع مبثله، فاإما اأن يكون هذا الرجــل 
اأ�شـعـر النـا�ض جمـيعـًا، واإما اأن يكـون النـا�ض جمـيعًا اأ�شـعـر منه!)13(.                             
متام؛  اأبي  ل�شعر  حقيقيني  متلقني  ثالثة  اأمام  الن�ض  هذا  ي�شعنا 
حممد،  اأبو  التوجي  وثانيهم  ذكوان،  اأبو  اإ�شماعيل  بن  القا�شم  اأولهم 
وثالثهم ابن اأبي رهم ال�شدو�شي الذي ا�شطلع يف حلظة معينة ببث �شعر 
الطائي، لكن هوؤالء املتلقني لي�شوا على درجة واحدة من العلم واملعرفة، 
املتلقني، فهو  �شل�شلة هوؤالء  االأ�شعف يف  الق�شيدة ميثل احللقة  فمن�شد 
ي�شطرب يف عملية االإن�شاد، وهذا يعني اأن تلقيه االأول قد تاأثر بت�شوي�ض 
�شوؤاله مبا�شرة بعد االنتهاء من  ناجم عن ق�شور جهاز قراءته، بدليل 
باأنه  ي�شي  مما  ال�شعر؟«،  هذا  ترى  كيف  حممد،  اأبا  »يا  البث:  عملية 
كان يحمل اأ�شعارًا دون اأن يفهم معانيها. اأما راوي اخلرب فيمثل املتلقي 
اخلبري ب�شعر اأبي متام بدليل قوله: »وكنت عاملا ب�شعره، فجعلت اأقومه«، 
باعتباره �شاحب  املتلقي اخلبري،  اأبا حممد هو  اأن  املقام يربز  اأن  رغم 
املجل�ض الذي يف�شر االأ�شعار ويدر�شها، كما يدل على ذلك قول الراوي: 
»كنا عند التوجي«؛ غري اأن اأبا حممد يقع يف مرتبة اأدنى من اأبي ذكوان، 
باعتبار اأنه لي�ض عاملا ب�شعر اأبي متام، ومل يقومه كما قومه القا�شم، بل 
اأبي متام،  �شعر  لكل  ا�شتيعابها  وعدم  اآلته،  بق�شور  اأقر  قد  التوجي  اإن 
واأنه اإن عرف منه �شيئًا غابت عنه اأ�شياء، لذلك فهو مييز يف الق�شيدة 
الن�ض؛  توقع  واأفق  املتلقي،  اأفق جتربة  االأفقني:  اندماح  �شعر حقق  بني 

َحميَد� َعَفْوَت  لقْد  �جل�ميِع  �َص�هِيَد�َطلََل  ب���ذ�َك  ُرْزئ����ي  َع��لَ��ى  وك��َف��ى 



اخملتار السعيدي
20

12
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
33

ل 
وا

ش
 ، 

32
دد 

لع
ا

103

جـــــذور

وهو، بدون �شك، تلك االأبيات التي نحا فيها الطائي نحو �شابقيه، و�شار 
على منهاجهم �شريًا جعل هاته اجلماعة املف�شرة ترى اجلمال منت�شخًا 
يف �شور ماألوفة، فرغم ا�شتح�شان اأبي حممد لهذه االأبيات، اإال اأنها من 
ذينك  تعار�ض  اأبرز  �شعر  وبني  �شاأنًا)14(؛  اأقل  التلقي  جمالية  منظور 
االأفقني؛ وهو، بال ريب، ذلك ال�شعر الذي عدل فيه حبيب عن »طريقة 
اأمامه، الأنه »ال يعرفه،  اأبا حممد يقف م�شدوهًا  العرب«، وجعل املتلقي 
ت�شكل خلفية  كانت  القدمية  الن�شو�ض  اأن  يوؤكد  ي�شمع مبثله«، مما  ومل 
اجلديدة  الن�شو�ض  فهم  فاإن  هنا  ومن  اجلديدة؛  الن�شو�ض  لقراءة 
م�شروط بجوابها عن �شوؤال التقليد، فاإذا ما خرقت هذا املعيار، وقدمت 
جوابًا جديدًا، وقف املتلقي الذي �شكلت الن�شو�ض القدمية جهاز قراءته 
موقف املعار�شة، ويف اأح�شن االأحوال فاإنه يرتدد يف اإظهار الر�شا، مادام 
مل ي�شتطع تفجري الطاقة الفنية الكامنة يف الن�ض، وهذا ما يظهره تعليق 
اأبي حممد حني قال: »فاإما اأن يكون هذا الرجل اأ�شعر النا�ض جميعًا، واإما 
اأن يكون النا�ض جميعًا اأ�شعر منه«، فهو مثل ابن االأعرابي ي�شع اأبا متام 
يف كفة تقابل النا�ض ال�شعراء كلهم، مع اختالف يف حدة احلكم؛ فاإذا 
�شفة  �شحب  واالأ�شود، من خالل  االأبي�ض  اإال  يرى  ال  االأعرابي  ابن  كان 
احلق عما قاله العرب جميعًا، اإن مت اعتبار ما قاله اأبو متام �شعرًا؛ فاإن 
اأبا حممد يفا�شل بني االجتاه اجلديد الذي ميثله بع�ض �شعر اأبي متام، 
واالجتاه املاألوف الذي ميثله النا�ض جميعا، يف درجة ال�شعرية فقط، كما 
يدل على ذلك ا�شم التف�شيل: »اأ�شعر«؛ فهذا الذي مل يعرفه اأبو حممد، 
ومل ي�شمع مبثله، جعله يرتدد يف اإ�شدار حكم القيمة اجلمايل على �شعر 
حبيب، ومن هنا فاإن هذا الرتدد قد عك�ض تلك الده�شة اجلمالية اإزاء 
اأن مفهوم ال�شعر عند هذا املتلقي لي�ض مفهومًا  االأثر الفني، مما يربز 
جامدًا، واإمنا هو مفهوم متغري، ب�شبب انفتاح اأفق اأبي حممد الذي ترك 
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اإنه ال ميكنه اأن يحكم  ل�شائله حرية احلكم، مادام الدليل يعوزه، حيث 
انطالقًا من �شاهد »ال يعرفه، ومل ي�شمع مبثله«.

واإذا كان اأبو حممد قد وقف موقف املرتدد يف احلكم على هذا ال�شعر 
اجلديد الذي مل ي�شمع مبثله، فاإن اإ�شحاق بن اإبراهيم املو�شلي، وقد كان 
)�شديد الع�شبية لالأوائل، كثري االتباع لهم()15(، يرى اأن ال�شعر يجب 
اأن يكون قريب املاأخذ، بعيدا عن الكد، �شواء من لدن ال�شاعر ابتداعًا، 

اأم من لدن املتلقي اتباعا، فهو ملا �شمع بيت اأبي متام ]الكامل[: 

مما  الأقرب  ال�شعر  اإن  نف�شك،  على  �شققت  لقد  هذا؛  يا   : له  قال 
تظن)16(. واحلقيقة اأن اأبا متام قد �شق على اإ�شحاق قبل اأن ي�شق على 
نف�شه، ذلك اأن اإ�شحاق - كغريه من اأع�شاء هذه اجلماعة املف�شرة - كانوا 
قراءة  يت�شنى  االأوائل، حتى  اتبع منط  ما  ال�شعر احلقيقي هو  اأن  يرون 
نف�شه«،  على  و»اتكاأ  ال�شاعر،  اأبدع  اإذا  فاأما  ال�شابق،  �شوء  يف  الالحق 
يحتم  اأمر  يكن  مل  ما  له،  ي�شيخوا  فلم  اآذانهم،  يف  اأ�شابعهم  و�شعوا 

عليهم تلك االإ�شاخة، مثلما حدث الإ�شحاق نف�شه يف اخلرب التايل:
)دخل اأبو متام على اإ�شحاق بن اإبراهيم، فاأن�شده مدحًا له، وجاء 
اإ�شحاق بن اإبراهيم املو�شلي اإىل اإ�شحاق م�شلمًا عليه، فلما ا�شتاأذن له، 
بع�ض  ي�شتمع  اأن  اإ�شحاق  تاأمر  اأن  االأمري  اأيها  اأبو متام: حاجتي  له  قال 
ق�شائد،  عدة  واأن�شده  فجل�ض  ذلك،  له  قال  دخل  فلما  فيك،  ق�شائدي 
فاأقبل اإ�شحاق على اأبي متام فقال: اأنت �شاعر جميد حم�شن كثري االتكاِء 

على نف�شك، يريد اأنه يعمل املعاين()17(.
اإ�شحاق كان يعر�ض عن �شعر حبيب، وهذا ما يتجلى  اأن  فالظاهر 
يف طلب اأبي متام من االأمري اإ�شحاق اأن ياأمر العامل اإ�شحاق باال�شتماع 
الطائي اعرتف  املو�شلي �شعر  ا�شتمع  االأمري، فلما  ال�شاعر يف  لق�شائد 

�صا ِبالرِّ �إل  ِمْن�َك  ��ُل  �ملُ��وؤَميّ َيْر�صى  ْن ِب��اأَ َتْر�َصى  ِب���اأَْن  َيْر�َصى  َل  �مَلَ��ْج��ُد 
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باإجادته واإح�شانه واإبداعه حني قال له: »اأنت �شاعر جميد حم�شن كثري 
االتكاِء على نف�شك«.

اإعمال املعاين، كما علق ال�شويل، هو  اأو  وهذا االتكاء على النف�ض 
اأبي  اأبا �شعيد ال�شرير واأبا العميثل االأعرابي ي�شقطان �شعر  الذي جعل 

متام، ويعر�شان عنه، كما روى االآمدي ذلك قائاًل: 
�شعيد  اأبو  منهم  كثري:  �شعره  اأ�شقط  ممن  العلماء  هوؤالء  )وغري 
والقيمان  طاهر،  بن  عبداهلل  �شاحبا  االأعرابي  العميثل  واأبو  ال�شرير 
وكان  بال�شعر،  النا�ض  اأعلم  من  وكانا  بخرا�شان،  احلكمة  خزانة  باأمر 
امتحناه، وعر�ض عليهما  اإذا  اإال  �شاعر  ي�شمع من  عبداهلل بن طاهر ال 
�شعره ور�شياه، فق�شدهما اأبو متام بق�شيدته التي ميدح فيها عبداهلل 

بن طاهر، واأولها ]الطويل[:

حتى  الق�شيدة،  واأ�شقطا  عنه،  اأعر�شا  االبتداء  هذا  �شمعا  فلما 
عاتبهما اأبو متام، و�شاألهما ا�شتـتمام النظر فيها. فلوال اأنهما مرا ببيتني 
م�شروقني فيها، ا�شتح�شناهما، فعر�شا الق�شيدة على عبداهلل بن طاهر، 
�شفقته  وخ�شرت  �شفرته،  وخابت  افت�شح  قد  لكان  اجلائزة،  له  واأخذا 
فقال  يفهم؟  ما  تقول  ل  له: مل  قال  اجلائزة  اإليه  اأو�شال  وملا   )...(

لهما: مل ل تفهمان ما يقال؟()18(.
فاأبو �شعيد واأبو العميثل ميثالن الطبقة احلاملة للثقافة يف املجتمع، 
بها  نحدد  التي  بالكيفية  املتعلق  ت�شاوؤله  خالل  من  �شوكنج  يقرر   كما 
الذوق ال�شائد يف حقبة بعينها، وجوابه باأن ذلك يحدده املروجون للذوق، 
انطالقا من ال�شلطة التي ي�شتطيعون ممار�شتها يف البنية االجتماعية، 
ي�شميه:  ما  الفنية« من خالل  »اآلية احلياة  مبا ميلكونه من هيمنة على 

فكرة الطبقة احلاملة للثقافة يف املجتمع)19(.

��و�ِح��ُب�����ْه َطاِلُب��ْهُه����َنيّ َع�����و�ِدي ي��و���ص��ٍف َو���صَ َر  اأْ �لثيّ �أَْدَرَك  َفِقْدًما  َفَعْزًما 
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االإبداع  فعل  يوجه  كان  الذي  التوقع  اأفق  نحدد  اأن  ن�شتطيع  وبذلك 
باأمر  القيمني  كونهما  العاملني يف  �شلطة هذين  وتتمثل  اآنذاك،  ال�شعري 
بيت احلكمة يف خرا�شان، وكون االأ�شعار تخ�شع ملراقبتهما قبل اأن تطرق 
اأذين عبداهلل بن طاهر، ومن ثمة متار�ض تاأثريها يف البنية االجتماعية. 
فاإنه  النجاح()20(،  ومطية  االن�شراح،  داعية  االفتتاح  كان )ح�شن  واإذا 
وبه  ال�شمع،  اأول ما يقرع  فاإنه  ابتداء �شعره،  لل�شاعر: )اأن يجّود  ينبغي 
ي�شتدل على ما عنده اأول وهلة()21(. لكن الذي قرع �شمع ال�شرير واأبي 
العميثل كان خالف ما اعتادا �شماعه، ومن ثمة ا�شتدال على ما عند اأبي 
متام قبل متام الق�شيدة، فاأ�شقطاها واأعر�شا عنه مبجرد �شماع املطلع 
الذي ابتداأ ال�شاعر �شدره باإيقاع خمروم، وطباق، وت�شمني لق�شة قراآنية 
وبني  بينه  تناء  من  يبدو  ما  مع  ذكر..  له  ي�شبق  ما مل  واإ�شمار  كرمية، 
العجز.. كل هذا كان كافيا كي يرف�ض املتلقيان الق�شيدة جميعها، وقوفا 
وتقابله  االأثر يف جممله،  اإىل  )تعمد  التي  اجلمالية  الده�شة  عتبة  عند 
براأي جزئي م�شتخل�ض من بيت واحد اأو من ق�شيدة بعينها، ثم جتعل 
من هذا الراأي النهائي مقيا�شا عاما و�شامال ينجر على جممل ما ينتجه 

ال�شاعر، وينطبق على �شائر ما يبدع()22(.
لكن، مل تكن الق�شيدة كلها تعار�ض اأفق املتلقيني اللغويني، بل فيها 
تلقيا باال�شتح�شان  اللذان  البيتان  ما يحقق اندماج االأفقني، ومن ذلك 

ح�شب االآمدي، وهما قول اأبي متام ]الطويل[:

املعرفية  للذخرية  ي�شتجيبان  األفيناهما  البيتني  هذين  تاأملنا  واإذا 
املختزنة يف ذاكرة هذين املتلقيني وغريهما ممن يحفظ اأ�شعار العرب 
�شهولة  يعك�ض  ما  وهو  املحدثني،  اأ�شعار  بها  يف�شر  ثم  فيفهم  االأوائل، 
البيتني)24(.  الطائي هذين  منه  »�شرق«  الذي  »امل�شدر«  على  احل�شول 

�ُص��و� َعَريّ ��ِة  �لأ���ِص��َنيّ َك��اأَْط��ر�ِف  َوَرْك���ٍب 
���دوُرُه َت���ِت���َميّ ����صُ �أْن  َع��ل��ْي��ه�����ْم  لأم����ٍر 

َعلى ِمْثِلَها و�للَّ�ْيُل َت�ْصُطو َغياِهُب��ْه
َولْي�َس َعلَْيِه�ْم �أَْن َتِتَميّ  َعو�ِقُبْه)23(
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له اجلائزة،  اأو�شال  اأن  بعد  واملتلقيني  الباث  بني  الذي مت  ولعل احلوار 
يعك�ض عالقة �شعر اأبي متام بهذه اجلماعة املف�شرة عمومًا، كما تو�شح 

ذلك اخلطاطة التالية: 

وبذلك تت�شع الهوة بني الباث واملتلقي احلقيقيني، مادام الن�ض الذي 
يربط بينهما غري مفهوم، مما يعر�ض عملية التوا�شل لل�شلل، الأن املتلقي 
احلقيقي يطلب من الباث احلقيقي اال�شتجابة الأفقه والتنازل من علياء 
غمو�شه، ليتحول اإىل باث منوذجي ي�شتجيب الأفق املتلقي احلقيقي؛ والأن 
الباث احلقيقي متم�شك ب�شلم ارتقائه، ويطلب من املتلقي ال�شعود اإىل 
الن�ض.  �شفرات  ي�شتطيع فك  متلقيًا منوذجيًا  �شماء خياله، كي ي�شبح 
و�شتظل عملية التوا�شل م�شلولة، ما مل تتدخل عنا�شر اأخرى تك�شر هذه 
اإىل ما ي�شكل ذخرية املتلقي، كما  اأحيانًا  الباث  اأن يجنح  العوائق، مثل 
ي�شمح جهاز  اآخر  متلق  يتدخل  اأن  اأو  ال�شالفني،  بيتيه  اأبو متام يف  فعل 
قراءته باالقرتاب من عرين الباث، كما راأينا مع بني نوبخت؛ واإال ظل 
التوا�شل حمدودًا كما حدث الأبي حامت ال�شج�شتاين، فقد اأن�ِشد )�شعرًا 
الأبي متام، فا�شتح�شن بع�شه وا�شتـقبح بع�شًا، وجعل الذي يقروؤه ي�شـاأله 
اأ�شبه �شعر هذا الرجل اإال  اأبو حامت، فقال: ما  عن معانـيه، فال يعرفها 

بثياب م�شقالت خلقان، لها روعة ولي�ض لها مفتِّ�ض()25(.

الواقع:

املاأمول:

يقول ما ال ُيفهم

فهم ما يقال

ال َيفهم ما يقال

قول ما ُيفهم

الباث احلقيقي ]اأبو متام[

املتلقي النموذجي

املتلقي احلقيقي ]اأبو �شعيد واأبو العميثل[

الباث النموذجي:
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الراهن،  اأفقنا  التي يفر�شها  الت�شاوؤالت  قد يثري هذا اخلرب بع�ض 
اأبي متام وي�شتقبح بع�شًا، وهو  اأبو حامت بع�ض �شعر  ي�شتح�شن  اإذ كيف 
اأكان اال�شتح�شان واال�شتقباح يتمان بغ�ض النظر عن  ال يعرف معانيه؟ 
اأم  املعرفة،  طالبًا  املعاين  عن  �شائاًل  املن�شد  اأكان  ذلك،  وقبل  املعنى؟ 

زًا العامل اللغوي؟  معجِّ
اأورده ال�شويل  اأن �شياق اخلرب  اإىل  اأخرى  االإ�شارة مرة  لكن يجب 
الذي  الف�شل  وهو  متام«)26(،  اأبي  معائب  من  روي  »ما  ف�شل:  �شمن 
اإنه اأفق يرى  يو�شح اأفق هذه »اجلماعة املف�شرة«، جماعة علماء اللغة، 
اأن تغلق  مبراآة ال�شعر »اجلاهلي« و»االإ�شالمي« حتى »االأموي«، فال غرو 
نوافذ الروؤية اجلمالية لتمنع �شعاع فنية ال�شعر املحدث من الت�شلل اإىل 
الذات القارئة، وهذا ما عك�شه رد فعل ال�شج�شتاين، الذي مل يخرج عن 

اإطار قراءة الده�شة اجلمالية.
ومل يكن اأع�شاء هذه الفئة مبناأى عن املعركة التي ن�شبت بني اأن�شار 
البحرتي،الأن  اإىل  مياال  اأغلبهم  كان  فقد  متام،  اأبي  واأن�شار  البحرتي 
�شعره يجيب عن اأ�شئلتهم، وي�شتجيب الأفق توقعهم، لكن هناك من كان 
ي�شتجيب،  اأبي متام ما  �شعر  واأن يف  �شيما  واالإن�شاف، ال  الدقة  يتوخى 
اأي�شا، الأفق توقع هذه الفئة، فهذا املربد يجيب ابن املعتز الذي �شاأله عن 

ال�شاعرين، فيقول: 
مثلها  يقول  ال  طريفٌة،  ومعاٍن  لطيفة،  ا�شتخراجات  متام  )الأبي 
البحرتي، وهو �شحيح اخلاطر، ح�شن االنتزاع، و�شعر البحرتي اأح�شن 
ا�شتواًء، واأبو متام يقول النادر والبارد، وهو املذهب الذي كان اأعجب اإىل 
اإال بغائ�ضٍ يخرج الدر واملْخ�شلبة)*(، ثم  اأبا متام  اأ�شبه  االأ�شمعي، وما 
قال: واهلل اإن الأبي متاٍم والبحرتي من املحا�شن ما لو قي�ض باأكرث �شعر 

االأوائل ما ُوجد فيه مثله()27(.
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اإن املربد يتحدث يف هذا الن�ض عن عموم �شعر اأبي متام، خالفا ملا 
راأيناه يف التلقيات ال�شالفة التي كانت تخ�ض �شعرًا معينًا، اأو تنطلق من 
�شعر معني لتعمم احلكم؛ وبهذا فقراءة ابن يزيد تت�شم مبحاولة جتاوز 
مرحلة الده�شة اجلمالية، ومن ثمة البحث عن امليزة العامة التي متيز 
�شعر ابن اأو�ض، لكن املربد مل ي�شب عن طوق تلك املرحلة، مادامت اأحكامه 
مت�شمة بالتعميم، وقد اعتمد يف املوازنة بني الطائيني على اأ�شا�شني: االأول 
جزئي، والثاين كلي؛ االأول ي�شري اإىل مذهب اأبي متام البديعي الذي بّز 
به ال�شعراء، ويتمثل يف اال�شتخراجات اللطيفة، واملعاين الطريفة، التي 
اأن  اأي الن�ض، دون  ال يقول مثلها البحرتي، وهي اأحكام تتعلق باملقول، 
يغفل القارُئ اأبو العبا�ض القائَل اأبا متام، حني يربط بني البنية الن�شية 
وكاأن هذه  االنتزاع«،  اخلاطر، ح�شن  »وهو �شحيح  قائاًل:  الباث  وحالة 
احلالة النف�شية هي التي اأهلته لتلك الفرادة ال�شعرية؛ والثاين ي�شري نحو 
تق�شي ال�شالح والطالح يف ال�شعر جميعه، فكان �شعر اأبي عبادة يف هذا 
اأكرث جتان�شًا، و»اأح�شن ا�شتواء«، بينما �شعر اأبي متام يجمع بني »النادر 
الدر واخلرز، دون  اللغة، فيخرج  اأعماق  �شعوره يف  يغو�ض  اإذ  والبارد«، 
اأن ين�شى املربد االإ�شارة اإىل اإعجاب االأ�شمعي بهذا املذهب الذي يجمع 
يجيب  حني  ومتكنه  ال�شاعر  قدرة  على  يدل  الأنه  وال�شمني«،  »الغث  بني 
عن اأ�شئلة القراء املختلفة م�شتوياتهم، وكاأن املربد يرى اأن االأ�شمعي لو 
امتد به العمر قليال، لكان من اأن�شار اأبي متام ومذهبه ال�شعري، ما دام 
هذا املذهب: »هو املذهب الذي كان اأعجب اإىل االأ�شمعي«، دون اإغفال 
دور ال�شويل الذي يقف منافحا عن »حبيبه«، اإذ اأورد  اخلرب يف �شياق 

احلديث عن »ما جاء يف تف�شيل اأبي متام«)28(.
القدماء  بني  املعركة  وطي�ض  يف  مايزال  كان  املربد  اأن  ويبدو 
واملحدثني عامة، قبل اأن متيل ال�شبيل اإىل تق�شيم هذه الفئة االأخرية بني 
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معايري  وبناء  التقليد  ك�شر  على  يعمل  وبني من  القدمي،  اإنتاج  يعيد  من 
جمالية �شعرية جديدة؛ ذلك اأن املربد - مثل ابن قتيبة -بنى التفا�شل 
بني القدمي واحلديث على اأ�شا�ض اجلودة ال على اأ�شا�ض الزمن، وهذا ما 
جعله يرى اأن هذا االجتاه املحدث الذي ميثله الطائيان كالهما يت�شمن 
وهذا  مثله«،  فيه  ما وجد  االأوائل  �شعر  باأكرث  قي�ض  لو  »ما  املحا�شن  من 
االعرتاف باإجادة املحدثني عامة، وباإح�شان اأبي متام خا�شة، اأتى بعد اأن 
غري املربد راأيه يف هذا ال�شاعر، كما يبني ذلك اخلرب التايل الذي حدث 

به ابن املعتز ال�شويلِّ قائاًل: 
)جاءين حممد بن يزيد النحوي فاحتب�شته، فاأقام عندي، فجرى 
ذكر اأبي متام، فلم يوفه حقه؛ وكان يف املجل�ض رجل من الكتاب نعماين، 
ما راأيت اأحدًا اأحفظ ل�شعر اأبي متام منه، فقال له: يا اأبا العبا�ض، �شع يف 
نف�شك من �شئت من ال�شعراء، ثم انظر، اأيح�شن اأن يقول مثل ما قاله اأبو 

متام الأبي املغيث مو�شى بن اإبراهيم الرافقي يعتذر اإليه ]الطويل[:

ثم مر فيها حتى بلغ اإىل قوله يف االعتذار:

�أََقَوْت َمَغانيُك�ُم َبْعِدي �َصِهْدُت لَقْد 
��ْدُت�����ُم ِم��ْن َب��ْع��ِد �إِْت��َه��اِم َد�ِرك���ْم َو�أَْنَ

ْت و�صاِئُع ِمْن ُبْرِد ْت كما َمَيّ َوَمَّ
ِد ْدن َعلَى �َصاِكني َنْ َفَيا َدْمُع �أَْنِ

�ملَْجِد ِمَن  َحَياًء  َر�أ�صي  َل��ُه   َلَفْف��ُت 
مِّ  يف َم�ْصَرِح �حلمِد �إَِذْن، و�َصَرْحُت �لذَّ
َعلَى �لُبْعِد �أَْعَدْت ُم�ْصَتَهاماً  يَد �لُقْرِب 
�ل�����َوْرِد َزَم�����ُن  ����اُم����ُه   �أَيَّ ُذِك������َرْت  �إَذ� 
َبْعِدي ب�َمْكُرَمٍة  ُتْخِلْل  فلم  و�أن��َت 
ِعْندي َمْعروُفه  َل�هجاِن عنُه  �إَذْن 
معي، ومَتى  َما ُل�ْمُتُه  ُل�ْمُتُه َوْحِدي
َعلَى َخطاأٍ ِمنِّي َفُع�ْذِري َعلَى َعْمِد

َظَنْن��ُتُه َظ��نٌّ  ْك��ب��اِن  �ل��رُّ َم��َع  �أَت���اِن 
ب�ص�اَحِت�ي �لوَفاَء  �لَغْدُر  َنَكَب  لَقْد 
َجَحْدُت �إَذْن كم ِمن يٍد َلَك �َصاكلْت
�������ُه َوِم������ْن َزَم�������ٍن  �أَل��ب�����ْص�����َت��ن��ي��ِه ك���اأَنَّ
وكيَف َوَما �أَْخلَلُت بْعَدَك باحِل�َجى
�أُ�َصْرِبُل ُهْجَر �لَقْوِل َمْن لو َه�َجْوُتُه
َكرمٌي متى �أَْم�دْحُه �أَمَدْحُه َو�ْلَوَرى
َت��ُك  َهْفَوٌة و  �أَ ف��اإِْن ي��ُك ُج��ْرٌم َع��نَّ 
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فقال اأبو العبا�ض حممد ين يزيد: ما �شمعت اأح�شن من هذا قط، ما 
يه�شم هذا الرجل حقه اإال اأحد رجلني: اإما جاهل بعلم ال�شعر ومعرفة 
الكالم، واإما عامل مل يتبحر �شعره ومل ي�شمعه. قال اأبو العبا�ض عبداهلل 
بن املعتز: وما مات اإال وهو منتقل عن جميع ما كان يقوله، مقر بف�شل 

اأبي متاٍم واإح�شانه()29(.
اإننا يف هذا الن�ض اأمام منوذج يعك�ض تغري االأفق، وذلك حني راجع 
املتلقي املربد اآراءه امل�شبقة، واأحكامه اجلاهزة، ليعرتف بف�شل اأبي متام، 
مما يعني اأن امل�شافة اجلمالية بني اأفق جتربة املتلقي، واأفق توقع الن�ض، 
قراءته،  جهاز  يف  النظر  يعيد  املتلقي  جعل  الذي  االمتداد  بذلك  كانت 
بدل  املعار�شة واحلكم امل�شبق الذي اأتى به، متجليا يف عدم اإيفاء اأبي 
متام حقه حني جرى ذكره؛ لكن ميكن النظر اإىل رد الفعل ال�شالف من 
زاوية اأخرى لعلها االأقرب اإىل اأفق ذلك  الع�شر، حيث اإن هذا الكاتب 
- ولنالحظ اأن الكتاب دوما هم الذين مل يخيب �شعر حبيب اأفق توقعهم 
- قد كان على علم باملعايري اجلمالية التي يحبذها املربد، فعرف كيف 
يختار، وماذا يختار، ال�شيما واأنه حافظ جيد ل�شعر اأبي متام، فا�شطفى 
ما يحقق اندماج االأفق، موقنا باأن اأفق املربد لن يحمل اأجمل مما يحفظه 
الكاتب من جيد �شعر الطائي، فهذا النعماين كان يدرك اأن القراءة لن 
تنطلق من فراغ، واإمنا من خالل ا�شتـنفار الذاكرة، وا�شتح�شار املحفوظ 
العبارة  يتجلى يف  القراءة، وهو ما  لعملية  ي�شكل مرجعا  الذي  ال�شعري 

التالية: »�شع يف نف�شك من �شئت من ال�شعراء، ثم انظر..«.
و�شواء اأكان النظر من الزاوية االأوىل اأم من الزاوية الثانية، اأم من 
زاوية اأخرى..! فاإن الذي ال مراء فيه، اأن هذه الدالية قد جعلت املربد 
يقر بجمالها، وي�شنف من ينفي ال�شعرية عن اأبي متام، و»يه�شمه حقه«، 

�شمن �شنفني من املتلقني:
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الكالم  بقوانني  العام  اجلهل  اأولو  املتلقون  ميثله  االأول  ال�شنف 
ومعرفة  ال�شعر  بعلم  »جاهل  قوله:  ذلك  يفيد  كما  ونرثه،  �شعره  االأدبي 
الكالم«؛ ولعل هوؤالء هم من اأ�شار اإليهم ال�شويل، حني قال عن اأبي متام 
وعالقته بهوؤالء املتلقني: )ولكنه ُمِنَي مبن ال يعرف جيدًا وال ينكر رديئا 
اإال باالدعاء )...( وقد �شنح يل يف جهل هذه الطبقة، وغفلة م�شدقيهم 

على ادعائهم معرفة ما ال يح�شنونه، قول ال�شاعر: ]جمزوء الكامل[:

من  متمكنون  اإنهم  اإذ  خا�ض،  جهل  فاأولو  الثاين  ال�شنف  اأما 
املعايري اجلمالية العلنية لل�شعر يف ع�شرهم، ولكنهم غري كذلك عندما 
ي�شطدمون بهذا االنزياح الذي خلقه اأبو متام، فال�شبب يف عدم اعرتاف 
يتبحر  ال�شنف »مل  اأن هذا  اأبي متام، يكمن يف  ب�شعرية  املتلقني  هوؤالء 
�شعره، ومل ي�شمعه«، فالتبحر وال�شماع �شرطان اأ�شا�شيان وكافيان لتغيري 
بعد  اإال  يغري موقفه  املربد مل  اأن  يعني  �شعر حبيب؛ وهذا  النظرة جتاه 
حتقق اأحد ال�شرطني على االأقل، واملتمثل يف �شماع �شعر الطائي من لدن 
النعماين، ليكون ذلك ال�شماع مقدمة لل�شرط الثاين املتمثل يف التبحر، 
خا�شة واأن ال�شعر املختار ي�شتجيب الأفق توقع املربد، العامل املتبحر يف 
اللغة، ومن ثمة مل ميت »اإال وهو متنقل عن جميع ما كان يقوله«، اأي من 

الطعن على اأبي متام، حيث اأ�شبح مقرًا »بف�شل اأبي متام واإح�شانه«.
غري اأن هـذا االإقـرار بعد ال�شـماع والتبحر، ال يعـني اأنه كـان يقـدم 
ل�شعر  االإن�شات  كثري  كان  املربد  اأن  ذلك  عبادة،  اأبي  على  متام  اأبا 
البحرتي، حتى قال: )ما راأيت  اأ�شعر من هذا الرجل - يعني البحرتي 
اأنه ين�شدين كما ين�شدكم ملالأت كتبي و اأمايل من �شعره()30(.  - ولوال 
ويوؤكد هذا التقدمي ما رواه االأخف�ض حني قال: )كنا يوما بح�شرة ثعلب، 
فاأ�شرعت القيام قبل انق�شاء املجل�ض، فقال: اإىل اأين؟ ما اأراك ت�شرب 

������ُد َف����َك����ْي����َف َي���������ْدري م����ا ُن����ري����ُد(َم�������ْن َل����ْي���������َس َي�����������ْدِري م����ا ُي��ري������������ م
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عن جمل�ض اخللدي - اأي املربد - فقلت له: يل حاجة، فقال يل: اإين اأراه 
يقدم البحرتي على اأبي متام، فاإذا اأتيته فقل له: ما معنى قول اأبي متام 

]الوافر[:

عنه.  �شاألته  املربد  العبا�ض   اأبي  اإىل  �شرت  فلما  احل�شن:  اأبو  قال 
فقال: معنى هذا اأن املتحابني العا�شقني قد يت�شارمان ويتهاجران اإدالال 
ال عزما على  القطيعة. فاإذا حان الرحيل واأح�شا بالفراق، تراجعا اإىل 
الود وتالقيا خوف الفراق، واأن يطول العهد بااللتقاء بعده، فيكون الفراق 

حينئذ �شببا لالجتماع، كما قال االآخر ]اخلفيف[:

قال: فلما عدت اإىل ثعلب �شاألني عنه. فاأعدت عليه اجلواب واالأبيات، 
فقال: ما اأ�شد متويهه! ما �شنع �شيئًا! اإمنا معنى البيت: اأن االإن�شان قد 
يفارق حمبوبه رجاء اأن يغنم يف �شفره، فيعود اإىل حمبوبه م�شتغنيا عن 

الت�شرف فيطول اجتماعه معه. اأال تراه يقول يف البيت الثاين: 

وهذا نظري قول االآخر، بل منه اأخذ اأبو متام ]الطويل[:

وهذا هو ذاك بعينه(.
ال ريب اأننا يف هذا اخلرب اأمام قراءتني خمتلفتني لن�ض واحد من 
اللغويني،  العلماء  التف�شري نف�شها، جماعة  اإىل جماعة  ينتميان  متلقيني 
غري اأن هذا االنتماء مل َيُحْل اأمام تعدد القراءة لبيت واحد، وذلك راجع 

���ع���ا ب���ال���ِليّ���ق���اِء َي��������������ْوَم �ْل�����ِف�����ر�ِق ُم���تِّ
��ا � َه��و�ُه�����م��ا َح������َذَر �ل��َنيّ �����َريّ َك����ْم �أَ������صَ
في��� َف���اْل���َت���َق���َي���ا  �ْل�����ِف�����ر�ُق  َف�����اأََظ�����لَّ 
َك��ْي��َف �أَْدُع�����و على �ْل���ِف���ر�ِق ِب��َح��ْت��ٍف

�ٍق ��ِح��ي��������ِب َك�����ِم �ْف�������ِرَ �أَ�آِل������َف������َة �ل��َنيّ

َو�ْل��ِع��َن��اِق ِب��اْل�����ُب�����َك��ا  ُم�ْصَتِج��ي�َرْيِن 
���ا َغ��ل��ي��������َل ����ْص��ِت��ي��اِق ����ِس َوَك�����ْم َك���اَتَ
����ف����اِق ����������ِه  ِف�����ر�ًق�����ا �أََت����اُه��������������َم����ا ِب����اِتيّ
��������اِق��ي َوَغ������د�َة �ْل����ِف����ر�ِق َك�����اَن  �ل��تَّ

�أََظ�����������لَّ َف�����َك�����اَن د�ِع�����َي�����َة �ْج����ِت����َم����اِع

م
م

���ْت َف����ْرَح���������ُة �لأَْوب�����������اِت �إل َوَل���ْي�������صَ

ِلَتْقَرُبو� ِمْنُكْم  �ِر  �لَديّ ُبْعَد  �صاأَْطُلُب 

ِل���������َم����ْوُق����وٍف َع���لَ���ى َت�������َرِح �ْل���������َوَد�ِع

ِلَتْجُمَد� ُموَع  �لدُّ َعْيَناَي  َوْت�صُك��ُب 



تلقي علماء اللغة لشعر أبي متام

20
12

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

33
ل 

وا
ش

 ، 
32

دد 
لع

ا

114

جـــــذور

اإىل الفراغات التي ت�شمنها بيت اأبي متام، واإذا تركنا ق�شدية ال�شاعر 
املعنيني  حتتمل  األفيناها  وحدها،  الن�شية  البنية  يف  وتاأملنا  جانبًا، 
كليهما، رغم ما بينهما من اختالف، ذلك اأن البيت يحمل فراغات جتعل 
املتلقني يعملون على ملئها انطالقًا من اأفهامهم التي ي�شكلها اأفق جتربة 
كل واحد منهم؛ ولعل اأبرز تلك الفراغات يتج�شد يف الفعل »اأظل« الذي 
فهم منه املربد الت�شارم من العا�شقني اإدالاًل، فاإذا اأزفت �شاعة الفراق، 
حتول ذلك الت�شارم اإىل تواد واجتماع طويل، فيكون ذلك االفرتاق ظاًل 
يظلل من حر �شم�ض الفراق؛ بينما فهم ثعلب اأن اإظالل الفراق حتقق ال 
توهم، لكن هذا التحقق يدفعه رجاء الغنيمة واال�شتغناء، ويجذبه طول 
نتيجة  تـتفقان حول  كلتيهما  القراءتني  فاإن  وهكذا  باملحبوب؛  االجتماع 
الفراق، لكنهما تختلفان يف �شكل ذلك الفراق. وال �شك يف اأن املتلقيني: 
اأردنا  اأفق التجربة لفهم البيت وتف�شريه، واإذا  املربد وثعلب قد ا�شتغال 
حتليل عملية القراءة لكل واحد منهما، �شنجد املربد ملا �شمع بيت الطائي 
املعريف  املخزون  هذا  الفهم؛  على  لي�شاعده  املعريف  خمزونه  ا�شتح�شر 
يتمثل يف االأبيات االأربعة التي كانت حا�شرة يف ذهن هذا املتلقي رغم 
- يف حقيقة  ف�شر  قد  املربد  اإن  قلت:  اإذا  اأبالغ  ول�شت  الن�شي،  غيابها 
االأمر - هذه االأبيات االأربعة قبل اأن يف�شر بيت الطائي، علما اأنها اأبيات 
البحرتي!  ولعل ثعلبا قد فطن اإىل هذا حني علق على القراءة قائاًل: »ما 
اأ�شد متويهه! ما �شنع �شيئًا!«، وميكن متثيل قراءة املربد وفق اخلطاطة 

التالية:
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اأما ثعلب فقد جتاوز هذه القراءة العمودية وحدها اإىل قراءة اأفقية، 
جعلت تف�شريه يبتعد عن املعنى اجلاهز قلياًل، ذلك باأنه نظر اإىل البيت 
يربره،  ما  له  اأمر  وهو  املربد،  فعل  كما  �شياقه  من  ينتزعه  ومل  املوايل، 
اإذ كان هو ال�شائل »املتحدي«، فكاأنه ن�شب كمينًا للمربد حني طلب من 
االأخف�ض اأن ي�شاأله عن معنى البيت وحده، واحتفظ بالبيت الثاين حلاجة 
يف نف�شه، قد تكون التعري�ض باملربد الذي يقدم البحرتي على �شاعر ال 
يفهم معاين اأبياته، وقد تكون العمل على اأن ينف�ض التالميذ عن جمل�ض 
)االأخف�ض(  النابهني  تالميذه  اأحد  راأى  قد  ثعلبًا  واأن  ال�شيما  مناف�شه، 
يقوم م�شرعا قبل انق�شاء املجل�ض، فحد�ض اأنه �شيويل وجهه �شطر جمل�ض 
املربد، كما يعك�ض ذلك قوله: »ما اأراك ت�شرب على جمل�ض اخللدي«، ثم 
عـجـز  التـلمـيـذ  يــدرك  كي  املبـرد،  اإىل  مـ�شـفرة  بر�شـالة  يبعث  اأن  قرر 
االأحق  اأن  ويثبت  �شفرتها،  فك  عن  جمل�شه  على  ي�شرب  ال  الــذي  هــذا 
قد  االأخف�ض  واأن  خ�شو�شًا  االختيار،  حم�ض  الذي  ثعلب  هو  باملجال�شة 
يكون فارق ثعلبًا ق�شد الغنيمة العلمية من املربد، لكن التلميذ رجع اإىل 

ثعلب االآمل اأن يطول اجتماعه به!

املتلقي املربد

قبل التلقي
- غياب بيت اأبي متام.

الــــذخــــرية  ـــور  حـــ�ـــش  -
املعرفـــية )املحفـــوظ 
ذهنه،  يف  ال�شعري( 
االأبيات  �شمنها  ومن 

االأربعة

اأثـناء التلقي
- تفاعل هذه الذخرية مع 
بيت الطائي، واعتماد 
لفهم  االأربعة  االأبيات 

بيت حبيب.

بعــد التلقي
- نــقــل مــعــنــى االأبـــيـــات 
بــيــت  اإىل  االأربـــــعـــــة 
تلك  وحتــول  الطائي، 
�شاهد  اإىل  االأبـــيـــات 
لـــلـــمـــعـــنـــى اجلـــديـــد 
يف  معناها  هــو  ــذي  ال

االأ�شل.
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ومهما يكن ق�شد ثعلب، فاإن قراءته تختلف عن قراءة املربد، ذلك 
اأنه نظر اإىل البيت يف �شياقه من خالل ربطه مبا بعده، وقدم هذا الرتابط 
االأفقي على الت�شابه العمودي، هذا التقدمي جعله يرف�ض قراءة املربد، 
ويرى اأن ق�شد ال�شاعر يف هذا البيت يف�شره البيت املوايل، فالفراق واقع 
حتما، ولكن الدافع هو رجاء الغنيمة، ليعقبه طول االجتماع، وقد ا�شتغل 
الذي  اأن  بيد  القراءة،  ال�شعرية يف عملية  املعرفية  اأي�شًا ذخريته  ثعلب 
يحركه اأ�شا�شا هو تلقي �شرح املربد قبل تلقي �شعر اأبي متام؛ اإذ ميكن 

متثيل ذلك التلقي وفق اخلطاطة التالية: 

جمالية   منظور  من  م�شروع  اأمر  متام  اأبي  لبيت  القراءة  تعدد  اإن 
قد  فراغات  من  تتيحه  مبا  ذلك  توفر  الن�شية  البنية  مادامت  التلقي، 
اإىل  اأ�شف  متباينة،  قراءات  نف�شه  الن�ض  يقراأ  الواحد  القارئ  جتعل 
هذا كون املتحكم يف عملية القراءة خمتلفًا، فاملربد يقراأ بيت الطائي، 
اأما ثعلب فيقراأ قراءة املربد قبل اأن يقراأ البيت، ومن اأ�شباب اختالف 
من  انطالقا  اخلطاطتني  يف  اإليه  امل�شار  االختالف  اأي�شًا،  القراءتني، 
القراءة  عملية  يف  يتحكم  والذي  التلقي،  عملية  ي�شبق  الذي  اال�شتعداد 
نقطة  اختلفت  واإذا  حمددة؛  نتيجة  اإىل  ويوجهها  الن�ض،  مع  والتفاعل 

البداية، فحتمًا، �شتختلف نقطة الو�شول والغاية.

املتلقي ثعلب

قبل تلقي �شرح املربد
البيت  �ــشــيــاق  مــعــرفــة   -

و�شرحه.
الــــذخــــرية  ـــور  حـــ�ـــش  -
املعرفية من املحفوظ 
و�شمنها  ــعــري  ــ�ــش ال
»اأخـــذ«  الـــذي  البيت 

منه اأبو متام.

اأثـناء تلقي ال�شرح
البيت  �ــشــيــاق  تــدخــل   -
املعرفية  والـــذخـــرية 
وتـــقـــدميـــهـــمـــا عــلــى 
ورف�ض  املربد،  قراءة 

هذه القراءة.

بعد تلقي ال�شرح
- تــقــدمي بــديــل لــقــراءة 
املـــــــربد مـــــن خـــالل 
تـــدخـــل اال�ــشــتــعــداد 
تــوجــيــه  يف  ــي  ــل ــب ــق ال

عملية القراءة.
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خا�صة و��صتنتاج:
وانطالقًا مما �شلف من تلقيات اأع�شاء جماعة علماء اللغة نخل�ض 

اإىل ما يلي: 
مفهوم  على  اأ�ش�ض  قد  املف�شرة  اجلماعة  هذه  توقع  اأفق  اإن  �أوًل: 
حمدد لل�شعر؛ بنيت اأوىل ركائزه على النمط التقليدي القدمي الذي �شكل 
ال�شرح والتف�شري، ومن ثمة كان احَلكم يف احُلكم على �شعر  املرجع يف 
اأع�شاء هذه اجلماعة ينظرون نظرة ريبة اإىل كل  اأبي متام، مما جعل 
ن�ض خرق هذا املعيار التقليدي وخالف كالم العرب، حني يقول �شاحبه 
ما ال يفهمونه! وميكن تف�شري هذه النظرة الناجمة عن ذلك االأفق، مبا 
اأبرزها احلفاظ على  املف�شرة من وظائف،  به هذه اجلماعة  ا�شطلعت 
ال�شليقة  وداللة، خوفًا من �شمور  واأ�شلوبًا  العربية: معجمًا  اللغة  اأ�شالة 

التي تتذوق االإعجاز البياين للقراآن الكرمي.
�شيئًا  االأفق  فمادام  االنغالق،  كل  منغلقًا  االأفق  يكن هذا  ثانياً: مل 
ندخله ويتحرك معنا)33(، فاإنه كان يتغري بتحرك فهم هوؤالء القراء، وما 
يوؤكد اأن معار�شة اأفق �شعر اأبي متام الأفق هذه اجلماعة، مل يكن عامًا، 
هو ذلك االندماج الذي كان يتحقق بني االأفقني حني يتوارى ا�شم املبدع، 
اأو حني يتدخل قارئ حمايد - يفهم الن�ض اجلديد - لي�شاعد عامِل اللغة 

على فهم هذا العامَل اجلديد.
القراءة،  تعدد  اإمكانية  االأفق  يف  االنفتاح  هذا  اأتاح  لقد  ثالثاً: 

والرتاجع عن االأحكام امل�شبقة واجلاهزة.
ر�بعاً: اإن �شعر اأبي متام مل يكن كله جديدًا، وهذا اأمر بدهي اأقرته 
جمالية التلقي، باعتبار اأن اأي ن�ض »ال يكون ذا جدة مطلقة تظهر فجاأة 
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يف ف�شاء يباب«)34(. وهذه املزاوجة بني القدمي واجلديد يف �شعر الطائي، 
هي التي جعلت اأع�شاء هذه اجلماعة ال يجمعون على حكم واحد؛ فحني 
ي�شتجيب الطائي الأفقها، ويتحقق االندماج بني االأفقني دون و�شيط، يكون 
اأبو متام اأ�شعر من جميع النا�ض! وحني يخيب حبيب ذلك االأفق ي�شري 

جميع النا�ض اأ�شعر منه!
خام�صاً: مل تكن هذه اجلماعة منغلقة على نف�شها، بل كانت تتفاعل 
مع جماعات مف�شرة اأخرى؛ اإذ اإن جماعة االأمراء كانت تقلل من اإعرا�ض 
اأبي متام ب�شفة غري مبا�شرة حينا، كالذي دفع ابن  اللغويني عن �شعر 
االأعرابي اإىل التمثل ب�شعر اأبي متام، اأو ب�شفة مبا�شرة حينا اآخر، كما 
اختيار  على  حتفزها  كانت  الكتاب  وجماعة  االإ�شحاقني؛  خرب  يف  راأينا 
�شعر حبيب وفهمه، باعتبار اأن الكتاب كان اأكرث ما يجري يف جمال�شهم 
�شعر اأبي متام، فلم يكن لعلماء اللغة بد من االإقبال على هذا ال�شعر، لئال 

يكونوا و�شمة جهل يف جبني جمل�ض جماعة الكتاب.
ولعلنا يف درا�شات قادمة �شنعمل على اإبراز هذا االختالف يف تلقي 
الذي  التزامني  الن�شق  ذلك  الإبراز  معا�شريه،  لدن  من  متام  اأبي  �شعر 
واحلكم  ن�شو�ض،  يف  احلياة  بعث  يف  املف�شرة  اجلماعات  اأهمية  يظهر 

على اأخرى باملوت، يف انتظار دورة التاريخ، ومكره.
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م�صتويات بناء �صورة املعنى يف العقل البالغي

مراجعــــات منهجيــــة

حممود توفيق حممد �سعد)*(

هو  )ت:471هـ(  اجلرجاينَّ  عبَدالقاهر  اأّن  العلِم  طالب  يف  �شاع 
اإمام البالغيني، واأَّنه املمثُل لهم، واأَنّه هو اّلذي رفَع من قواعد ما �ُشمي 
عن  اأبان  ما  على  الّنظم«  »نظرّية  اأّن  فيهم  و�شاع  الّنظم«.  »نظرية  بـ 
ف  مفهومها عبدالقاهر تكاُد تـنح�شُر يف نطاق بناِء اجُلملة مْن اأنَّه عرَّ
ي معاين النَّحو يف  ما بينْ معاين الكلِم على ح�سِب  الّنظمَ باأّنه »توخِّ

الأغرا�ِض واملعاين التي يكوُن لها الكالُم«)1(.

فقوله: »معاين النَّحو«، وقوله: »فيما بي معاين الكلم« داٌل ظاهُرُه 
على اأّن الأمَر حم�شوٌر فيما َيكوُن ِباْلكلم )املفردات( وهو اجلملة. مْن اأنَّ 
معاين الّنحو َتقوم على العالقات الَنّحوية املُمثلة يف العالقات  الإ�شنادّية  

ـبيّينة . ـقييدّية والتَّـقريرّية والتَّ والتَّ
ل  بعـده  ومـن  قـبـِله،  البـالغـّي من  العقـل  بـْل  عبَدالقاهر  اأنَّ  اأحًقا 
غـَرى  اأو جمموعة �شُ اأْو اجلملتني  اإلَّ مبا هو قائٌم يِف بناِء اجلملة  ُيعنى 
من اجُلمـِل؟ واأنَّ العقـَل البالغي نـظًرا وتطبيًقا وتاأوياًل ل يعرُف بالغة 

)*(  باحث بجامعة أم القرى.
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قرون  خالل  وتدري�شها  در�َشها  تناولوا  التي  الأ�شاليَب  واأنَّ  الّن�ّص. 
متالحقة ل تعمل يف بنية الّن�ّص؟ 

علمية،  مراجعة  البالغّي  العقِل  يف  مراجعِته  يف  اأرغُب  ما  ذلك 
لعّلنا ن�شُل ِفيه اإىل احلّق ، فاإْن ثبَت ما اأ�شيَع، فال يحقُّ لنا اأن ندفَع ما 
ثبت، ول يحّق لنا كذلك اأن ن�شّفه اأو نلوم، فما ذلك باأدِب اأهل العلم، بْل 
و�شيتـنا الثَّقافَيّة  علْينا اأْن ُنكمل بجهودنا نحُن، ومن تراثـنا نحُن، وخ�شُ
املعرفّية ما مل ُيكمله �شلُفنا، واإْن تكن الأُخرى ك�شفنا باحُلجِة والربهان 
ريحني احلّق بغري اإفراٍط ول تفريط، فاحلّق ل يحتاُج  حيحني ال�شّ ال�شّ
اإل اإىل نف�ِشه، وهو اأبعُد ما يكوُن عن حاجِته اإىل الإ�شقاِط والحتياِل يف 

و�شية العقِل العلمّي. ا يتنافُر مع خ�شُ الَتّاأويل، وما �شاكل ذلك مَمّ

*** 
توطئة يف املراِد بالعقِل البالغّي:

الَنّظر  مناهَج  تـتَّخُذ  التي  العلمّيَة  املُمار�شَة  البالغّي  بالعقل  اأريُد 
اأّي  النَّظِر يف  اأثناِء  يِف  واأهدافه  واأدواِته، و�شواِبطه، وغاياِته  البالغّي، 
فلعلم  الب�شرّي.  العايل  البياِن  اأْو  املعجز،  العلّي  البياِن  اأنواِع  مْن  بياٍن 
البالغة منهاُجه واأدواُته و�شوابطه، واأهدافه وجمالته التي يعمُل فيها، 
روِب البياِن، اأو  فكلُّ من اّتَخَذ من ذلك يِف اأثـناء نظِره اأيَّ �شْرٍب من �شُ
يِف اأِيّ جماٍل مْن جَمالت النَّظِر، فاإّن املْرَء حينئٍذ ميار�ُص العمل بعقٍل 
بالغّي، ولذا جتُد هذا العقَل البالغّي حا�شًرا يِف اأ�شفاِر  التَّـف�شري وعُلوِم 
وله، ويِف اأ�شفار علم  القراآن، ويف  �شروِح ال�ّشنة،  ويِف اأ�شفار الفقه واأ�شُ
الكالم، ويف اأ�شفار �شرح ال�شعر والَنّرث الفنّي، ونقدهما، وفوَق هذا يف 
نِة البالغّية. ومن َثم ل يكوُن ما نتكّلُم ِفيه اأمًرا منح�شًرا يِف اأ�شفاِر  املدَوّ
البالغيني، بل لعّلك جتد هذا العقَل البالغّي  اأمكَن يِف كتب الّتف�شري مْنُه 
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»مفتاح  مدر�َشة  تالميذ  رين من  املتاأِخّ كتُب  ول�ِشّيما  البالغة،  كتِب  يِف 
العلوم لأبي يعُقوب ال�شكاكّي)ت: 626هـ(.  

البالغّي  العقَل  اأّن  النظر  اأهل  بع�ِص  يِف  �شاَع  قْد  كاَن  ما  واإذا 
الَنّظر  �شاأن  القيمِة على  �شاأن  ُيعِلي من  تعليمّية عملّية،  ت�شريعّية  غايُته 
يِف  ِبه  �شّلم  واإن  ذلك،  فاإّن  الكالم،  يف  البيانّية  واهر  للظَّ ّي  الت�شخي�شِ
بع�ِص اأ�شفاِر املدّونة البالغّية التي اأن�شئْت لغايٍة تعليمّيٍة وتنظيمّيٍة لنتاِج 
«  و»املزايا«   البحِث عن »اخل�شائ�صِ العقِل البالغّي، فما كان يف طوِر 
يِف الواقِع البيايّن، فلم تكْن قُطّ الغايُة ت�شريعّيًة تعليمّية مهمومًة بذكر 
»القراآن  تف�شري  يِف  وحركُته  البالغي  العقل  نهُج  لذلك  ي�شهُد  القيم. 

اْلكرمي«  و»ال�ّشّنة الّنَبوّية« وفهمهما .
ل يكوُن للعقل البالغّي اأن يكوَن ت�شريعًيا تعليميًّا تقومييًّا ملا ينظر 
يف  »القائمة  و»املزايا  »اخل�شائ�ص«  يك�شَف  اأن  حينذاك  هّمه  بل  فيه، 
َنِ البيانّيِة لبياِن الوحِي ُقراآًنا و�شّنة، ونتاج هذا العقِل هو املعّول علْيه،  ال�شُّ
ا�شئة يِف اأ�شفاِر مدر�شة »املفتاح« على  فلي�شْت البالغة هي التي يراها النَّ
جليِل ف�شلها، وفرٌق بنْي اأن يكوَن لل�ّشفر ف�شٌل يِف حتقيِق ما ن�شَب َله، 
واأن يكوَن له ف�شٌل يِف جتديِد حركِة العقل الذي يعمُل ِبه، فيمنح القارئ 

زاًدا منهجًيا اأكرَث مّما مينُحه من ثماِر املنهِج. 
ياغة  العقُل البالِغّي اّلذي اأعتدُّ ِبه هنا لي�ص ُهو العقل الذي غايته �شِ
 ّ ِمنواِل ن�صٍ ا على  ن�شً ِلُين�ِشَئ  الكتابة مبعيار اجلودة واجلمال،  قوانني 

 . ُم�ْشَتْمَجٍد. كالَّ
العقُل الذي اأعتدُّ ِبه هو العقُل الذي ي�شَعى اإىل ا�شتقاِق منهاج نظر 
يِف ن�شو�ٍص قائمة يقاربها، ليثقبها، ليفتَح خزائنها، هو العقل البالغّي 
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العقُل  واأعَلى ما يقبُل علْيه  للّن�ّص، ليفهم ما هو مكنوٌن فيه،  امل�شتقبُل 
البالِغّي، ليفهم ما َيطعم من خزائنه هو بياُن الوحي قراآًنا و�شّنة، هو 
العقل الّتاأويلّي للّن�ّص، فاإذا ما ا�شتخل�ص من طرائقه اإىل الفهم منهًجا 
ي�شرت�شُد ِبه، ول ُيتعبد ملحاولة البلوغ اإىل املق�شد واملاأّم، ل حرج، لكْن 

لي�ص هذا هو املحّج الأعظم الأجمد.  

*** 
اأهمية اللتفات اإىل الُبعد الوظيفي للكالم يف العقل البالغّي:

يف   متفاوتٌة  وهي  عّدة،  اأبعاًدا  له  تَرى  للكالم  العلمّية  الّدرا�شات 
كيبّي والَتّ�شويرّي  حّظها من عناية اأهل النظر، وقد يظّن اأَنّ الُبعد الرتَّ
للكالِم هو الُبعد الأوحُد اّلذي ي�شتغُل ِبه العقُل البالغّي، واأّنه هو معياُر 

املفارَقة بنْيَ كالٍم وكالٍم.
قد يكون هذا ظاهًرا قريًبا اإىل ظاهِر النَّظر يِف نتاج العقل البالغّي 
ذلك،  غرُي  العلمّي  الواقَع  ولكَنّ  َعٍة،  َوُمَتَنوِّ متعّددٍة  معرفّية  جمالت  يِف 
ه  كيبّي الّت�شويرّي جمرًدا عْن غرْيِ فاملفا�شلُة بني كالٍم وكالٍم ببعِده الرتَّ
الواِقِع ، وهذا ما يلحُظه من  اأمٌر بعيٌد عِن  َمَن الأبعاِد الأخرى للكالِم 
له عنايٌة بنتاِج العقِل البالغّي لَدى عبِد القاهر اجلرجايّن ، فقد اهتّم 
باأبعاٍد اأُخَرى ، ومْن اأهّم ما اهتَمّ ِبه هو الُبعُد الوظيفّي واملقامّي للكالم 

، وهذا ما اأُوجُز القوَل فيه يِف هذا امْلُفتتِح.  
من بعِد اأْن فرَغ عبُدالقاهر مّما ا�شتفتح به القول يف كتاِبه »دلئل 
الإعجاز« من بيان قيمة علم ال�شعر وعلم الإعراب يف فهم معامل اإعجاز 
القراآن الكرمي، عقد ف�شال يف« حتقيق القول على البالغة والف�شاحة 
بع�ِص  ف�شِل  عن  به  يعرَبّ  مما  ذلك  �َشاكَل  ما  وكلَّ  والرباعة  والبيان 
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عِن  ال�شامعني  واأخربوا  وتكَلّموا  َنَطقوا  حيُث  من  بع�ٍص  على  القائلني 
الأَغرا�ص واملقا�شد وراموا اأْن ُيعلموُهم ما يف نفو�شهم ويك�ِشفوا لهم عن 

�شمائِر قلوبهم. 
ومَن املعلوم اأْن ل معنى لهذه العباراِت، و�شائِر ما يجري جَمراها 
ُة اإليه  فِة، وين�شُب فيه الف�شُل واملزَيّ مما ُيْفَرُد فيه اللفُظ بالّنعِت وال�شّ
له كانت  ، ومتاِمها فيما  للة  الَدّ دوَن املعنى غرَي و�شِف الكالم بح�شِن 
َدللٌة ، ُثَمّ تربُّجها يف �شورٍة هي اأبهى، واأْزيُن، واآنُق، واأعجُب، واأحّق باأْن 
ف�ص، وتناَل احلَظّ الأوفَر من ميل القلوِب، واأوىَل  الَنّ ت�شتويَل على َهوى 

باأْن ُتطلَق ل�شاَن احلامِد، وُتطيَل ُرغَم احلا�شد.
ُيوؤَتى املعنى من اجلهِة  اأْن   ول جهَة ل�شتعماِل هذه اخل�شاِل غري 

التي هَي اأ�شحُّ لتاأديتِه.
له،  واأمتُّ  عنه،  واأك�َسُف  به،  اأخ�ُضّ  هو  الذي  اللفُظ  له  ويختاُر 

ًة)2(. واأَحَرى باأن ُيـك�ِسَبه ُنباًل، وُيظهَر فيه مزيَّ

الوظيفّي  اإىل اجلانب  يلفُت  اأّنه  اإىَل  َيهِدي  ر يف مقاِله هذا  التب�شُّ
املرتبط باجلانب املقا�شدّي واملقامّي  للخطاِب، ويرى اأّن عياَر املفا�شلة 
بنْي كالٍم وكالمٍ  هو ما يحّقُق للكالم وظيفته اّلتي بها يكون العتَداُد، 
، واملوقف الجتماعّي،  للكالِم  اْلفّني  امْل�شتوى  بنْيَ  َفَدلَّ هذا على ربِطه 
وَغه ِمَن البياِن اإّل يف �شياِقه  فاأنت لن حت�شَن الفهم ملا اأح�شَن املتكلم �شَ
له،  يَغ  و�شِ فيه  الذي �شيغ  واملقا�شدي(  واملقامّي )الجتماعي،  املقايّل 

وِقيَل ِفيه.
ومْن َثم رّكز على ثالث خ�شاٍل للكالم ِلكمالها ِفيه، وكماله ِفيها، 

فبذلَك يتحقٌقُ َله كماُله يف وظيفته.
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]اأْي  و»تربجها  و»متامها«،   ، الّدللة«  »ح�شن  هي  اخْل�شاُل  تلك 
ح�شانتها وقوتها[ يف �شورٍة َبِهّيٍة موِنقٍة ُمعِجبة.

ُهو  ف�شيلَته،  للكالم  حتّقق  اَلّتي  و�شفتها  للة(  اإىل)الدَّ اللتفات 
التفاٌت اإىل اجلانب الوظيفّي للكالم، واللتفاُت اإىل حتقيِق كمال الأداِء 
وكّل  املتكّلم،  دية  مبق�شِ مرتبًطا  ذلك  يكوَن  اأن  يلزُم  للكالِم  الوظيفّي 
د اإىل  د من بياِنه اأن ُيفهم كالمه مق�ّشطًا جماًل، بل يق�شِ متكلٍم ل يق�شِ
وِله، ولذا يكون  اأن يفهم كالَمه ِبجملِته املكّونة من جمِله، وفقِره، وف�شُ
يف مفتتح مقاِله ما يهِدي اإىل فهمِ ما يتلوه، وقد يكون كماُل فهم ما قّدم 
بح�شن ال�شت�شراف اإىل ما ياأتي، وقد يكون كمال فهم اأوَلّه متوقًفا على 

اآخره، فال �شبيل اإل بالنت�شار ببع�ِص الكالم على بع�ٍص لفهمه.
من  جزٌء  وهي  ُل  تو�شّ ل   - وتلّقًيا  اإبداًعا  بيانية  فطرًة   - اجلملُة 
وعلى   ، اأتراِبها  مْن  مبعونٍة  تفعُل  بل   ، مفردة  بها  املتكلم  مراَد  كالٍم 
لِحِب م�شاِقها، ل يجهل هذا مْن له يف العلِم بالبياِن منزٌل، ول يجهُل 
بل ل يغفل عْن اأّن اجلملة )وحدة نحوية من كالٍم( يكوُن املفهوُم منها 
خارج �شياِقها ووجوِدها اجلمِعِيّ  غريه وهي فيه، بْل قد يكوُن املفهومان 

غم من تطابق البنية اللغوية لها فيهما. متعاندين، على الَرّ
األ تَرى اأّن قوَل الرجِل لزوجِه: »اأنت حرة« قد يكوُن يِف �شياٍق تكرمًيا 
لها، واإعالَن ِثقِته بدينها وعقِلها، تفعُل ما يهديها اإلْيه ديُنها وعقُلها، فهو 
واب، وتكوُن العبارُة نف�ُشها يف م�شاٍق اآخر، اإِعالنًا منه لها  ل حمالة ال�شّ

اأَنّه مفارُقها، ل يطيُق قربها ؟
وجملة »اعملوا َما �ِشْئـُتم« جاءت يِف �شياٍق قراآيّن ُيفهم منها الّتـهديُد 
والوعيُد ، وذلك ما يظهر لك جليًّا يف قوِل اهلل �شْبحانه وتعاىل: { اإِنَّ 
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 ٌ َنـا اأََفـَمن ُيلنَْقى يِف النَّار َخينْ َن َعلَينْ َفــونْ الَِّذيـَن ُيلنِْحـُدوَن يِف اآَياِتــَنا ل َيخنْ
ــَمُلوَن  َتعنْ ا  ِبَ اإِنَُّه  ــُتمنْ   �ِسـئنْ َما  ــَمـُلوا  اعنْ ِقـــَياَمِة   النْ َم  َيونْ اآِمـنـــاً  َياأنِْتي  ن  َمّ اأَم 

َب�ســِـٌي })ف�شلت: 40(.

التكرمي،  مْنُه  ُيفهم  بْدٍر«   »اأهِل  �شاأِن  يِف  نبوّي  �شياق  يِف  وجاءْت 
والوعد املجيد بح�ْشِن اْلعقَبى . 

روى ال�شيخان ي�شنديهما عن علي - ر�شي اهلل عنه - يف �شاأن ما 
كان من حاطب بن بلتعة ب�شاأن الكتاب الذي بعث ِبه لأهل مكة....: »َقاَل 
َقْد  ـُه  »اإِنَّ َقاَل:  اْلـُمَناِفِق«.  َهَذا  ُعُنَق  ِرْب  اأَ�شْ َدْعِنى   ، ِ اهلَلّ َر�ُشوَل  َيا   : ُعَمُر 
اأَْهِل َبْدٍر َفَقاَل:  َلَع َعَلى  اأَْن َيُكوَن َقِد اطَّ  َ �َشِهَد َبْدًرا، َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ اهلَلّ

اْعَمُلوا َما �ِشئـُتـْم، َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم«)3(. 

فالّربُط بنْيَ البناء اللغوّي، وال�ّشياِق املقايّل، واملقاميِّ )الجتماعّي 
والوظيِفّي( للكالِم ل يتاأَتى ِلِذي نظٍر يِف اْلبياِن اأْن َيغفل َعْنـُه َف�شاًل َعْن 

ِتِه . رورِتِه اأْو اأهّميَّ اأن َيَرى َعَدَم �شَ

ُة العنايِة   وهَذا الّربُط بنْيَ البناِء اللغوِيّ الفّن( َو�ِشياَقْيِه ُهَو فري�شَ
بالّنظر اْلكلّي للكالِم ِبحيُث ل ُيـكتَفى ِبَفهِم جزٍء َمعزوًل َعْن �ِشياِقِه.

والعناية بفهم الكالِم يِف �شياِقه هو من حقوٍق القائل على ال�ّشامِع، 
والعرُب تعرُف اأّن البالغَة األَّ ُيوؤَتى املتكلم مْن ِقبَل ال�ّشامِع كما ل ُيوؤَتى 

ال�ّشاِمُع ِمن ِقبِل امْلتكّلِم.

عن  يروي  القا�شي  ا�شحق  بن  عبدالرحمن  »كان  اجلاحُظ:  َيُقول 
الإمام  �شمعت  يقول:  م�شلم  اأبا  �شمعت  قال:  �شلمة  بن  اإبراهيم  جده 

اإبراهيم بن حممد يقول:
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اطق ،  امع مْن �ُشوِء اإفهاِم الَنّ »يكِفي من حِظّ البالغة اإن ل ُيوؤَتى ال�َشّ
امع«.  ول ُيوؤَتى الَنّاطق من �ُشوء فهِم ال�َشّ

ا«)4(. ا اأنا، فاأ�شتح�شُن هذا القوَل جدًّ  قال اأبو عثمان : واأمَّ
يف  كالمه  يفهَم  اأن  �شامِعه  على  املتكلِم  حُقوِق  ومْن  حُقوٌق،  فلكلٍّ 
َل البياُن غرَي ما  ده ومغازيه، واإل ُحمِّ �شياِقه املقايّل واملقامي، ويف مقا�شِ
ِر بالبيان، وهو  ُيريد منه �شاحُبه، وتلك َمظلمٌة، ل ُتطاُق عند اأهِل الب�شَ

ِعِه.  من قبيل حتريِف القوِل عن موا�شِ
اأو  منتًجا  البياٍن  يف  منزلٍة  ذي  كّل  َيِعيها  بيانّيٌة  فطرٌة  تلك 

م�شتقباًل. 
وابَطه،  و�شَ واأدواِته،  منهاَجه،  للتلّقي  اأّن  يعرُف  البالغّي  والعقُل 
واآدابه، ويف علوم القراآن ما يُقوم بتقريب ذلك اإىل من �شاَء اأن يب�شَر 
امِع، ويف  عرفاَن ذِلك العقِل بكّل ما يتعّلُق بالّتلّقي، اأو حّق املتكّلِم على ال�َشّ

القراآن الكرمي وال�ّشنة الّنبوّية ما يهدي �شراحة اإىل ذلك.

***
مراجعة يف املعّوِل يف بالغِة الكالم:

ملنهاج  القاهِر  عبُد  يعر�ُص  الإعجاِز«  »دلئل  يف  القول  مفتتح  يف 
هذا  غرَي  اأّن  اإىل  واأ�شار  البيان،  بالغة  جوهر  عْن  الإبانة  يف  �شابقيه 

املنهاِج هو الأعلى لأهِل زمانه. قال:
َمعَنى  يِف  اْلُعلماُء  َقاَلُه  ِفيما  اأَنُظُر  اْلعْلَم  َخَدمُت  ُمْنُذ  اأزْل  »َومَلْ 
اَحِة َواْلَبالَغِة َواْلبياِن َواْلرَباَعِة، َويِف بياِن امْلغَزى ِمْن هِذِه اْلعباراِت  اْلَف�شَ
َوتف�ِشرِي امْلراِد بها ، َفاأِجُد َبع�َص َذِلَك كالّرمِز والإمياِء والإ�شارِة يِف خفاٍء 
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ِلُيبحَث  الّدفنِي  ِع  ومو�شِ ِليطلَب،  اخْلبيِء  مكاِن  عَلى  كالتنبيِه  ُه  وبع�شً
َعْنُه، َفُيخرَج، َوكما َيفتُح لك الّطريَق اإىَل امْلطُلوِب ؛ لت�ْشلكُه ، وُت�شُع لَك 

اْلقاِعَدُة ِلتبِني َعلْيها)5(.
وتركيًبا،  وتاأليًفا،  وترتيًبا،  نظًما،  ُهنا  ها  اأنَّ  عَلى  امْلعّوَل  وَوجدُت 

و�شياغًة وت�شويًرا، ون�شًجا ، وحتبرًيا«)6(.
مناط النظر واملراجعِة هنا قوله: »ووجدت املعول على اأَنّ ها ُهنا 
نظًما وترتيًبا وتاأليًفا وتركيًبا، و�سياغة وت�سويراً ون�سجاً وحتبياً«.

لني يف �شاأن  ين�صُّ عبُدالقاهر عَلى اأَنّ املعّول علْيه عند العلماء الأوَّ
وترتيبًا،  نظمًا،  ههنا:  اأنَّ  )اأدبّيته(  وف�شاحته  اخلطاب  بالغة  معنى 

وتاأليفًا، وتركيبًا واأن ههنا �شياغة، وت�شويرًا، ون�شجًا، وحتبريًا.
راأيَت  الثماين  هذه  يف  نظرت  ما  اإذا  واأنت  ثماٍن،  خ�شاٌل  هذه 
قد  واأّنه   »الّتحبري«،  بــ  وانتهى  »الّنظم«  بــ  ن�شقها  بداأ  قد  عبدالقاهر 
ن�شقها على نحو مل يقع منه يف اأي موطن من كتابه »دلئـل الإعجاز« ول 

غريه فيما اأعلم.
غمّي توازنًا: »ن�شًجا  واأنت اإذا نظرت يف ن�شقها راأيت يف توقيعها النَّ

وترتيًبا«، »تاأليًفا وتركيًبا«، »�شياغًة وت�شويًرا« و»نظًما، وحتبرًيا«. 
َث عنده، نراجع الّنظر لعلنا نب�شُر ما ينفُع. وهذا جديٌر باأن نتلَبّ

هنالك وجهان من النظر:
الوجه الأّول:

اأّن الأولني : »الّنظم والرّتتيب« اأمٌر يقع من املرِء يف فوؤاده قبل اأن 
يتحرك به الل�شان، فهو داٌل على مرحلة »التَّ�شّور« يف القلب  ففيها يتّم 
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اإذا  بع�ص، حّتى  ها من  �شِِ بَعِ ِمْن  املعايِن  وفق منازل  والرّتتيب«  »الّنظم 
دُر كما قال »�شحاٌر العبدي« - ر�شَي  ما متَّ الأمُر واكتمل وجا�ص به ال�شَّ
مرحلٌة  هي  وهذه  والرّتكيب«  »الّتاأليف  الأخرى:  كانت   - عْنُه)7(  اهلل 
يف  وت�شكياًل  وخلًقا  كوًنا  مكتِمٌل  هو  ا  عمَّ اّلل�شانّية  والإبانة  »الّت�شوير« 
دور على الأل�شنة على وفق حالها يف  الفوؤاد، وهنا يتقاذف مكنوُن ال�شُّ

الفوؤاد. 
ياغة ، والّت�شوير، والّن�شج، والَتّحبري« فتلك  ا الأربعُة الآخر: »ال�شّ اأمَّ

اأمناٌط ملا يكون يف مرحلة الإبانة: الّتاأليف والرّتكيب«.
اإدراُكه،  الّتاأويل قريًبا  الإعجاز« جتعُل هذا  َمّ موا�شُع يف »دلئل  وَثَ
نظًما  ف�ِص  الَنّ يِف  املعنى  َناعِة  �شِ عن  عبُدالقاهِر  يتحدُث  ما  فكثرًيا 
من  فرَغ  ما  اإذا  حّتى  نف�ِشه  يِف  معايِنَ  َينظُم  اإمّنا  املتكّلم  واأّن  وترتيًبا، 
نظمها، وترتيبها يِف نف�ِشه، مَل َيحتْج اإىل اأَنّ ينظَم األفاظه، لأَنّها اآتيٌة على 

ِمنواِل ما قد �شنَع يف معانيها، يُقول:  
ول  معناه،  تعرَف  اأن  غرِي  من  مو�شًعًا  ِللَّفِظ  تعرَف  اأن  ُر  ُيت�شَوّ »ل 
ى  ى يف الألفاِظ من حيُث هي األفاٌظ ترتيبًا ونظمًا، واأّنك تتوخَّ اأْن تتوخَّ
تيَب يف املعاين، وُتعمُل الِفكَر هناك. فاإِذا متَّ لك ذلك اأتبعَتها الألفاَظ،  الرتَّ
وَقَفْوَت بها اآثاَرها. واأَنّك اإِذا فرغَت من ترتيِب املعاين يف نف�ِشك مل حتتْج 
بُحْكِم  بل جتُدها ترتتَُّب لك  الألفاِظ،  ترتيِب  ِفكرًا يف  ت�شتاأنَف  اأن  اإىل 
اأّنها َخَدٌم للمعاين، وتابعٌة لها ولحقٌة بها، واأنَّ العلَم مبواقِع املعاين يف 

ـُف�ص علٌم مبواقِع الألفاِظ الّدالَّة عليها يف النُّطق«)8(. النَّ
وترتيب   ، »التَّ�شّور«  حال  يف  الأمر  بتبيان  عبدالقاهر  ُعني  وقد 
املعايِن يف النف�ص، ثَمّ مرحلة »الّت�شوير« والإبالغ يف اأن تكون ال�شورة 
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»هي اأبهى، واأْزيُن، واآنُق، واأعجُب، واأحّق باأْن ت�شتويَل على َهوى النف�ص، 
 ، ل�شاَن احلامِد  باأن تطلَق  واأوىل  القلوب،  الأوفَر من ميل  وتناَل احلَظّ 

وُتطيَل ُرغَم احلا�شد«.

***
اأربُع �شماٍت،      والوجُه الآخر:اأَنّ هِذه الَثّماين ق�شمان ، كلُّ ق�شٍم 

وكلُّ ق�شٍم �شربان:
األيف،  والتَّ والرتتيب،  الّنظم،  البناء«:  »�شمات  الأول:  الق�شم 

والرّتكيب. 
بني  »اجلوار«   درجة  ميثالن  واْلرّتتيب«  »الّنظم،  والثاين:  فالأول 

عنا�شر الكالم البليـغ: )عالقة ظاهرية(.
والثالث والرابع: »الّتاليف، والرتكيب«  ميثالن درجة »احلوار« بني 

عنا�شر الكالم البليغ: )عالقة باطنية(. 
البنـاء مبدوؤه: »نظم«، ومنتهاه: »تركيب«. 

ال�شمات  هذه  وتـنفيذ  جمع  يف  للعياِن  ظاهٌر  الّت�شاعدّي  ـنا�شق  التَّ
اأّي  يف  مثله  يتكرر  مل  الذي  الفريد،  املو�شع  ذلك  يف  النحو  هذا  على 

موطن من كتبه فيما اأعلُم. 
ورة امْلعنى الَّتي هي على  هذه الأربعُة م�شتوياٌت مت�شاِعدًة ِلبنيِة �شُ
وفق م�شتوياِت بناء املعنى نف�ِشه يف العقِل. فاحلديُث عن م�شتوياِت بناِء 
ورة، هو انعكا�ٌص ملا هو متحقٌق من م�شتويات بناء املعنى يف النف�ِص،  ال�شُّ
َلى املعنى ومعِدُنه الذي منه ُي�شتخرج املعنى بال�ّشيا�شة  ورة ِهي جَمْ فال�شُّ
ورة اإمنا هو اّلذي كان يف النف�ِص، فما نقوله يف  الّتاأويلّية، فالذي يف ال�شّ
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ورة يف اِلّل�شان هو ما ُيقاُل يِف بنية املعنى يف اجْلناِن. وهذا جتُد  بنية ال�شُّ
ا، يُقول: له ما ي�شانُده من كالِم عبِدالقاهِر اأي�شً

لها  للمرَتِّب  �شبيَل  ل  وكاَن  بالألفاظ،  تتبنُي  اإمّنا  املعاين  كانِت  »ملّا 
برتتيِب  اإّل  بِفكره  ترتيبها  يف  �شَنع  ما  ُيعلَمك  اأن  اإىل  �َشْمَلها  واجلامع 
زوا، فكّنوا عن ترتيِب املعاين برتتيِب الألفاِظ، ثم  الألفاظ يف ُنطقِه ، جَتوَّ
عِت ما اأباَن  بالألفاِظ بحذِف »الرتتيِب«، ثم اأَتبعوا ذلك مَن الو�شِف والَنّ
الَغَر�ص، وك�شَف عن املُراد كقولهم: »لفٌظ متمّكٌن« ُيريدون اأنه مبوافقِة 
ْيِء احلا�شِل يف مكاٍن �شالٍح يطمئنُّ فيه. و»لفٌظ  معناُه ملعنى ما يليِه كال�َشّ
قِلٌق ناٍب« يريدون اأنه من اأجِل اأنَّ معناُه غرُي ُموافٍق ملا يليِه كاحلا�شل يف 
مكاٍن ل ي�شلُح له، فهو ل ي�شتطيُع الطماأنينَة فيه اإىل �شائر ما يجيُء يف 
ا يعلُم اأَنّه ُم�شتعاٌر له من معناه . واأنَّهم َنحُلوه اإّياُه ب�شبِب  �شفِة اللفِظ ممَّ

داه«)9(. م�شموِنه وُموؤّ
املعنى  على  الّدالة  ورة  ال�شُّ اأّن  اإىل  يوؤّدي  التاأويل  من  الوجه  وهذا 
تركيًبا.  ا  واإمَّ تاأليًفا،  ا  واإِمَّ ترتيًبا،  ا  واإمَّ نظًما،  ا  اإمَّ املعنى  بح�شِب  تكوُن 
ل،  الأَوّ على  الَثّايِن  ُيبَنى  بل  متقارِبة  اأو  مرتاِدفة  مب�شتويات  هي  وما 
ابع على الّثالث، فاأدناها هو الّنظُم، واأعالها  والثالُث على الَثّاين، والَرّ

كيُب)10(. هو الرَتّ
ن�شقها عبدالقاهر يف هذا املو�شع ال�شتفتاحيِّ ن�شًقا اأَْوَماأَ ب�شياغتها 

اإىل ما بينها:
نظًما - وترتيًبا

تاأليًفا - وتركيًبا.
كيب، وكلُّ م�شتًوى يطِوي  م�شتوياُت الِبناء تبداأُ بالنَّظم، وتنتهي بالرَتّ
ا يف  فيه ما قبَله من م�شتوياٍت، وهذا احتاُج اإىل ب�شطة قوٍل لعَلّي اأبنُي عمَّ
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�شدري، فيكون يل منك - اأيها الّنا�شح - ما يقّوم عوجه، وينفي خبثه، 
ِح. ادق عَلى اْلقارِئ الّنا�شِ ويدفُع َفنَده، وذلك حقُّ الكاتِب ال�شّ

واأنا اأزعُم اأّن هذا الوجَه الآخَر هو الأوىَل عْنِدي بالعتباِر ؛ ملا َله مْن 
وٍر مكني يِف ممار�َشات بع�ِص اأهل العلم تلّقًيا لكتاِب اهلل  �ُشبحانه  ح�شُ

وتعاىل. 

***
ة  اْلعربّي خا�شّ البالغة  وعْلم   ، َعامة  العربية  عُلوم  اأّن  البنّي  ومن 
ولذا  تعاىل،  اهلِل   اْلفهم عن  لتحِقيِق ح�شِن  الأّول -  املقام  قائٌم  - يف 
كانت اأ�شفاُر التف�شري والتاأويل هي الأ�شفاُر الأ�شدُق، والأقوى َدللة على 

الواقع العلمي واملعريّف للعقِل البالغّي.
َنعم، قد تكون اأ�شفاُر البالغيني اأظهَر دللة على الّت�شّور الّنظري 
لي�ص  للحقائق  املدّوَن  الّنظرّي  املعريّف  الَتّ�شّور  ولكّن  البالغّي،  للعقل 
املعريّف  الّت�شّور  ذلك  على  ُيبنى  اأهّم  جانٌب  هنالك  هنا،  �شْيٍء  كلُّ  هو 
ح�شن  عَلى  والعمِل  وتاأويِله،  وتف�شرِيِه  البيان  حتليِل  جانُب  هو  النظرّي 

الفهم والَتّلّقي.
اأنت تلحُظ يف اأ�شفار الّتف�شري وال�ّشروح ونقد ال�ّشعر الّتطبيقّي ما ل 
التي  بالأ�شفاِر  الّنظرّي، ولي�َص ح�شًنا الكتفاُء  الّت�شّور  اأ�شفاِر  جتُده يف 
تدّون اجلانب النظري التي ل تقارُب الواقع البيايّن اإل مقاربة ا�شت�شهاٍد 
بتقريره  الأ�شفار  تلك  ُتعنى  الذي  الكلّي  لالأمر  تقريٍب  اأو  ا�شتئنا�ٍص  اأو 
على  ملًيّا  تعمُل  ل  واّلِتي   ، ريحنْيِ ال�شّ حيحني  ال�شّ والربهاِن  باحُلّجة 

التحليِل والّتذوق �شعًيا اإىل ح�شِن الفهم. 
هذا يفتح الطريَق اإىل اأن نب�شَر الأمر يِف واِقعه املفتوِح اجلامِع بنْي 

اجلانبني: 
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املدّونِة  اأفكار  يِف  يتمثـل  ما  واأكرُث  النظري،  املعريِف  الت�شور  •   جانب 
البالغّية

•   وجانِب املمار�شة التاأويلية للبيان العلّي والعايِل مًعا.
***

ُره  ورة املعنى ذو م�شتَوَياٍت اأربعة ُينا�شِ وما ذهبت اإلْيه من اأَنّ بناء �شُ
من وجه ما جاَء عْن عْبِد القاهر من قوِله:

�شادفوها  وخ�شائ�ُص  نظِمه،  يف  لهم  ظهرت  مزايا  »اأعجزتهم 
ومقاطِعها، وجماِري  اآيِه،  مبادِي  راعتهم من  وبدائُع   ، لفظه  �شياق  يف 
و�شورة،  خرٍب  كِلّ  وم�شاِق  مثٍل،  كِلّ  م�شرِب  ويف  ومواقعها،  األفاظها، 
وكّل ِعظة، وتنبيه، واإعالم، وتذكري، وترغيب، وترهيب، ومع كّل حّجة، 

وبرهان، و�شفٍة، وتبيان.
معقًدا  ]اأْي  ُع�شرا  وُع�شرا   ، �ُشورًة  �ُشورًة  تاأّملوه  اأّنهم  وبهرهم   
وف�شاًل[ واآيًة اآيًة، فلم يجُدوا يف اجلميع كلمًة ينُبو بها مكاُنها، ولفظة 
ينكُر �شاأُنها، اأو يرى اأنَّ غريها اأ�شلُح هناك، اأو اأ�شبُه، اأو اأحَرى واأخلُق، 
بل وجدوا اّت�شاقًا بهَر العقوَل، واأعجَز اجلمهور ونظامًا والتئامًا واإتقانًا 
ماء مو�شَع طمٍع  واإحكامًا مل يدْع يف نف�ِص بليغ منهم َوَلْو َحكَّ ِبَياُفوِخِه ال�شَّ
ِعي، وتقوَل، وخذيت الُقروُم فلم متلك اأن  حَتّى َخر�َشت الأل�شُن عن اأن تدَّ

ول«)11(. ت�شُ
تاأّمل قوَله: »وبهرهم اأنهم تاأملوه �ُشورة �ُشورة، وُع�شرا ُع�شرا )اأي 

معقًدا وف�شاًل(  واآية اآية«.
ا  ح�َص البياِن يف م�شتوياٍت متعّددة، بدًءً هذا داٌلّ على اأنَّهم يعرفون َفَ
مت�شاعدة.  م�شتوياٌت  وهي  ورة«،  »ال�شُّ م�شتَوى  اإىل  »الآية«  م�شتوى  من 
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وعقِله  وعِيه  يِف  وقائٌم  ذلك،  اإىل  ملتفٌت  القاهِر  عبد  اأَنّ  عَلى  وداّلك 
البالغّي.

ا اأن نتلبَث عند قول عبد القاهِر يف فاحتِة كتاِبه«  ولنا اأوعلينا اأي�شً
يجعل  الذي  هو  الرتتيِب  يف  الخت�شا�َص  اأَنّ  يبني  وهو  البالغة  اأ�شرار 

الَكِلَم )الألفاظ( كالًما. يقول:
»... املعَنى ]اأي العّلة وال�ّشبب[ اّلِّذي له كانت هذه الكلم بْيت �شعٍر 
ورٍة  ولها عَلى �شُ اأَْو ف�شَل ِخطاٍب ، هو تْرتيُبها َعَلى طريقٍة َمعُلومٍة ، وح�شُ
و�شة، وهذا احْلكُم - اأعِني الخت�شا�ص يف الرّتتيِب -  مَن التاأليِف خم�شُ
َيقُع يِف الألفاِظ مرّتًبا َعَلى امْلعايِن املُرّتبة يِف الّنف�ِص، املُْنتظمة ِفيها عَلى 
ي�ص  ّيِة اْلعقِل. ول ُيت�شّور يِف الألفاِظ ُوُجوُب تقدمٍي وتاأخري وتخ�شِ َق�شَ
عتنْ املراتُب واملناِزُل يِف اجلمِل املرّكبة  يِف ترتيٍب وتنزيٍل، َوعلَى ذلَك ُو�سِ
دّونة،  فقيَل: ِمننْ حّق هذا اأن ي�سبَق ل�سك، ومننْ حّق  واأق�سام الكالِم املنْ

َما ههنا اأن َيقَع ُهناك«)12(.

عْت املراتُب واملناِزُل يِف اجلمِل املرّكبة  تاأّمل قوله: »َوعَلى ذلَك ُو�شِ
اأق�شام الكالم املُدّونة  اأّن  واأق�شام الكالِم امْلدّونة« جتده قوًل َيهدي اإىل 

يخ�شُع ترتيبها تقدمًيا وتاأخرًيا ملا ُي�شاُق له الكالُم من املعنى. 
اأق�شام  كيب، وفق م�شتويات بناِء  ـاأليف والرَتّ تيب والتَّ الرَتّ وهذا هو 

الكالم)13(.
رحمه  يف  يطوي  الرتتيبّي«  »الِبناِء  مفهوَم  اأَنّ  لك  يتبنَيّ  هذا  من 
 « ومفهوم  نظم،  على  مبنّي  وهو  اإل  ترتيب  من  فما  النظمّي«،  »البناء 
البناء التاأليفّي« يطوي غالًبا يف رحمه »البناء الرتتيبّي والنظمي« مًعا، 
ـَة املُ�شتويات  و»البناء الرتكيبّي« يطِوي يف داخِله - يف غالِب الأمر - بقيَّ
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تيب والّتاأليف)14( فاملُتدّبر لهِذِه امل�شتوياِت ل يتاأتى  ة: الَنّظم والرَتّ الِبناِئيَّ
له ح�شُن الفهم ومتاِمِه اإل من خالِل ح�شِن الفهم للبناِء الرتكيبّي.

ذلك اأنَّ عموَد »البناء الرتكيبّي« هو العن�شُر القائُم يف كِلّ مكونات 
اخلطاب/ الن�ّص، وهو عن�شر كلّي ُي�شميه اأهل العلم مق�شوًدا اأعظم. 
ونعُته باأّنه »اأعظم«  ملحوٌظ فيه ما يف مادة )ع - ظ - م( من دللة على 

الإحاطة.
الّن�ّص ووجوِده  لبناِء  الُعليا  هائّية  الِنّ املرحلُة  ُهو  كيبّي«  الرتَّ »البناُء 
ُثم  التاأليف،  فهم  حل�شِن  الأُوىَل  اخلطوُة  هو  فهِمِه  وح�شن   ، البيايِنّ

الرتتيِب، ُثم الَنّظم. 
وِء  وح�شُن فهم اخلوا�ّص النَّظمية يف بنية اجلملة ل يكوُن اإّل يِف �شَ

الَغر�ِصِ املُ�شاِق َله الكالُم، كما يقوُل عبُدالقاهِر.
ِمْن  اإَلّ  و�شبُطه  يعرُف حتريُره  ل  الكالُم  له  امل�شاُق  الغر�ُص  وهذا 

 . ِكيبّي للَنّ�صِّ ِخالِل  ُح�شِن الّنظِر يِف  البناِء الرَتّ
وُد  والنَّظُر املتدّبر يف ال�ّشورة اإذْن يتخذ منهاج احلاّل املرحتل، يتزَّ

من كِلّ مرحلٍة زاًدا لالأُخرى جيئًة واإياًبا.
ولكّل ن�ّص بليٍغ �شواٌء كان من بيان الوحي قراآنا و�شّنة، اأو كان مْن 
ّي )اأي بناء تركيبي( ولكّل بناٍء  ا ِبنـَاٌء  ن�شّ بيان الإبداع �شعًرا ونرًثا فنيًّ
ه، فلي�شت الأبنيُة الرتكيبّيُة يف نتاج �شاعر ما على منٍط واحٍد،  خ�شائ�شُ
خ�شائ�ُص  الكّلّي(  ّي/  )الن�شّ الرتكيبِيّ  لبناِئها  ق�شيدٍة  كُلّ  تكاُد  بل 
ه  عرِيّ نف�ِشِ ه، والفِنّ ال�ِشّ اعِر نف�ِشِ متيزُه َعْن غرِيه يف ق�شيدٍة اأُخَرى لل�َشّ
مدًحا اأو افتخاًرا.... وكذلك الأمُر يف البياِن القراآيّن املُعجِز، بْل متيز 

ه اأوفُر.  ّي( اأعظُم، وخ�شائ�شُ ال�ّشوِر يف بنائها الرّتكيبّي )الّن�شّ
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�شت الأمٍر، اأْي  و»اخل�شائ�ُص« جمع »خ�شي�شة«: »فعيلة«  اأي خ�شّ
اأفرد ِبه دون غريِه ، فــ »اخلا�شّية« هي ما يكون يف ال�ّشْيء، ول َيُكوُن يِف 
اإل فيه ، فهو كال�ّشمة التي تفرز  اأي ل يوجد  اإّما باعتباِر وجوِده،  َغرِيه 
بنْي ال�شْيِء، وكّل ما عداه، واإّما باعتبار كيفية وجودِه اأو مقداِر وجوده، 
وجوًدا،  بالنفراد  و�شة  خم�شُ غرُي  ية  و�شِ فاخُل�شُ وجوده،  مقاِم  يف  اأو 
ه من  اأكرَث مْن �شْيٍء، ولكن لكٍلّ ما يخ�شّ فقد يكوُن ال�شْيُء موجوًدا يِف 
كيٍف اأو مقداٍر اأو مقاٍم... وبهذا يفهم قول البالغني : خ�شائ�ص املعاين 

وخ�شائ�ص الرتاكيب)15(.
بناُء على هذا فخ�شائ�ص البناء الرتكيبي ل يلزم اأن يكوَن ما نحُن 
فيه غرَي موجوٍد مثله يف نوِعه يف �شورٍة اأخرى،  اأو بياٍن اآخر، بل يكوُن، 
ولكن على وجٍه من دون ما هو قائم، فالتميُّز يكون من جهٍة اأو جهاٍت ل 

تكون يف غريه. 
وهذا ما ت�شعى هذه الّدرا�شة الك�شف عْن وجِه احلق ِفيه.

***
تف�سيل بي م�ستويات البناء:

العقِل  يِف  امْلعنى  ورِة  �شُ بناِء  م�شتوياِت  اأّن  م�شطفًيا  كنت  ما  اإذا 
البالغّي على اأربِعة م�شتوياٍت نظًرا اإىل طالقة جمال »املعنى«  بدًءا من 
فبي  دللية(  وحدة   ( الن�ص  معنى  اإىل  نحوية(  )وحدة  اجلملة  معنى 

حاجٌة اإىل ب�شطِة نظٍر يِف كّل م�شتوًى.
امل�ستوى الأول )النظم(:

ي معاين الّنحِو فيما بنْي معايِن الَكِلِم يِف ِبناء اجُلملة َعَلى  هو توِخّ
ح�شِب الأغرا�ِص واملعاين اّلتي ُيقاُل لها اْلكالُم)16(.
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معناها  بني  القربى  اأوا�شر  بعقد  النحو  معاين  تُقوم  التي  والكلمة 
ومعنى اأترابها يف بناء اجلملة ل اعتبار بكوِن معناها حقيقة اأو جماًزا، 
فى جماِل نظم اجلملة، فاملجاز عند عبدالقاهر خا�شٌع ل�شلطان النَّظم 
�شاأُنه �شاأن اأّي كلمة اأُخرى هو نا�ِشٌئ عن النظم، وخا�شع ل�شلطانه، ومن 
ثَمّ تكون كلُّ فنون املجاز على تنوعها من النظم: »فال يت�شّور اأن يكُون 
ههنا فعٌل اأو ا�شٌم قد دخلته ال�شتعارة من دوِن اأن يكون قد اأّلف مع غرِيه 

.)17(»...
وكذلك كُلّ فنون البديع، لأَنّ الأمَر يف بالغتها وح�شنها راجٌع اإىل 
الّنظم يكون املجاز، ويكون  اإىل النظم)18( فمن  املعنى الذي هو راجٌع 

البديع، كمثل ما يكون غريهما من اأ�شاليب البالغة. 
تعددها  على  مكوناتها  كل  على  ُمهيمٌن  اجلملة  بناء  يف  النظم 
روؤية  وانفتاح  اإحكام نظٍر،  وتنوعها. وهذا من عبدالقاهر  وامتداداتها 

، ومو�شوعية تناول.
من  يُقوم  الِبناء  م�شتوياِت  من  م�شتوى  باعتباره  النظم  اأّن  املهم 
اجلملة  بناِء  الكلم يف  معاين  بنْي  قائمٍة  تـنوعها  على  اإعرابية  عالقاٍت 
مُد  على امتدادها على نحو ما تراه يف قول اهلل  �شبحانه وتعاىل: { النْ

ين } )الفاحتة: 4-2(.  عاملَي الّرحمِن الّرحيِم َماِلك َيوِم الدِّ لّلِ ربِّ النْ

مُد(  هذه الآيات اإمنا هي جملة واحدة تكونت من م�شند اإليه )احْلَ
وم�ْشنٍد )هلِل( وتوابع نعتّية: ربِّ اْلعاملنَي . الّرحمِن الّرحيِم. َماِلك َيوِم 

ين( فالعالقاُت القائمة بنْي مكّونات هذه الآيات ثالث عالقات: الدِّ
عالقٌة اإ�شنادية )بنْي ركني اجلملة(.

ين(. وعالقة تقييدّية يف)رّب العاملني( )َماِلك َيوِم الِدّ
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وعالقة تبيينّية يف النعوت ل�شِم اجلاللة املجرور باّلالم: )رّب العاملني، 
الّرحمن، الّرحيم، مالك...(. 

ل  ِكَتاُب  النْ َذِلَك   } وتعاىل:  �شبحانه  اهلِل  َقوِل  يِف  جتده  هذا  ومثل 
الَة  ِب َوُيِقيُموَن ال�َسّ َغينْ ِذيَن ُيوؤنِْمُنوَن ِبالنْ َب ِفيِه ُهدًى ِللنُْمَتِّقَي * اَلّ َرينْ
ِزَل ِمننْ  َك َوَما اأُننْ ِزَل اإَِلينْ ا اأُننْ ِذيَن ُيوؤنِْمُنوَن ِبَ ِفُقوَن * َواَلّ َناُهمنْ ُيننْ ا َرَزقنْ َوِمَّ

آِخَرِة ُهمنْ ُيوِقُنوَن } )البقرة: 4-2(. ِلَك َوِبالنْ َقبنْ

وذلك على وجٍه اإعرابّي يجعل قوله: )الكتاب( بدًل من ا�شم الإ�شارة، 
وقوله: )لريب فيه( خرب ا�شم الإ�شارة، وقوله: )هًدى للمّتـقني( خرًبا 
)املتـفني(  للمجرور  تابًعا  يوقنون(  يوؤمنون....  )الذين  وقوله:  ثانيا، 
على  قائمة  ممتّدة،  واحدًة  نحوية  جملة  الثالث  الآيات  هذه  فتكون 
عالقات نحوية اإعرابّية : »النظم«  وقوله �شبحانه  تعاىل : { َذِلَك ِباأَنَّ 
ٌي   َ �َسِميٌع َب�سِ ِل َواأَنَّ الَلّ َهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر يِف اللَّـينْ َل يِف الَنّ َ ُيوِلُج اللَّـينْ الَلّ
 َ َباِطُل َواأََنّ الَلّ ُعوَن ِمن ُدوِنِه ُهَو النْ قُّ َواأََنّ َما َيدنْ َ َ ُهَو النْ * َذِلَك ِباأَنَّ الَلّ

َكِبُي } )احلج: 62-61(. َعِليٍّ النْ ُهَو النْ

نحوية،  الآيات، هي عالقات  ِبنية هذه  تقوم عليها  التي  العالقات 
ومن َثّم قلُت اإّن هذا من قبيِل الَنّظم.

ِم الِل  ِب�سنْ ومْن هذا ما تراه يف تتابع اجلمل يف قول اهلل  تعاىل: { 
َفَقاُلوا  ِنّ  ِ اجلنْ َن  مِّ َنَفٌر  َتَمَع  ا�سنْ ـُه  اأَنَّ اإَِلَّ  اأُوِحَي  ُقلنْ   * ِحيِم  الرَّ من  حنْ الرَّ
ِرَك ِبَربَِّنا  ا ِبِه َوَلن ُن�سنْ ِد َفاآَمَنّ �سنْ ىَل الرُّ ِدي اإِ * َيهنْ اآناً َعَجباً  َنا ُقرنْ اإَِنّا �َسِمعنْ
ـُه َكاَن َيُقوُل  اِحَبًة َول َوَلداً * َواأَنَّ ـُه َتَعاىَل َجدُّ َربَِّنا َما اَتَّخَذ �سَ نَّ اأََحداً * َواأَ
 ِ نُّ َعلَى الَلّ ِ ِ �َسَططاً * َواأَنَّا َظَننَّا اأَن َلّن َتُقوَل الإِن�ُض َواجلنْ �َسِفيُهَنا َعلَى الَلّ
ِنّ َفَزاُدوُهمنْ  ِ َن اجلنْ ن�ِض َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل مِّ إِ َن النْ ُه َكاَن ِرَجاٌل ِمّ َكِذباً * َواأََنّ



مستويات بناء صورة املعنى في العقل البالغي - مراجعات منهجية

20
12

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

33
ل 

وا
ش

 ، 
32

دد 
لع

ا

140

جـــــذور

َنا  مَلَ�سنْ َواأَنَّا   * اأََحداً    ُ الَلّ َعَث  َيبنْ َلّن  اأَن  َظَننُتمنْ  َكَما  وا  َظنُّ ـُهمنْ  َواأَنَّ  * َرَهقاً 
َها  ِمننْ ُعُد  َنقنْ ا  ُكَنّ ا  َواأََنّ  * َو�ُسُهباً  �َسِديداً  َحَر�ساً  ُمِلَئتنْ  َناَها  َفَوَجدنْ َماء  ال�َسّ
ِري  داً * َواأََنّا ل َندنْ َتِمِع الآَن َيِجدنْ َلُه �ِسَهاباً رَّ�سَ ِع َفَمن َي�سنْ منْ َمَقاِعَد ِلل�َسّ
وَن  اِلُ ا ِمنَّا ال�سَّ ُهمنْ َر�َسداً * َواأََنّ َراَد ِبِهمنْ َربُّ �ِض اأَمنْ اأَ ن يِف الأَرنْ اأَ�َسرٌّ اأُِريَد ِبَ
�ِض  َ يِف الأَرنْ ا اأَن َلّن ُنعِجَز الَلّ ا َظَنَنّ َوِمَنّا ُدوَن َذِلَك ُكَنّا َطَراِئَق ِقَدداً * َواأََنّ
ِه  ِبَرِبّ ُيوؤنِْمن  ِبِه َفَمن  ا  اآَمَنّ ُهَدى  النْ َنا  ا �َسِمعنْ َلـمَّ ـا  َواأَنَّ  * ِجَزُه َهَرباً  ُنّعنْ َوَلن 
َقا�ِسُطوَن َفَمننْ  ا النْ ِلُموَن َوِمَنّ * َواأَنَّا ِمَنّا املُ�سنْ �ساً َول َرَهقاً  َفاَل َيَخاُف َبخنْ
َهنََّم َحَطباً }  َقا�ِسُطوَن َفَكاُنوا جِلَ ا النْ * َواأَمَّ ا َر�َسداً  ونْ رَّ َلِئَك حَتَ لََم َفاأُونْ اأَ�سنْ

)اجلن: 1-15(.

القول  مقول  ن�شب  حملِّ  يف  جمعيها  وقعت  )اآياٌت(  جمٌل  فهذه 
ا �َشِمْعنا...()19( فما بينها من ن�شق هَو ِمْن َقِبيِل الّنظم ، هذا  )َفَقاُلوا اإَِنَّ
بع�ص،  ها من  بع�شِ مواقع  اأما من حيُث  الإعرابية،  العالقات  من حيُث 
فذلك من قبيل »الرتتيب«، فهي من حيث اإّنها متعاطفات »نظم«، ومن 
فالَنّحُو ل مينع  »الرتتيب«،  قبيل  اآخر من  وتاأخري  تقدم معطوٍف  حيُث 
عربيًة اأن تقدم معطوًفا على معطوٍف، األ تَرى اأَنّك اإذا قلت: »اأْكرْمُت 
َم »خالًدا« على »حممٍد«، بينما  حممًدا وخالًدا »، ل مينع النَّحو اأن تقِدّ
د« ، فيكون  قد متنع مالحظة احلال واقت�شاوؤه تقدمي »خالٍد« على »حُمَمّ

َم »حممٍد« حينئٍذ واجًبا بالغًة ل نحًوا . تقُدّ
َنُه  واأل ترى اأّنه يف قوِل اهلل تعاىل يف �شورة )املعارج(: { اإِنَُّهمنْ َيَرونْ
َباُل  ِ اجلنْ َوَتُكوُن   * ِل  ُهنْ َكاملنْ َماآُء  ال�َسّ َتُكوُن  َم  َيونْ  * َقِريباً  َوَنَراُه   * َبِعيداً 
َتِدي  ِرُم َلونْ َيفنْ ُروَنُهمنْ َيَوُدّ املُجنْ اأَُل َحِميٌم َحِميماً * ُِيَب�َسّ ِن * َوَل َي�سنْ ِعهنْ َكالنْ
ِتي ُتوؤنْويِه *  يلَِتِه اَلّ ِخيِه* َوَف�سِ اِحَبِتِه َواأَ ِمِئٍذ ِبَبِنيِه * َو�سَ ِمننْ َعَذاِب َيونْ

�ِض َجِميعاً ُثمَّ ُينِجيِه } )املعارج: 14-6(. َوَمن يِف الأَرنْ
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ميكُن يِف غري القراآن اأْن ُيقال: لْو يفتِدي ِمْن عذاِب يومئٍذ ب�شاحبته، 
وف�شيلته، واأخيه، وبنيه. ول يكون ما مينُع عربية من ذلك، واإن منع من 

ذلك ال�شياُق القراآين واملغزى)20(.
ُة  اخَّ َذا َجاءِت ال�سَّ وجاء يف �شورة )عب�ص( قوله �شبحانه وتعاىل: { َفاإِ
ِرٍئ  اِحَبِتِه َوَبِنيِه * ِلُكلِّ امنْ ِه َواأَِبيِه * َو�سَ ُء ِمننْ اأَِخيِه * َواأُمِّ َم َيِفُرّ املَرنْ * َيونْ

ِنيِه } )املعارج: 37-33(. َمِئٍذ �َساأنٌْن ُيغنْ ُهمنْ َيونْ ننْ مِّ

ُة  اخَّ  ويجوز يف علم النحو اأن يقال يف غري القراآن: َفاإَِذا َجاءِت ال�شَّ
َيْوَم َيِفُرّ امْلَْرُء ِمْن اأّمه واأبيه واأخيه، و�شاحبته، وبنيِه... وما �شاكل ذلك، 
لأنها متعاطفاٌت، و»الواو« ل تقت�شي ترتيًبا يِف اأ�شل دللتها. بينما ذلك 
�شياُقه  ترتيٍب  فلكِلّ  الُقراآيّن)21(.  ال�شياق  هذا  يف  بالغة  ي�شتقيم  ل 
مرتبطة  عالقات  الكلم  بني  فيما  العالقات  تكون  ل  وبهذا  واقت�شاوؤه، 

ع الإعرابي للمرتبات، بل هي عالقاٌت معنوية �شياقّية.   باملو�شِ
ِزَلِت  ُزلنْ اإَِذا  ِحيِم  الَرّ مِن  حنْ الَرّ الِل  ِم  ِب�سنْ  } وجّل:  عّز  قوله  وكذلك 
ن�َساُن َما َلَها *  َقاَلَها * َوَقاَل الإِ �ُض اأَثنْ َرَجِت الأَرنْ َزاَلَها * َواأَخنْ �ُض ِزلنْ الأَرنْ

َحى َلَها } )الزلزلة: 5-1(. َباَرَها * ِباأَنَّ َربََّك اأَونْ ُث اأَخنْ ِدّ َمِئٍذ حُتَ َيونْ

ا يجعُل العالقاِت بينها  فهذه جمل ذات قيد معنوي )ال�شرط( مَمّ
عالقاٍت اإعرابّية، فهي من قبيِل م�شتَوى الَنّظِم.

ِر * اإِنَّ الإِن�َساَن َلِفي  َع�سنْ ومن هذا قوِل اهلل �شبحانه وتعاىل: { َوالنْ
ا  ونْ قِّ  َوَتَوا�سَ َ ا ِبالنْ ونْ اِت َوَتَوا�سَ اِلَ ٍر * اإِل الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ ُخ�سنْ

 .{ ِ بنْ ِبال�سَّ

ال�شورة كلها قائمة مكوناتها على اأ�شلوٍب واحد هو اأ�شلوب الق�شم: 
املق�شم ِبه ]والع�شر[ واملق�شم علْيه ]اإنَّ الإن�شاَن....[ فهذا نظم.
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فاإّنك  ال�شورة،  الإعرابية بني مكونات  العالقات  غم من  الرَّ  وعلى 
َوَعِمُلوا  )اآَمُنوا،  املعطوفات:  ترتيب  املعاين اجلزئية يف  تلحظ عالقات 
( فعالقة الَتّعاطف هنا  رْبِ ْوا ِبال�شَّ ، َوَتَوا�شَ ِقّ ْوا ِباحْلَ اِت، َوَتَوا�شَ احِلَ ال�شَّ
)الواو(،  نحويـّة  اأداٌة  الّربط  اأداَة  اأّن  بْيد  املعنوية  العالقات  اأ�شا�ُشها 
والعالقات الإعرابية يف الآية ل متنع اأن يقال يف غري القراآن: اإل الذين 
لكنَّ  رِب.  ِبال�شّ وا  وتوا�شَ احِلاِت،  ال�شّ وعملوا  باحلّق،  وتوا�شوا  اآمنوا، 
ي�شتقيم  فال  اجلزئية،  املعنوية  العالقات  هو  �شق  النَّ تغيري  مينُع  الذي 
الإمياَن  لأّن  الإمياِن،  على  الح  ال�شَّ العمُل  م  ُيقَدّ اأن  املعنى  حيُث  من 
ُيبنى علْيه، والعمل ال�شالح داخل يف الإميان دخوًل  اَلّذي  هو الأ�شا�ُص 
اأن  نحًوا  ل  بالَغًة،  ي�شتقيم  ول  وعمٌل،  وقوٌل،  اعتقاٌد،  الإميان  �شمنيًا: 
ي باحلِقّ على العمل ال�شالح؛ فالَتّوا�شي باحلقِّ اأخ�صُّ من  يقدم الَتّوا�شِ
ي باحلق،  رِب مرتتٌب عَلى الّتوا�شِ ي بال�شَّ الح، كما اأَنّ الَتّوا�شِ العمِل ال�شَّ
ى بال�شرب. هذا التَّ�شل�شل  لأّنه اإذا مْل ُيتوا�َص باحلِقّ بعُد، فعالَم يتوا�شَ

املعنوّي هو الذي يحقق لل�ّشورة بنيتها الكلّية.

***
وهذا ما تراه يف قول القطامي:

فالعالقات القائمة بني معاين الكلم يف بنيِة البيِت عالقاٌت اإعرابّيٌة،  
ـقييد ، والتَّقرير، والَتّبيني، ومن ثَمّ كان  ل َتخرج عن عالقة الإ�شناد، والتَّ
بناُء هذا البيت كّله ينتمي اإىل م�شتوى »النظم«، وهو كما ترى متما�شٌك ، 

فال يفهم معناه اإل ببلوِغ اأُخراه.
 يُقول عبدالقاهر: »فاإِذا نظرَت اإىل قول الُقطامي: ....... وجدُتك 
ل حت�شُل على معًنى ي�شحُّ اأن يقاَل اإنه غر�ُص ال�شاعِر ومعناه اإّل عند 

قولِه: »ذي الغلة«)22(.

ادي َمواقَع املاِء من ذي الُغلَّـِة ال�سَّ َ بِه ــُبــذَن مــن قــوٍل ُيــ�ــســ�نْ فهنَّ َيــننْ
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ومنه هذا الأع�شى:

ومثله  قول املرق�ص الأ�شغر: عمرو بن حرملة ال�شبعّي :

ٌة يف رحمها  ورٍة ُجملٌة واحدٌة ممتدَّ فهاتان �شورتان �شعريتان كلُّ �شُ
غَرى، ومع ذلك فهي على امتدادها من قبيل »النَّظم«، على ما  جمٌل �شُ

ل يخَفى علْيك.
�شُق باأداٍة يف م�شتوى »النظم« لي�َص عَلى اإطالِقه عند البالغيني  والنَّ
ق للمتعاطفني الَتّوافق يف اخلربّية اأو الإن�شائّية، بْل اإن ا�شرتاَط  ، واإن حتقِّ
فحيُث  والإن�شائّي،  التَّوافق اخلربّي  ا�شرتاط  من  اأوىل  املعنوّي  اجلامِع 
تعاطفت جملتان، بل مفردان باأداة ن�شٍق يف اأي بياٍن عاٍل، َبْلـُه البياُن الَعلّي 

امْلعجز، فالعقل البالغّي باحٌث َعن العالقِة اجلامعِة بنْي املتعاطفني.
و»امل�شند  »امل�شند«  من  بدًءا  الأفقّية  امتدادتها  تنّوع  على  اجلملُة 
اإليه« اإىل ما ل يحُدّ هي وحدٌة نحوّيٌة، تقوُم يف ما بنْي عنا�شرها عالقاٍت 
نحويٌة ، ل تكاد تعُدو ما اأ�شرُت اإلْيه من »الإ�شناِد« و»الّتـقييد«، و»الّتقرير« 

و»الّتبيني« .
واإذا ما كان م�شتوى »النظم« يكاُد ينح�شُر يِف ما هو وحدة نحوّية 
)اجلملة( هي اأ�شغُر وحدٍة لغوّيٍة مفيدٍة قابلٍة للَتّحليل، فاإّن هذه اجلملَة 

هطُل م�سبـٌل  عليها  جـاَد  خ�سراُء 
ـــــوؤّزٌر بــعــمـــــيــم الـــنـــبـــِت مــكــتــهــُل مــــــ
الأ�ــســُل دنــا  اإذنْ  منها  باأح�سن  ول 

تــعــّل َعــلــى الــّنــاجــوِد طـــوًرا وتــقــدُح
ـــرَمـــٌد وتـــــــرّوُح ــــ ــهــا َقــــ ــينْ ــــطــــاُن عــل ُي
ِبُح جِليالَن ُيدنيها مَن ال�ّسـوِق ُمرنْ
واأن�سُح األـــــذُّ  ُفوها  بــلنْ  الليِل،  من 

ما رو�سٌة من ريا�ِض الزِن مع�سبٌة
ي�ساحُك ال�سم�َض منها كوكٌب �سرٌق
رائــحٍة ن�سـَر  منها  باأطيَب  يومـاً 

ريُحها كامل�سِك  هباُء  �سَ َقهوٌة  َوَمــا 
ريَن حّجًة ثوتنْ يِف �َسباء الّدِنّ ع�سنْ
تباعُدوا َيــهــوَد  مــننْ  رجـــاٌل  �َسباها 
طاِرًقا جئَت  اإذا  ِفيها  مننْ  باأطيَب 
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تكن  مل  اإذا  َدللّية(  وحدة   ( ا  ن�شّ تكون  اأْن  مُيكن  النحوية(  )الوحدة 
بحاجة اإىل غريها ؛ ليفهم املراد منها ،اأْي اأّنـه ل يلتفُت اإىل »�شباٍق« لها 
ية لي�ص عياًرا  ا«، لأّن عياَر الن�شّ اأو »حلاٍق« ، فحينئٍذ ميكُن اأن تكون »ن�شً
كماُل  ليتحقق   ، القوِل عن غريه  ا�شتغناء  اإىل  ناظٌر  عياٌر  بل هو  كميًّا، 

فهِمه .
ورة املعنى لي�ص مرتبًطا بن�شّية  وِبهذا يبنّي لك اأن تـنّوع م�شتويات �شُ
اخلطاِب ، فقد يكون الّن�صُّ مقت�شًرا على م�شتًوى واحٍد، اأو م�شتويني ، 

اأو اأكرث .
مبا  تبداأُ  م�شتوياٌت  وهي  املعنى،  ورِة  �شُ بناِء  م�شتوياِت  اإىِل  نظُرنا 
عُموُده  العالقاُت النَّحوّية، وتدخُل يِف ما وراء ذلك مّما عموُده العالقات 
ا« ، فنحُن هنا َنِري على  الدللية، ولي�ص اإىل ما ِبه يكوُن الكالُم »ن�شّ
الغالب يف باِب البيان الَعلّي: بياِن الوحِي قراآًنا و�ُشّنة، وعلى الغالِب يِف 
باِب البيان العايل: الإبداع الأدبّي �شعًرا ونرًثا، فالغالُب اأن يكون »الن�ّص« 
ورة معناه ذات م�شتويات ُمتداخلة : »نظم«، فــ »ترتيب«، فــ »تاأليف«،  �شُ

فــ »تركيٌب«، كّل م�شتًوى يحت�شُن الَّذي قبَله. 
ا نحُن ب�شدِده من بياِن م�شتوياِت  ا« اأعُمّ مِمّ  ما يكوُن ِبه الكالُم »ن�شً
بناء  م�شتوياِت  مْن  م�شتوى  اأيِّ  يف  ذلك  يتحقُق  اإذ  املعنى.  ورة  �شُ بناِء 

ورة املعنى . �شُ

***
وامل�شتوى التايل م�شتوى »النظم« هو)الرتتيب(

غري  عالقات  من  اجُلمل  معاين  بنْي  يكون  ما  توّخي  »الرّتتيب« 
الإعرابية )اأي ما يكون بنْي املعاين اجلزئية القائمة يف كِلّ جملٍة(  يف 
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ح�شِب  َعَلى  الِفقرة(  الكلية/  ال�شورة  )النجم/  الكلية:  ورة  ال�شّ بناء 
الأغرا�ِص اّلتي ُيقاُل لها اْلكالُم. 

ويدخُل يف هذا ما يقع بنْي اجلمل من كمال الت�شال، و�شبهه على 
ا�شطالِح البالغيني.

َب ِفيِه، ُهًدى  َرينْ ِكَتاُب، َل  النْ َذِلَك  وذلك ما تراه يف قوِله تعاىل: { 
ـلنُْمتَّـِقَي }. لِّ

هذه ثالُث جمٍل - على وجٍه من التاأويل)23( - بْينها عالقاٌت معنوية، 
ا، ولذا جعل جمهرة البالغيني ما بْينها من  ابُط لي�َص عامال لفظًيّ والَرّ

ربط معنوي كمال ات�شال. 
يُقول عبدالقاهر: » ومثال ما هو من اجلمِل كذلك قوله تعاىل: { اآمل 
ذلك الكتاب ل ريب فيه } قوله: { ل ريَب  فيه } بيان وتوكيد وحتقيق 
ذلك  »هو  تقول:  اأن  ومبنزلة  له،  تثبيت  وزيادة  الكتاب}  ذلك   } لقوله: 
تثبيت اخلرب  ولي�ص  لتثبته،  ثانية،  الكتاب« فتعيده مرة  الكتاب«، »هو ذلك 
غري اخلرب، ول �شيء يتميز به عنه، فيحتاج اإىل �شام ي�شمه اإليه، وعاطف 

يعطفه عليه«)24(.
»اآيَة  وتعاىل:  �شبحانه  اهلِل  كتاِب  يِف  اآيٍة  اأعَظَم  رَت  تب�شّ ما  واإذا 
م�شتوى  ِبناوؤها على  اأقيم  كّل جملٍة  ُجمل،   ت�شِع  األفتيتها من  اْلكر�ّشي« 
اهلل  ُيقول  تيب.  الرَتّ م�شتَوى  على  اأقيم  كِلّها  الآية  بناَء  اأّن  بيَد  الّنظم، 
وُم َل َتاأنُْخُذُه �ِسَنٌة َوَل  َقيُّ يُّ النْ َ �ُشْبحاَنُه وتعاىل: { الّلُ َل اإَِلـَه اإَِلّ ُهَو النْ
اإِلَّ  َدُه  ِعننْ َفُع  َي�سنْ اَلِّذي  َذا  َمن  �ِض  الأَرنْ يِف  َوَما  َماَواِت  ال�َسّ يِف  َما  ُه  لَّ ٌم  َنونْ
ننْ ِعلنِْمِه  ء مِّ ِديِهمنْ َوَما َخلنَْفُهمنْ َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َسينْ َ اأَينْ لَُم َما َبينْ ِنِه َيعنْ ِباإِذنْ
ُظُهَما َوُهَو  �َض َوَل َيوؤُوُدُه ِحفنْ َماَواِت َوالأَرنْ ُه ال�َسّ �ِسيُّ ا �َساء َو�ِسَع ُكرنْ اإَِلّ ِبَ

َعِظيُم } )البقرة: 255(. َعِليُّ النْ النْ
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عالقات  هي  بل  اإعرابية،  بعالقاٍت  لي�شت  اجلمل  بنْي  العالقات 
من  وهذا  ٍر.  متب�شّ على  يخفى  ل  كما  اجلزئي،  امل�شتوى  على  معنوية 

ورة املعنى. م�شتوى الرتتيب يف بناِء �شُ
وتـنظر يف َقول ال�ّشاِعِر :

من  فهذا  ؛  الأّوِل  على  ُعطف  قد  كٍلّ  من  الثَّاين  طر  ال�شَّ اأنَّ  فرتى 
راأيتها  الأول  بالبيِت  كّله  الثايِن  البيت  اإىل عالقة  واإذا نظرت  »النظم« 
عالقة معنوية ل اإعرابية ، فهو يف قوة التوكيد البياين، ولي�ص التوكيد 
العالقات  قبيل  من  لي�ص  يخفى   ل  ما  على  البياين  والتوكيد  النحوي. 

الإعرابية ) معاين النحو الوظيفية()25(.

مًعا  لأنهما  امل�شبه،  والأول مبثابة  به،  امل�شبه  الّثاين مبثابة  والبيت 
التمثيلي«   »الت�شبيه  ور  �شُ ورة من  �شُ وهو  ال�شمني«،  »الّت�شبيه  قبيل  من 
املعنى،  يف  متاآزران  متوافقان  فهما   ، معنوية  عالقة  بينهما  والعالقة 
لهذا كانت عالقة البيت الثايِن كله بالبيِت الأول عالقة« الرّتتيب« ولي�ص 
»النظم«، واإن كان عبدالقاهر جعل ما �شماه يف«الدلئل«: »الت�شال اإىل 
غاية«، واأ�شماه البالغيون املتاأخرون« كمال الت�شال« من قبيل »نظرية 
ا يجعلنا ندرُك اأن »نظرية النظم« لي�شت باملق�شوِر اأمُرها  النظم » ممَّ
من  الثَّاين  املُ�شتَوى  فيها  فيدخُل  الإعرابّية،  النَّحوّيِة  العالقاِت  على 

ورِة املعنى: »الرتتيب«. ُم�شتوياِت بناِء �شُ

ل  تاأَمّ األفيت �شنعًة لطيفًة،  ياغة يف كلٍّ  ال�شّ رت  اإذا ما تب�شَّ واأنت 
قوله: )قد ينفع( وقوله : )يف مهٍل( ثم تاأمل القطع يف )لي�ص ينفُعه(، 

ـــِكـــَبِة الأدُب ــَفــُع َبــعــَد النْ ــ�ــَض يــننْ َولــينْ
ــ�ــَســُب ــَتــهــا النْ منْ ــَي اإذا َقــَوّ ــِل َت ولـــننْ 

َمَهٍل َفُع الأََدُب الأَحــَداَث يف  َيننْ َقدنْ 
َتَدَلتنْ اعنْ َتها  َقّومنْ اإذا  وَن  ُغ�سُ النْ اإنَّ 
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وتقدميه الظرف على الفاعل )بعد الكربة( )الأدُب( اإ�شارة اإىل م�شدر 
انتفاء الّنفع لي�ص الفاعل، بل هذا الظرف، فهو لي�ص مبنتفع كيفما كان 
ل مقابلته: )بعد الكربة( )الأحداث( ومل  م�شتوى الأدب واإتـقاِنه، وتاأمَّ
يقل )عن �شغر( فا�شطفى كلمة )الأحداث( الَّتي حتمل معنى التَّجّدد 

فع املثبت يف �شدر البيت. والتَّغري، واملتوائم مع الَنّ
( يف �شدر البيت الثاين، و)قد( يف �شدر  الَتّناظر بني )اإنَّ ل  وتاأمَّ
ون( يف الثاين )الأحداث( ملا يف كّل من  البيت الأّول، ومناظرة )الُغ�شُ
)اعتدلت(  كلمة  اختياُره  ثم  القابلّية،  عامل  كٍلّ من  ملا يف  اأي  الليونة، 
وج، وهذا  ومل يقْل: »لَنت« لأّنها بنف�شها لّينة مع ما قْد يكوُن فيها من َعِ
يفنى،  ل  التقومي  اأثُر  ف�شيبقى  تقومي،  �شنعة  لأنه  يرتّد؛  ل  العتدال 
النتيجة  )لن( مقدمة  بـ  النفُي  وكان  يلني،  اأن  فنفى  بخالف اخل�شب، 
اإذا  َتِلنَي  املقدمة على الفعل )اإذا قومتها( م�شتعِماًل)اإذا( قائاًل: )لْن 
طر الأول بعد الفعل  ْمَتها اخْل�َشُب ()26( بينما جاءت النتيجة يف ال�َشّ َقَوّ

)اإذا قومتها اعتدلت(.
هذين  يف  تيِب«  »الرَتّ وم�شتوى  »النَّظم«،  ُم�شتَوى  لك  َيَتَبنّيُ  كذلك 
غم من اأَنّهما من َقبيل املعاين العقلّية،  البيتني، واأنت ترى اأنَّهما على الَرّ
�شواٍب  وا�شتدراك  والختيار،  نعة  ال�شّ اأّن  اإّل  قليٌل  اخليال  َذنوب  واأّن 

  . بياينٍّ له يف البيت منزٌل عليٌّ
وغري قليل مما يعرُف بــ »الت�شبيه ال�شمّي« هو اإىل الرتتيب اأقرب، 
. الّتـنا�ُشُق اّلذي بنْي معايِن اجُلمل هو  اإذا مل يكن بنْي ركنيه عامٌل لفظيٌّ
اّلذي اأ�شميه »ترتيًبا« ، وهو األطف من الّتنا�شق الّذي بني معايِن اْلكلم 

يِف بناء اجلملة . 

***
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ويبَقى هنا ما هو حملُّ مراجعة:
قيد  لها  ولي�ص  الإعراب،  لها من  اأخرى ل حمّل  عطف جملة على 
و�شِف  يف  »الرائية«  ق�شيدته  مطلع  يف  متاٍم  اأبي  قوِل  يف  كما  معنِوّي 

الربيع:ربيع الكوِن، وربيع اخلالفة: املعت�شم:

مْن اأي امل�شتوياِت هو؟
»الواو«  عطف  اأداُة  بْينهما  اجلامَع  اأنَّ  اإىل  نظًرا  »النَّظم«  اأِمَن 
حكم  يف  ت�شاركها  مل  واإن  علْيه،  معطوف  والآخر  معطوف،  فاإحداهما 
اإعرابّي ؛ فاجلملُة املعطوُف علْيها )الأوىل( ل حَمّل لها من الإعراِب، 
فهي ابتدائّيٌة، والبتدائّيٌة من اجلمل التي ل حمّل لها من الإعراِب، اأْم 
امل�شّوغ  بل  َنحوية،  لي�ْص  بْينهما  العالقاِت  لأّن  نظًرا  »الرتتيب«  من  هو 
عليها(  )املعطوف  الأوىل  اجلملة  معنى  اأي  معنوي:  العطف«  »واو  لــ 
والأخرى )املعطوفة( ومثل هذا ينظُر فيه كما ُينظُر اإىل الغر�ِص اأْي اإىل 
ة على  بُط ب�شبِب من الّتقارب الَغر�شّي كما يف عْطِف الق�شّ ما كان الرَّ

ة ؟ الق�شّ
الذي اأرّجحه اأَنّ عطَف ُجملة على اأخرى ل حمّل لها مَن الإعراب، 
ولي�َص لها قيٌد معنوّي هومن قبيِل »الرّتِتيِب« عَلى نحو ما راأيَت يِف مطلِع 

يدِة اأبي متام. ق�شِ
َلـِئَك َعلَى ُهًدى  ومن هذا ما تراه يف قوِل اهلل  �ُشبحانه وتعاىل: { اأُونْ

ِلُحوَن } )البقرة : 5(. َلـِئَك ُهُم املُفنْ بِِّهمنْ َواأُونْ ن رَّ ِمّ
َغينِْب...}  ِبالنْ ِمُنوَن  ُيوؤنْ اّلِذيَن  اإذا مـا جعلنـا قولـه �شبحانه وتعاىل: { 
)البقرة: 3-4( تبيينا لقوِله تعاىل { املتقي } يف: )ُهًدى ِللمتـقني( فقوله تعاىل: 

امع العرفان  بِِّهمنْ } ا�شتئناٌف بيايّن لرتقب ال�َشّ ن رَّ َلـِئَك َعلَى ُهًدى ِمّ { اأُونْ

ــِه وَتــكــ�ــّســُر ــِي ى يِف حــلنْ َوغـــــَدا الـــــّ�َ مُر َفِهَي َترنْ الّدهِر  رّقتنْ َحوا�ِسي 
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ِلُحوَن } على  َلـِئَك ُهُم املُفنْ بحال من ذكرت نعوتهم قبُل. فيكون عطُف { اأُونْ
ّل لها من الإِعَراِب، فالعطف ي�شميه البالغيون »التَّو�شط بنْي  جملة ل حَمَ
اأن ت�شّمى »واو و�شل« لتبقى »واو العطف«  الكمالني«، وحّق هذه »الواو« 
ا بربط املفرد، وما يف قوِته من اجلمل اّلِتي لها  م�شطلًحا نحوًيا خا�شً

حَمّل اإعرابي اأو قيٌد معنوي. 
َغينِْب.... } )البقرة:  واإن جعلنا قوله جّل ثـناوؤه: { اّلِذيَن ُيوؤنِْمُنوَن ِبالنْ
َلـِئَك  {اأُونْ وجـّل:  عـز  وقـوله  مبتداأً،  فيكون  للمتقني،  نعًتا  ل  م�شتاأنًفا   )3

ِلُحوَن }  َلـِئَك ُهُم املُفنْ بِِّهمنْ } خرًبا له، عطف علْيه { اأُونْ ن رَّ َعلَى ُهًدى ِمّ
كان هذا العطُف من قبيل م�شتوى »النظم«، لأّنه عطف جملٍة على اأخرى 

لها حمٌلّ من الإعراِب.

***
بعّي: ومن هذا قول املرق�ص الأكرب: عمرو بن �شعد ال�شَّ

)27( ٌك، والوجوه دنانُي واأطـراُف الأكفِّ َعَنمنْ النَّ�سُر ِم�سنْ

النظم  على  بناوؤها  اأقيم  جملٍة  كُلّ  جمٍل  ثالِث  من  البيِت  بناُء 
ا ترتيب اجلمل الثالثة فيما بينها، فلي�ص على  )العالقات الإعرابية( اأمَّ
اأ�شا�ٍص من معاين النحو يف �شيٍء، ولهذا يجوُز يف النحو اأن تقّدم الّثالثة 
على الأوىل ، وتوؤّخر الأول ، فتجعلها الأخرية، ول يكون ما مُينع نحًوا، 
ا املعنى ال�ّشعرّي ف�شال عن الوزن، فاإّنه مَينُع من اأن ُيقّدم �شيٌء على  اأمَّ

�شٍيْ من اأّن العالقات بنْي اجلمِل الثالثة عالقاٌت معنوية:
رائحة الن�شر اأوىل بالتَّـقدمي على ما بعدها، ثم يتلوه حال الوجوه، 
يه منطُق ترتيب املُْدَركات  ثم حال اأطراف الأكف. وذلك وفًقا ملا يقت�شِ

يف ال�شبِق :



مستويات بناء صورة املعنى في العقل البالغي - مراجعات منهجية

20
12

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

33
ل 

وا
ش

 ، 
32

دد 
لع

ا

150

جـــــذور

ائحة، فاإنها ل حتاجزها حواجُز، فهي  اأّول ما يلقاك وتتلقاه هو الرَّ
ت�شمُّ من وراء، ويف حند�ص الليل، َثم يتلو ذلك الب�شُر بحال الوجوه، وهي 
اأَنّ مناَط  ، مبعنى  اإىل احلال احل�ّشّية  اأقرُب منها  ف�شّية  النَّ اإىل احلاِل 
وحده،  واحل�شَيّ  كلّي  ال�شَّ اجلانَب  لي�ص  نانري  والدَّ الوجوه  بني  اللتقاِء 
ُت�َشّبه بالّدنانرِي  مرة اأقرَب، وبرغم من ذلك  فقد تكوُن الوجوُه اإىل ال�شُّ
ف�شّي بالُب�شري  يف �شفاء اّللوِن، ولي�ص يِف �شفرِته، ويف اإ�شراق اأثِرها النَّ
ينار، ثّم ياأتي ما ل مُيكُن اإدراكه اإل  ف�ص عند ب�شِرها بالدِّ واطمئناِن النَّ
باملالم�شِة، ول ُيراد من الَتّ�شبيه بالَعنم اّللوُن وحده، بل ما وراَء الَّلون ؛ 
فلوُن احْلمرة يف اأطراِف هذه الأكفِّ  ُجوايّن امل�شدر ل برانّيه: اأطرف 
هي  الَّتي  واحُلمرة  اّللني،  باأمرين:  متتاز  فهي  َعَنًما،  كانت  اإذا  الأكفِّ 
ِم اجلاِري فيها، وهو دُم �شباٍب واأنوثٍة   وليدُة نعومٍة تـك�شُف على لوِن الَدّ

ى وامَلْلَم�ِص)28(. تـن�شرُح بها النف�ُص عند امَلْراأَ
وعلى اأٍيّ ، فالَّذي قوَّى جعَل هذا من »الرتتيب« اأّن هذه »الواو« لي�شت 
»واو« عطف ت�شرك ما بعدها ما قبلها يف ُحكٍم اإعرابّي، اأو قيٍد معنوي، 
اأ�شركت ما بعدها فيما قبلها يف الغر�ِص »فهي عندي » واو و�شٍل«،  بل 
وعلينا اأن نفرق بنْي »واو العطف« الَنّحوّية، وبنْي »واو الو�شل« البالغية/ 
من  البيت  يف  اجلمل   هذه  من  جملٍة  كّل  معنى  بنْي  اأنَّ  وبنّي  البيانّية، 
التَّالحظ ما يجعل ما بعد »الواو« ل ياأن�ُص مبقامه اإذا ما قّدم، بْل ينبو به 

احلاُل، ويقلُق م�شجعه. 
العربُة عندي يف التَّفريق بنْي م�شتوى »الّنظم« وم�شتوى »الرّتتيب« 
يف جملتني بينهما اأداُة ربٍط هي  وظيفُة الأداة،  فالأدواُت بوظائفها، األ 
تَرى اأّنه لي�ص لنا اأن َنعَدّ ما ت�شدر بـ »واو ال�شتئناف البيايّن« اأو ما ُي�شّمى 
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ة« من قبيِل املعاين النحوّية ، لأَنّه لي�ص الذي  ة على الق�شّ بـ »عطف الق�شّ
ا بل هو اأمٌر بيايّن، فكان مثُل هذا جديًرا باأْن يكون  اعتمد هنا اأمًرا نحوًيّ

من قبيل »الرّتتيب« ل »الّنظم«. 
والّن�شُق باأداة يف م�شتوى »الّنظم« لي�َص عَلى اإطالِقه عند البالغيني، 
واإن حتّقق للمتعاطفني الّتوافق يف اخلربّية اأو الإن�شائّية بْل اإن ا�شرتاط 
فحيُث  اإن�َشاًء،  اأْو  خرًبا،  الَتّوافق  ا�شرتاط  من  اأوىل  املعنوّي«  »اجلامع 
عن  باحٌث  البالغّي  فالعقل  ن�شٍق،  باأداة  مفردان  بل  جملتان  تعاطفْت 
قوِله:  عطف  من  لك  بْينُت  ما  على  املتعاطفني  بنْي  اجلامعة  العالقة 
»الوجوه الدنانرٌي« على قوِلِه: »الن�شر ِم�شٌك«، وترى ذلك بارًزا يف نظر 
ي العطف يف قول اهلل �شبحانه وتعاىل: { اأََفال  العقِل البالِغّي يف مقت�شِ
َواإِىَل   * ُرِفَعتنْ  َف  َكينْ َماء  ال�سَّ َواإِىَل   * ُخِلَقتنْ  َف  َكينْ الإِِبِل  اإِىَل  َينُظُروَن 

َف �ُسِطَحتنْ } )الغا�شية : 20-17(.  �ِض َكينْ َبتنْ * َواإِىَل الأَرنْ َف ُن�سِ َباِل َكينْ ِ اجلنْ
يُقول الزخم�شري )ت: 538هـ(: »قد انتظَم هذه الأ�شياَء نظُر العرب 
يف اأوديتهم وبواديهم ؛ فانتظمها الّذكر على ح�شب ما انتظمها نظُرهم . 

حاُب اإىل قوله: اإلَّ طلُب املنا�شبة«)29(. ومل يْدُع من زعم اأَنّ الإبَل ال�َشّ
ي�شري الزخم�شري اإىل اأّن الذي اأّول كلمة »الإبل« يف قول اهلل تعاىل: 
على  حمله  »ال�ّشحاب«  بـ   { ُخلقت  َف  كينْ الإبل  اإىل  ينظرون  اأَفال   }
ذلك الّتاأويل طلُب املنا�شبة لقوله { واإىَل ال�ّسماء كيف رفعت } ملا بني 
املتعاطفني  بنْي  املنا�شبة  تـنا�شب، ف�شرفه طلُب  وال�شماء من  ال�ّشحاب 
اإىل هذا التاأويل البعيد، ولول هذا ما كان يخطر اإىِل ُح�ْشَباِنِه اأن »الإبَل« 
اأهميًة باِلغًة  اأن لطلِب املنا�شبة  بـ »ال�ّشحاب«. ويف هذا دللة على  تاأّول 
يف  التكّلف  يف  �شبًبا  حتقيقها  على  احلر�ُص  يكون  وقد  عندهم،  فاعلًة 

التاأويل.
***
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وقْد َياأِتي  ِمْن  عبِد القاهر ما ُيوجُب النظر، واملراجعة. يُقول:
ُعه  رَته اأَْن مل يحتْج وا�شِ »واعلْم اأَنّ من الكالم ما اأَنَت تعلُم اإِذا تدبَّ
اإِىل فكٍر وروّيٍة حتى انتظَم له. بل ترى �شبيَلُه يف �شمَّ بع�شِه اإِىل بع�ٍص 
�شبيل َمْن َعمَد اإىِل لآٍل، فخرَطها يف �شلٍك، ل يبغي اأكرَثَ من اأن مينَعها 
دِه ذلَك  َن�شْ ُيريُد يف  ها على بع�ٍص، ل  اأ�شياَء بع�شَ َد  َن�شَ َق، وكمن  التفرُّ
اأن جتيَء له منُه هيئٌة اأو �شورٌة، بل لي�ص اإِل اأن تكوَن جمموعًة يف راأِي 

الَعني.
اإِذا كان معناَك معنى ل يحتاُج اأن ت�شنَع فيه �شيئًا غرَي اأن  وذلك 

تعطَف لفظَا على مثلِه، كقوِل اجلاحظ: 
وبنَي  بيَنَك  وجَعَل  احَلرْية،  مَن  مَك  وع�شَ بهَة،  ال�شُّ اهلُل  بَك  »جنَّ
دِق �َشببًا، وحَبّب اإِليك التـثبَُّت، وزَيَّن يف عينك  املعرفة َن�َشبًا، وبنَي ال�شَّ
واأوَدَع  احلّق،  ِعَزّ  قلَبَك  واأ�شعَر   ، الَتّقوى  حالوَة  واأذاَقَك  الإِن�شاَف، 
َفك ما يف الباطِل مَن  �شدَرك َبْرَد اليقني، وَطَرد عنك ُذلَّ الياأ�ِص، وعرَّ

الذَلّة ، وما يف اجلهل من الِقّلة ».....« «.
فما كاَن من هذا و�شبهه مل يجْب به ف�شٌل اإِذا وجَب اإل مبعناُه، اأو 
مُبتوِن األفاِظه دوَن نظِمه وتاأليفه ، وذلك لأنه »ل ف�سيلََة حّتى ترى يف 
ِ �سبياًل، وحّتى َتكون قد ا�ستدركت  َنعاً وحتى جتَد اإىِل التخيُّ الأمِر َم�سنْ
وًبا«)30( اأَْي �شعيت اإىل �شواٍب  ي�شرُف مو�شعه وي�شعُب الو�شول اإلْيِه،  �سَ
وتركت خطاأ ُيحتاج يف الّتحفِظ منه اإىل لطف نظٍر، وف�شل روية وقوِة 

ذهٍن و�شّدة تيّقظ)31(.
هذا الذي قاَله عبد القاهر يبنّي فيه اأَنّ مقالة اجلاحظ ُبنيت على 
نظم كّل جملة على حيالها، ولي�ص يف بناء القول ما يوجب اأن يكون ما 
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قّدم مقدًما فري�شة بالغّية، بل لك اأن ُتعيَد ن�شَق اجُلمِل فيما بْينها، ُثم 
ل تفقد �شيًئا ل يف بنية اجلملة ، ول يف بنية القول.

َر يف  هذا من عبدالقاهر ل يح�ُشن ت�شليمه، بل لنا اأن نعيَد الَتّب�شّ
تيب  العالقاِت املعنوّية بني الثالَث ع�شرَة جملًة هي التي اأوجبت بالغة الرتَّ
القائم بْينها، ف�شاأُن هذا البياِن العايل اّلذي ا�شتفتح به اجلاحُظ، وهو 
من هو يف �شنعة البيان كتابه اجلليل )احليوان( ل ميكُن اأن يكوَن ن�شُق 
القوِل فيه عفَو اخلاطِر، ومل ي�شَع فيه اإىل اإدراك �شواٍب ي�شرُف مو�شُعه، 

وُل اإلْيه.  وي�شعُب الو�شُ
مقالِة  يِف  قال  اْلبالغِة«  »اأ�شرار  كتاِبه  يف  عبدالقاهِر  اإنَّ  ُيقال  قد 
اآخر،  وجٍه  من  احْل�ْشنى  من  فيها  ما  يربُز  اآخر،  قوًل  هذه  اجلاحِظ 

يُقول:
»اإن اأردت اأن تعرف ِمثاًل فيما ذكرُت لك، من اأن العارفني بجواهر 
جون على هذا الفّن ] اأي البديع [ اإّل بعد الّثـقة ب�شالمِة  الكالم ل يعِرّ
ته، واإّل حيُث ياأَمنون جنايًة منه عليه ، وانتقا�شًا له وتعويقًا  املعنى و�شَحّ
من  واخُلطُب   - هذا  كتبه  اأوائل  يف  اجلاحظ  ُخَطب  اإىل  فانظر  دونه، 
َتَناُقَل  وُتـتـناقل  ُتْرَوى،  فاإنها  والأ�شجاُع،  الأوزاُن  فيها  ُيْعَتَمد  اأن  �شاأنها 
كاأَنّه ل  اّلذي هو  ال�ّشعر  والّت�شبيب من  الّن�شيب  الأ�شعار، وحمُلّها حمُلّ 
للُة على مقدار �َشْوِط الَقِريَحة،  ُيَراُد منه اإّل الحتفاُل يف ال�شنعة ، والدَّ
فِة - قال يف اأول  ل القوة، والقتدار على التفنُّ يف ال�شّ والإخباُر عن َف�شْ

ْبهة........«. بك اهلّل ال�شُّ كتاب احليوان: »َجنَّ
الإعراب، ومل  »ال�شبهة« و»احلرية« يف  ق بني  يوِفّ اأن  ًل  اأوَّ فقد ترك 
»ال�شدق«،  بــ  »احلق«  وَي�ْشَفَع  »الإن�شاف«،  اإىل  »اخلالف«  َيْقرن  اأن  َيَر 
ومل ُيْعَن باأن َيْطُلب »للياأ�ِص« قرينًةً ت�شل جناَحه، و�شيئًا يكون َرِديفًا له ، 
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، واملوازنة فيها اأح�شن ، وراأى العناية  لأّنه راأى التوفيق بني املعاين اأحقُّ
، ويَذَرها على ذلك َتَتّفُق  بالوداد، على  بها حتى تـكوَن اإخوًة من اأٍب واأمٍّ
وطلب  ال�شجع  َرة  لُن�شْ  ، َيَدعها  اأن  من  اأَْوىل  بامليالد،  اّتـفاقها  ح�شب 
الوزن ، اأولَد ِعَلّة ، ع�شى اأن ل يوجد بينها وفاٌق اإّل يف الّظواهر، فاأّمـا اأْن 
رائر، ففي الأقلِّ  مائر، وُيْخل�ص اإىل العقاِئد وال�َشّ ى ذلك اإىل ال�شّ َيَتَعدَّ

النادر«)32(.
اإىل  ينظر  عبدالقاهر  اأَنّ  راأيت  نظرت  اإن  ولكَنّك  ذلك،  يقال  قد 
اأْن يحّقق  اأجل  البديع من  واأن اجلاحظ ترك  بنية اجلملة،  التوافق يف 
ملكونات اجلملة تاآخًيا جوانيًّا ، فهو الأحقُّ بالعناية من حتقيق التناغي 

وتي بني اجلملتني اإذا ما تعار�ص حتقيقهما مًعا.   ال�شَّ
هو يف »الأ�شرار« ينظُر اإىل اأّن املعايِن يف م�شتوى بنية اجلملة  يتطلُب 
حتقيق ح�شِن اقرتانها فيما بينها ترك فنوٍن من البديع فيما بينها وبني 
اأترابها من اجلمل ، ل حتّقق للمعاين مزّية، بل توِقُع ِبها بلّية : تـنقُلها 

من اأْن تكوَن اإخوًة من اأب واأٍم اإىل اأَْولِد عّلٍة. 
وهو يف  »الّدلئِل« ينظُر اإىل اأّن ما قّدم ل ي�شتلزُم ما اأُّخر، وما اأُّخر 
ل ُيبنى عَلى ما قّدم، فاختلفت جهتا الّنظر. فقال يف »الّدلئل« غري ما 

قال »يف الأ�شرار« وقوُله يف »الأ�شراِر« ل تـرثيب عليه.
ا ماقاَله يف«الدلئل« فِفيه نظٌر كا�شٌف من »عبِداحْلميد الفراهّي«  اأمَّ
بنْي ِفيِه ما بني اجلمِل املكونات البيان كله من و�شائج الُقرى، والتالحظ، 

والّتـاآخي:
اأبرز عبُداحلميد الِفراِهّي وجًها لتمكن جمل هذه الفقرة من كالم 
اجلاحظ يف مواِقعها ، واأّن كَلّ جملة هي اآن�شة مبا قامت فيه، ولي�ص كما 
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ذهَب اإليه عبد القاهر مْن اأنه ل ف�شيلة للتاأليف فيها، يُقول: »فاعَلْم اأَنّ 
ا، ل يدِري اأيِّ الأمريِن ُيرّجُح ،  اأّوُل اْلَبلّيِة، فتغاِدُر امْلْرَء ُمتحرّيً بهَة  ال�شُّ
دِق، وحيَنئِذ  اإلْيها، ،فهِدَي اإىل ال�شّ ىَل امْلعِرَفِة َماَل  اإِ َلُه �َشبٌب  فاإْن كاَن 
 ، اَف  الإْن�شَ َنّبَذ  اإذا  ًفا  تَع�شُّ َيُعوُد  الّتـَثـبُُّت  ُثم  علْيِه،  الّتـَثبـِّت  اإىَل  َيحتاُج 
َعُد اإِىَل َما ُهَو اأْرَفُع مْنُه ، فاإِْن ُزّيَن يِف َعْيِنِه  َفيجَمُد َعَلى َما عِرَف، ول َي�شْ
اُف َتاَق اإَلْيِه، َوَهاُهنا َكُمًلْت َلُه اأ�شَباُب اْلِعْلِم، فهِذِه �ِشُتّ مناِزَل يِف  الإن�شَ

اْلِعْلِم.
ُثَمّ لُبَدّ ِمَن اْلعمِل مِبا َعِلَم، واإِلَّ َف�َشَد َراأُيُه، َفُيو�ِشُك اأْن َيَرى اْلباِطَل 
اَبِة  اإ�شَ ؛لأجِل  اأخالِقنا  َتهِذيِب  اإىِل  َحاَجِتَنا  َة  �ِشَدّ َعِلمَت  وِبذا   ، ا  حًقّ
رِي، َواملُـَتِّقي  ِل احَتاَج امْلَْرُء َمَدَد الّتقَوى، َفاإَنّها مْنَبُع اخْلَ الّراأِي، َفمَن الأَوَّ
نيا وقَنَع  ، فاإذا نبَذ الدُّ رِّ ِبالُبوؤ�ِص وال�شُّ اْبُتِلَي  ا  َ اْلَفاِنَيِة ُرمبَّ يِف َهِذِه الّداِر 
، فَكْيَف  ِرّ رَب عَلى ال�شُّ بالّتقَوى، فّنَده الّنا�ُص، وا�ْشتهاَنُه اجْلمُهوُر فاإْن �شَ
، َفُيـْكِرَم نف�َشُه،  رِبُ َعَلى امْلَهاَنِة اإَلّ اأْن َي�ْشُعَر ِبذلُّ اْلباطِل، وِعزِّ احَلقِّ َي�شْ
ـابِت ِبفالِح املُـّتـِقنَي، فِبَهَذا اْلِعزِّ  وَيُهوَن يِف َعْينِه َجاُه الأ�شَراِر ؛ ِليِقيِنِه الثَّ
اّلّذي اأُ�شرَب قْلـُبه طَرَد َعْنُه ُذَلّ اْلَياأ�ِص، وَلو َهَجَمْت ال�ّشدائُد، وَبُعَد َعْنُه 
هَل َعنَي اْلفقِر«  الوعُد الإلهيُّ فحيَنِئٍذ َيَرى اْلَباِطَل َعنْيَ الِذَلِّة، ويَرى اجْلَ

اأهـ)33(.
البياِن  يف  اجلمِل  ن�شِق  مقت�شياِت  الفراهّي  تاأويل  من  لك  يتبنّي 
اجلاحظّي الذي مل ير عبد القاهِر ف�شاًل لهذا الن�شق، مْن اأنه خواٌء من 

نعِة وا�شتدراِك ال�شواب.   الختياِر َوال�شَّ
اجلمل  اأن�شاب  غور  يف  النافذة  بب�شريِته  الفراهّي  اأبرزه  وما 
الكلم،  ول معاين  بنْي معاين اجلمل،  الرتتيب  قبيل  اجلاحظية هو من 

وهذا مطلٌب اأعلى من مطلب النظر فيما بنْي معاين الكلم من اأن�شاب.
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يف  موا�شع  �َشَنِ  على  هو  اجلاحظ  من  جاء  الذي  هذا  اأنَّ  املهمُّ 
القراآن الكرمي قد يُقال فيها ما قاله عبدالقاهر يف »الّدلئل« ب�شاأِن مقال 
اجلاحظ: لي�ص فيه ما يوجب تقدمي ما قدم، وتاأخري ما اأخر. األ ترى 
اآية الكر�شي  اأن نن�ّشق جمل  اأن ياأتي من يُقول ما الذي مينع  اأّنه ميكن 

حمافظني على عددها وبنية كل جملة، غري اأّنه نقدم ونوؤخر؟ 
كذلك مُيكن على نهِج ما ذهب اإلْيه عبد القاهر اأن ياأتي من يُقول 
بع يف اأول �شورة )املّدثر(: {  اإّنا ميكن بالغة اأن نعيَد ن�شَق الآياِت ال�َشّ
َز  جنْ رنْ * َوالرُّ نْ * َوِثَياَبَك َفَطهِّ ـُر * ُقمنْ َفاأَنِذرنْ * َوَرَبَّك َفَكبِّ ثِّ َها املُـدَّ يا اأَيُّ

ِبنْ } )املدثر : 7-1()34(. ِ�ُ * َوِلَربَِّك َفا�سنْ َتكنْ ُن َت�سنْ ُجرنْ * َول َتنْ َفاهنْ
ما الذي مينع بناًء على مقال عبدالقاهر اأن يُقال يِف غري القراآن: 
ُن  مَتْ َول  ْر،  َفَطِهّ َوِثَياَبَك،  َفاْهُجْر،  ْجَز،  َوالرُّ َفاأَنِذْر،  ُقْم،  ـُر  ثِّ املُدَّ اأَيَُّها  يا 

َك َفَكرب. ، َوَربَّ ُن َت�ْشَتْكرِثُ ، َول مَتْ رِبْ ، َوِلَرِبَّك، َفا�شْ َت�ْشَتْكرِثُ
ومن ثمَّ ل يكون يف ترتيب الآيات ف�شيلٌة بالغّيٌة، واأَنّ احلجاَز املانَع 
من تغيري الّن�شق مانٌع دينّي اإمياين َيلتزُم به من يوؤمن بالقراآِن، ولي�ص 
ا قائًما يِف الن�ّص يلتزم به من ل يوؤمن بالقراآن، وبذلك تكوُن  مانًعا بيانًيّ
لإعجاز  الَوحيدة  العَلّة  اإَنّ  يُقول  من  ومذهب  املذهب  هذا  بنْي  مقاربٌة 
القراآن اأّنه كالُم اهلل �شبحانه وتعاىل، اأما بالغُته، فكمثل بالغة غرِيه، 

وهذه ل ير�شاها عبدالقاهر الَبتة، وهو متقاطٌع متاًما مع قوِله:
�شادفوها  وخ�شائ�ُص  نظمِه،  يف  لهم  ظهرْت  مزايا  »اأعجَزْتُهم 
وجماري  ومقاِطعها،  اآيِه،  مبادَئ  من  راعتهم  وبدائُع  لفظِه،  �شياِق  يف 
األفاِظها، ومواقعها، ويف م�شرِب كَلّ مثٍل، وم�شاِق كَلّ خرٍب، و�شورِة كَلّ 
وُبرهاٍن  ُحجٍة  كَلّ  ومع  وترهيٍب،  وترغيِب  وتذكرٍي  واإعالٍم  وتـنبيٍه  عظٍة 
واآيًة  ُع�شرًا،  وُع�شرًا  �شورًة،  �شورًة  ـلوُه  تاأمَّ اأَنّهم  وَبهرُهم  وتبيان.  و�شفٍة 
اآيًة ، فلم يجدوا يف اجلميع كلمًة يُنبو بها مكاُنها، ولفظًة ُينكُر �شاأُنها، 
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اأو اأحرى، واأخلق. بل وجُدوا  اأ�شبُه،  اأو  اأ�شلُح هناك،  اأَنّ غرَيها  اأو ُيرى 
واإتقانًا،  والتئامًا،  ونظامًا،  اجلمهوَر،  واأعجَز  الُعقوَل،  َبهَر  اّت�شاقًا 
ماء - مو�شَع  واإحكامًا مل يدْع يف نف�ِص بليٍغ منهم - ولو حَكّ بيافوِخه ال�شَّ
عَي، وتقوَل، وَخذيِت الُقُروم، فلم  طمٍع حتى خر�َشِت الأل�شُن عن اأن تدَّ

متلْك اأن َت�شوَل«)35(.
تيب« بيـْن اجلمل اأعلى منزًل من م�شتوى  لهذا قلُت اإّن م�شتوى »الرَتّ
مكونات  يف  الّنظم  حتّقق  عل  مبنًيا  اإل  تيب«  »الرتَّ يكون  ول  »النظم«، 

م�شتوى »الرّتتيب« . 
ما  ت�شامق  اأن  حًرى  املعنى  ورة  �شُ بناء  من  امل�شتَوى  بهذا  والعنايُة 
وفي�ٌص  وتاأويلية.  تنظريية  عناية  من  »النظم«  مل�شتوى  البالغيون  اأوله 
َبْلـُه اْلعلّي امْلعجز قائمٌة يف هذا  بالٌغ من اأ�شرار بالغة اخلطاب العايِل 

ورة امْلعنى: م�شتوى الرتتيب.  امل�شتوى من بناء �شُ

***
امل�ستوى الثالث: )التاأليف()36(:

»التاأليف« عالقٌة تقوُم بني مكوناِت بنية املعقد اأو الف�شل)37(ومْن 
َثم، فالتاأليف هو توّخي ما يكون بنْي معاين )النُّجوِم اأو اْلُع�شر كما ي�شميه 
وِر الُكلّية/ الِفَقِر( من عالقات يف بناء املعقد/ الف�شل   عبدالقاهر/ ال�شُّ

َعَلى ح�شِب الغر�ِص املرحلّي اّلذي ُيقاُل له اْلكالُم.
كّل معنى جزئّي ل�شورٍة، اأو نٍم، اأو فقرة يتاآلف مع �ِشباِقِه، وحِلاِقه 

وًل اإىل الف�شل/ املعِقد ذي الغر�ِص املرحلّي. على لحِب ال�ّشياق  و�شُ
»املعِقد« يتكّوُن من جمموِع �شوٍر كّلّيِة )نوم/ فقر( وعموُد بنيِته 
ور الكلية من عالقات  هو »التاأليف« ، فهو اإذن يتمّثُل ِفيما بنْي معاين ال�شُّ

توجُب ن�شَقها يف بنية »املعِقد« . 
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من  مكوٌن  الفقرة(  الُع�شر/  )النجم/  الواحدِة  ورِة  ال�شُ وَمعَنى 
ورة )النجم/ الفقرة(، كما اأَنّ معنى »امْلعِقِد«  معاين اجُلمل املُكّونة لل�شُّ
وِر...، وهذا الّتـنا�شُق بنْي معاين  )الف�شل( الَواِحِد مكّوٌن مْن معايِن ال�شُّ

ور اأ�شّميه تاأليًفا، لأّنه اأوغُل يِف اللطِف، وذلك �شاأُن الّتاأليف . ال�شُ
وهذا ما مل يكْن من عبِدالقاهر مزيُد اعتناٍء به كما كان منُه يف 

م�شتوى )النظم( ُثّم م�شتوى )الرتتيِب(.
اآيات  ن�شق  يف  تراه  ما  »التاأليف«  هذا  على  الّدللة  قوَيّ  ُهَو  ا  وممَّ
اهلل  بقول  الآياِت  تبداأ   . )البقرة(  �شورة  يف  املالّية  املُعامالِت  اأحكام 
َكَمَثـِل  الّلِ  �َسِبيِل  يِف  َواَلُهمنْ  اأَمنْ ُينِفُقوَن  الَِّذيَن  َثُل  مَّ �شبحانه وتعاىل: { 
اِعُف مِلَن َي�َساُء  ٍة َوالّلُ ُي�سَ َئُة َحبَّ َع �َسَناِبَل يِف ُكلِّ �ُسنُبلٍَة مِّ ٍة اأَنَبَتتنْ �َسبنْ َحبَّ

َوالّل َوا�ِسٌع َعِليٌم } )البقرة : 261(.
ليختم هذا »امَلعِقد« بقوله �شبحانه وتعاىل: { َواإِن ُكنُتمنْ َعلَى �َسَفٍر 
ـُيوؤَدِّ اَلِّذي  �ساً َفلنْ ُكم َبعنْ �سُ ُبو�َسٌة َفاإِننْ اأَِمَن َبعنْ قنْ ُدوانْ َكاِتباً َفِرَهاٌن مَّ َومَلنْ جَتِ
َفاإِنَُّه  َها  ـُتمنْ َيكنْ َهاَدَة َوَمن  ـُتُموانْ ال�سَّ َتكنْ َوَل  ـُه  َربَّ الّلَ  ـِق  َيتَّ َولنْ اأََماَنَتُه  َن  اوؤنُْتِ

َمُلوَن َعِليٌم } )البقرة : 283(. ا َتعنْ ـُبُه َوالّلُ ِبَ اآِثٌم َقلنْ
• اأقيم هذا »امَلعِقد« من اأربع ِفقر )�شور كلية(. 
• الفقرة الأوىل فقرة )ال�شدقة: ي 274-261(.

• الفقرة الثانية فقرة )الربا: ي  281-275(
• الفقرة الثالثة فقرة املداينة واملبايعة :  ي: 282(

• الفقرة الأخرية فقرة الرهن:  ي: 284(.
األيف« وهو قائٌم بنْي )النجوم/  ن�شق هذه الِفقر فيما بينها هو »التَّ
ور/ الِفقر( على اأ�شا�ٍص من الأغرا�ِص واملقا�شد واملراِمي امَلْرحلّية  ال�شّ

. للقول، فلكّل ِفقرة مو�شوٌع له غر�ٌص َمْرحلٌيّ
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وانظْر يف ق�شة �شيدنا مو�شى - علْيه ال�ّشالم - مع العبد ال�شالح، 
ت بثالثة اأحداث: خرق ال�شفينة، ثم قتل الغالم، ثم بناء اجلدار.  مرَّ

اأحداٌث  وهي  بع�ٍص،  على  ها  بع�شُ َم  يقَدّ اأن  مُيكُن  اأّنه  الأمر  ظاهر 
ـَرت اأمَر �َشّيـِدَنا مو�شـى - علْيه ال�ّشالم  ة واحـدٍة ، ولكن اإن تب�شّ يف ق�شَّ
اأن  ة راأيت  ِبه ومنه قبل النبّوِة، وعالقة ذلك ب�ِشياق الق�شَّ - وما كان  
�شّيدنا مو�شى- علْيه ال�ّشالم -  قد مَرّ ُهَو بالأحداث الثالثة، ومل يتعجْب 

منها ، بل لو تذكرها ملا تعجب من �شنيِع اْلعبِد ال�شالح:

عليه  وتعاىل- مو�شى -  �شبحانه   - نبه اهلل  وقد   « البقاعّي:  يُقوُل 
ال�ّشالم - كما يف تف�شري الأ�شبهايّن وغريه   مبا فعل اخل�شر على ما وقع 

له هو من مثله �شواء ب�شواء:

يد  من  ناة  وباطنه  هلك  ظاهره  الذي  ال�شفينة  بخرق   - فنبهه 
الغا�شب - على التَّابوت الذي اأُطبق عليه ، واأُلقي يف اليِمّ خوفًا عليه من 

فرعوَن الغا�شب، فكان ظاهُره هلكًا وباطنه ناة. 
ويقتُل الغالَم على اأّنه كان مع�شوَم احلركة يف نف�ص الأمر يف قتله 

القبطّي ، واإن مل يكن اإذ ذاك يعلمه لكونه مل ُينّباأ. 
عليه   - �شعيب  لبناِت  �َشقيِه  على  اأجٍر  غري  من  اجلدار  وباإقامة   

ال�شالم - من غري اأجٍر مع احتياجه لذلك«)38(.
فهذه الأحداُث مرَتّبٌة زمنًيّا على ترتيب الأحداِث التي وقعت ملو�شى 

- عليِه ال�ّشالم - قبل نبوته.
ببع�شها،  الأحداِث  عالقة  اآخر،  وجٍه  من  الق�شة  هذه  يف  وننظر 

فنجد تـنا�شًبا : 
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ِفيه  اأّن  األفيَت  ال�شفينة(  )خرُق  الأول  احلدِث  يف  نظرت  ما  اإذا 
منجاًة جلماعٍة �شعاٍف من ظلِم �شلطاٍن ل طاقَة للمظلوم يف دفعِه ، وُهو 

ظلٌم من راٍع ملرعّي يف اإمرِته.  
مْن �شرِر  ِفيِه منجاًة  اأّن  األفيت  الغالم(  الثَّايِن )قتل  ويف احلدِث 

يكون من �شغري لكبرٍي، هو الوايل علْيه ، فهو ظلٌم من مرِعٍيّ لراٍع.
ويف احلدِث الثَّالِث ) بناء اجلدار لغالمني يتيمنْي( األَفيَت اأنَّ فيه 

مْنجاًة من �شرٍر من عامٍة ل�شغريين من اأنف�ِشهما .
اأنت ترى بنْي »الأّول« و»الثايِن« تقاباًل من وجٍه، وتـناظًرا من وجٍه، 
على  العجِز  »رّد  كــ  فهو  وجٍه.  تـناظًرا من  و»الثالِث«  »الأّوِل«  بنْي  وترى 
در«: فالثالُث �شرٌر يقع مّمن �شاأنهم اأن يكونوا رعاًة حماًة كافِلني  ال�شّ
ن �شاأُنه اأن يكوَن حامًيا لأ�شحاِب  لهذين اليتيمنْي، والأول �شرٌر يقع مِمّ

ال�ّشفينة راعًيا لهم معيًنا لهم على ح�شن طلبهم الرزَق احْلالَل.
رَر اآتًيا من قلِب الأ�شرة،  واإذا نظرت يف احلدِث »الثاين« راأيت ال�شَّ

مّمن يوؤّمل اأن يكوَن يوًما عوًنا لوالديه، ل اأن يرهقهما طغياًنا وكفَرا.
اآٍت من  وقايًة من �شرر  »الأّول«  يِف  اأخَرى، فرَتى  وتـنظُر من جهٍة 
ويف  )البن(،  داخلّي  �شرٍر  من  وقاية  »الثَّاين«  ويف  )امللك(،  اأعلى 

»الَثّالث« وقايًة من �شرٍر خارجّي )العامة(. 
وتـنظر، فرتى يف »الأّوِل« �شالح ال�شعِب قي�َص له من يدفع عنه ظلم 

ماليكه. 
ظلم  عنهما  يدفُع  من  لهما  قي�َص  الوالدين  �شالح  »الّثاين«  ويف 

وليدهما.
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ويف »الّثالث« �شالح الوالدين قي�ص لولديهما من يدفع عنهما ظلم 
الآخرين.

الح يف الأحداث الثالثة كهًفا يحفُظ اأهل ال�شالح، كما  فكان ال�شَّ
ورة. حفظ الكهف الفتية. فكان »الكهف« جديًرا اأن ت�شّمى ِبه ال�شُّ

يناظر  امللك(  ظلم  من  )الوقاية  »الأّول«  احلدَث  فتجُد  وتـنظر، 
ا. وقاية فتية الكهِف من ظلم امللك اأي�شً

اخَل�شر( جداًرا  ال�شالح:  )العبد  بناء  »الثَّالث« جتُد  ويف احلدِث 
ذي  بناء  يناظر  العامة  من  الغوغاء  عدوان  مْن  ليتيمني  كنًزا  يحفُظ 
ا�ِص من ُظلم الغوغاء: )ياأجوج  القرنيني )العبد ال�شالح( �شًدا يحفظ النَّ

وماأجوج(.
�شاحبه،  واإمياَن  اجلنتني،  �شاحِب  ُكفراَن  »الّثاين« جتُد  احْلدِث  ويف 
وما بينهما من منازعة يناظره كفران الغالم، ومنازعته والديه ، كما ي�شري 

اإلْيه قوله �شْبحانه وتعاىل: { َفخ�ِسينا اأن ُيرِهقُهما ُطغياًنا وُكفَرا }.
هذا  يف  الق�ش�شية  ال�شور  هذه  لن�شِق  عّدة  وجوًها  ثّم  اأّن  املهّم 
�شُق هو من باب تاأليف مكّونات  املعقِد مْن معاقِد �ُشورِة الكهف، وهذا النَّ
ُل َمعِقًدا. ُيجمُع اإىِل معاقد ترتّكُب مْنها ال�شورة  ة الواحدة التي ت�شكِّ الق�شّ

)الّن�ّص(.
وتـنظُر يف �ُشورِة »يو�شف« جتدها تاألفت من معقدين:

ا كان يف مقتبل اأمر«يو�شف« علْيه ال�ّشالم، وهو  •  املعقد الأول �شوٌر ممَّ
�شغري يف اإخوته.

•  واملعقد الآخر ما كان يف فتوته ، وهو يف بْيت �شيده ، وخمتتِم اأمِره.
كّل َمعِقٍد تكوُن من ثالث مراحل: مرحلة التاآمر، ومرحلة البتالء، 

ومرحلة الجتباء.
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اأوًل: يف املعقد الأول : 
ا كان يف مقتبل اأمر«يو�شف« علْيه ال�ّشالم ، وهو �شغري يف  �شوٌر ممَّ

اإخوته  )ي : 7-22( : جتده من ثالِث مراحل: 
•   املرحلة الأوىل: تاآمر اأخوِته ، ومتكِنهم من اأن ياأخذوه ، واأن يلقوا به 

يف اجلب )اآي : 18-7(. 
يف  كان  ما  هو  وال�شجن،  والأ�شر  البتالء  مرحلة  الثانية:  واملرحلة     •

، والتقاِطه وبيعه بثمن بخ�ٍص )اآي: 20-18(. اجُلبِّ
•   واملرحلة الثالثة :مرحلة الجتباء ، �شراء عزيز م�شر ، ونزوله منه 

منزلة علَيّة )اآي: 22-21(.
ثانًيا: يف املعقد الآخر:

ما كان يف فتوته، وهو يف بْيت �شيده، وخمتتِم اأمِره )اآي : 101-23(: 
والن�شوة:)اآي:  العزيز  امراأة  تاآمُر  التاآمر:  مرحـلة  الأوىل:  املرحلة    •

 .)31-23

•    واملرحلة الثانية: مرحلة البتالء: ال�ّشجُن )اآي : 42-32(.
•   واملرحلة الثالثة: مرحلة الجتباء، براءُته، خروجه واعتالوؤه منزًل 
رفيًعا يف ق�شر العزيز، وا�شتقداُم اأبويه، واإخوته، وعلو �شاأنهم. )اآي: 

.)101-43

هذا الّن�شُق يف بناِء كّل معِقٍد من  هو ما اأ�شمّيه » البناء الّتاأليفّي«، 
فهو ن�شٌق بنْي مكونات »املعِقد« .

لي�ص  )الف�شل(  »املعِقد«  مكونات  بنْي  يْربُط  ما  اأّن  يخَفى  ولي�ص 
بعالقٍة اإعرابية، ولي�ص مبعنى جزئّي حتمُله جملة نحوية، بل هو عالقٌة 

معنوية )غر�ص جزئي( تدور عليها مكونات »امْلَعِقد« )الف�شل( كّله .

***
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كيب(: ابع: )التَّ امل�ستوى الرَّ
وهو توّخي ما يكون بنْي معاين »املعاقد« )الف�شول( )اأي الأغرا�ص 
املرحلية/ اجلزِئّية للمعِقد( من عالقة  يف بناء الن�ّص )ال�شورة يف البيان 
القراآين اأو الق�شيدة، اخلطبة... يف بيان الإبداع الب�شرّي( َعَلى ح�شِب 
ومغزى   ، اأعظم  ومق�شوٍد  رئي�ص،  حمورّي  عر�ٍص  من  الّن�ّص  لهذا  ما 
ّ وحدة امْلغَزى، وهي وحدة  ا ُيحّقُق للن�صِ مركزّي ُي�شاق له الكالُم كّله  ممَّ

ها املرحلّية)39(. توؤلُف بنْي املو�شوعاِت املتعددِة املتنوعِة يف اأغرا�شِ
من هذا ما تراه من ن�شِق معاقد �ُشورة البقرة ، وقد تكلم العلماء يف 

هذا، واأبانوا عن الأق�شام )املعاقد( التي تركبت منها ال�شورة.
وكذلك ميكنك اأن تراجع الَنّظر فيما اأَبْنـُتـُه لك يف �شورة »يو�شف« 
حددتهما،  معِقدين  من  ال�ّشورة  بناِء  اإىل  اإ�شارٌة  ذكرُت  فيما  كان  فقد 

وحّددُت ما ت�شكل مْنه كّل »معِقٍد«.  
ولك اأن تنظر �شورة ) ال�شحى(. يُقول اهلل �شبحانه وتعاىل :

 * �َسَجى  اإَِذا  ِل  َواللَّـينْ  * َحى  َوال�سُّ الّرحيِم   حَمِن  الرَّ الِل  ِب�سِم   }
َف  َوَل�َسونْ  * ِمَن الأُوىَل  لََّك   ٌ َوَلالآِخَرُة َخينْ  * َقلَى  َوَما  َك  َربُّ َعَك  َودَّ َما 
�َساًل  َوَوَجَدَك   * َفاآَوى  َيِتيماً  َك  َيِجدنْ اأَمَلنْ   * �َسى  َفَتنْ َرُبَّك  ِطيَك  ُيعنْ
اِئَل  ا ال�سَّ َهرنْ * َواأََمّ َيِتيَم َفال َتقنْ ا النْ َنى * َفاأَمَّ َفَهَدى * َوَوَجَدَك َعاِئاًل َفاأَغنْ

ثنْ } )ال�شحى : 22-1(. َمِة َرِبَّك َفَحدِّ ا ِبِنعنْ َهرنْ * َواأَمَّ َفال َتننْ
فهذه اإحدى ع�شرة اآية هي اأربعُة معاقد على النحو التايل:

ِل اإَِذا �َسَجى َحى َواللَّينْ حَمِن الّرحيِم َوال�سُّ •   { ِب�سِم الِل الَرّ
َف  ٌ لََّك ِمَن الأُوىَل * َوَل�َسونْ َعَك َرُبَّك َوَما َقلَى * َوَلالآِخَرُة َخينْ •  َما َوَدّ

�َسى  ـَك َفَتنْ ِطيَك َربُّ ُيعنْ
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َعاِئاًل  َوَوَجَدَك  َفَهَدى*  َوَوَجَدَك �َساًل   * َفاآَوى  َيِتيماً  َك  َيِجدنْ اأَمَلنْ    •
َنى * َفاأَغنْ

َمِة َرِبَّك  ا ِبِنعنْ َمّ * َواأَ َهرنْ اِئَل َفال َتننْ ا ال�َسّ َهرنْ * َواأََمّ َيِتيَم َفال َتقنْ ا النْ •  َفاأََمّ
ثنْ }. َفَحِدّ

َذا �َسَجى }. ِل اإِ َحى َواللَّينْ ا�شتفتحت ال�شورة بالق�شم: {  َوال�سُّ
وجاء جواب الق�شم من ثالث جمل:

 * الأُوىَل  ِمَن  لََّك   ٌ َخينْ َوَلالآِخَرُة   * َقلَى  َوَما  َرُبَّك  َعَك  َوَدّ َما   }
�َسى }.   ـَك َفَتنْ ِطيَك َربُّ َف ُيعنْ َوَل�َسونْ

فهذا ميثُل الوعد الإلهي لنبيه �شّلى اهلُل علْيِه و�شّلم ليطمئّن فوؤاده، 
ومن َثم لْن يجد التوج�ُص خيفة اأو القلُق �شبياًل اإىل قلِب النبّي �شّلى اهلُل 

علْيِه و�َشّلم . 
واإذا نظرت يف هذه اجلمل األفيت كَلّ جملٍة حتمُل وعًدا بنعمٍة جليلة، 

رّتبت ، ون�شقت ن�شًقا بديًعا.
ثم جاء ما يزيد هذا الوعد قراًرا يف قلِبه ، بتذكريه وتقريره بنعٍم 
�شبقت علْيه من رِبّه �شبحانه وتعاىل منذ اأن ن�شاأ اإىل اأْن جعله نبًيّا، جتُد 
ا ثالث جمٍل )اآيات( كّل جملٍة )اآية( حتمُل نعمة اأنعمها عليه:   هذه اأي�شً
َوَوَجَدَك َعاِئاًل  َوَوَجَدَك �َساًل َفَهَدى *   * َفاآَوى  َيِتيماً  َك  اأَمَلنْ َيِجدنْ  }

َنى}.   َفاأَغنْ
هذا ال�شتفهام الإقرارّي ميالأُ القلَب يقيًنا، وهو يف هذه احلقبة من 

الّدعوة �شديد الحتياِج اإِىَل ذلك امَلدِد الرّبايّن.
وتـنظر، فتجُد هذه اجلمَل الثالَث من�شوقًة على الّنحِو الذي جاءت 
َعَك  َودَّ َما   } الأّول:  اْلِق�ْشِم  يِف  فالأوىل  ال�شابقة،  )الآيات(  اجلمُل  عليه 
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َيِتيماً  َك  َيِجدنْ اأَمَلنْ   } الّثاين:  اْلِق�ْشِم  يِف  الأوىل  تعادُل   { َقلَى  َوَما  َك  َربُّ
َفاآَوى}. 

ٌ لََّك ِمَن الأُوىل } تعادل  والثانية تعادل الثانية: { َوَلالآِخَرُة َخينْ
الثانية: { َوَوَجَدَك �َساًل َفَهَدى }.

َوَوَجَدَك  الثالثة: {  تعادل  �َسى }  َفَتنْ َرُبَّك  ِطيَك  ُيعنْ َف  َوَل�َسونْ والثالثة: { 
�َساًل َفَهَدى }.

له،  بالأدِب  لت  تكفَّ قد  جتدها  الأخرية،  الثالث  الآيات  يف  وتـنظر 
ِتِه ومعها ما فعل اهلل �شبحانه وتعاىل  وتربيِته، ودعوِته اإىل اأن يفعَل يف اأَُمّ

معه :
َمِة  ا ِبِنعنْ َهرنْ * َواأَمَّ اِئَل َفال َتننْ ا ال�سَّ َهرنْ * َواأََمّ َيِتيَم َفال َتقنْ ا النْ { َفاأَمَّ

ْث }. َرِبَّك َفَحدِّ
َهرنْ }  تعادل الأوىل يف  َيِتيَم َفال َتقنْ ا النْ وتـنظُر فتجُد الأوىل: { َفاأَمَّ
َك َوَما َقلَى /َوَلالآِخَرُة  َعَك َربُّ الق�شمني )املعقدين( ال�شابقني : { َما َودَّ

ٌ لََّك ِمَن الأُوىل }.  َخينْ
َهرنْ } تعادل  اِئَل َفال َتننْ ا ال�سَّ وجتد الثانية من الق�شم الثالث: { َواأََمّ
ٌ لََّك ِمَن الأُوىل/ َوَوَجَدَك  الثانية من الق�شمني الأولني : { َوَلالآِخَرُة َخينْ

�َساًل َفَهَدى }.  
ثنْ } تعادل  َمِة َرِبَّك َفَحدِّ ا ِبِنعنْ وجتد الثالثة من الق�شم الثالث: { َواأَمَّ
�َسى/ َوَوَجَدَك  ِطيَك َرُبَّك َفَتنْ َف ُيعنْ الثالثة من الق�شمني الأولني: { َوَل�َسونْ

َنى }.  َعاِئاًل َفاأَغنْ
ل  »معقد«  كّل  اآيات  بنْي  الأفقي  المتداد  على  ات�شاًقا  وبذلك جتد 

يخفى علْيك.
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وجتد ات�شاًقا على المتداد الراأ�شّي فيه لطٌف :
َيِتيَم  ا النْ َك َيِتيماً َفاآَوى/ َفاأَمَّ َك َوَما َقلَى/ اأَمَلنْ َيِجدنْ َعَك َربُّ { َما َودَّ

.{ َهرنْ َفال َتقنْ
ا  َواأََمّ  / َفَهَدى  �َساًل  َوَوَجَدَك  الأُوىل/  ِمَن  لََّك   ٌ َخينْ َوَلالآِخَرُة   }

َهرنْ }. اِئَل َفال َتننْ ال�سَّ
ا  مَّ َواأَ َنى/  َفاأَغنْ َعاِئاًل  َوَوَجَدَك  �َسى/  َفَتنْ َرُبَّك  ِطيَك  ُيعنْ َف  َوَل�َسونْ  }

ْث }. َمِة َرِبَّك َفَحدِّ ِبِنعنْ
انية يوؤّكد  هكذا جتد كَلّ نعمٍة تبداأ بوعٍد، يتلوها تقريٌر ب�شبِق ِمَنٍح رَبّ

الوعد ، ُثّم اإغراء بفعل ي�شمن حتقيقه ا�شتمرار امِلَنَح العطايا. 
َحى منوذًجا ظاهًرا باهًرا قريَب الإدراِك، متباعًدا  ُتعدُّ �شورُة ال�شُّ
ورة  ل�شُ الرتكيبّي  البناِء  لن�شق  النظر  اأهل  بنْي  الختالف  جمال  عن 

املعنى، ومن َثّم اآثرُته هنا بالَنّظر يف هذا البحِث الوجيز)40(.
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الهوام�ض

)1(  دلئل الإعجاز. عبد القاهر اجلرجاين . قراءة حممود �شاكر. ط: املدين . ن�شر اخلاني 
مب�شر: �ص 81.

)2(  ال�شابق : 43.
حابة. )3(  البخاري : كتاب اجلهاد، وم�شلم كتاب: ف�شائل ال�شّ

)4(  البيان والتبيني للجاحظ: حتقيق عبد ال�شالم هارون – ن�شر اخلاني . ط )7( 1418هـ،  
ج1، �ص 87 .

)5(  لي�ص هذا من عبد القاهر معابة ل�شابقيه بل هو و�شف ملا كان منهم يف زمانهم، وكان غري 
�شاٍر باأهل ذلك الزمان ، ففي ما �شنع علماء ذلك الزمان كفاية لأهله، واإن مل يكن فيه كفاية 
لأهل الأزمنة من بعدهم، وهذا واجب علماء كل زمان اأن ُيغنوا اأبناء زمانهم، فاإن فعلوا فقد 

اأدوا ما علْيهم.  
)6(  دلئل الإعجاز : 34 . 

         يقول عبدالقاهر ووجدت املعول على اأن هاهنا... يفيد اأن ذلك ما كان يعول علْيه يف الزمان 
لة خمرجة اخل�شائ�ص واملزايا من معادنها. ال�شابق اإل اأّن الإبانة عنه مل تكن مف�شّ

        وهذا ما ي�ْشعى عبدالقاهر اإىل خدمة العلم من خالل التف�شيل والتبيني وا�شتخراج اخل�شائ�ص 
واملزايا، وحترير الوجوه، وتبيان النظائر، وما يكون من فروق.

)7(   قال اجلاحظ: »قال ابن الأعرابّي : قال معاوية بن اأبي �ُشفيان ل�شحار بن عّيا�ص العبدّي: 
دورنا، فتقذفه عَلى األ�شنتنا«، )البيان  ي�ُص ِبِه �شُ ما هذه البالغة التي فيكم ؟ قال: »�شْيٌء جَتِ

والتبيني: 96/1( .
.54  - )8(  دلئل الإعجاز: 53 

)9(  ال�شابق :  64.
)10(  )والأربعة الأخر متثل فنون الت�شكيل: )ت�شكيل البناء على تنوع م�شتويات بنائه(.

            وهذا يعني اأّن فنون الت�شكيل �شربان كليان: )�شياغة وت�شوير( و)ن�شج وحتبري(. 
ياغة« مبداأ، و»الّت�شوير« غاية هذه ال�شياغة وبديعها، فهنالك �شياغة غري م�شورة،           »ال�شّ

واأخرى م�شورة.  
        و»الّن�شج« مبداأٌ، و»التحبرُي« غاية هذا الن�شج وبديعه، فهناك ن�شج غري حمرّب، ون�شٌج حمرّب.

          وعبدالقاهر اأ�شار اإىل اأّن هنالك كالًما  مزيته من نظمه دون لفظِه، واأّن هنالك كالًما مزيته 
من نظمه ولفظه ، فما كان من نظمه وحده فهو �شياغة اأو ن�شج، وما كان من نظمه ولفظه ، 

فهو �شياغة م�شورة، ون�شج حمرّب.
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        ولي�ص يخفى اأّن طريقة الت�شكيل �شياغة لي�شت هي طريقُة الت�شكيل ن�شًجا، ول�شّيما يف م�شتوى 
ال�شياغة تفاعل عنا�شر  . يف  ببع�شها  ن�شًجا  واملكونات  ها،  ببع�شِ املكونات �شياغة  عالقات 
وجودها  يف  خ�شائ�شها  من  �شْيٍء  على  اجلمعي  وجودي  يف  العنا�شر  تبقى  ول  ومتاهي، 

الفردي.
ها يِف             ويف »الّن�شج« تناظر اأجزاء، ويبقى للعنا�شر يف وجودها اجلمعي �شْيٌء من خ�شائ�شِ
وجودها الفرِدّي، وهذه الأمناط والفنون الت�شكيلية  متنوعة وفق اأنواِع املعاين التي ُت�َشّكل ، 
فلي�ص منهاج الت�شكيل �شياغة هو منهاج الت�شكيل ن�شًجا... جممل القول اأن البناء عالقات 

)راأ�شية( ت�شاعدية ، والت�شكيل عالقات متّددّية )اأفقية(.
         وكّل م�شتوى مْن م�شتوياِت البناء ميكن اأن جتري ِفيه الفنون الت�شكيلية الأربعة وفًقا لطبيعة 
اأو  �شياغة...  كٌلّ  يكون  اأن  ميكن  املعقد  اأو  فاجلملة  البنائّي.  امل�شتوى  يحمله  الذي  املعنى 

حتبرًيا. فلي�ص الأّول ت�شكيال مرتبًطا بالأّول بناًء.... اإلخ.
)11(  دلئل الإعجاز : 39.

مطبعة   )1( ط   ، �شاكر  حممود  وتعليق  قراءة   ، اجلرجاين  عبدالقاهر   ، البالغة  اأ�شرار    )12(
املدين، 1412، �ص 5.

اًل من كالِم عبدالقاهر اجلرجاين،  ورة املعنى موؤ�شّ )13(  وهذا الذي بينُته لك من م�شتويات بناِء �شُ
جتد له �َشبيًها عند برهان الّدين البقاعّي)ت: 885هـ( يف مقدمة تف�شريه )نظم الدرر من 
تنا�شب الآيات وال�شور(، واإن كان على نحٍو مقارٍب، ل مطابٍق،  فقد جعل الّنظم �شربني : 

الأوُل نظٌم تركيبّي، والآخُر نظم ترتيبّي.
ا ببناء اجلملة والآية، والآخر: )الرتتيبّي( ما كان              وهو يجعل الأّول )الرتكيبّي( ما كان خمت�شًّ
يف نظم الآيات والف�شول وال�شورِة وال�ّشور الُقْراآنية. وبنّيٌ اأّن ما ذهب اإليه من ت�شمية امل�شتوى 
الأول )النظم الرتكيبي( خمرُجه القوُل بالرتاكيب النحوية  وبنّيٌ اأَنّ »الرتتيب« عنده يعادُل 
ا بينُته لك: )الرتتيب والتاأليف والرتكيب(، وهي مباينات ا�شطالحية .  ثالثَة م�شتويات مَمّ

ول م�شاحة يف ال�شطالح بني بالغّي ومف�ّشر.
           ولعَلّه مَلّا كانت امل�شتوياُت البنائية الَثّالثة الأخرية: )الرتتيب والتاأليف والرتكيب ( تتفق يف اأَنّ 
العالقات يف كٍلّ منها بنْي العنا�شر لي�شت عالقات نحوّية كان ي�شرًيا اأن ُتدرج حتت جتّمٍع كلّي 

ع يف امل�شتوى الّكّمي لعنا�شر البناء اأطلق علْيه )النظم الرتتيبّي( وهي من بعد تتنَوّ
؛ لأّن بع�ص �شور القراآن الكرمي، ول�شَيّما املكية ل تتكّون من  )14(  قلت هنا : »يف غالب الأمر« 
ول(  بل من فقر، بل اإن بع�شها ليعدو اأن يكون اأ�شلوًبا واحًدا كما تراه يف �شورة  »معاقد« )ف�شُ

» والع�شر« .
بياِن  يف  كثرًيا  يقارنه  اآخر  م�شطلٌح  فَثم  اخل�شائ�ص«،   « م�شطلح  مدلول  بينت   ما  اإذا    )15(

عبدالقاهر: هو م�شطلُح »املزايا«.
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البيانية التي تنتجها اخل�شائ�ص النظمية...             مدلوُل هذا امل�شطلح »املزايا« هو الفوائد 
والرتكيبية، فمنزلة »املزايا« من اخل�شائ�ص منزلة الثمرة من ال�شجرة ، وهذه املزايا تتنوع 
من اخلا�شية الواحدة بتنوع ال�شياق، فــ »التنكري« خا�شية قد تكون مزيته  البالغية التعظيم 
يف �شياٍق ، ويف ثاٍن التحقري، ويف ثالٍث العموم... وكذلك التقدمي له خ�شائ�ُص عدة ، وعلى 
من  ا�شتنتاجها  يف  اأثٌر  للمتدبِر  يكون  و«املزايا«   ، رفة  �شِ مو�شوعية  فـ«اخل�شائ�ص«  ذلك 
الأديب  وكاأّن   ، الفوائد  بها  وي�شتنبط  ي�شتنتج  التي  اأدواته  وتنوع  لقدرة  وفًقا   » »اخل�شائ�صِ
قا�شٌم  اأنا  اأي   . معٍط  وتعاىل   �شبحانه  واهلل  قا�شٌم  اأنا  اإمنا  املتدبر  لل�شامع  يُقول  البليغ  اأو 
اخل�شائ�ص بنْي ال�شامعني بال�ّشوية ، واهلل �ُشبحانه وتعاىل  ُمعٍط املزايا كّل على قدره. { ُكال 

ُظوًرا } )الإ�شراء: 20(. ُدّ َهوؤُلِء َوَهوؤُلِء ِمننْ َعَطاِء َرِبَّك َوَما َكاَن َعَطاُء َرِبَّك حَمنْ ُنِ
وظيفية  عالقاٍت  من  للكلم  )اللغوية(  الو�شعية  املعاين  بنْي  يكون  ما  هي  النحو  معاين   )16(
تنّوع  على  يعني  الذي  هو  الوِظيفّية  امْلعاين  هذه  وتنوع  ذلك،  ونحو  واملفعولية،  كالفاعلية،   ،
بــ  ُي�شمى  ما  لها  يحقق  مّما  قليلة،  املواد  كانت هذه  واإن  اللغوية،  للمواد  الرتكيبية  الأمناط 

»الوجوه«  و»الفروق الرتكيبية«.
         قولك: اأعان حممد املظلوم، جتد لكل كلمٍة من هذه اجلملة معنيني:  معنى لغوي هو الذي 
اللغوية. ومعنى وظيفي، هو الذي نح�شُل علْيه من عْلِم الإعراب  نح�شل عليِه من املعاجم 

)النحو(. 
يتنا�شب  اللغوي ل  املعنى  يكون  كلمة، فقد  لكل  املعنيني  بنْي  تواُءٌم  يكوَن هنالك  اأن            ولبد 
»التعبري«،  الإخبارية:  وظيفتها  توؤدي  ولن  اجلملة،  بناُء  يتحّقُق  فال  الوظيِفي،  املعنى  مع 
و»الت�شوير«،  فمن قال: »اأعان الهواُء اجلبل«، ل يكون قوِله هذا  قيمة اإعالمية ، فهو جملٌة 
معنى  لها  كلمٍة  كّل  اأّن  مْن  غم  الَرّ على  الإعالمي(،  )الإخباري/  البياين  املعنى  من  فارغة 
لغوي، بْيد اأّن هذا املعنى اللغوي ل تتحقق يف بْينه العالقات الوظيفية اّلتي حتققت يف اجلملة 

ال�ّشابقة )اأعان حممٌد امْلظلوم(.   
)17( دلئل الإعجاز، ط: �شاكر، �ص : 393 .

)18( اأ�شرار البالغة ،  �ص : 7.
)19( قوله { واأّنه تعاىل جد ربنا } وما �شاكله يف الآيات فيه قراءتان:

          الأوىل قراءة اجلمهور بك�شر همزةاإنا عطفا على { اإنا �سمعنا } الذي هومقول القول،
        والقراءة الأخرى حلف�ص وابن عامر واأبي جعفر وحمزة والك�شائي وخلف بفتح الهمزة فهو 
ا ِبِه } من غري اإعادة العامل مع املعطوف،وهونهج  معطوف على على املجرور بالباء يف { َفاآَمَنّ
يف العربية، ول�شيما اأن حرف اجلر يكرث حذفه مع)اأن( ويف القراءتني هومن عطف املفرد 

على املفرد، فكان من قبيل النظم.
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)20( ينظر  نظم الدرر يف تنا�شب الآيات وال�شورلربهان الدين البقاعّي، حتقي : عبدالرزاق غالب 
  .)149  - املهدي، ط: دار الكتب العلمية، بريوت، 1415، ج/، 8، �ص:  148 

)21( ينظر  ال�شابق ج:  8 �ص : 333.  
)22( دلئل الإعجاز،  ط: �شاكر، �ص : 535 .

)23( هنالك وجوه اأُخر، ل يكون هذا البيان عليه ثالث  جمل ، منها اأّن )الكتاب( بدٌل  من ا�شم 
قبيِل  مْن  الكالُم  يكون  وبذلك  ثاٍن،  خرٌب  وهدى  اأّول،  خرٌب  فيه(  و)لريب  )ذلك(  الإ�شارة 

»النظم« : امل�شتوى الأّول والأدنى.
ا الوجه الأول الذي اخرتته هنا ، فلدينا ثالث جمل بْينها كمال ات�شال، وا�شم الإ�شارة مرجعه               اأَمّ
راَط  ّ ال�شِ )اإِهِدَنا  »الفاحتة«:  �شورة  يف  اإليه  الهداية  املطلوب  امل�شتقيم  ال�شراط  هو  عندي 
املُ�ْشتِقيم( فكانت ا�شتجابة الدعاء يف قوله تعاىل يف اأوِل �ُشورِة البقرة )ذلك الكتاب( فكاأنه 
قيل ذلك ال�شراط امل�شتقيم الذي طلبتم الهداية اإليه هو الكتاب، فقوله )الكتاب( خرٌب عن 
ا�شم الإ�شارة )ذلك( وهذا الوجه يربُز فيه التوا�شل والتنا�شق، بل الت�شاعد يف حركة املعنى 

القراآين على ما ل يخفى علْيك. 
)24( دلئل الإعجاز : 227.

)25( علينا اأن نكوَن على ُذكٍر ِمْن اأّن الَتّوكيَد، اأوالَتّبيني املعنوَيّ اّلذي يعتُدّ ِبه البالغيون يف باب 
عالقاِت اجلمل ، والِفقِر  لي�ص هو الَتّوكيَد والّتبِينَي النحوّي الذي يعتُدّ ِبه الُنّحاة، فما يعتُدّ ِبه 
النحاُة هو من قبيِل العالقاِت الإعرابية،  وما يعتّد ِبه البالغيون مْن قبيل العالقاِت املعنوّية، 

ل الإعرابية.
)26( القوُل بجواز تقدم جواب ال�شرط عليه هو مذهب من مذاهب اأهل العلم بالنحو، وثَمّ طائفٌة 
تذهُب اإىل اأّنه لي�ص باجلواِب، بل هو دليٌل عليه، واجلواُب حمذوف، لكْن يبَقى عليهم بياُن 
ا الَتّقدمي، فهو لال�شتهالِل بالنتيجِة مطلقًة، ُثَمّ ياأِتي تقييُد  ي احلذِف، ُثم الَتّف�شرُي، اأَمّ مقت�شِ
اأكرمَت  اإذا  اأزورك  ل�شاحبك:  تُقول  الَتّقييد،  ُثَمّ  الإطالِق  قبيل  من  فهو  رط،  بال�َشّ حدوِثها 
ن  حمّمًدا. فاأنت حني ت�شتهل بقولك »اأزورك« يتهَلّل ال�شامع بوعدك ، فاإذا جاء ال�شرط  متَكّ
، فيحر�ُص  ال�شرط  بتحقق هذا  اإل  يكون  لن   ، ه  ف�شَرّ  ، به  ُوعد  ما  اأن  اأدرك  لأّنه   ، وعيه  يف 
نعة  على حتّققه. والحتكام اإىل املعنى والغر�ِصِ وال�ّشياِق اأعلى عندي من الإحتكام اإىل ال�شّ
دارة ، ول تعمل فيما قدم  رط كاأداة ال�شتفهام لها ال�شَّ الّنحوية وحدها. والقوُل باأَنّ اأداة ال�َشّ

عليها ليلزم الت�ّشليُم به.
           )ينظر يف م�شالة جواز اأو منع تقدمي اجلواب على ال�شرط:  الإن�شاف يف م�شائل اخلالف 
بني النحويني الب�شريني واْلكوفيني لأبي الربكات بن الأنباري، حتقيق : حممد حميي الدين 
الع�شرية  املكتبة  2، �ص511-517، ط:  ج  والثمانني )87(،  ال�شابعة  امل�شاألة  عبد احلميد: 

1424هـ، بريوت .

)27( البيت من ق�شيدة رثى بها ابن عمه : ثعلبة بن عوف بن مالك بن �شبيعة،وقد قتلته بنو تغلب، 
وكان املرق�ص معه، فاأفلت منه دون ابن عمه. مطلعها )بحر ال�شريع(.     
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         الّن�شُر م�ْشٌك، واْلوجوه دنـا نري، واأطراُف اْلبناِن  َعنْم
دار  الأكرب �ص76، حت:كارين �شادر،  املرق�ص  ديوان  الق�شيدة )14( من  املرق�شني:  ديوان          

�شادر، بريوت.
ْعِر ُجماًل قد  ال�ِشّ اأن تنظَر فيما كاَن من  )28( يُقول عبدالقاهر: »ويزيدك ا�شتب�شارًا فيما قلناه 

�شُر ِم�ْشٌك والوجوه دنانرُي  واأطراُف الأكِفّ َعَنْم. ها على بع�ٍص بالواو كقوله: الَنّ ُعِطَف بع�شُ
          وذلك اأنك ترى الذي تعِقُله من قوِله : » الَن�شُر م�شٌك » ل ي�شرُي بان�شمام قوله : » والوجوُه 
قوِله  تعقِل من  . كذلك ترى ما  باقيًا على حاله  تراه  بل  الذي كان  �شيئًا غري  اإليه   « دنانرُي 
»والوجوُه دنانرُي » ل يلَحُقه تغرُي بان�شمام قوله: »واأطراُف الأكِفّ َعنم »اإليه« )دلئل الإعجاز 

: �ص /535(. 
عر )اأي لأجل وزن          ويُقول يف »اأ�شرار البالغة«: »اإمنا يجُب ُحْفُظ هذا الرتتيب فيها لأجل ال�ِشّ
ال�شعر(، فاأّما اأن تكون هذه اجلمل متداخلًة كتداخل اجلمل يف الآية، وواجبًا فيها اأن يكون لها 
ٌة  ورٌة خا�شّ َن�شٌق خم�شو�ص كالن�شق يف الأ�شياء اإذا ُرِتّبت ترتيبًا خم�شو�شًا كان ملجموعها �شُ

رة فال« )�ص 110(، مقَرّ
           فهو اإمنا يتكلم يف �شاأن بنية الت�شبيه، ولي�ص يف بناء البيت، ولي�ص يخَفى اأن جملة )الن�شر 
قيد  اأو  اإعرابّي  حكم  يف  ي�شاركها  مل  دنانري(  )الوجوه  عطف  واأن  ابتدائية،  جملة  م�شك( 
معنوّي ،ولذا ل اأذهب اإىل اأن هذا الذي بينهما من ترابط من قبيل »النظم« بْل هو عْندي من 

قبيل« الرتتيب الذي العامل فيه املعنى، والغر�ص.
        جممل القول اأن ما كان عامل الربط غري لفظّي بل كان معنويًّا، فهو اإىل الرتتيب، ل النظم.

 : حتقيق   ، للزخم�شري  التاأويل،  وجوه  يف  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الك�شاف   )29(
عبدالرزاق املهدي، ط: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، ج : 747/4.

         وينظر معه مفتاح العلوم لل�شكاكي، ط1، �شنة 1356هـ م�شطفى احللبي، �ص : 124، وتف�شري 
التحرير والتنوير للطاهر بن عا�شور، ط : دار �شحنون للن�شر والتوزيع - تون�ص، 1997م،  : 

.304/30

)30( دلئل الإعجاز: 97-96. 
)31( ال�شابق بت�شرٍف ي�شري. 

)32( اأ�شرار البالغة ، قراءة �شاكر، �ص 10-9.

ــّلــمنْ ـــ ـــ ـــ ـــ لـــــو  كـــــان ر�ـــســـــــــــــــٌم نــاطــــــــــــــٌق كـــ
َقـــــلـــــــــــــــــمنْ الأدمِي  ــِر  ـــ ظــهـــ يِف  رّقــــ�ــــَض  
ـُـمنْ ــجـــ ـــِبـــي ، َفـــعـــيـــِنـــي  مـــــاوؤَُهـــــا يــ�ــسنْ َقـــلنْ
ــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّم ـــــــُوُه  فــاعنْ ــــ ــــ نــــــّوَر ِفــيــهــا زهــــ
ـــــمنْ ـــ ـــ ـــ ــَهـــ ــــــننْ  َمــلنْ ــُل ِم ـــ ـــ ـــ ـــ كــــاأّنــــهــــَنّ الــّنــخـــ

ــمــٌم ـــ ـــ �ــسَ جُتــــيــــَب  اأننْ  بــــالــــّديــــار  هـــــلنْ 
ـــوُم  كــَمـــــا ــــ ــــ ــــ ـــسُ ـــّر� الــــــــداُر قـــفـــٌر ،  وال
ــــتــــي  تــبـــــــــــلـــــــــــــــــــــــتنْ ــمــاَء اّل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ديـــــــاُر اأ�ــس

ــهــا َثـــــئـــــــــــــــــــــــٌد ـــ ـــ ــُت ــبنْ ــــالًء َن ــت َخـــــ ـــ اأ�ــســحـــ
ـــرًة ــــ ـــاِك بـــــلنْ هـــــلنْ �ـــَســـجـــتـــَك الـــّظـــعـــُن َب
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)33( جمهرة البالغة �ص51، لعبداحْلميد الفراهي، نقاًل عن بحث )م�شتويات الكالم البليغ عند 
عبد القاهر( للدكتور �شالح بن �شعيد الزهراين. جملة عالمات، نادي جدة الثقايف، ج44، 

جملد 11 )ربيع الآخر: 1423هـ(.
اعية اإىل اهلل  �شبحانه  )34( ترتيب الآيات يف مطلع �شورة املدثر بالُغ الدقِة، وهو ميثل منهاج الَدّ
تف�شري  فلينظر:   ، املطلع  هذا  اآيات  ن�شق  بالغة  يف  التب�شر  من  مزيًدا  �شاء  من   ، وتعاىل 

التحرير والتنوير : 274/29.
)35( دلئل الإعجاز: 39.

)36( اإذا ما كان النظم، يف اأ�شل دللته اللغوية يحمل معنى اجلمع كيف كان واتفق، وكان الرتتيب 
�شكلّي،  معيار  وفق  الأ�شياء  ترتب  فقد  معنوّي،  اأو  عيار ح�شّي  اأي  وفق  املن�شق  يحمل اجلمع 
ولكنك لن توؤلف بينها وفق معيار �شكلي، فاإَنّ  التاأليف يحمل جمًعا يالحظ فيه عالقة الألفة 

والتواد بني الأ�شياء، وهذا ل يكون اإل بعامل جوايّن.
ورة املعنى عوامل              وهذا يهِدي اإىل اأن عوامل التالِقي بني مكونات هذا امل�شتوى من بناء �شُ

ورة املعنى يف »املعقد« )الف�شل(. جوانية غائرة ممتّدة، وهذا ما يتالءم مع بناء �شُ
)37( اأ�شّمي ما ُي�شّمى« ف�شال« وهو ما تكون من �شوٍر كلية )فقر( »معِقًدا« ول اأرغب يِف ت�شميته 
»ف�شاًل« فا�شُم »املعقد« اأدّل على العالقة القائمة بني مكوناته، واإن كان يف م�شطلح »الف�شل« 
دللٌة  على التف�شيل ، ل ف�شٍل بني املكونات، فاإَنّ دللة »املعِقد« على التما�شك والت�شابك، 

اأقرُب واأمكن يف النف�ِص، لذا اأطلقت عليه »معِقًدا« ولعّلي اأكون م�شيًبا.
)38( نظم الدرر، للبقاعي: 496/4.

)39( فكرة املغزى املركزي، واملق�شد الأعظم للن�شّذ فكرة عربّية ُعِنَي ِبها الأئمة يف علوِم القراآن 
اْلكرمي، ولذا ن�شاأ عندهم ما ُيعرُف بعلم مقا�شد ال�شور القراآنية، وهذا العلُم جعله ُبرهان 
الدين البقاعّي )ت: 885هـ( �شابًطا لـ »علم املنا�شبات«، فقد كان »علم املنا�شبات« مْن قبله 
غري خا�شٍع لـ »علم املقا�شد«، فكانت عناية جمهرة املف�شرين من قبِل البقاعّي معنّيًة مبنا�شبة 
الآيات بع�شها ببع�ص، دون اأن تخ�شع هذه املنا�شبات ملغزى كلّي هو منها مبثابة الروِح ال�ّشاري 
يف كّل مكونات ال�شورِة ، وما كان من بع�ٍص اأهل العلم ال�ّشابقني علْيِه يِف هذا كالرازّي مل يكن 
د« وهذا ما اأ�شافه  مطرًدا يف اأعمالهم ، فجاء البقاعّي واأخ�شَع علَم املنا�شبات لـ »علم املقا�شِ
البقاعّي اإىل »علم  املنا�شبات« ، ولذا تراه يف كّل �ُشورة ُيعنى  ِباأمرين رئي�شنِي: الأمر الأول : 

ود الأعظم لل�شورة. بيان املق�شُ
ود الأعظم.              والأمر  الآخر: بياُن منا�شبة ا�شِم ال�شورِة للمق�شُ

�شوِء  يف  اهلل  اإىل  الّدعوة  »منهج  بحٍثي:  راجع  الرتكيبّي  للبناء  التطبيقّي  البيان  من  ملزيد   )40(
البناِء الرتكيبّي يف �شورة النحل« املن�شور يف اجلزء الأول من بحوث ندوة كلية اللغة العربية 
يف جامعة الإمام حُمّمد بن �شعود الإ�شالمية بالريا�ص ، حتت عنوان  »الدرايات البالغية: 

الواقع واملاأمول«.
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املناظرة الرتاثية

بحث يف البنية املفهومية وال�ضوابط املنهجية

العيا�شي اإدراوي)*(

متهيـــــــــد:
لي�س ثمة ما مييز مفهوم املناظرة و»م�سلك التناظر« يف الفكر العربي 
الإ�سالمي اأ�سد من قيامهما على »احلوار العقالين« الذي  ياأخذ بوجوه 
الربهان الطبيعي القائم على التدافع الكالمي املف�سي اإىل البحث عن 
التوحد من خالل  الختالف، والتفاهم بعد النزاع، بل والبحث امل�سرتك/ 
اجلماعي عن احلقيقة - اأيًا كان جن�سها وف�سلها - ا�ستنادا اإىل قواعد 

تبليغية و�سوابط تهذيبية.
من  ن�سيبه  اأخذ  ول  التطبيق  من  حظه  منهج  ينل  مل  اأنه  ومعلوم 
التعميم على جميع جمالت املعرفة املو�سولة بالعطاء الفكري الإ�سالمي 
فل�سفيا  خ�سبا  اأك�سبه  مما  منها،  املناظرة«  »منهج  واأخذ  نال  مثلما 
املق�سودة  باملنازعة  لال�ستغال  اآلية  قط،  تكن،  مل  فاملناظرة  متفردًا. 
واإمنا  الإ�سالمية،  العربية  الثقافة  »كماليًا« يف  كانت منهجًا  ول  لذاتها، 
عدت و�سيلة من و�سائل تنمية املعرفة ال�سحيحة، واأداة اأ�سا�سية للتفكري، 
وطريقة للتاأليف  وممار�سة عقالنية الق�سد من ورائها التعاون على بلوغ 
احلق وك�سف ال�سواب. واأ�سلوبًا للتوا�سل بني الأ طراف الفاعلة يف الفكر 

)*(  باحث وأكاديمي بكلية اآلداب والعلون اإلنسانية - المغرب.
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اإن  بروح اجلماعة؛  املقرونني  للمعرفة  وتطويرا  للعلم  اإغناء  الإ�سالمي؛ 
من جهة التنظري والتجريد اأو من جانب األإجراء والتطبيق.

�سمن هذا ال�سياق العام تاأتي هذه الدرا�سة املركزة موجهة بطموح 
وتداوًل؛  معجمًا  وم�سلكًا،  مفهومًا  »املناظرة«  بـ  التعريف  قوامه  معريف 
لأجل لفت الأنظار اإىل قيمتها املنهجية ومفعولتها املعرفية، على اعتبار 
اأن البحث يف »جن�س املناظرة« هو بحث يف اآليات اخلطاب  التوا�سلي بني 
الب�سر ا�ستنادًا اإىل منوذج خم�سو�س �سواء اأكانت اأركانه ومعامله تراثية 

اأم حداثية.
1 - التحديد النظري: 

1-1 - معجميـــاً: 

الدليل  التطور  تعقب  مهمة  ُيَعّقد  تاريخي  قامو�س  توفر  عدم  اإن 
لكلمة »مناظرة«، فاإىل جانب الدللت التي متثل ما ميكن و�سمه باملفهوم 
ي�ستند  الأول  املفهوم  كان  واإذا  للكلمة.  العملي«  »املعنى  يوجد  النظري، 
اأ�سا�سًا على املعنى اللغوي ويرتبط به، فاإن »املعنى العملي« يتاأ�س�س على 
ترتبط  كانت  التي  الن�سو�س  اأي  امل�سلمني،  العرب  عند  �سائدًا  كان  ما 

بتلك الت�سمية.
ت�ستخدم امل�سادر القدمية املهمة يف الأدب العربي كلمة »املناظرة« 
ا�ستخدامًا وا�سعًا بعيدًا عن ال�سبط والتحديد، اإما للدللة على ن�سو�س 
يف  جرت  جدلية  حماورات  اإىل  لالإ�سارة  اأو  امل�سادر،  لتلك  معا�سرة 
الع�سور ال�سابقة عليها)1(. لكن رغم ذلك تهمل املعاجم اللغوية واملوؤلفات 
ذات ال�سلة بها من امل�سطلحات، الكلمة اإهماًل تامًا، �سواء على امل�ستوى 
املعجمي اأو على امل�ستوى الدليل. وهو اأمر يربز بو�سوح عند الرجوع اإىل 
املوؤلفات واملعاجم التي األفت قبل القرن اخلام�س الهجري مثل؛ »اإح�ساء 

العلوم« للفارابي و»ال�سحاح« للجوهري.
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املناظرة »مفاعلة« من »نظر«، والنظر ح�سي ومعنوي. فمن احل�سي 
ناظر العني، وهي النقطة ال�سوداء ال�سافية التي يف و�سط �سواد العني، 

وبها يرى الناظر ما يرى.
تاأمل  النظر:  اإليه،  ونظر  نظرا،  ينظر  نظره  العني،  ح�س  والنظر 
فيقول:  واملعنوي  احل�سي  النظر  بني  اخلليل  ومييز  بالعني)2(  ال�سيء 
»وتقول نظرت اإىل كذا وكذا؛ من نظر العني، ونظر القلب«)3(. اإذا قلت: 
اأن  احتمل  الأمر،  قلت: نظرت يف  واإذا  بالعني.  اإل  تكن  اإليه، مل  نظرُت 
يكون تفكرًا وتدبرًا بالقلب)4(. وهو املعنى نف�سه الذي يورده �ساحب كتاب 
النتظار،  ومن  النظر  من  م�ستقة  لغة  »املناظرة  يقول:  اإذ  »التعريفات« 

ومن النظر بالب�سرية، ومن النظري«)5(.
فهناك  اأعاله،  اإليه  الإ�سارة  متت  ما  وفق  يق�سم  النظر  كان  واإذا   
اأو ا�ستدلليًا، فـ »النظر جتريد العقل  اإما طلبيًا  اآخر باعتباره  ت�سنيف 
النظر  هو  والأول  املرئي.  نحو  العقل  حتديق  هو  وقيل  الغفالت،  عن 
ال�ستدليل،  النظر  هو  والثاين  يدله على احلق،  ما  وهو طلب  الطلبي، 
وهو النظر يف الدليل الذي يو�سله اإىل احلق، وهذا الثاين هو الذي يوجب 

العلم«)6(.
ولو عمدنا اإىل تتبع دللة الفعل »نظر« يف املعاجم اللغوية لقت�سى 
ذلك وقتًا طوياًل، ننتقل بني دللته احل�سية، ما كان حقيقيا منها، وما اآل 
اإىل املجاز ثم دللته املعنوية التي تولدت عن الدللة احل�سية وفقا للتطور 
الدليل يف اللغة. اإل اأننا اقت�سرنا فقط على ماله عالقة باملو�سوع من 
حيث تطور دللة الكلمة من »نظر القلب والب�سرية« اإىل �سريح النظر 
املناظرة هو  الأمر يف  الأ�سا�س وجوهر  اأن اجلانب  اعتبار  العقلي، على 

النظر العقلي)7(.
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اأما قراءة كلمة »مناظرة« �سرفيا فتربز اأنها م�ستقة من فعل »ناظر« 
الثالثي  الأ�سل  على  )الألف(  حرف  بزيادة  اأحرف  اأربعة  من  املتكون 
)نظر(. ومعروف يف علم ال�سرف العربي اأن �سيغة )فاعل( تدل مبنى 
ومعنى على وجود �سخ�سني )طرفني( ي�سرتكان معا يف القيام بفعل واحد 
اأي�سًا على املناف�سة بني الطرفني امل�ساركني.  يف الوقت نف�سه. كما تدل 
فالفعل »�سابق« - على �سبيل املثال - يحمل دللة قيام �سخ�سني بالفعل 
نف�سه، والوقت ذاته، كما يعني التناف�س بني هذين ال�سخ�سني. واإذا كان 
الأمر على هذا النحو، فاإن الفعل )ناظر = فاعل( كذلك، يعني وجود 
اأ�سيف حرف  واإذا  واحد.  الآخر يف وقت  اإىل  اأحدهما  ينظـر  �سخ�سني 
على الفعل )ناظر( لي�سري )تناظر = تفاعل(، فاإن الفعل بالإ�سافة اإىل 

الدللة ال�سابقة، يدل على وجود �سخ�سني يقابل اأحدهما الآخر.
التي   - واحلديثة  منها  القدمية   - املوؤلفات  اأغلب  اإىل  وبالرجوع 
اإليه  اأو�سلتنا  ما  توؤكد  وا�سحة  اإ�سارات  جند  املناظرة  مو�سوع  تناولت 

القراءة ال�سرفية للكلمة نكتفي منها مبا ياأتي:
اإظهارا  بينهما  بالتواجه  وذلك  الغري،  مع  املناظرة  »تكون   •

لل�سواب«)8(.
•    »املناظرة يف اللغة، املقابلة بني اثنني، كل منهما ينظر اإىل الآخر، 
اأو كل منهما ينظر، مبعنى يفكر، والفكر هو املوؤدي اإىل علم اأو غلبة 

الظن«)9(.
•     »كل خطاب ا�ستدليل يقوم على املقابلة واملفاعلة املوجهة، ي�سمى 

مناظرة«)10(.
ولعل اأول م�سدر قدم حتديدا للكلمة يقرتب من الدللة ال�سطالحية 
التي تهمنا هو كتاب »اأ�سا�س البالغة« للزخم�سري حينما قال: »ناظرته 
اجلديدة  فالإ�سافة  تاأتيانه«)11(.  كيف  ونظرت  نظر  اإذا  كذا  اأمر  يف 
نقا�س حول  اإ�سراك �سخ�سني )طرفني( يف  التعريف  التي يحملها هذا 
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مو�سوع حمدد. وي�سيف ابن منظور يف »ل�سان العرب« اإىل ما �سبق ذكره: 
»واملناظرة اأن تناظر اأخاك يف اأمر اإذا نظرتها فيه معا كيف تاأتيانه«)12(. 
وبذلك يكون اأول معجم يذكر املعنى ال�سطالحي للكلمة )تناظر( من 
منطلق اأنه اإذا كان الزخم�سري يقت�سر يف حتديده لكلمة التناظر على 
اأي  تتقابل. وناظرت فالنًا  اأي  تتناظر  وُدوُرهم  التقابل،  »التناظر،  كون 
�سرت له نظريًا يف املخاطبة«)13(. مما يدل على اأن �ساحب الل�سان كان 
املناظرة،  طريف  بني  احلوار  اإطار  يف  وامل�ساواة  التكافوؤ  ب�سرورة  واعيا 
بو�سفه �سرطًا �سروريًا من �سروط املناظرة و�سحة قيامها، كما �سنقف 

على ذلك ب�سيء من التف�سيل يف الفقرات الآتية.
1-2 - ا�صطالحيـــــاً: 

والدللة  اللغوية  الدللة  بني  فيه  ميز  تعريفًا  قدم  من  اأول  اأما 
ي�سيف  الذي  العرو�س«  »تاج  فهو �ساحب معجم  بو�سوح،  ال�سطالحية 
- بعدما ذكر ما قاله �سابقوه بخ�سو�س الدللة اللغوية - »واملناظرة هي 
املباحثة واملبارة يف النظر، وا�ستح�سار كل ما يراه بب�سريته. والنظر، 
م�ستوى  اإىل  يرقى  ل  التعريف  هذا  اأن  يالحظ  ما  اأن  بيد  البحث«)14(. 
الكفاية يف ال�سبط والتحديد الكامل للمفهوم، واإن كان اأ�ساف عن�سرًا 
اإىل م�ساحة الدللة ال�سطالحية بذكره »للبعد النف�سي« امل�سّمن  مهما 
يف كلمة »ب�سرية« وما حتيل عليه من دللت �سوفية تتاأ�س�س على الك�سف 
وال�ستكناه الداخلي )الباطني( للحقيقـة)15(. وهو التحديد نف�سه الذي 
يعطيه اجلرجاين ملفهـوم املناظـرة باعتباره اأول من ب�سط تعريفا دقيقًا 
يقول  - حيث  نظرنا  - يف  ال�سطالحية  الناحية  من  للمناظرة  وكاماًل 
يف كتابه التعريفات: »املناظرة لغة من النظري، وا�سطالحًا هي النظر 

بالب�سرية من اجلانبني يف الن�سبة بني ال�سيئني اإظهارًا لل�سواب«)16(.
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كتبهم  و�سمنوه  املوؤلفني  من  عدد  تلقفه  لأهميته،  التعريف،  وهذا 
كتابني  على  الكتب  هذه  من  نقت�سر  التداول.  كثري  اأ�سحى  وبذلك 
مع  مقارنة  يقدمانه  الذي  التعريف  واأهمية  قيمة  اإىل  بالنظر  اأ�سا�سيني 
اأبو  ملوؤلفها  البحث و�سرحها)18(،   اآداب  الأول هو »ر�سالة  غريهما)17(. 
اخلري اأحمد، امل�سهور بطا�س كربى زاده )ت. 968هـ(. والثاين هو كتاب 
فاملناظرة  التهانوي.  علي  ابن  ملوؤلفه  الفنون«)19(  ا�سطالحات  »ك�ساف 
اإثبات  اإذ هي: »علم يعرف به كيفية  عنده ل تختلف كثريًا عن �سابقيه 
ا�سطالح  يف  اأي�سًا  وتطلق  اخل�سم..  مع  دليله  نفي  اأو  ونفيه  املطلوب، 
اأهل هذا العلم على النظر من اجلانبني، يف الن�سبة بني ال�سيئني اإظهارًا 

لل�سواب«)20(.
الزمن،  التهانوي بحوايل قرنني من  �سبقت  »الر�سالة«  واإذا كانت   
فاإن ما يرد فيها بخ�سو�س حتديد مفهوم املناظرة و�سروطها واآدابها، 
يف�سل  نقل  مل  اإن  الفنون«،  ا�سطالحات  »ك�ساف  يف  يوجد  مما  اأكفى 
اأغلب ما احتوته امل�سادر القدمية )التي اطلعنا عليها على الأقل(. يقول 
زاده معرفا املناظرة: »اعلم اأن املناظرة يف اللغة ماأخوذة اإما من النظري 
النظر  هي  ال�سطالح  ويف  النتظار.  اأو  الإب�سار  مبعنى  النظر،  من  اأو 

بالب�سرية من اجلانبني بالن�سبة بني ال�سيئني اإظهارًا لل�سواب«)21(.
بعد هذا التحديد العام يلجاأ املوؤلف اإىل املنطق لتحديد كل واحدة 
من مفردات ذلك التحديد. وبذلك ميكن ا�ستنتاج عنا�سر خم�سة، رئي�سة 

يلزم توفرها يف املناظرة:
1( - يجب اأن تدور بني �سخ�سني على الأقل، يرمي كلٌّ منهما اإىل اإ�سقاط 
فر�سية اخل�سم عن طريق اإدحا�س اأدلته، واإثبات فر�سـيته هـو، 
مثاًل،  ي�سمى،  ل  وعلـيه  يعر�سـها.  وبـراهـني  باأدلـة  عـنـها  والدفاع 
ما يدور بني املعلم واملتعلم من حوار حول م�ساألة واحدة يكون فيها 

الأول �سائاًل، والثاين جميبًا، مناظرة.
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2( - اإن الهدف الأ�سمى للمناظرة هو اإظهار احلقيقة، وك�سف ال�سواب، 
الن�سبية،  احلقيقة  ل  املو�سوعية  احلقيقة  باحلقيقة،  واملق�سود 
التي يعتقد كل من الطرفني امتالكها. وللو�سول اإىل هذا الهدف 
يتوجب على اخل�سمني معا، جتنب اجلدل واللجوء اإىل ال�سبل غري 
خطئها.  واإظهار  وبراهينه،  اخل�سم  حجج  لإدحا�س  ال�سحيحة 
كما اأن هذا الهدف يقت�سي عدم اإهمال الدفاع عن احلقيقة بعد 
الك�سف عنها، اأمام هجوم اخل�سم مهما تكن الأ�سباب التي تدفع 

اإىل ذلك)22(.
اإظهار  يحاول كل من اخل�سمني  اأن  لي�س  اإذن،  املناظرة  اإن هدف 
احلقيقة اإىل جانبه، مع تغليط اخل�سم واإظهار خطئه، اأو اإظهار احلقيقة 
كون هذا اخل�سم على خطاإ،  له، يف حال  والت�سليم  يف جانب اخل�سم 

حتت تاأثري عوامل خمتلفة. 
3( - اإنه ل يتاأتى حتقيق هدف املناظرة الذي يجب اأن تتقيد به اإل عن 
طريق النظر والبحث عن احلقيقة بوا�سطة الب�سرية. وهذا ل يتم 
املعقولت،  حقيقة  عن  بالبحث  الب�سرية  النف�س  تقوم  عندما  اإل 
لي�س عن طريق احلوا�س التي ل تدرك اإل مظاهر الأ�سياء، واإمنا 

عن طريق الب�سرية التي هي للقلب مبنزلة الب�سر للعني)23(.
فالب�سرية هي �سفاء القلب واأداته يف الو�سول اإىل احلقيقـة. 
مركز  الإ�سالمي  العـربي  التـراث  يف  كان،  كما  القلب،  وليزال 
الإنـ�سان وجوهره، ومركـز الإلـهام والإ�سـعاع الإلهـني لأن احلقيـقة 
العلـيا تكمن فيه. وعلـيه ل يجـب الطمئـنان وال�ستـ�سالم للحقيقة 
واملعرفـة التي تقوم على الب�سر الذي قــد يخــدع. واإنـمـا يـجـب األ 
الـتـي ل تخطئ، وهي وحدها القادرة  اإل اإىل البـ�سـيـرة  نـطمـئـن 

عن الك�سف عن حقائق الأ�سياء وجوهرها)24(.
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يوؤكد هذا املعنى الإمام اجلويني ال�سافعي، الذي يعد النظر واملناظرة 
�سبيال اإىل حت�سيل العلم والو�سول اإىل احلق، الذي ل يح�سله ويو�سل 
اإىل النظر  التواتر يقول: »ويفزع العقالء  اإليه احل�س )احلوا�س( وخرب 
واملناظرة فيما غاب عن حوا�سهم، فُعِلَم �سحة اخلرب وكونه طريقًا اإىل 
العلم، فيما ل يكون احل�سُّ وخرب التواتر طريقا اإليه. حتى اإن من اأنكر 
�سحة النظر واملناظرة، جلاأ اإىل النظر فيما يروم فيه بيان ف�ساد النظر، 
التواتر،  وخرب  والبديهة  احل�س  جهة  من  ف�ساده  اإىل  طريقا  يجد  ل  اإذ 

ل�سرتاك العقالء يف طرق ال�سرورات والبدائه«)25(.
4( - اإن تاأكيد �ساحب »ر�سالة اآداب البحث« واإحلاحه على اأن الهدف 
الأ�سمى من املناظرة هو احلقيقة املطلقة، مبعثه كون املوؤلف تفطن 
اإىل اأن اأغلب من �سبقوه ممن تعاطوا املناظرة، ما كانوا يتقيدون 
يف مناظرتهم بهذا الهدف، ول يجعلونه مدار الأمر عندهم، على 
اعتبار اأنهم مل يكونوا يناظرون لك�سف واإظهار احلقيقة، وخا�سة 
ي�سدد على  اإذ  اإذا كانت تلك احلقيقة ل�سالح اخل�سم)26(. وهو 
ذلك يف نهاية حتديده للمناظرة فاإنه - يف ت�سورنا - يحاول �سرح 
بخطئها،  العرتاف  تاأبى  الب�سرية  »الطبيعة  اأن  ذلك  عذرهم، 
للنف�س،  اإ�سعاف  من  ذلك  يف  ملا  اخل�سم،  عند  ال�سواب  وقبول 

وحط لها، وهو ما ترف�سه تلك الطبيعة«)27(.
بني  الكبري  الفارق  حتقيقه  املناظرة  تروم  الذي  الهدف  يربز   -  )5
لالأول  عالقة  ل  اأنه  اعتبار  على  واملناظرة،  اجلدل  م�سطلحي 
اإل فيما يخ�س اجلوانب ال�سكلية، وذلك لختالف هدف  بالثاين 
كل منهما عن الآخر. فهدف اجلدل لي�س اإظهار احلقيقة املطلقة 

التي ل تدخل على الإطالق يف اهتمامه)28(.
بغ�س  ما،  ق�سية  اأو هدم  ما،  ق�سية  الدفاع عن  هو  فهدف اجلدل 
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اأي اهتمام  اأو عالقتها باحلقيقة، ودون  النظر عن طبيعة هذه الق�سية 
مبقومات احلق والباطل. يكتب النووي يف هذا ال�سياق: »اجلدل واجلدال 
واملجادلة مقابلة احلجة باحلجة، وتكون بحق وباطل. واأ�سله اخل�سومة 
يحكم خ�سومته  املتجادلني  من  واحد  كل  لأن  وي�سمى جدال  ال�سديدة. 
اإحكام  وهو  احلبل  بجدل  ت�سبها  طاقته  قدر  على  بليغا  اإْحَكامًا  وحجته 
فتله«)29(. وعليه جرى ا�ستعمال اجلدل يف ا�سطالح اأهل املناظرة �سواء 
اأكانت بحق اأو باطل. بيد اأن ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه يف هذا النطاق 
اإظهار احلق مناظرة؟ وما  هو الآتي: هل يعد اجلدل الذي يكون هدفه 

عالقة اجلدل باملناظرة؟.
يكاد يتفق علماء الأ�سول واملتكلمون على اأن اجلدل نوعان: مذموم 
وحممود، وي�ستدلون على ذلك بن�سو�س قراآنية، اْعتيَد ال�ست�سهاد بها يف 
َه اجلدل كلية)30(. غري اأن ما يهمنا لي�س  مثل هذا املقام، بل منهم من َكرَّ
َد املواقف، وحتليل اأدلة م�سروعية اجلدل، فذاك اأمر له مقام غري ما  ر�سْ
نحن فيه. لذلك �سنقت�سر على ماله عالقة ب�سميم مو�سوعنا، حماولة 
منا ال�ستدلل على اأن اجلدل املحمود. امل�ستند على �سوابط و�سروط - 

ناأتي على ذكرها فيما بعد - لي�س اإل مناظرة.
وال�سنة:  الكتاب  يف  واملناظرة  اجلدل  »اأ�سول  كتاب  �ساحب  يقول 
يف  كان  ما  وهو  حممود،  اأحدهما  معنيني  على  جاء  ال�سرع  يف  اجلدل 
هي  بالتي  {وجادلهم  تعاىل:  قال  الأدب،  وبا�ستعمال  احلق،  تقرير 
اأح�صن}. ]النحل: 145[ والثاين مذموم، وهو ما كان ب�سوء اأدب، اأو بجهل، 
به  ليدح�صوا  بالباطل  {وجادلوا  تعاىل:  قال  باطل.  ن�سرة  يف  اأو 
)31(. ولعله املعنى نف�سه الذي يقرره الإمام اجلويني يف 

احلق} ]غافر: 5[
»كافيته« بعدما يحدد مفهوم اجلدل باعتباره« اإظهار املتنازعني مقت�سى 
نظرتهما على التدافع والتنايف بالعبارة، اأو ما يقوم مقامهما من الإ�سارة 
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والدللة«)32(، وينتقد جملة من التحديدات التي اأُعطيت للمفهوم قبله. 
يقول:»ثم من اجلدل ما يكون حممودًا ُمر�سيا، ومنه ما يكون مذموما 
حمرمًا، فاملذموم منه ما يكون لدفع احلق، اأو حتقيق العناد، اأو ليلب�س 
احلق بالباطل، اأو ملا ل يطلب تعرف ول تقرب، اأو للمماراة وطلب اجلاه 
اهلل  ن�س  التي  وهي  عنها.  املنهي  الوجوه  من  ذلك  غري  اإىل  والتقدم، 
�سبحانه يف كتابه على حترميها فقال: { ما �صربوه لك اإال جدال بل هم 
قوم خ�صمون } ]الزخرف: 58[،  وقال تعاىل: { وكان االإن�صان اأكرث �صيء 
املدعو  واأما اجلدل املحمود،  الآيات.  54[، وغريها من  ]الكهف:  جدال } 
اإليه، فهو الذي يحقق احلق، ويك�سف عن الباطل، ويهدف اإىل الر�سد، 

مع من ُيرجى رجوعه عن الباطل اإىل احلق«)33(.
يت�سح اإذن اأن من�ساأ اخلالف بخ�سو�س مفهوم اجلدل لي�س مرتبطا 
به من جهة كونه عملية عقلية نظرية، اأو منهجًا لتح�سيل العلم، واإمنا 
باعتبار الهدف الذي يراد حتقيقه، فاإن كانت غايته احلق �سمي حممودًا، 
واإن كانت غريه كان مذمومًا. اإل اأن ما يجدر التنبيه اإليه يف هذا املقام 
)للجدل(  ذكره  ال�سابق  الت�سنيف  على  ا�ستدلوا  امل�سلمني  العلماء  اأن 
ا�ستقراء هو - يف نظرنا - ناق�س، لأنه  بن�سو�س قراآنية اعتمادًا على 
مما  تدقيق،  ول  اإمعان  دومنا  والو�سف،  املالحظة  اأ�سا�س  على  قائم 
جعلهم يتو�سلون اإىل خال�سات انتقدوا على �سوئها اجلدل ووقفوا موقف 
املعار�س له، اإل اأن الأمر غري ذلك فلو قمنا مثاًل، باإح�ساء ملواقع لفظة 
�سبع  يف  موقعا،  وع�سرين  ت�سعة  لوجدناها  الكرمي  القراآن  يف  »جدل« 
اجلدل،  ذم  يف  منها  الأكرب  الق�سم  ق�سمني،  على  تتوزع  اآية؛  وع�سرين 
وهي �ستة وع�سرون موقعا. والق�سم الأ�سغر منها يف مدح اجلدل. ولعل 
هذا التباين والتفاوت بني عنا�سر املجموعتني قد يدعو اإىل تاأويل ينفع، 
احتمال  ي�سعف  ما  �سرعان  لكن  اجلدل(،  )منتقدي  الأ�سوليني  بتعبري 
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التي  الأخرى  املعاين  العتبار  يف  الإدخال  يتم  ما  مبجرد  التاأويل  هذا 
ينبني عليها اجلدل، والتي جتاوره يف احلقل الدليل نف�سه، والتي وردت 
القراآن الكرمي مثل معنى »احلجة« ومعنى »ال�سلطان«. وبذلك تزيد  يف 
مواقع  اأن  اإىل  بالنظر  كربى،  زيادة  املحمود  اجلدل  جمموعة  عنا�سر 
»احلجة« �سبعة وع�سرون موقعا، ومواقع »ال�سلطان« ثالثة وثالثون، بل اإن 
هذا التاأويل ال�سلبي للجدل ي�سبح بعيد الحتمال لقيام مرجح قوي وهو 
اأن كتاب اهلل ي�ستمل على طريق �سريحة للحجاج كثرية ومتنوعة لإحقاق 

احلق واإزهاق الباطل)34(.
ولرمبا يبطل - ب�سكل تام - التاأويل القادح يف اجلدل قدحًا مطلقًا، 
كان  اإن  والتي  التاأويل،  هذا  اإليها  ي�ستند  التي  الآيات  تدبر  مت  ما  اإذا 
»منطوقها« يفيد ذم اجلدل -كما اأ�سرنا اإىل ذلك �سابقًا - فاإنها تت�سمن 
قرائن واأدوات لغوية تقيد معنى اجلدل وحتده. فتوجب الأخذ »مبفهوم 
املخالفة مثل قوله تعاىل: { الذين يجادلون يف اآيات اهلل بغري �صلطان 
اأتاهم })35( { ومن النا�س من يجادل يف اهلل بغري علم، وال هدى وال 

كتاب منري })36( { ويجادل الذين كفروا بالباطل })37(. 

فمفهوم هذه الآيات املخالف يقت�سي اأن اجلدل بال�سلطان وبالعلم 
»دليل  فـ  واجبًا.  يكن  مل  اإن  حممود  هو  بل  جائز،  وباحلق،  وبالهدى 
على  املجادلة  كان �ساحب  اإذا  اهلل  املجادلة يف  يقت�سي جواز  اخلطاب 
عليه  وبناء  دينه«)38(.  عن  املنا�سلة  لي�ستطيع  واحلجة  بالدليل  علم 
ي�سح التاأكيد على اأن اجلدل من اآكاد الواجبات كما اأن النظر من اأوىل 
املهمات ب�سرط األ يخرج املجادل عن اآداب اجلدل، اأو مل يقطع  اللجاج 
بعد ظهور احلق)39(. وهي �سفات مرتبطة باملجادل ولي�س باجلدل. بل 
تقوم  اإل ما  املطاف،  نهاية  لي�ست يف  واآدابه  املحمود  اإن �سروط اجلدل 
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عليه املناظرة، ولعل هذا ما جعل الكثري من الدار�سني والعلماء ل مييزون 
بني امل�سطلحني بحكم التداخل القائم بينهما نظريا وعمليا فقد »يبتدئ 
املتناق�سان متناظرين طالبني للحق، فينقدح يف ذهن اأحدهما راأي يثبت 
عليه، وياأخذ يف جذب خ�سمه اإليه، واإلزامه به، وحينئذ تنقلب املناظرة 

جدًل«)40(.
اخلالف  حوار  باعتباره  اإليه  نظر  اجلدل  مفهوم  اأن  اإذن  يبدو 
وامل�سادمة، لأنه يقوم على نوع من التناف�س والتنازع الرامي اإىل الغلبة 
عد  لذا  التدليل.  مقام  يف  عليه  والتغلب  اخل�سم  اإلزام  اأي  والإفحام، 
اجلدل – بخالف املناظرة - دال على الت�سلط بقوة اخلطاب، بالإ�سافة 
اإىل ما قد ي�ستح�سره من �سبل غري م�سروعة. وعليه اأدخل �سمن الألفاظ 
التي تنبني على العداوة واخل�سام، عك�س املناظرة التي تبتعد عن كل ما 

ميكن اأن يثري نزاعات وينتهي اإىل الغلبة والفرقة)41(.
2 - التحديـد االإجــرائي: 

اإن ت�سور »املفهوم العملي« للمناظرة ل يتحقق اإل بقراءة ن�سو�س 
لكونها  )الهجرية(  الأوىل  الأربعة  القرون  اإىل  تعود  التي  املناظرات 
وطبيعتها.  املناظرات  هذه  بني  امل�سرتكة  ال�سمات  ر�سد  على  ت�ساعد 
للدللة على  القرون  تلك  ي�ستخدم يف  اأن م�سطلح »مناظرة« كان  ذلك 
اأو كبري يعر�س حوارا بني �سخ�سني، واأحيانا اأكرث، كل من  ن�س �سغري 
املتحاورين يخالف الآخر يف املو�سوع املب�سوط للمناق�سة ويتبنى فر�سية 
تخالف فر�سية اخل�سم. ويحاول دعمها باحلجج والرباهني، واإدحا�س 
اأ�سخا�س  ح�سور  يف  دائما  يدور  احلوار  هذا  واأدلته.  الآخر  فر�سية 
اآخرين يختلف عددهم من فرتة اإىل اأخرى، كما تختلف �سفاتهم، فهم 
 ، العامة  اأي�سا من  اأو  ومثقفون،  اأو علماء  وزراء  اأو  اأو خلفاء  اأمراء  اإما 
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؛ فمن  املناظرة  الذي تدور فيه  وتبعًا لختالف اجلمهور يختلف املكان 
دار اخلالفة وق�سور الأمراء وجمال�س الوزراء، اإىل جمال�س العلماء يف 

امل�ساجد اأو دكاكني الوراقني يف الأ�سواق)42(.
تغلب  املناظرات خمتلفة ومتنوعة،  املعرو�سة يف هذه  واملو�سوعات 
الجتماعية  املو�سوعات  ت�سمل  ولكنها  الكالم،  علم  مو�سوعات  عليها 

والأدبية والفنية وال�سيا�سية والثقافية عمومًا.
والعملي  النظري  املفهومني  من  انطالقًا  اإذن،  التمييز  ينبغي 
للمناظرة، بني املناظرة بو�سفها �سكاًل من اأ�سكال اخلطاب احلجاجي، 
من  احلجاجي  اخلطاب  اأ�سكال  من  �سكل  فهي  اأدبيا،  نوعًا  وباعتبارها 
حيث كونها حوارًا بني �سخ�سني واقعيني يدور يف ظروف م�سرحية هدفها 
اكت�ساب تاأييد ال�سامع لفر�سية ما)43(. وهي ت�ستخدم للو�سول اإىل هدفها 
تقنية خطابية جتعل منها النموذج الأمثل للخطاب احلجاجي. وهي نوع 
اأدبي عندما تاأخذ مكانها بني اأنواع اأدبية اأخرى يف كتب الأدب العامة، 
الواقع  يعك�س  اجتماعي  وخطاب  التفكري،  اأ�سكال  من  �سكل  فهي  وعليه 

الجتماعي الثقايف للع�سر.
كان  اأنه  جند  للمناظرة  العملي«  »املفهوم  اجتاهات  نتابع  وعندما 
يتجه اجتاهًا اأقرب اإىل »املحاكمة« اأو »التحقيق الق�سائي« يف مناظرات 
الوزراء، التي كانت تقع للوزير الذي ُيعزل، وي�سادر فيناظر يف جمل�س 
حتى  اإظهاره  فيجب  كنزه،  وما  منها  اأنفقه  ما  الأموال،  على  ليحا�سب 
ي�سادر. وكان يطلق على تلك املجال�س كما قيل: جمال�س املناظرات)44(. 
وما يو�سح ذلك ما دار بني املعت�سم وابن اأبي داود، »وكان املعت�سم قد 
ا�ستد غيظه على حممد بن اجلهم الربمـكي، فاأمـر ب�سـرب عنقه، فلما 
راأى ابن اأبـي داود ذلك، واأنه ل حيلة له فيه، وقد �سد راأ�سه، واأقيم يف 
النطع، وهز له ال�سيف، قال ابن اأبي داود للمعت�سم: وكيف تاأخذ ماله 
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اإذا قتلته؟ قال: ياأبى اهلل تعاىل ذلك، وياأباه ر�سوله عليه ال�سالم، وياأباه 
عدل اأمري املوؤمنني، فاإن املال للوارث اإذا قتلته تقيم البينة على ما فعله، 
اأقرب عليك وهو حي، فقال: احب�سوه حتى  واأمره با�ستخراج ما اختانه 

يناظر، فتاأخر اأمره على مال حمله، وخل�س حممد الربمكي«)45(.
قول  من  يفهم  ما  وهذا  تعليميا،  اجتاها  يتجه  قد  املفهوم  اأن  كما 
يف  يناظرونه  واأ�سحابه  جمل�سه  يف  جال�س  ال�سعبي  »بينما  اجلاحظ: 
يف  مقدمة   - كتابه  عن  يتكلم  وهو  الأحمر  خلف  وقول  الفقه...«)46(، 
ول حجة  اأداة،  ول  اأ�ساًل،  فيها  اأدع  الأوراق مل  »فعملت هذه   :  - النحو 
ول دللة اإل اأمليتها فيها، فمن قراأها وحفظها وناظر فيها، علم اأ�سول 
النحو كله«)47(. والأخف�س ناظر �سيبويه فقال له: »اإمنا ناظرتك لأ�ستفيد 
الزبيدي  بكر  واأبو  اأ�سك يف ذلك«)48(.  اأتراين  �سيبويه:  فقال  لغرية،  ل 
عليه  »قراأ  البغدادي:  القايل  القا�سم  بن  اإ�سماعيل  علي  اأبي  عن  يقول 
كتاب �سيبويه اأجمع، وا�ستف�سر جميعه، وناظره فيه، ودقق النظر، وكتب 

عنه تف�سريه«)49(.
فمفهوم املناظرة يف خمتلف هذه ال�سياقات يعني املناق�سة العلمية 

على �سبيل التعلم وال�ستزادة، واختبار الكفاية العلمية اإجرائيًا وعمليًا.
املناظرة  ملفهوم  جامع  �سامل  بتحديد  نخرج  اأن  اأردنا  ما  واإذا 
املناظرة  ياأتي:  ما  نقول  �سبقت  التي  التعاريف  خمتلف  من  م�ستفيدين 
والراأي،  الفكر  اأهل  من  طرفني  اجتماع  عن  ينتج  القول،  فنون  من  فن 
اأو العلم والأدب، يف جمل�س ي�سم جمهورًا، ويقع بينهما بحث �سفهي يف 
اإظهار  املناظرين  وغاية  املجل�س.  يف  يثار  اأو  �سلفا  عليه  يتفق  مو�سوع، 
احلقيقة  اإىل  والإذعان  تعاوين،  ب�سكل  ال�سواب  اإىل  والو�سول  احلق، 
حكم  املتخ�س�سون  العلماء  اأو  اجلمهور  وعموم  جاءت.  طرف  اأي  من 
بني املتناظرين. وقد تبداأ املناظرة براأي اأو �سوؤال، وتنتهي بانقطاع اأحد 

طرفيها واعرتافه، فتكون الغلبة لالآخر.
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3 - مرتكزات املناظرة:
3-1 - املو�صــــوع:

فيه طرفاها،  يتناظر  يكون هناك مو�سوع  اأن  مناظرة  كل  تقت�سي 
اأحد طرفيها يف مو�سوع، ويتكلم  اأن يتكلم  ولي�س من املناظرة يف �سيء 
الآخر يف مو�سوع ثان، فال بد من وحدة املو�سوع الذي يتفق عليه طرفاها 
اأو يقرتحه غريهما، كاخلليفة اأو الوزير اأو �سواهما فيكون ذلك املو�سوع 
مدار احلجج املتقارعة، والآراء املت�سارعة، وي�ستح�سر يف ذلك كل ماله 
عالقة باملو�سوع، لأن الغاية الإملام بكل اأطرافه، والك�سف عن املقدرة يف 
تلك، ورمبا حدد املو�سوع ب�سوؤال يثار يف مفتتح املناظرة من اأحد طرفيها، 
وعادة ما يتفق على املبادئ بال�سوؤال كاأن يقول املناظر ل�ساحبه، ت�ساألني 
اأم اأ�ساألك؟ وال�سوؤال يكون مفتاحا ملو�سوع املناظرة، وقد يحدد يف �سوء 

ما ا�ستهر به اأحد طرفيها من علم اأو تخ�س�س)50(.
تكون  اأن  يجب  حولها  املتناظر  امل�ساألة  اأن  اإليه  الإ�سارة  جتب  وما 
لي�س  عليه  املتفق  لأن  العقول،  بداهة  يف  وا�سح  �سرط  وهذا  خالفية، 
مبحل للنزاع، وحقيقة املناظرة اأن كل واحد من املتناظرين ي�ساد الآخر 
بداأت بذكر اخلالف، لأن  »واإمنا  ابن عقيل احلنبلي:  يقول  يف مذهبه. 
اجلدل ينبني عليه، ول يكون اجلدل مع التفاق«، وي�سيف »األ ترى اأن كل 

متفق عليه من خرب اأو حكم، ل ي�سح فيه النزاع واملماراة«)51(.
ومو�سوعات املناظرة مل تكن حم�سورة يف جمال دون غريه، اأو ميدان 
دون �سواه، واإمنا �سملت خمتلف العلوم يف احل�سارة العربية الإ�سالمية 
من لغة واأدب وفقه وكالم، وغري ذلك.اإل اأنه ميكن تق�سيم مو�سوعاتها 
العامة - تبعًا لبعـ�س الدرا�سات)52( - اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سة: ال�سيا�سة 
الإ�سارة  جتب  ما  اأن  بيد  والفل�سفة.  الكالم  والأديان،  الفقه  واحلكم، 
املو�سوعات،  تلك  الواحدة بني  املناظرة  تداخاًل قد يح�سل يف  اأن  اإليه 
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وهذا من طبيعة املناظرة التي تتناول مو�سوعات الفكر الإ�سالمي، التي 
يت�سم البحث فيها بال�سمول، ثم اإن جوانب هذا الفكر ل ميكن اأن تقطع 

بتق�سيمات حادة.
ومعنى هذا اأن مناق�سة املو�سوع ل تاأخذ منحى ت�ساعديا م�ستقيما، 
بل رمبا ت�سعب )املو�سوع( وات�سعت اأطرافه، كما كان يح�سل مثاًل، يف 
ينتقالن  فهما  بكر اخلوارزمي،  واأبي  الهمذاين  الزمان  بديع  مناظرات 
يف مو�سوع ال�سعر، من روايته وحفظه، اإىل البداهة والرجتال يف قوله، 
التي دارت  املناظرات  الباعث على  اأن  اإىل  يبدو -  وذلك يرجع - فيما 
بينهما هو الك�سف عن املقدرة والكفاية العلمية، وهذا ما كان ي�سعى اإليه 
بديع الزمان الهمذاين باعتباره كان يبحث عن ال�سهرة يف �سنه املبكرة، 
والأدبية  العلمية  ال�سخ�سية  مكنونات  عن  الك�سف  يف  الرغبة  فكانت 
بجوانبها املختلفة، وهو يتوقف على انتظام الذهن يف اإنتاجه، والعقل يف 

عطائه الذي ين�ساب من احلوار يف امل�ساألة واجلواب يف املناظرة)53(.
ومو�سوع املناظرة هو الذي يتحكم يف طولها اأو ق�سرها، فقد تدوم 
�ساعات كما اأنها قد تنتهي يف دقائق، وذلك بح�سب قوة احلجج وطرق 
حجج  انقطاع  اأو  احلجج  ات�سال  يف  طرفيها  مقدرة  وكذلك  عر�سها، 
فاإن  للمناظرة،  مو�سوعا  الفل�سفة  اأو  الكالم  يكون  فعندما  اأحدهما. 
والأديان)54(.  العقائد  مو�سوعات  وكذلك  يطول،  ما  عادة  فيه  البحث 
للمناظرة،  مو�سوعًا  النحو  م�سائل  تكون  عندما  ذلك  يح�سل  ل  بينما 
وتبادل  الكالم،  تردد  الكثري من  اإىل  اأن طبيعتها ل حتتاج  اعتبار  على 
التي  املرونة  غياب  اإىل  راجع  وذلك  املتناظرين،  الطرفني  بني  احلجج 
العقل  اأمام  والفل�سفة مثال، حيث يف�سح املجال وا�سعًا  توجد يف الكالم 

خللق الإ�سكالت، وا�ستق�ساء املفاهيم.
كما اأن طبيعة املو�سوع توؤثر يف تقبل املتلقي اأو احلا�سر يف املجل�س 
ملا ي�سمع من طريف املناظرة، وان�سداده له، ورمبا فهمه وا�ستيعابه. فقد 
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ح�سر اأعرابي جمل�س الك�سائي وهم يتحاورون يف النحو فاأعجبه ذلك، 
واأن�ساأ  املجل�س  فغادر  يقولون،  ما  يفهم  فلم  الت�سريف  يف  تناظروا  ثم 

يقول:

الـعلم  يف  طرفيها  تخـ�س�س  ي�سـتوجب  املناظـرة  مو�سـوع  واختيار 
اأبا  ين�سـح  فاملاأمـون  اأحيـانًا.  منـه  جـزءًا  املو�سـوع  ذلك  يكـون  الذي 
العتاهية باأل يناظر ثمامة بن اأ�سر�س يف القدر ويقول له: »ل تردد هذا 

فل�ست يف الكالم من طرزه«)56(.
اأنه لي�س كل مو�سوع قابال للمناظرة، بل هناك موا�سيع لي�ست  اإل 

جمال لها، من جملتها:
الت�سورات، وت�سمل ال�سم  اإىل عامل  انت�سب  املفردات: وهي كل ما     •
التقييدي  الإ�سايف  واملركب  التعريف  ت�سمل   كما  واحلرف،  والفعل 

وغري التقييدي)57(.
والكذب  ال�سدق  يحتمل  ل  الذي  »الكالم  وهي  االإن�صائية:  اجلمل     •

لذاته«، وت�سمل الأوامر وال�ستفهام والتمني والنداء)58(.
اإن هذين العن�سرين ل يدخلهما التناظر، فيما يرى البع�س)59(، اإل 
من جهتني: فاملفردات تكون حمال للتناظر من جهة غمو�س مفرداتها، 

اأو من جهة اإخاللها ب�سروط حدودها.
اأما اجلمل الإن�سائية فهي بدورها ت�ستدعي التناظر كلما ا�ستلزمت 

اأ�سلوبا خربيا اأو ادعاًء نقليًا)60(.
بيد اأن الدعوى التناظرية ل تقت�سر على هذين اجلانبني بل تظهر 
يف كل الق�سايا التي يلتزم �ساحبها �سروطًا معينة كال�سروط احلدية اأو 

ال�سروط التق�سيمية اأو ال�سروط اخلربية)61(.

والــروِم  ْنـج  الزَّ كالم  تعاطوا  حتى 
والبـوم)55( الغربـــان  زجــــل  كـاأنـه 

يعجنب النحو  اأخــذهــم يف  زال  ما 
ــاب مـــــن كلـم مبــفــعـــــٍل فــعـــــل ال طـــ
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3-2 - طرفـــا املناظــــرة:

اأ�سرنا يف معر�س حتديد »مفهوم املناظرة« لغة وا�سطالحا اإىل اأنه 
قائمة يف غياب طرفني )جانبني( متناظرين  التناظر«  »لفعل  تقوم  لن 
اأهل  ا�سطالح  يف  )ويدعى  املعتقد  اأو  »العار�س«  دور  اأحدهما  يختار 
دور  والآخر  املجيب(،  اأو  املعلل  اأو  امل�ستدل  اأو  املدعي  با�سم  املناظرة 

»املعرت�س« اأو املنتـقد )ويطلق عليه ا�سـم ال�سائل اأو املـانع()62(.
اأو  مذهب،  اأو  راأي  منهما  لكل  �سخ�سني  يكونا  اأن  يخلوان  ل  وهما 
ميثالن فئتني وجمعهما خالف، اأو عاملني اأو اأديبني جمعهما �سبيل العلم 
فتـناظرا، كما ح�سل يف جمال�س  وزير،  اأو  اأو دعوة من خليفة  والأدب، 
اخللفاء الأمويني والعبا�سيني، اأو جمال�س الوزراء يف ظل الدولة العبا�سية 

حيث كان للوزراء �ساأن يف نظام احلكم)63(.
بني  حدث  كما  الطرفني،  اأحد  من  التـناظر  اإىل  الدعوة  تكون  وقد 
بديع الزمان الهمذاين واأبي بكر اخلوارزمي، حيث عرب البديع عن رغبته 

يف ذلك)64(.
ت�ساوي  اأن  اعتبار  على  عادة،  بالتكافوؤ  املناظرة  طرفا  ويت�سف 
واإظهار  احلق  ك�سف  غايتها يف  اإىل  بها  الو�سول  مهم يف  اأمر  الطرفني 
ال�سواب. وهذا ما طبع مناظرات اأبي الهذيل العالف والنظام، فال يكاد 
الهذيل  اأبي  انقطاع  كان يالحظ  بينما  واملنقطع،  منهما  القاطع  ُيعرف 
عندما يناظره زجنويه احلمال، فيقطعه يف �ساعة)65(. وقد �سئل العالف 
ينحرف  ل  واحدة  جادة  على  معي  النظام  اإن  قوم  »يا  فقال:  ذلك  عن 
اأحدنا عنها اإل بقدر ما يراه �ساحبه، فيذكره انحرافه، ومما على �سننه، 
فاأمرنا يقرب، ولي�س هكذا زينجويه احلّمال، فاإنه يبتدئ معي ب�سيء ثم 
بالنقطاع،  علي  فيحكم  واأبقى  فا�سلة،  ول  وا�سلة  بال  �سيء  اإىل  يطفر 

وذلك لعجزي عن رده اإىل �سنن الطريق الذي فارقني اآنفًا فيه«)66(.
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بني  العلم  يف  الرتبة  »ت�ساوي  يعتربون  ال�سلف  جعل  ما  هذا  ولعل 
املتناظرين« �سرطا اأ�سا�سًا من �سروط املناظرة، وذلك باأن يناظر عامل 
عاملًا، لأنه اإذا اختلفت الرتبة بني املتناظرين، ل�سيما اإن كان الختالف 
كبريًا، فاإن ناق�س العلم والفهم والرتبة، اإذا ُردَّ اإىل بع�س م�سائل وفروع 
امل�ساألة املتناظر فيها، اأو ُردَّ اإىل مباحث وجزئيات علمـية دقـيـقة متعلقـة 
بامل�سـاألة املتـناظر فيها ل ينتـبه لها، اأو قـد ل يحيط بها علمًا واإدراكًا فال 
يح�سل النتفاع من مناظرته)67(.وعليه، ل ت�سح املناظرة ويظهر احلق 
اأو مت�ساويني يف مرتبه واحدة من  املتناظرين حتى يكونا متقاربني  بني 

الدين والفهم والعقل والإن�ساف، واإل فهو مراء ومكابرة)68(.
ومما توحي به اأخبار العلماء املبثوثة يف كتب الرتاجم والطبقات اأن 
العلماء كانوا منتبهني اإىل هذا ال�سرط؛ فال يقدم اأحدهم على مناظرة 
اإىل  اختالفك  ما  رجل:  يل  »قال  الفراء:  قال  العلم.  يف  فوقه  هو  من 
الك�سائي واأنت مثله يف النحو؟ فاأعجبتني نف�سي فاأتيته فناظرته مناظرة 

الأكفاء، فكاأين كنت طائرًا يغرف من البحر مبنقاره«)69(.
مادة  من   - ذلك  اإىل  الإ�سارة  �سبقت  -كما  وا�سح   ال�سرط  وهذا 
اأي املقارب  النظري  النظر، ومن  اللغوية، فهي ماأخوذة من  )املناظرة( 

له والند.
وقبل اخلروج مما نحن فيه اإىل غريه ن�سري اإىل اأن بع�س املناظرات 
تهديد  على  الر�سائل  هذه  وتـنطوي  طرفيها،  بني  مرا�سالت  ت�سبقها 
ووعيد مبا ي�سبه احلرب النف�سية، فكل يهدد الآخر، ويخوفه اللقاء. كقول 
بديع الزمان للخوارزمي يف اإحدى ر�سائله: »اإن اأجراأ النا�س على الأ�سد 
تناظر فالنا  ل  لفالن  قلت  اأ�سحابنا:  بع�س  قال  وقد  له،  روؤية  اأكرثهم 
فاإنه يغلبك، فقال: اأمثلي يغلب وعندي دفرت جملد، ووجدنا عندنا دفاتر 
�سخمًا  خ�سمًا  مّنا  لقيت  �سئت  متى  فاأنك   ... جمودة  واأجزاء  جملدة 

ينه�سك ه�سمًا، وياأكلك خ�سمًا«)70(.
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يف  له  دخل  »ل  عما  البتعاد  على  يحر�سان  املناظرة  طريف  لكن 
»اإظهار  وهو  املرام،  عن  البعد  ويح�سل  الكالم،  ينت�سر  لئال  املق�سود، 

ال�سواب يف جمل�س واحد«)71(.
3-3 - املجل�س واجلمهور:

ويح�سره  يعقد  الذي  املجل�س  بوجود  اإل  املناظرة  اأركان  تكتمل  ل 
اجلمهور، وقد يعقد املجل�س خ�سي�سًا ملناظرة معلومة بني عاملني اأو اأديبني 
معروفني، وبذلك يح�سر اجلمهور وهو يعلم طرفيها واملو�سوع)72(، وقد 
العلماء.  جمال�س  اأو  العلم  حلقات  انعقاد  اأثناء  يف  فجاأة  املناظرة  تقع 
بيت  يف  اأو  وزير،  اأو  خليفة  ح�سرة  يف  اأو  امل�سجد  يف  يعقد  قد  واملجل�س 
عامل اأو اأديب، اأو حتى يف �سوق الوراقني، كتلك املناظرة التي جرت بني 
مكان  اأي  يف  اأو  ن�سوئها،  بعد  املدار�س،  يف  اأو  واملقد�سي)73(،  احلريري 

يتفق عليه طرفاها.
ويف امل�سجد ن�ساأت حلقات الدر�س، لتعليم القراآن الكرمي وتالوته، 
العربية  علوم  ظهور  من  ذلك  رافق  وما  الفقه،  وتعليم  احلديث  ورواية 
القرن  اأواخر  امل�سجد  عن  وتنف�سل  املدر�سة،  تن�ساأ  اأن  قبل  وتفرعها، 
الثالث)74(. وعليه فالكثري من املناظرات كانت جتري يف امل�ساجد وتعقد 
جمال�سها فيها. فقد كان �سيبويه مثال، يتوعد الأ�سمعي ويقول: »ل ناظرته 
اإل يف امل�سجد اجلامع«)75(. وتقع املناظرة فعال يف ذلك امل�سجد اجلامع 
يف الب�سرة. كما كانت جتري مناظرات اأخرى مب�سجد الكوفة، من مثل 
مناظرات الك�سائي والفراء قبل انتقالها اإىل بغداد. ويف م�ساجدها كانت 
تقوم املناظرات اأي�سًا، فمثاًل كان اأحمد بن يحيى ثعلب يت�سوق اإىل حلقة 
خرا�سانيون  قوم  اجلامع  يرد  ما  كثريًا  »وكان  بغداد  دخوله  قبل  املربد 
من ذوي النظر، فيتكلمون ويجتمع النا�س حولهم، فاإذا ب�سر بهم ثعلب 
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اأر�سل من تالميذه من يفات�سهم )يناظرهم(، فاإذا انقطعوا عن اجلواب 
انف�س النا�س عنهم«)76(.

واجلمهور مهم يف املناظرة، وهو نوعان: خا�س وعام، اأما اخلا�س 
وهم  املتخ�س�سني  العلماء  من  املجل�س  يح�سر  الذي  اجلمهور  فهو 
الهمذاين بعد مناظرة جرت  الزمان  لبديع  الروؤ�ساء. يقول اخلوارزمي 
واأين  قهرَت،  اأنك  يف  الآثار  وتظاهرت  الأخبار،  تواترت  »وقد  بينهما: 
اأوائله، واخلرب اإذا تواتر  قهرت، ول �سك اأن ذاك التواتر عنك �سدرت 
به النقل قبل العقل، ولبد اأن جنتمع يف جمل�س بع�س الروؤ�ساء فنتناظر 

مب�سهد اخلا�سة والعامة«)77(.
واأما العام، فعامة من يح�سر جمل�س املناظرة من اأ�سحاب طرفيها، 
اأو مريدهما اأو اأتباعهما اأو تالميذهما يجتمعون يف املجل�س، بينما يتقابل 
املتناظران فيه. ولي�س لأحدهما اأن يتجه اإىل �سدر املجل�س مبتعدًا عن 
مقعد التقابل مع مناظره. فبديع الزمان ينبه مناظره اخلوارزمي على 
ذلك فيقول له: »يا اأبا بكر تزحزح عن ال�سدر قليال اإىل مقابلة اأخيك. 
فقال: ل�ست برب الدار فتاأمر على الزوار. فقلت: يا عافاك اهلل، ح�سرت 
كان  فاإن  النظري.  من  اأو  النظر  من  اإما  ا�ستقت  واملناظرة  لتناظري 
ا�ستقاقها من النظر، فمن ح�سن النظر اأن يكون مقعدنا واحدًا حتى يتبني 

الفا�سل من املف�سول، ثم يتطاول ال�سابق، ويتقا�سر امل�سبوق«)78(.
اأبطال املناظرة لي�سوا وحدهم من ي�سنع املناظرة  اأن  ومعنى هذا 
ويحدد �سكلها على اعتبار اأنها ل ت�سعى فقط اإىل الدفاع عن عقيدة اأو 
القائمة  الن�سبية  العالقة  اإىل عك�س  اأي�سًا  تهدف  واإمنا  فر�سية ذهنية، 
بني املتجادلني واحل�سور، وحماولة املتجادلني اإر�ساء اجلمهور، وتدخل 
اعتماد  فيها  امل�ساركني  من  يقت�سي  مما  املناظرة،  تطورات  يف  هوؤلء 
العام،  الثقايف  اجلو  مع  تن�سجم  خا�سة  وتراكيب  ر�سني،  لغوي  اأ�سلوب 

واملقام الذي تدور فيه.
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3-4 - تن�صيب احلاكم:

ا�سرت�سل  اإذا  اللجاج  مينع  املتخا�سمني،  بني  احلاكم  يق�سي 
وفك  ال�سجار،  لقطع  فيتدخل  والتدافع،  واملكابرة  العناد  املتناظران يف 
ال�ستباك عند اختالف الأنظار كما اأنه يق�سي ل�ساحب احلق، ل�سيما 
اإذا بقي كل من املتناظرين على ا�سرتجاح حجته. من ذلك »تنازع علي 
عليه ال�سالم واأخيه جعفر بن اأبي طالب، وزيد بن حارثة موىل ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(، فما اعرتف اأحد منهم خل�سمه بعد اأن اأدىل كل 
واحد منهم بحجته، بل بقي كل على ا�سرتجاح حجته حتى حكم ر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم بحكمه، واأثنى على كل واحد منهم بف�سله«)79(.
ومن وظائف احلاكم اأنه يوقف من �سادر حق خمالفه يف املناظرة، 
النزاع،  حمل  غري  يف  بدليل  اأدىل  ومن  اجلواب  يف  حاد  من  وكذلك 
وكذلك يزجر من اأ�ساء الأدب يف املناظرة، وي�سكن من روع من ا�ست�ساط 
غ�سبًا)80(. واحلاكم ينبغي اأن يكون من�سفا عدًل غري متهم باجلهل اأو 

الهوى اأو نحوهما.
اإل اأنه يحدث اأن يكون اجلمهور هو احلكم يف املناظرة. من ذلك ما 
رواه الأ�سمعي عند مناظرة جرت بينه وبني �سيبويه يف امل�سجد اجلامع 
لكنته،  اإىل  ونظروا  ف�ساحتي  العامة  ف�سمع  �سوتي  »ورفعُت  بالب�سرة: 
فقالوا غلب الأ�سمعي �سيبويه ف�سرين ذلك«)81(، وهذا حكم جمهور عام 
جانب  من  واحلوقلة  جانب،  من  بالهيللة  الأ�سوات،  برفع  عنه  يعرب  قد 

اآخر)82(.
اخلوارزمي  بني  الروؤ�ساء  كحكم  فهو  اخلا�س،  اجلمهور  حكم  اأما 
وبديع الزمان يف املناظرة التي جرت بينهما يف دار اأبي القا�سم الوزير، 
اأقدر،  اخل�سمني  واأي  اأ�سعر،  الرجلني  اأي  علمنا  قد  اجلماعة  »وقالت 
واأي البديهتني اأ�سرع، واأي الرويتني اأ�سنع، فقال اأبو بكر: فا�سقوين على 

الظفر، فقال: كفاك ما �سقاك«)83(.
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النا�س، لذلك  انت�ساره بني  وهو حكم يح�سب له احل�ساب، ويخ�سى 
ففي  خل�سمه،  الت�سليم  ذلك  كلفه  واإن  حتى  يتجنبه،  من  النظار  فمن 
كان  النهرين،  وراء  ما  بالد  يف  الرازي  الدين  فخر  مناظرات  اإحدى 
الطرف املقابل له يف املناظرة ي�ستدعي اجلمهور عليه ويدفعه لل�سغب، 
يف  و�سرعت  والنظر  البحث  قانون  عن  خرجت  الآن  »اإنك  له:  فقال 
ت�سغيب العوام واجلهال، اإل اأن هذه البلدة لي�ست بلدة العلماء والأذكياء 
الذي  الوجه  على  ذكرناها  التي  املناظرة  هذه  نكتب  فنحن  والأكيا�س، 
مّر، ثم نر�سلها اإىل الأذكياء والعقالء فاإن ق�سوا فيها باأين اأنكرت كتاب 
اهلل، عاملوين مبا يليق بهذا الكالم، واإن ق�سوا باأنك عجزت عن الكالم 
وانتقلت من البحث والنظر اإىل ال�سغب وال�سفه، عاملوك مبا يليق بك. 
فلما �سرعت يف كتابة املناظرة، ت�سرع غاية الت�سرع واعرتف باأن ذلك 
انقطاعه وعجزه  وال�سداد، وظهر  العقل  قانون  كان خارجًا عن  الكالم 

جلميع احلا�سرين«)84(.
اأن تكتب  اأن احلكم يف املناظرة قد يكون تقريريا بعد  ومعنى هذا 
احلا�سر  اجلمهور  يكون  ل  عندما  املتخ�س�سني،  اإىل  وتر�سل  املناظرة 
وقد   - الرازي  و�سفهم  كما   - والأذكياء  العقالء  من  فيه  ولي�س  نوعيا، 
وبداأ  العاقل  اجلمهور  هذا  حكم  من  والرتدد  باخلوف  خ�سمه  اأح�س 
العرتاف  وهو  املناظرة،  فن  اأ�سول  اإىل  بذلك  وعاد  ويعرتف،  يت�سرع 

بالغلبة لالأعلم الذي يقنع بحجته فتقطع حجة خ�سمه.
4 - بع�س �صروط التناظر:

وبالإ�سافة اإىل الأركان الأربعة، اأو ال�سروط اجلوهرية لكل مناظرة 
هناك �سروط اأخرى مكملة ومتممة لها جتمل كما ياأتي.

4-1 - ت�صاوي الرتبة يف العلم بني املتناظرين:

ومفاد ذلك اأن يناظر عامل عاملًا مثله، لأنه اإذا اختلفت الرتبة بني 
واأثبت حجته  راأيه  الأعلم  الطرف  وفر�س  املناظرة،  اختلت  املتناظرين 
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دون مناف�سة ول معار�سة حقة. ومن ثمة يزاغ عن الهدف الأ�سا�س الذي 
اإظهار احلق وال�سواب ب�سكل تعاوين  اإليه كل عملية تناظر، وهو  ترمي 
قائم على اأ�سا�س من نظر �سليم موؤ�س�س على قواعد و�سواهد مقبولة لدى 
املتناظران، ومن ل  اإل  الطرفني، يقول ابن عقيل احلنبلي: »ل يتجادل 
الإمام حممد بن خزمية  يكون نظريا فهو م�سرت�سد و�سائل«)85(. وقال 
التعليم  اإىل  »فهو  رتبتهم:  يف  لي�س  وهو  العلماء  ويعار�س  يناظر  فيمن 

والت�سليم اإىل الكتاتيب اأحوج منه اإىل الرتوؤ�س واملناظرة«)86(.
4-2 - ا�صتواء املتناظرين يف اأ�صباب القيام باحلجة:

فالبد من التكافوؤ يف كل اأ�سباب القيام باحلجة، ول بد من الإن�ساف، 
لأنه اإذا مل ي�ستويا يف ذلك، وانفرد اأحد الطرفني مبزية دون الآخر، فاإن 
ذلك،  م�ستحقًا  يكن  مل  واإن  خ�سمه  على  ترجيحا  له  اأوجب  رمبا  ذلك 
وهذا ما اأكد عليه ابن عقيل احلنبلي ب�سدد حديثه عن �سروط املناظرة 
واأل  وال�سالمة،  وال�سحة  الأمن  يف  ا�ستواوؤهما  ذلك  »ومن  قال:  حيث 
يكون اأحدهما حم�سورًا بخوف اأو ح�سمة اأو هيبة، والآخر مب�سوطا باأن�س 
وا�سرت�سال«، وي�سيف »واحذر املحافل التي ل اإن�ساف فيها يف الت�سوية 

بينك وبني خ�سمك يف القيام وال�ستماع«)87(.
4-3 - اتفاق الطرفني يف الكليات التي يرد اإليها التنازع:

على اعتبار اأن انتفاء هذا ال�سرط يقت�سي عدم النتفاع باملناظرة، 
اإىل  ُتردَّ  اأن  بد  ل  اجلزئية،  وامل�سائل  الوجوه  يف  املناظرة  لأن  وتعطلها 
بطلت  الكليات  متفقني يف  املتناظران  يكن  واإذا مل  عليها،  متفق  كليات 
بد  فال  حاكمة،  الكليات  هذه  اأن  اإىل  بالنظر  �سغبا  و�سارت  املناظرة 
يقول  ال�سغب)88(.  ورفع  النزاع  لقطع  الطرفني  عند  م�سلمات  تكون  اأن 
ال�ساطبي: »املناظر امل�ستعني ل يخلو اأن يكون موافقا له يف الكليات التي 
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اإليه  اإ�سناده  �سح  له  موافقا  كان  فاإن  اأول،  فيه  تناظرا  ما  اإليها  يرجع 
وا�ستعانته به، لأنه اإمنا يبقى له حتقيق مناط امل�ساألة املناظر فيها والأمر 

�سهل فيها«)89(.
املناظر  كان  »واإن  ال�سابق:  للمعنى  و�سرحًا  تاأكيدًا  اأي�سا،  وقال 
خمالفًا له يف الكليات التي ينبني عليها النظر يف امل�ساألة، فال ي�ستقيم له 
ال�ستعانة به، ول ينتفع به يف مناظرته، اإذ ما من وجه جزئي يف م�ساألته 
اإل وهو مبني على كلي، واإذا خالف يف الكلي ففي اجلـزئي املبنـي عليه 
اأوىل، فتـقع خمالفته يف اجلزئـي من جهتـني، ول ميكن رجوعها اإىل معنى 

متفق عليه. فال�ستعانة مفقودة«)90(.
ول �سك يف اأن الكليات والقواعد ال�سابطة لها ل تخفى يف الغالب 
اختالف  على   - املناظرات  جل  فاإن  ولذلك  العلم،  اأهل  على  الأعم 
املو�سوعات التي تثار فيها - جتري يف اجلزئيات التي ترد اإىل الكليات 
�ساحب  يقول  باملناظرة،  وينتفع  وال�سواب،  احلق  فيظهر  احلاكمة 
يف  يقع  ل  الكلية  القواعد  بع�س  يف  الختالف  اأن  »اعلموا  املوافقات: 
العادات اجلارية بني املتبحرين يف علم ال�سريعة... العاملني مب�سادرها 
الثاين  الع�سر  وعامة  الأول  الع�سر  اتفاق  والدليل على ذلك  ومواردها 

على ذلك«)91(.
ومعنى هذا اأن الكليات يجب اأن تكون م�سلَّمًا بها عند املتناظرين، 
واإل ما توفرت لديهم القاعدة الأ�سا�س امل�ستند اإليها يف النقا�س. ولو جاز 
ذلك مل ت�سّح املناظرة. ومن ثمة ل تنك�سف احلقيقة، ويظهر ال�سواب.

4-4 - وجود دعوى ق�صائية خالفية:

بحيث يختار اأحد املتناظرين دور »املدعي« اأو »املعتقد« )على اعتبار 
الآخر  يختار  فيما  النظار(،  عند  مرتادفان  »العتقاد«  و  »الدعوى«  اأن 
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دور »املعرت�س« اأو »املانع«. وملا كان املدعى يعتقد �سدق دعواه، ويطالب 
خماطبه بالت�سديق بدوره فيها، يلزم اأن تتوافر له احلجة على ما يدعي، 
واأن يق�سد بها  التي ترتكب منها،  واأن يعتقد �سحتها، و�سحة الق�سايا 

اإقناع املعرت�س على دعواه بالعدول عن اعرتا�سه.
اأن يكون منطوقه خمالفًا ملنطوق  اأما »املعرت�س« فيتعني اعرتا�سه 
دعوى املدعي، ومفهومه املخالف موافقا ملنطوق هذه الدعوى، واأن يكون 
غر�سه متفاعاًل مع غر�س الدعوى، واأن تكون حجته معاك�سة يف قوتها 
لدليل  تابعًا  الدليل  هذا  وتوجيه  دليله،  يف  يكون  واأن  الدعوى،  حلجة 
عند  مف�سل  ب�سكل  ذلك  عند  �سنقف  كما  دليلها)92(.  وتوجيه  الدعوى 

احلديث عن منطقيات املناظرة.
املناظرة  موؤلفات  اأهم  على  الطالع  خالل  من  املالحظ  اأن  اإل 
والبحث، اأن اأ�سحابها مل يفردوا تعريفا دقيقا »للدعوى«، فكل ما هناك 
اأن يف عباراتهم ما يفيد اإطالق »الدعوى« على »العتقاد«، وذلك راجع 
-يف نظر البع�س- اإىل اأن العتقاد نف�سه هو ت�سبث الناظر بق�سايا قد 
حتتمل ال�سدق والكذب فـ »العتقاد هو ا�ستقرار حكم يف النف�س، وقد 

يكون حقا ويكون باطاًل«)93(.
الذين-  الأ�سول،  اأ�سا�س على علماء  ب�سكل  تن�سحب  وهي مالحظة 
ببع�س  اعتنوا  بل  وتعريفها،  »الدعوى«  بتحديد  يعتنوا  مل  بدورهم- 
امل�سائل التي تقت�سي اأن تنعت بالدعوى كما حتدثوا عما ي�ستدعي ت�سميتها 

بالدعوى، يف ق�سمني:
الق�سم الأول: اأ�سْموُه مبجالت املناظرة، فيما �سْموا الق�سم الثاين: 

بال�سروط التي ت�ستدعي املناظرة)94(.
4-5 - انتهاء املناظرة اإىل ماآل حمدد يكون بعجز اأحد الطرفني:

اإْفحام  اأو  »املنتقد«  باإلزام  اإما  املناظرة  تنتهي  اأن  الواجب  من  اإذ 
عي«. ويلزم املنتقد اإذا انتهى دليل املدعي اإىل ق�سية م�سلم بها عند  »املدَّ
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املنتقد، �سواء �سلم بها بعد اأن كان قد اعرت�س عليها، اأو اعرت�س عليها 
مع  اعرتا�ساته،  متابعة  يف  حقوقه  يفقد  اأي  بها،  �سلم  قد  كان  اأن  بعد 

اعتبار عدم قوله اأو فعله لأي �سيء يوؤدي اإىل »النقطاع«)95(.
يف حني ُيفحم »املدعي« اإذا عجز عن اإقامة الدليل على دعوى من 
دعاويه املعرت�س عليها، اأي اإذا ا�ستنفد جميع حقوقه يف دفع العرتا�س، 

مع عدم قوله اأو فعله لأي �سيء يوؤدي اإىل »النقطاع«)96(.
وهذا ال�سرط �سروري لتمام املناظرة وكمالها، مهما طالت اأو ات�سع 
مو�سوعها. مما يروى يف هذا الإطار اأن اإبراهيم النظام و�سرارًا اجتمعا 
بني يدي الر�سيد )يف جمل�س اخلليفة الر�سيد( »فتـناظرا يف القدر حتى 
دقت مناظرتهما فلم يفهمها، فقال خلدمه ومن يثق به وير�سى براأيه: 
اذهب بهذين اإىل الك�سائي حتى يتناظرا بني يديه ثم يخربك ملن الفلج 
منهما«)97(. والفلج الظفر اأو الغلبة يف املناظرة، ويتحقق بانقطاع اأحد 

طرفيها.
5 - امل�صطلحات الوظيفية عند املتناظرين:

م�سطلحات  من  عليه  وا�سطلحوا  النظار  اتفق  ما  بذلك  املق�سود 
وهي  يتناظرون،  وهم  ويتداولونها  األ�سنتهم  على  جتري  التي  املناظرة 
اأثناء املناظرة.  اأيديهم، ا�ستمدوها مما يجري  م�سطلحات ولدت على 
من ذلك طرفا املناظرة وتقلب الأحوال بينهما من بداية املناظرة اإىل 
بع�سهما  حلجج  معاجلتهما  اأحوال  من  حال  كل  ي�سمى  وماذا  ختامها، 

البع�س؟ وماذا يعني بالن�سبة ملناظره؟.
5-1 - ال�صائل واملجيب:

املتناظرين منذ  بت�سوير حال  اأول ما يطالعنا ما هو مرتبط  ولعل 
بدء ن�ساأة هذا الفن، حيث املناظرة يف جانب منها �سوؤال وجواب، لذلك 
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يقال لأحد طرفيها »ال�سائل« ولالآخر »املجيب«. يقول الك�سائي ل�سيبويه يف 
م�ستهل املناظرة بينهما: ت�ساألني اأم اأ�ساألك؟ قال: ل، بل �سلني اأنت)98(. 

فكان الك�سائي بذلك �سائال، و�سيبويه جميبًا.
5-2 - االإلــــــزام واالإفحـــام:

»م�ستدًل«  ال�سائل  وي�سمى  »مانعًا«،  اأو  »معلاًل«  املجيب  ي�سمى  وقد 
بعجز  املناظرة  تنتهي  وعندما  املناظرة،  يف  النخراط  طبيعة  ح�سب 
بعجز  انتهت  اإذا  اأما  »اإلزامًا«  عجزه  وي�سمى  »ُمْلَزمًا«،  ي�سمى  ال�سائل 
املعلل ي�سمى »مفحمًا« وي�سمى عجزه »اإفحامًا«)99(. قيل »مل ير من اأذعن 

للحجة اإذا لزمته من عمرو بن عبيد«)100(.
5-3 - الفـــــلج:

عالمة  اأو  املناظرة  لنتيجة  و�سفا  ويعد  األ�سنتهم  على  كرث  ومما 
املناظرة.  يف  والغلبة  الفوز  يعنى  الذي  »الفلج«،  م�سطلح  لنتهائها 
بالقلم،  خط  ملن  النا�س  اأح�سن  »كان  اأحدهم:  ي�سف  التوحيدي  قال 
املناظرة،  يف  الفائز  فالفلج  املناظرة«)101(.  يف  فلج  اأو  بالل�سان  بلغ  اأو 
و«النقطاع« -انقطاع حجج اأحد الطرفني يف املناظرة - عالمة انتهائها. 
قال ابن الزبري للخوارج خ�سومه يف املناظرة: »لعمري اأن ذلك اأحرى 
املحاورة  وقطع اخل�سم يف  ملنهاج احلق«)102(.  واأو�سح  بقطع احلجج، 
ت�سعف  اأو  يخطئ  عندما  نظريه  املناظر  به  يخاطب  ومما  غلبة)103(. 
حجته: يا نائم، ويا غافل، وقد يبادر بهذا القول عندما يريد اأن ي�سوق 
راأيا اأقوى من راأيه اأو يدح�س ذلك الراأي، وكاأن هذه الألفاظ تنبه املناظر 

اإىل اأن عقله مل يكن متفطنا تلك اللحظة)104(.
5-4 - املبحـــــث:

ومن م�سطلحاتهم اأي�سا، »املبحث« وهو الذي »تتوجه فيه املناظرة 
اخل�سم،  من  ت�سلم  »ق�سايا  وهي  و»امل�سلمات«  اإثبات«)105(.  اأو  بنفي 
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اأم بني  اأكانت م�سلمة بني اخل�سمني  �سواء  لدفعه،  الكالم  ويبنى عليها 
اأهل العلم، كت�سليم الفقهاء مب�سائل اأ�سول الفقه. كما ي�ستدل الفقيه على 
وجوب الزكاة، فلو قال اخل�سم هذا خرب واحد ل ن�سلم اأنه حجة، فنقول 

له: قد ثبت هذا يف علم اأ�سول الفقه ولبد اأن تاأخذه هاهنا«)106(.
5-5 - الدخــــــل:

ومن امل�سطلحات املتداولة كذلك بني النظار »الّدْخُل«، ويطلق على 
الكالم الذي ي�سدر من غري طريف املناظرة اأثناء التناظر. وهو عادة من 

اجلمهور احلا�سر، اأو ممن تقام املناظرة يف ح�سرته)107(.
5-6 - املقدمــــــة:

اأما »املقدمة« فتطلق تارة على ما تتوقف عليه الأبحاث الآتية، وتارة 
اأخرى تطلُق على ق�سية جعلت جزء القيا�س، وتارة اأخرى تطلُق على ما 

تتوقف عليه حجة الدليل)108(.
5-7 - املعار�صـــــة:

اأما  »املمانعة«،  �سبيل  على  لغة  وهي  »املعار�سة«  كذلك  ومنها 
هي«  اأو  اخل�سُم«،  اأقام  ما  خالف  على  الدليل  »اإقامة  فهي  ا�سطالحا 
مقابلة دليله بدليل يباينه اإنتاجًا«)109(. وتكون املعار�سة باإثبات نقي�س 
اإثبات  اأو  باإنتاج دليل ي�ساوي نقي�س الدعوى  اأو نفيه، كما تكون  املدعي 

الأخ�س من النقي�س، وتتم وفق ال�سور الآتية:
اأ( - معار�سة بالقلب: وهي عبارة عن قلب دليل امل�ستدل دلياًل لل�سائل. 

وهذا اللون كثريًا ما يكون يف املغالطات.
ب( - معار�سة باملثل: وهي اأن يكون دليل امل�ستدل واملعار�س كالهما من 

�سرب واحد يف ال�سورة دون املادة.
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لدليل  خمالفًا  امل�ستدل  دليل  يكون  اأن  وهي  بالغري:  معار�سة   - ج( 
التعريفات:  كتاب  �ساحب  يقول  و�سورة)110(.  مادة  املعار�س 
اأقام عليه اخل�سم دليله، ودليل  اإقامة على خالف ما  »املعار�سة 
املعار�س اإن كان عني دليل املعلل ي�سمى قلبًا، واإل فاإن كانت �سورته 
ي�سمى معار�سة باملثل، واإل فمعار�سة بالغري، وتقديرها اإذا ا�ستدل 
على املطلوب بدليل، فاخل�سم اإن منع مقدمة من مقدماته، اأو كل 
ي�سمى منعًا جمردًا، ومناق�سة،  التعيني، فذلك  واحدة منها على 
�سيئًا  ذكر  فاإن  �ساهد.  اإىل  ذلك  يف  يحتاج  ول  تف�سيليًا،  ونق�سًا 
يتقوى به ي�سمى �سندًا للمنع، واإن منع مقدمة غري معينة باأن يقول: 
لي�س دليلك بجميع مقدماته �سحيحًا، ومعناه اأن فيها خلاًل فلذلك 
ُي�سمى نق�سًا اإجماليا. ولبد هاهنا من �ساهد على الختالل. واإن 
مل مينع �سيئًا من املقدمات، ل معينة ول غري معينة، باأن اأورد دليال 

على نق�س مدعاه، فذلك ي�سمى معار�سة«)111(.
5-8 - املنـــــــع واملعار�صــــة:

ومنها »املنع )املناق�سة(«: وهو لغة »نقي�س الإعطاء« ويف ال�سطالح: 
»طلب الدليل على مقدمة دليل امل�ستدل«)112(، وقيل هو »امتناع ال�سائل 

عن قبول ما اأوجبه املعلل من غري دليل«)113(.
وا�ستقر معناه عند اأهل هذا الفن على طلب الدليل. »املنع يف عرفهم 
يتناول  اأعم  »الأول  عرفهم:  يف  معنيني  له  اأن  اإل  الدليل«)114(.  طلب 
النق�س واملناق�سة واملعار�سة جميعًا، والثاين ُيقال له مناق�سة...«)115(، 
املناق�سة  مع  وت�ساويه  باملناق�سة،  ينعت  الذي  فهو  الأخ�س  املعنى  اأما 
يف احلد ناجت عن كونهما يعرت�سان على مقدمات الدليل. فـ »املناق�سة 
منع  اأو  جمردًا،  منهما  كل  اأو  الدليل،  مق�سمات  من  معينة  مقدمة  منع 
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ال�سند«)116(، وكذلك املنع هو: »اعرتا�س على بع�س مقدمات الدليل، اأو 
كلها على �سبيل التعيني«)117(.

بالدليل،لأن  اإل مطالبة  يعني  كلها ل  اأو  الدليل  بع�س مقدمة  ومنع 
منع مقدمة الدليل اأو كلها لي�س دلياًل، ولهذا ال�سبب منع اأهل هذا الفن 
اأن يقرن املانع امتناعه بال�ستدلل، ول مينع من ا�ستناده اإىل دليل قوي 

يتقوى به)118(.
بخ�سو�س  لب�سا  هناك  اأن  اأعاله،  التعريفات  خالل  من  يخفى  ول 
م�سطلحي »املعار�سة واملناق�سة« لكونهما مفهومني متداخلني، ومن ثمة 
وقع الكثري من الدرا�سني يف اخللط بينهما)119(، وعليه يبقى يف نظرنا 
- من خالل ما اطلعنا عليه من م�سادر على الأقل - اأن الإمام اجلويني 
اأبرز من ميز بني امل�سطلحني ب�سكل دقيق يزيل الغمو�س. يقول: »اعلم اأن 
املعار�سة �سرب من املناق�سة، وهي اأقوى اأنواع املعار�سات، فكل مناق�سة 
معار�سة، واإن كان لي�س كل معار�سة مناق�سة. وذكرنا حقيقة املعار�سة. 
وقد قيل: هي اإلزام اجلمع بني اأمرين للت�سوية بينهما يف احلكم نفيا كان 
باأن  اأو  باأن يقول قوًل قال بنظريه،  اإلزام اخل�سم  اإنها  اإثباتًا. وقيل:  اأو 
يجري علة قول فيما اأجراه يف نظريه، ومتى األزَم اأحُد اخل�سمني خ�سمه 
فيه وهو يجريها يف نظريه،  اإجرائها  اإجراَء علته يف مو�سع، ميتنع من 
فقد ناق�سه من وجه وعار�سه من وجه«)120(. وبعد هذا التحديد اجلامع 
امل�سطلحني من وجوه عدة،  الفرق بني  الرجل يف احلديث عن  مي�سى 
منها: اأن املعار�سة بالدليل على الدليل ت�سح، واملناق�سة ل تكون بالدليل 

ومن اأحكام املعار�سة اأنها �سوؤال �سحيح)121(.
5-9 - املناق�صـــــــة:

لغة  اأي�سا »النق�س« وهو  النظار  اأكرث امل�سطلحات تداوًل بني  ومن 
»الك�سر« وا�سطالحا« خد�س جمموع الدليل بتخلف احلكم عنه وا�ستلزامه 
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ف�سادًا اآخر«)122(. وقيل هو »ادعاء ال�سائل بطالن دليل املعلل، مع اإقامته 
الدليل على دعوى بطالنه«)123(. وعليه فالنق�س هو اإبطال دليل امل�ستدل 
ف�ساهد  الف�ساد،  خ�سو�س  ب�ساهد  اأو  التخلف،  ب�ساهد  اإما  ذلك  ويكون 
موجود،  فالدليل  املدلول،  على  الدليل  دللة  عدم  اإثبات  هو  التخلف 
الدليل  غري  اآخر  مدع  على  جاريا  الدليل  فيكون  كذلك،  لي�س  واملدلول 
دليال  الدليل  جعل  »ميتنع  تيمية:  ابن  يقول  امل�ستدل.  عليه  اأقامه  الذي 
على وجوده دون مدلول، اأو مع وجود �سد املدلول معه«)124(. ويقع ذلك 
على وجوه كثرية لي�س هذا مقام تف�سيلها، واإمنا لها مو�سع اآخر يقت�سيه 

منهج البحث وخطة الدرا�سة.
واأما ال�ساهد الثاين من وجوه النق�س بخ�سو�س الف�ساد فهو ا�ستلزام 
دليل امل�ستدل املحال، ووجه النق�س با�ستلزامه املحال اأن الأمور املحققة 
يف الواقع اإجرائيا ل ت�ستلزم املحال، وبناء على هذا فاإن حا�سل النق�س 
املدلول  وا�ستلزم  الدليل  عن  املدلول  تخلف  اثنني:  اأمرين  اإىل  يرجع 

املحال)125(.
اإل اأن ارتباط »النق�س« بف�ساد الدليل وبطالنه م�ساألة غري حم�سومة 
ي�ستفاد �سراحة من  ما  وال�ستدلل. وهذا  املناظرة  بفن  عند من عنوا 
النق�س  اأن  الأ�سول واجلدل  اأهل  اختلف  »]فقْد[  الإمام اجلويني:  قول 
اأنه  على  الفقهاء  فاأكرث  النق�س؟  عليه  ورد  ما  ف�ساد  على  دللة  هو  هل 
يدل على ف�ساد ما ورد عليه، وبه قال اأهل الكوفة غري اأنهم اأف�سدوا هذه 
املقالة بتجويزهم تخ�سي�س العلة، فاإن التخ�سي�س يف املعاين هو عني 

املناق�سة. وقالوا اإنه ل يدل على ف�ساد ما خ�س)126(.
5-10 - االعتــــــــــرا�س:

العرتا�سات  اأنواع  وجميع  »العرتا�س«  كذلك  م�سطلحاتهم  ومن 
راجعة اإىل منع ونق�س ومعار�سة)127(، فاملخالف للم�ستدل اإما اأن ينازع 
يف مقدمته، اأو دليله اأو مقت�سى دليله وهو احلكم)128(، وعليه فاملنازعة 
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يف املقدمة ت�سمى »منعا« ويف الدليل ت�سمى »نق�ساً« ويف احلكم ومقت�سى 
قول  »اإبطال  ال�سعدي:  الرحمن  عبد  يقول  »معار�سة«.  ت�سمى  الدليل 
اخل�سم قد يكون باإبطال الدليل الذي ا�ستدل به، اأو اإبطال دللته على 
وقد  واإف�سادها،  ين�سرها  التي  املقالة  نف�س  باإبطال  يكون  وقد  مطلوبه، 
يكون باإثبات نقي�س ما قاله اخل�سم قوًل ودلياًل«)129(. اإل اأن ما جتب 
الإ�سارة اإليه يف هذا ال�سياق اأن هذا الأ�سلوب يف منازعة دليل اخل�سم 
ذلك  ويف  الأخرى،  بالأنواع  منها  ال�سرعية  باملناظرات  ارتباطا  اأكرث 

تف�سيل كثري �سنو�سحه يف مقامه
ومن امل�سطلحات اأي�سًا:

5-11 - املعـــــــــــاندة:
وهي »املنازعة يف امل�ساألة العلمية - بني طرف واآخر - مع عدم العلم 

من كالمه، وكالم �ساحبه«)130(.
5-12 - املكــــــــــــابرة:

لإلزام  بل  ال�سواب،  لإظهار  ل  العلمية  امل�ساألة  يف  املنازعة  وهي 
اخل�سم. وقيل املكابرة هي مدافعة احلق بعد العلم به)131(.

5-13 - املحـــــــــــــال:
وهو ما ميتنع وجوده يف اخلارج كاجتماع احلركة وال�سكون يف الآن 

نف�سه)132(.
5-14 - املغالطـــــــــة:

اأو  بالقطعية  �سبيهة  ق�سايا  من  موؤلف  وقول   .. فا�سد  »قيا�س  وهي 
بالظنية اأو بامل�سهورة«)133(.

5-15 - اال�صتف�صــــار:
به  نطق  لفظ  من  املعنى  بيان  املناظرة  طريف  اأحد  يطلب  اأن  اأي 
خ�سمه. ويجوز توجيهه عند احلاجة اإىل بيان معنى اللفظ، كاأن يكون 

غريبا، اأو جمماًل، فيعمل املعلل على تو�سيحه)134(.
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5-16 - الدليــــــــــل:

»املعرف  وهو  الدال  منه  وي�ستق  املطلوب«)135(  اإىل  »املر�سد  وهو 
واحدًا،  معنى  والدال  الدليل  اعترب  من  وهناك  ال�سيء«)136(.  بحقيقة 
الطالب  هو  وامل�ستدل  العك�س)137(.  اأو  دال،  الدليل  ي�سمى  قد  وبذلك 

الدليل. 
الدليل  اأما  يقني،  اإىل  اأف�سى  ما  الكالم هو  علماء  الدليل عند  اأما 
ذهب  املعنى  هذا  واإىل  اأمارة.  واإمنا  بدليل،  فلي�س  الظن،  اإىل  املف�سي 
الفقهاء  اأما  بربهان«)138(.  اإل  يح�سل  ل  »العلم  قال:  حينما  الفارابي 

فاأغلبهم ينعتون »الدليل الظني والقطعي« بالدليل.
اإىل  الو�سول  يف  املناظرة  غاية  يخدم  ل  كالما  النظار  اعترب  وقد 
احلقيقة واإظهار ال�سواب، اإف�سادًا لها )املناظرة(، وهو اأمر وا�سح فيما 

اأتينا على ذكره من م�سطلحاتهم)139(.
6 - التداخل »امل�صطلحي« يف املناظرة:

متهيــــــــــــد:
ثمة جملة م�سطلحات تتداخل ويتقاطع معناها مع مفهوم »املناظرة« 
من مثل جمادلة، مناق�سة، مماحكة، مفاخرة، مقاب�سة، ي�سعب اإجراء 
تطور  بتتبع  يعنى  تاريخي  معجم  غياب  اإىل  بالنظر  بينها  دقيق  متييز 
دللت الكلمات اأو امل�سطلحات. وقبل حماولة اإيجاد التمايزات وال�سمات 
لكونهما  هامتني،  مالحظتني  نبدي  امل�سطلحات،  هذه  بني  الفارقة 

م�سرتكتني بني كل تلك امل�سطلحات:
)1( - جميع هذه امل�سطلحات تقوم على احلوار املتبادل الذي يقت�سي 
تق�سي  بذلك   وهي  الأقل،  على  اثنني  متحاورين  طرفني  وجود 
وجود تكلم من طرف واحد، يف مقابل م�ستمع ل يتدخل يف احلوار 
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كما هو احلال يف اخلطابة مثال، كما اأنها تنفي وجود متكلم وحيد 
 ،)monologue( الداخلي  احلوار  طريقة  على  ذاته  مع  يتحدث 

كما يف املحاورات املتخيلة.
)2( - املالحظة الثانية تدعم الأوىل، اإذ اأن كل تلك امل�سطلحات على 
وزن »مفاعلة«، وقد تبني يف معر�س احلديث عن مفهوم املناظرة، 
تناف�س يف عمل واحد بني �سخ�سني، على  قيام  تعني  ال�سيغة  اأن 

الأقل، يف الآن نف�سه بالإ�سافة اإىل ا�سرتاكهما يف ذلك، طبعًا.
يتعلق  تو�سيح  اأي  تقدم  القدمية ل  امل�سادر  اأن  البع�س)140(  ويرى 
تلك  كانت  �سواء  احلقيقة،  وبني  بينها  بالعالقة  اأو  امل�سطلحات  بتلك 
ميكن  حمدد  تف�سري  اأي  تقدم  ل  اأنها  كما  اإيجابية،  اأم  �سلبية  العالقة 
املعنى  يوؤرخ لتطور دللة امل�سطلح من  اأو  واآخر،  اأن مييز بني م�سطلح 

املح�سو�س اإىل املعنى املت�سور. 
مادة  من  العرب«  »ل�سان  يوفره  ما  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 

بخ�سو�س تلك امل�سطلحات ميكن من ت�سنيفها على النحو الآتي:
- »جمادلة + مماحكة + مناق�سة«.

- »حماورة« / - »مفاخرة« / - »مقاب�سة«.
با�ستثناء م�سطلح »مناق�سة« فاإن ابن منظور يكتفي فيما له عالقة 
خ�سومة  من  امل�سطلحات  هذه  تت�سمنه  ما  باإبراز  الأوىل،  باملجموعة 
وتناف�س وحدة يف الكالم بني املتحاورين. مما يوحي باأنهم ل يرغبون يف 
الدفاع عن وجهة نظر معينة، اأو اإظهار احلقيقة وال�سواب. وبذلك فهم 
ل يهتمون اإل باإثبات قدرتهم اجلدلية، وباإظهار خطاإ راأي اخل�سم كيفما 

كانت طبيعته)141(.
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ولتو�سيح الأمر اأكرث نرى اأنه من املفيد منهجيا ومعرفيا، مقاربة كل 
م�سطلح مبعزل عن امل�سطلحات الأخرى ليت�سنى ر�سد ال�سمات الفارقة 

وامل�سرتكة بينها.
6-1 - املجادلـــــــــــة:

مادة »جدل« يف اللغة تدل على مراجعة الكالم، وذكر احلجج وال�سدة 
يف تقريرها، قال ابن فار�س: »)جدل( اجليم والدال والالم اأ�سل واحد، 
وهو من باب ا�ستحكام ال�سيء يف ا�سرت�سال يكون فيه، وامتداد اخل�سومة 
الكالم«)142(. وقيل: هو »تقرير اخل�سم على ما يدعيه، من  ومراجعة 
حيث اأقرًّ حقا كان اأو باطاًل)143(. وقد يقع بني �سخ�سني يف الطريق لأي 
احلق  كان  واإن  حتى  اخل�سم  اإفحام  املجادل  فغاية  وبذلك  كان،  �سبب 
معه. وقد قال بع�س العلماء: »املجادل يعرف باأحد الوجوه ال�سبعة: باأن 
ل يذكر العلة، ومنها اأن ينق�س العلة، ومنها اأن ينهي الكالم اإىل حمال، 
واأن يجيب عن  القول مبثله فيمتنع،  يلزمه  ينتقل ويقول �سيئا  اأن  ومنها 

غري ما ي�ساأل عنه، واأن ي�سكت للعجز«)144(.
هذه  مثل  فيها  فلي�س  املناظرة،  عن  كلية  تختلف  فاملجادلة  وعليه 
وما  ومكابرة،  معاندة  فيها  ولي�س  املغالطة،  حّد  ت�سل  التي  املراوغة 
�سابه ذلك، مما عّده النظار اإف�سادًا للمناظرة. وما يوؤكد هذا املعنى ما 
قاله اأحد املتناظرين خل�سمه: »فعلى هذا الطريق ل يكون هذا البحث 
اإن�سان معني على قول  بحثًا علميًا عقليًا. واإمنا هو نوع من املجادلة مع 

معني«)145(.
اإىل  الإ�سارة  تلزم  �سواه،  اإىل  )املجادلة(  املفهوم  مغادرة  وقبل 
»املجادلة«  مفهومي  بني  الأمر  عليهم  اختلط  الدار�سني  من  الكثري  اأن 
يدل  ما  غري  على  للدللة  الآخر  بدل  اأحدهما  فا�ستعملوا  و«املناظرة« 

عليه)146(.
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6-2 - املحـــــــــــاورة:

تعني تبادل احلديث بني �سخ�سني اأو اأكرث، ول يتحدث ابن منظور 
عن حدة اأو عنف يف هذا التبادل الكالمي مما يعني اأن امل�سطلح يوحي 
بالتبادل الهادئ للحوار، وتعني اأي�سا: املجاوبة ومراجعة النطق والكالم 
يف املخاطبة، وقد حاوره، وحتاوروا تراجعوا الكالم بينـهم)147(. وعـليه 
فاأي حـوار يـقع بيـن �سخ�سـني يف اأي مو�سـوع كـان، فهـو حمــاورة. وقـد 
قال له �صاحبه وهو  الآيـة: {  يبـدو من  كـما  �سـوؤال وجـواب  ل يخلو من 
اأثناء  اأنه  38[. ومعلوم  ]الكهف:  بالذي خلقك من تراب }  اأكفرت  يحاوره 
املناظرة يجري حوار بني املتناظرين فال تخلو املناظرة من حوار، اإل اأن 

املناظرة لي�ست حماورة)148(.
6-3 - املفاخــــــــــرة:

»الفخر«،  اإىل  اللغوي  باأ�سلها   - القدمية  املعاجم  بح�سب   - تعود 
وقد عرف الأدب العربي ن�سو�سًا كثرية حتت ا�سم »املفاخرات«. وعليه 
بني  يدور  �سعري،  اأو  نرثي  �سفهي،  »حوار  الأ�سل،  يف  »املفاخرة«  فاإن 
متخاطبني يف ح�سور جمهور من امل�ستمعني«)149(. وبذلك فهي خطاب 
اأو  اإظهار تفوق يف ال�سفات املادية  اأ�سا�سًا على  اأكرث يقوم  اأو  بني اثنني 
املعنوية ل�سخ�س على اآخر، اأو ل�سعب على اآخر، اأو لعرق على اآخر. ولذلك 
فهي تهتم مبو�سوعات دنيوية. اأما امل�سرتكون يف املفاخرة فكل منهم اإذا 
ل  وبذلك  ممثلهم  فاإنه  املعرو�س  املو�سوع  يتبنون  ملن  حماميا  يكن  مل 
يدافع امل�سرتكون عن ذاتهم اأو عقيدتهم ب�سكل مبا�سر، واإمنا ب�سكل غري 

مبا�سر، عن طريق الدفاع عن املو�سوع املق�سود)150(.
وجتب الإ�سارة اإىل اأنه اإذا كانت مو�سوعات املناظرة تثري خالفات 
ونزاعات قوية بني املتناظرين، فاإن مو�سوعات املفاخرات غالبًا ما تثري 

الت�سلية وتعر�س الثقافة واملعارف.
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6-4 - املقابـ�صـــــــــة:

عنوان  يحمل  كتابًا  الرابع  القرن  اأواخر  يف  التوحيدي  اأّلف  لقد 
يقول  التي  الفل�سفية  املجال�س  يجمع  كتاب  وهو  »املقاب�سات«)151(. 
املوؤلف  يذكر  املقاب�سات  من  كثري  ويف  بنف�سه.  ح�سرها  اإنه  التوحيدي 
املكان الذي اأقيمت فيه املقاب�سة، كما يحدد تاريخها، واأ�سماء احلا�سرين 
له  فيما  الفل�سفة  ق�سايا  تناول عددًا �سخما من  وقد  فيها،  وامل�سرتكني 

عالقة بالعقل والنف�س والأخالق وماهية الوجود وغريها.
الذي يعني  »القَب�س«  اإىل  اللغوي مل�سطلح »مقاب�سة«  الأ�سل  ويرجع 
النار، اأو ال�سعلة من النار. كما ورد يف معجم »التهذيب«: »القب�س �سعلة 

من نار نقتب�سها من معظم«.
وعلى �سبيل املجاز »القب�س« يعني اأخذ جزء من كل و»القاب�س« هو 
هو  »القاب�س  قوله:  املعاين  هذه  على  منظور  ابن  وي�سيف  فاعل.  ا�سم 

طالب الفكر، واقتب�سُت منه علمًا اأي ا�ستفدته«)152(.
اأما »مقاب�سة« على �سيغة »مفاعلة« فتعني ا�سرتاك اثنني يف )القب�س( 
وحتديدًا يعني وجود �سخ�سني اأو اأكرث، كل منهما ياأخذ العلم عن الآخر، 

اأي يتبادلن ما لديهما من معارف كل يف جمال اخت�سا�سه.
وتوظيف امل�سطلح من قبل �ساحب املقاب�سات يدل على املعنى نف�سه، 
اأي على ا�سرتاك اثنني اأو اأكرث يف حماورة علمية، ياأخذ فيها العلم واحد 
عن الآخر اأو كل من الطرفني عن الآخر، بحيث يطرح اأحد احلا�سرين 
يف  املخت�سني  اأحد  عليه  بالرد  ويقوم  معينة،  علمية  ق�سية  حول  �سوؤاًل 
املو�سوع، وتتطور املناق�سة مع اإمكان تدخل بع�س احلا�سرين لال�ستف�سار 
اأو الإ�سافة اأو التعقيب، ويف جميع الأحوال فاإن هذا كله يجري يف اإطار 
ال�سوؤال واجلواب، ول يحاول اأحد احلا�سرين اأو ال�سائلني اإظهار ما قد 
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ي�سوب اجلواب من اأخطاء اأو مغالطات، اأو اأن يرف�سه اأو يطعن يف �سحته، 
ثم اإن ال�سائل عادة ما ل يطلب حجة على اجلواب)153(.

بالندوات  �سبيهة  العام  �سكلها  »املقاب�سات« يف  اأن  يبدو  عليه  وبناء 
التعليمية التي يح�سرها اأ�ساتذة وعلماء كرث باعتبار اأن هدفها الأ�سا�س 
التعليم عرب الأ�سئلة واحلوار الفعال، ولذلك فاإن فح�س الن�سو�س »يظهر 
ما كان ي�سيطر على جمال�س املقاب�سات من روح الت�سامح العلمي الذي 
املختلفة.  واملجالت  الخت�سا�سات  واملثقفني يف  العلماء  بني  ي�سود  كان 
والذي كان ينتج عن اعرتاف كل منهم مبكانة الآخر العلمية وباأهمية كل 
العلوم، والرغبة الأكيدة، لي�س يف اإظهار جهل اخل�سم وعجزه، واإمنا يف 

ال�ستفادة مما لديه من علوم«)155(.
و  امل�سطلح  وا�سحًا بني هذا  الختالف  يبدو  الإجمال،  وعلى جهة 
»املناظرة« بالنظر اإىل اأن كاًل من امل�سرتكني يف املناظرة ل يريد ال�ستفادة 
لي�س فقط يف  اهتمامه،  كل  يح�سر  واإمنا  علوم،  لدى حماوره من  مما 
بالإ�سافة  هذا  اخل�سم،  معتقد  هدم  يف  واإمنا  هو،  معتقده  عن  الدفاع 
اإىل اأن مو�سوعات املقاب�سة مل تكن مت�س احلياة اليومية للمجتمع، واإمنا 

تتناول ق�سايا نظرية جمردة مت�سلة بعموم الفكر الإن�ساين.
خال�صــــــة:

حا�سل الكالم عن م�ساألة امل�سطلحات �سمن احلقل الدليل ملفهوم 
املناظرة يف بعديه النظري والإجرائي ما ياأتي:

–التي مت الطالع عليها-  القدمية  العربية  امل�سادر  اأغلب  اإجماع      *
على اأن املناظرة عائدة اإىل اأ�سلها ال�ستقاقي »نظر« احلامل ملعنى 
النظرين احل�سي واملعنوي من جهة، ثم النظر العقلي يف مقابل نظر 
القلب والب�سرية من جهة ثانية. وعلى هذا الأ�سا�س تغدو املناظرة 
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اأ�سا�سا اإىل حتقيق العلم وحت�سيل املعرفة،  مدخال رئي�سا، وم�سلكا 
دللة  )بحكم  تعاونية  تفاعلية  بطريقة  ال�سواب  اإىل  والو�سول 
ال�سيغة ال�سرفية الدالة على امل�ساركة( قوامها ال�ستدلل وتقليب 
للمناظرة  الأ�سمى  فالهدف  لذا  للنقا�س.  املب�سوط  الأمر  يف  النظر 
اإظهار احلقيقة املو�سوعية ولي�س احلقيقة الن�سبية التي يعتقدها كل 

طرف.
دفاع  هو  حيث  من  اجلدل  م�سطلح  عن  املناظرة  م�سطلح  متيز      *
اأو  الق�سية  تلكم  طبيعة  مراعاة  دومنا  لها  هدم  اأو  ما  ق�سية  عن 
عالقتها باحلقيقة، ودون اأي اعتبار ملقومات احلق والباطل. اأما اإذا 
�سروط  باأبرز  والتقيد  املقومات  بتلك  العتداد  منحى  اجلدل  نحى 
املناظرة باأن تكون غاية »العملية اجلدلية« ك�سف احلق، فاإنه ي�سري 
جدًل حممودِاً، ولن يكون من هذه اجلهة اإل حافظًا لروح املناظرة 
متمثال لها. اأما نقي�سه )اجلدل املذموم( فال يتقاطع مع املناظرة 
تفاعلية،  حوارية  وممار�سة  عقليا  نظرا  معا،  كونهما  حيث  من  اإل 
فجل ما تو�سي به املناظرة ل يتقيد به اجلدل، وما يقوم عليه اجلدل 

ت�ستبعده املناظرة.
*   قيام املمار�سة احلوارية الرتاثية املتمثلة يف املناظرة على مرتكزات 
من  �سواها  عما  متيزها  وينك�سف  ماهيتها،  تتحدد  بها  اأ�سا�سية 
املو�سوع  ؛  املرتكزات  هذه  ومن  لها.  امل�سابهة  الكالمية  التفاعالت 
واجلمهور،  املجل�س  ثم  املتواجهان،  املتقابالن  والطرفان  املوحد 
بالإ�سافة اإىل احلاكم الذي يتوىل رعاية النقا�س ويوجهه. ويرتبط 
بكل عن�سر من هذه العنا�سر املركزية �سروط منظمة تلتقي جميعها 
يف �سبط »فعل التناظر« وتقنينه، ليغدو فعاًل تداوليًا حمددًا، وحدثًا 

كالميًا موجهًا.
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*   ا�ستـناد املناظرة الرتاثية، باعتبارها واقعة توا�سلية حية، اإىل جملة 
ويح�سل  التناظر  �سياق  يف  ترد  التي  »الوظيفية«  امل�سطلحات  من 
التناظر  »قامو�س  بــ  نعته  املتناظرين، م�سكلة ما ميكن  تداولها بني 
اخلا�س«. وقد و�سـح اأن تلك امل�سطلحـات - بالنظر اإىل ماهيتها - ل 
تخرج عن اأ�سناف ثالثة: فهي اإما دالة على وظيفة )دور( كال�سائل 
اأو  والإلزام،  الإفحام  نحو  لنتيجة،  مقررة  اأو  واملعرت�س،  واملجيب 
واملعار�سة  النق�س  قبيل  من  ا�ستدللية،   - عقلية  لعملية  وا�سفة 

واملنع.
قبيل  من  املناظرة  م�سطلح  مع  الرتاثية  امل�سطلحات  بع�س  تداخل   *
اثنني  جانبني  من  و»املقاب�سة«،  و»املحاورة«  و»املفاخرة«  »املجادلة« 
الذي  املتبادل  احلوار  على  امل�سطلحات  تلك  جميع  قيام  اأولهما  ؛ 
على  كونها  وثانيهما  متحاورين،  طرفني  وجود  الأقل،  على  يقت�سي 
�سيغة »مفاعلة« الدالة على وجود تناف�س يف القيام بعمل واحد بني 
�سخ�سني على الأقل، يف الآن نفـ�سه، بالإ�سافة اإىل ا�سـرتاكهما فـيه. 
 - احلـواريـة  املـمـار�سـات  بـهذه  الـعربـي  الفـكـر  يعـتـن  لــم  فلـماذا 

مادامت كذلك - عنايته باملناظرة ؟ 
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اأفق التوقع يف عمود ال�شعر لأبي علي املرزوقي

ابن عيني عبداهلل)*(

عدة  على  ياو�س)1(  روبرت  هانز  بزعامة  التلقي  نظرية  قامت 
يرون  النقاد  اأن  اإال  االآخر  عن  منها  واحد  ي�ستغني  يكاد  ال  مرتكزات، 
»دورا  يلعب  والذي  التوقع،  اأفق  هو  النظرية  عليه  تقوم  مرتكز  اأهم  اأن 
نف�سه  ياو�س  منظور  من  يعد  وهو  ياو�س  عند  التلقي  نظرية  يف  مركزيا 
من  عبارة عن جملة  وهو  التلقي«)2(،  لنظرية  املنهجية  الركيزة  مبثابة 
اال�ستعدادات يت�سلح بها املتلقي ليواجه بها ن�سا ما، اأي اأن املواجهة تتم 
وفق »املعايري الثقافية والطروحات واملقايي�س التي ت�سكل الطريقة التي 
ما،  اأدبي ما يف زمن  ويحكمون من خاللها على عمل  القراء  بها  يفهم 
الفن  وتعريفات  االأعراف  مثل  عوامل  من  االأفق  هذا  يت�سكل  اأن  ميكن 

)مثل الذوق(، اأوال�سفرات االأخالقية ال�سائدة«)3(.  
تلقي  له  يكفل  الذي  الوحيد  هو  املتلقي  ميتلكه  الذي  االأفق  هذا 
الن�سو�س وتاأويلها وملء فراغاتها وما تركه امللقي من تيمات، فيت�سنى 
له بذلك امل�ساهمة يف اإكمال الن�سو�س و�سياغة املعاين وا�ستكمالها، ويف 
هذا يقول الدكتور حممود عبا�س عبدالواحد: »عندما ينتقل القارئ من 

)*(  باحث - المغرب.
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مهمته املبا�سرة اإىل امل�ستوى الثاين للقراءة تبدو اأمامه فراغات اأو غمو�س 
اأو بقع اإبهام عليه اأن ي�ستكملها ليكون م�ساركا يف �سنع املعنى«)4(.

مبراعاة  امللقي  �سنوات  طيلة  القدمي  العربي  النقد  طالب  وقد 
املرزوقي )ت  يد  على  املطالبة  واكتملت هذه  املتلقي  لدى  االنتظار  اأفق 
421هـ(، با�ستنباطه عمود ال�سعر ويف هذا قال: »... فاإْن َكاَن االأْمُر عَلى 
َز  عِر املْعُروُف عنَد الَعرِب، ليَتَميَّ َ َما ُهو عُموُد ال�سِّ هَذا، فالَواِجُب اأْن ُيَتبيِّ
ريِف، وقدمي ِنَظام الَقري�ِس من احلِديِث، ولُتْعرَف  نَعِة من الَطّ َتِليُد ال�سّ
مواِطُئ اأقَداِم املْخَتاريَن فيما اخَتاُروُه، ومرا�ِسُم اإقدام املزيِّفي على ما 
ْمِح  ُنوِع واملطُبوِع، وَف�سيلُة االأَِتيِّ ال�سَّ ُفوُه، وُيعلم اأي�سًا فرق ما بي امل�سْ زيَّ
�َسَرَف  يحاوُلوَن  كاُنوا  اإَنّهم  التَّوفيق:  وباهلِل  فَنُقوُل  ْعِب  ال�سَّ االأَِبيِّ  على 
وِمْن  ِف،  الَو�سْ اَبَة يف  واالإِ�سَ َوا�سِتَقاَمَتُه،  اللَّفِظ  َوجَزاَلة  َتُه،  َو�سحَّ امَلعَنى 
االأَبَياِت  َو�سَواِرُد  االأْمَثاَل،  �َسَواِئُر  ت  َكُثَ الثَّالثِة  االأ�سَباِب  ِه  هِذِ اْجِتَماِع 
ِمْن   ِِ ٍ َتَخريرُّ على  واْلِتـَئاَمَها  ْظِم  النَّ اأَْجَزاء  وِاْلِتَحاَم  التَّ�ْسِبيِه،  يِف  َواملَُقاَرَبَة 
َلِذيِذ الَوْزِن، وُمَنا�َسَبَة املُ�ْسَتَعاِر ِمْنُه ِللُم�ْسَتَعاِر َله، َوُم�َساَكَلَة اللَّْفِظ ِللَمْعَنى، 
اِئِهَما لْلَقاِفَية َحتَّى اَل ُمَناَفَرة َبيَنُهُما، هذه �َسْبَعُة اأْبواٍب هي  ُة اْقِت�سَ َو�ِسدَّ

عِر ولُكلِّ باٍب منها ِمعَياٌر«)5(. عُموُد ال�سِّ
نادت  الذي  اأفق االنتظار  ال�سك -  العمود يقابل - مبا اليقبل  هذا 
مع  معا،  واملتلقي  امللقي  به  يت�سلح  انتظار  اأفق  االأملانية،  النظرية  به 
االنتظار  اأفق  يراعي  فامللقي  اال�ستعمال،  طريقة  يف  بينها  بّي  اختالف 
الأنه ال ميلك »احلرية املطلقة يف كتابة الن�س فهو يرجع اإىل عدد معي 
ومعروف من �سنن الكتابة، ي�سّكل اخلروج عليها اأو التغا�سي عنها م�سا�سا 
بنظام الكتابة واأعرافها، هذه ال�سنن هي خربات قراء جتمعت على مدى 
الع�سور، واأ�سبحت دالئل واإمارات ت�سكن خميلة ال�ساعر دون اأن ي�ستطيع 
اإهمالها. فالوزن والقافية وال�سروط ال�سحيحة لال�ستخدام قواعد على 
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�سالمة  ت�سمن  موا�سعات  جملة  من  واحدة  وهي  بها  يلتزم  اأن  ال�ساعر 
مفاجاأته  اإىل  وال�سعي  املتلقي  اإثارة  اأجل  من  وهذا  االأدبي«)6(،  الن�س 
اأفق  وخلق  املاألوف  االأفق  بخرق  وذلك  لديه  باخليبة  ال�سعور  واإحداث 

جديد)7(. 
التي  الفراغات  وميالأ  يوؤول  حتى  االأفق  هذا  فيمتلك  املتلقي  اأما 
ُترتك، وحتى يعرف نوعية االإبداع امللقى اإليه اأهو ماألوف متوقع اأم غريب 
مفاجئ ثار به امللقي على تلك اال�ستعدادات التي ت�سكل اأفق التوقع؟ وهل 
كانت هناك متعة فنية)8( يف احلالتي؟ اأم فيه اإ�سافة وتو�سع اأفق توقع؟ 
ويف هذا يقول اأحد النقاد: »اإن اأفق التوقعات الذي ياأتي من خربة قدمية 
عند القارئ باأعمال �سابقة، يلتقي بالن�س اجلديد الذي يقروؤه، وحينئذ 
اأو  كاماًل  تبدياًل  اأو  له  ت�سحيحًا  اأو  �سبق  ما  اإىل  تنويعًا  تكون  فتوقعاته 

جمرد توقعات قدمية تنبعث من جديد«)9(.
ال�سعر  عمود  ميثله  القدمي  العربي  النقد  يف  االنتظار  اأفق  اإذًا 
مبقايي�سه ال�سبعة على اأن كل مقيا�س ميثل اأفق انتظار خا�س به مبعنى اأن 
العمود اأفق انتظار كّلي اأما املقيا�س الواحد فاأفق انتظار جزئي، ومن َثم 
فاأول اأفق �سغري متفرع عن االأفق الكبري هو �سرف املعنى و�سحته، وفيه 
والفْهِم  حيِح،  ال�سَّ العْقِل  على  ُيْعَر�َس  اأْن  املْعَنى  »فعياُر  املرزوقي:  يقول 
ِبَقَراِئِنِه  ُم�ْستاأِْن�ًسا  القُبوِل واال�سِطَفاِء  َجْنَبَتا  انعَطَف عليِه  فاإَذا  الثَّاقِب، 

خَرَج وافيًا، واإالَّ ِاْنَتَق�َس مبقَداِر �َسْوِبِه َوَوْح�َسِتِه...«)10(.
وذلك  بال�سمو  يو�سم  اأن  يجب  املعنى  اأن  بهذا  يريد  املرزوقي  اإن 
باجلنوح اإىل االبتكار واجلدة واالختالف عن املعهود و املتداول، اأي اأن 
وذلك  و�سحته،  املعنى  ب�سرف  ُيعرف  توقٍع  اأفِق  امللقي جمرب على خرق 
بتجنب املبتذل املاألوف الذي فهمه العقل وال حاجة له الأْن ُيعر�س عليه، 
هذا  على  يعر�س  فما  املتلقي،  قبل  من  مرذوال  ممجوجا  �سيكون  الأنه 
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ويف  للمعـهود،  واملخالـفة  واالإغـراق  االإغـراب  �سيء من  فيه  العقل وجب 
هذا يقول اإدري�س بلمليح: »ومعناه اأن املجال الداليل لل�سعر ال ميكن اأن 
يكون ذا حمتوى مبتذل، يالم�س �سمات احلياة اليومية ويهتم بجزئياتها 
اأن يكون حمتوى الر�سالة ال�سعرية تركيبا لدالالت  الرتيبة، بل البد من 
بالرغم من ذلك دالالت  ولكنها  العادي،  توا�سلنا  نعهدها يف  ال  جزئية 
لها قرائن  وينعطفان عليها، ثم يجدان  والفهم  العقل  يقبلها  �سحيحة، 

من جن�سها«)11(. 
بُع  »الطَّ وعياره  وا�ستقامته  اللفظ  جزالة  يف  يتمثل  الثاين  واالأفق 
فُهو  عليها  العر�ِس  عند  ُنُه  ُيَهجِّ ا  مِمَّ �َسِلَم  فما  واال�ْسِتْعَماُل،  وايُة  والرِّ
املخَتاُر امل�ستِقيُم، وهذا يف مفرَداِتِه وجملِتِه ُمَراًعى، الأنَّ اللَّفظَة ُت�ْسَتكَرُم 
َها َما اَل ُيواِفُقها عاَدت اجلملُة َهِجيَنا«)12(، فاملتلقي  امَّ بانفراِدَها، فاإذا �سَ
ينتظر لفظا ف�سيحًا متداواًل، ال هجنة فيه، على اأن يكون يف توافق مع 

نظريه من االألفاظ يف الرتكيب فُيوؤدى املعنى على اأح�سن وجه. 
الأن هذا التوافق هو اأفق توقع للمتلقي، اأما اللفظة املفردة فالعربي 
بانفرادها  اللفظة  اأن  على  اأكد  املرزوقي  وحتى  ميلكها،  كان  قدميا 
م�ستكرمة، ونبه اإىل اأن التوافق هو ما ي�سبو اإىل املتلقي كاأفق توقع وكلما 
حر�س امللقي عليه كانت االإثارة، وكان التعديل يف اأفق االنتظار، واإن مل 
»�سرط  اأن  املعنى اجليد يف لفظ غري من�سجم، كما  يفيد  لن  ُيراع هذا 
تكون مالءمة  اأن  اأي  واال�ستعمال.  والرواية  الطبع  مقيا�سها  اأو  املالءمة 
عفوية، غري منافرة ملعجم اللغة املتواترة وا�ستعماالتها العادية فيقت�سي 
ذلك اإخ�ساع هذه اللغة بوحداتها ونظامها الرتكيبي اإخ�ساعا تاما لنظام 

ال�سعر«)13(.  
املرزوقي:  قال  وفيه  الو�سف  االإ�سابة يف  فهو  اأفق جزئي  ثالث  اأما 
كاُء وح�ْسُن التَّمييِز فما َوَجَداه �سادقًا يف  ِف الذَّ ابِة يف الو�سْ »وعياُر االإ�سَ
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وؤُ منه، فَذاَك  ُر اخلُروُج عنه، والّتربرُّ وق، ويتع�َسّ اِزجًا يف اللرُّ�سُ الُعُلوِق، مُمَ
اأنَّه قال يف ُزهرٍي:  اَبِة فيه، وُيروى عْن عمَر ر�سَي اهلُل عنه  �ِسيَماُء االإ�سَ
ْل هذا الَكالَم فاإنَّ تف�ِسرَيُه  َجاِل. فتاأمَّ جَل اإاَلّ مبا يكوُن للِرّ كاَن اَل ميَدُح الرَّ

ما ذكْرَناُه«)14(. 
واملق�سود بهذا جتنب االبتذال قدر االإمكان الأنه اأفق توقع معهود ال 
يثري املتلقي، اأي اأن امللقي جمرب على خرق املعهود دون اأن يخرج عن �سنة 
العرب يف الو�سف، الأن هذا كما قلنا اإخالل بالنظام كله من منطلق عمود 
التخيلي  »البديل  بو�سف  اإال  ذلك  له  يتاأتى  لن  فامللقي  َثم  ومن  ال�سعر، 
و�سفا مقنعًا اإىل احلد الذي يعتقد معه املتلقي اأنه واقع بالرغم من كونه 

يف بع�س احلاالت - اإن مل نقل يف اأكثها - م�ستحياًل«)15(.
ويرى حممد املبارك اأن مقيا�س االإ�سابة يف الو�سف اأفق انتظار خا�س 
بامللقي اأكث من املتلقي، اإذ هو املطالب بالذكاء و�سرعة لقف الت�سورات 
الذهنية الواردة عليه عند خو�سه غمار العملية االإبداعية، كما اأنه جمرب 
املنا�سب،  اللفظ  اختيار  وذلك يف  اإىل جانب ذكائه  التمييز  على ح�سن 
اأي اأن اأفق االنتظار اخلا�س باللفظ بدوره تابع للملقي، اأما عيار املعـنى 
ال�سحيح  عقـله  ي�ستخدم  من  فهو  باملتلـقي،  خـا�س  اأنه  يرى  فاملبـارك 
وفهـمه الثاقب - اأي ذوقـه ح�سـب املبـارك - للتاأمل والفح�س وا�ستقبال 

املعنى ليعر�س على اأفق التوقع فيكون التاأثر اأو عدمه)16(. 
ثم كان احلديث عن مقاربة الت�سبيه وفيه قيل: »وعياُر املقارَبِة يف 
العك�ِس،  عند  َينَتـِق�ُس  ال  ما  فاأ�سَدُقُه  الَتّقِديِر،  وُح�سُن  الفطَنُة  التَّ�سبيِه 
فاِت اأكَثَ من انفراِدِهَما،  واأح�َسُنه ما اأوَقَع بَي �سيَئْيِ ا�سرتاَكُهَما يف ال�سِّ
اأ�سَهَر  التَّ�سِبيِه  من  املطُلوُب  يُكوَن  اأْن  اإاَلّ  ُكْلَفٍة،  بال  التَّ�سبيه  َوْجُه  لَيِبَي 
من  ويحِميِه  نْف�ِسِه  على  يدلرُّ  حينئٍذ  الأنَّه  له،  واأمَلَكها  به  ِه  امل�َسَبّ �سفاِت 

الغُمو�ِس وااللتبا�ِس«)17(.
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واملعروف عن العرب اأنهم اأكثوا من الت�سبيه وتفننوا فيه اإىل اأبعد 
يراعى  اأن  يجب  انتظار  اأفق  املقاربة  هذه  اأن  يرى  واملرزوقي  احلدود، 
بدوره لتتكامل عنا�سر العمود، وتتم العملية االإبداعية، اأو قل اأفق االنتظار 
الكلي، ولن يتاأتى هذا اإال اإذا ُوفق الت�سبيُه اإىل تخيل »عالقات ال وجود لها 
يف االأ�سل والتحقق، وهي عالقات حتدد اأداة اإدراكها والتفاعل معها يف 

الفطنة وح�سن التقدير ال يف الت�سديق والتحقيق«)18(.
ثم ينادي املرزوقي بحتمية توفري اأفق انتظار مكمل ملا �سبق، حتى 
يح�سل للمتلقي القبول واللذة ، ويكون هذا - ح�سبه - ب�سرورة التحام 
 ٍ االأجزاء، وقد قال فيه: »وعياُر التَحاِم اأجَزاِء الَنّظِم والتـئاِمِه على تخريرُّ
ـبُع باأبنيِتِه وعقوِدِه، ومل  ُ الطَّ بُع والِلّ�ساُن فما مل يتغريَّ مْن لِذيِذ الوْزِن، الطَّ
�ْس الِلّ�ساُن يف ف�سوِلِه وو�سوِلِه، بل ا�ْسَتمّرا فيه وا�ست�ْسَهاَلُه، بال َماَلل  يتحبَّ
وال كالل، فذاك يو�ِسُك اأن تُكوَن الق�سيَدُة منه كالبْيِت، والبْيُت كالكلَمِة 

َت�َسامُلًا الأجزاِئِه وَتَقاُرنًا«)19(.
وهذا الطرح هو ما يعرف بالوحدة الفنية، والتي تتاآلف فيها جميع 
عنا�سر الق�سيدة، حتى يكون ال�سعر �سل�سًا على الل�سان، ويبعث االأريحية 
واملتعة الفنية املرجوة من النظم، وهذا بدوره اأفق ينتظره املتلقي مبعنى 
»اأن الوقع املتولد عن انعكا�س مكونات الوزن يف مكونات اللغة وقع اإيقاعي 
اثني،  اجتاهي  ويتجه  الرتكيبي،  وامل�ستوى  ال�سوتي  امل�ستوى  يف  يظهر 

اأفقي وعمودي، ولذلك فهو وقع ن�س اإذا �سح هذا التعبري«)20(.
هذه  وعيار  َله  ِللُم�ْسَتَعاِر  ِمْنُه  املُ�ْسَتَعاِر  ُمَنا�َسَبَة  هو  ال�ساد�س  واالأفق 
اال�ستعارة »الذهن والفطنة. ومالك االأمر تقريب الت�سبيه يف االأ�سل حتى 
يتنا�سب امل�سبه وامل�سبه به، ثم يكتفى فيه باال�سم امل�ستعار له الأنه املنقول 
يبدع  االنتظار هذا  اأفق  امل�ستعارله«)21(. يف  اإىل  الو�سع  له يف  عما كان 
امللقي ت�سبيها فيه التنا�سب والتقارب بي امل�سبه وامل�سبه به، وذلك بتاأويله 
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ملظاهر العامل من حوله، وا�سعًا يف ح�سبانه »اأن هذا التاأويل تاأويل تنا�سبي 
ولذلك فاإن وقعه البد من اأن يكون هو اأي�سا وقعًا تاأويليًا وتـنا�سبيًا، تنبثق 
عنه ردود اأفعال متعددة ال جمال فيها اإىل العقل واملنطق والقيا�س«)22(. 
فاإن كان االأمر على هاته احلال فاإن اأفق التوقع قد حتقق، بل حتققه هذا 

فيه تعديل وخرق ملا عهد املتلقي. 
واآخر اأفق جزئي هو م�ساكلة اللفظ للمعنى وعن هذا قال املرزوقي: 
ِة اقت�ساِئِهَما للقافيِة حَتّى ال ُمَناَفَرة  »وعياُر م�ساكَلِة الَلّفِظ للمعَنى، و�ِسدَّ
ــِهَما  ربِة ودواُم املدار�َسة فاإذا حَكَما ِبُح�سِن الِتـَبا�ِس بع�سِ بيَنُهَما، طوُل الدرُّ
وَر وكان اللَّفُظ  ببع�ٍس، ال َجــَفاَء يف خــالِلَها واَل ُنـُبوَّ وال زياَدَة فيها وال ق�سُ
، واالأََخ�سرُّ ِلالأََخ�سِّ  َمق�ُسومًا على ُرَتِب املعايِن، قد جعَل االأََخ�سرُّ ِلالأََخ�سِّ
ا القافيُة فيجُب اأن تكوَن كاملوُعوِد به املنَتَظر  فهو الربيُء من الَعْيِب، واأَمّ
َتَلَبًة  َها جُمْ ه، واللَّفُظ ِبِق�ْسِطِه، واإال كانت َقِلَقًة يف َمَقرِّ ُفها املعنى ِبحِقّ يَت�سوَّ

مِلُ�ْسَتْغٍن عنها«)23(.
اأن تكون امل�ساكلة بينهما تامة وال  ما ينتظره املتلقي يف هذا الباب 
ت�ستغني عن تالوؤم مع القافية، ويتاأتى هذا بالدربة واملدار�سة واالطالع 
امللقي  من  كل  يتمكن  بغريه  ال  بهذا  اإذ  ال�سعرية،  الن�سو�س  جل  على 
واملتلقي من االنتقال من لغة التوا�سل اليومي اإىل لغة التوا�سل ال�سعري، 
فامللقي جمرب عل توفري االن�سجام بي م�ستوى املحتوى وم�ستوى العبارة 

حتى تكون الفعالية، ويتحقق اأفق االنتظار الذي يرجوه املتلقي)24(. 
َتُه،  وجتدر االإ�سارة اإىل اأن االآفاق الثالثة االأوىل )�َسَرَف امَلعَنى َو�سحَّ
ِف(، هي اآفاق رئي�سية اأما  اَبَة يف الَو�سْ َوجَزاَلة الَلّفِظ َوا�سِتَقاَمَتُه، واالإِ�سَ
كّدت  العرب  اأن  اإىل  ي�سري  املرزوقي  لهذا جند  فثانوية،  املتبقية  االآفاق 
اأن  ينكر  اأحد  اأن ال  الثالثة، كما  االآفاق  اإىل حتقيق هذه  وحاولت جادة 
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حتقيقها ِيوؤدي بال�سرورة اإىل بناء االآفاق املتبقية وحتققها، فتكون املتعة 
الفنية وذلك باخلروقات املتعددة لالأفق الكلي.    

بقي اأن اأقول اإن عمود ال�سعر هو مبثابة اأفق انتظار يف نظرية التلقي 
معيارية  فيه  الأن  التعبري  �سح  اإن  �سيق  انتظار  اأفق  اأنه  اإال  املعا�سرة 
بحتة يقف عليها امللقي واملتلقي معا، ومفهوم االأفق بهذا الطرح كان يف 
ليتنا�سب  بعد  فيما  التلقي  فياو�س عدل مفهوم  للتلقي،  االأوىل  ال�سنوات 
اإليه من �سرورة اإعادة كتابة تاريخ االأدب وفق االآفاق  مع ما كان يرمي 
املتعددة عرب الزمن وما �سحب ذلك من خروقات وتعديالت غريت من 

االأجنا�س االأدبية عرب الع�سور. 
اأ�سف اإىل هذا »اأن خرق االأفق اأي جدة العمل االأدبي واختالفه مل 
يكن هو املطلب االأ�سا�سي يف كل اأدب ويف كل ع�سر، بل اإن بع�س الع�سور 
لقواعد  وفائها  مبقدار  عندها  تتحدد  االأدب  جمالية  كانت  واملجتمعات 
النوع االأدبي والأفق انتظار القراء«)25(. هذا ينطبق على العمود الأن فيه 
دعوة اللتزام ال�سنة العربية التي مت�سك به العرب قرونا، واخلارج عن 

هذه ال�سنة هو بال�سرورة خمالف الأفق التوقع جملًة وتف�سياًل. 
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من خالل املف�سليات وحما�سة اأبي متام: �س451.
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)17(   �سرح احلما�سة: �س9.
اأبي متام:  وحما�سة  املف�سليات  العرب من خالل  عند  تلقيها  واأجهزة  ال�سعرية  املختارات     )18(

�س453.
)19(   �سرح احلما�سة: �س10. 

اأبي متام:  وحما�سة  املف�سليات  العرب من خالل  عند  تلقيها  واأجهزة  ال�سعرية  املختارات     )20(
�س454.

)21(   �سرح احلما�سة: �س11.
اأبي متام:  وحما�سة  املف�سليات  العرب من خالل  عند  تلقيها  واأجهزة  ال�سعرية  املختارات     )22(

�س456.
)23(   �سرح احلما�سة: �س11.

اأبي  وحما�سة  املف�سليات  خالل  من  العرب  عند  تلقيها  واأجهزة  ال�سعرية  املختارات  ينظر     )24(
متام: �س459.

)25(   املقامات والتلقي: �س36. 
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تلقي الن�ص ال�شعري القدمي لدى حممد مندور)*(

بني االندماج والتعار�ص

عبدالعزيز خلوفة)*(

اإزاء الن�ص  نروم يف هذه املقالة اإىل الك�شف عن ردود فعل مندور 
مظاهرها،  تعددت  بل  واحدا،  �شكال  تعرف  مل  التي  العربي،  ال�شعري 
حيث اختلفت بني االندماج والتعار�ص، وهذا راجع اإىل تعدد الن�شو�ص 
ال�شعرية العربية، التي مل تعرف، هي اأي�شا، ا�شتقرارا على معايري ثابتة. 
وقد انطلق مندور يف اأحكامه من زاد نقدي حديث، يعتمده كمعيار ثابت 

للتعبري عن طبيعة اال�شتجابة اإزاء الن�ص قيد القراءة.
املطلب الأول: معايري اندماج الأفق لدى مندور:

اإزاء  مندور  لدى  االندماج  ا�شتجابة  مظاهر  املطلب  هذا  يف  نتتبع 
ال�شعر القدمي، املختزل  اإىل  ال�شعري القدمي، معللني �شبب ميله  الن�ص 
- كما ي�شهد بذلك - يف ال�شعر اجلاهلي واالأموي، اإذ البد اأن يكون وراء 
ال�شعر املحدث  واردة يف   انتظارات معينة غري  ال�شعر  لهذا  ا�شتح�شانه 
اإىل  ناأتي  وهنا  املوايل.  املبحث  يف  �شرنى  كما  انتظاره  اأفق  خيب  الذي 

حتديد تلك املعايري التي ي�شتند اإليها هذا االندماج.

)*(  باحث وأكاديمي - المغرب.
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اأوًل: معيار امل�شمون ال�شعري:
اجلاهلي  ال�شعري  الن�ص  اإزاء  مندور  لدى  فعل  رد  اأول  من  يبدو 
واالأموي، ما حظي به هذا ال�شعر من �شدق يف تناول امل�شامني القريبة 
من املتلقي. فامل�شمون ال�شعري لديه وجب اأن يت�شمن انتظارات القراء، 
يرون  القدمي  »فاأن�شار  القدمي  ال�شعر  مع   اندماجه  يبدي  راح  لذلك 
بحق اأن ال�شعراء اجلاهليني كانوا اأ�شدق �شعرا واأقرب اإىل املاألوف من 
املحدثني الذين يغربون ويبعدون بنا عن معطيات احلوا�ص املبا�شرة التي 
وبعث  ال�شامعني  نفو�ص  يف  ال�شور  اإثارة  اإىل  و�شبيله  ال�شعر،  مادة  هي 

االأ�شداء الالزمة للواقع«)1(.                
وعندما نتحدث عن اأفق اأن�شار القدمي واأفق اأن�شار احلديث فاإننا 
نعني ما كان يعرفه االأدب العربي من عهدين طويلني؛ عهد القدماء وعهد 
املحدثني »يبتدئ عهد القدماء بن�شوج ال�شعر العربي قبل االإ�شالم بقرن 
اأو نحوه، وينتهي يف اأوائل القرن الثاين؛ فهو ي�شمل االأدب اجلاهلي واالأدب 
االإ�شالمي: ي�شمل ال�شعراء اجلاهليني واالإ�شالميني الذين خا�ص النقاد 
فيهم، وحللوا اأ�شعارهم وميزوا طرائقهم، وينتهي بعد جرير والفرزدق 
بقليل، ينتهي ب�شاعر كالكميت االأ�شدي. اأما ع�شر املحدثني فبدوؤه قبيل 
اأبي  بن  ومروان  ب�شار  عهد  من  الواقع  يف  بدوؤه  العبا�شية.  الدولة  قيام 
الدولتني، وي�شمل كل  اإيا�ص وغريهم من خم�شرمي  حف�شة وُمطيع بن 

من جاء بعد من ال�شعراء الذين كتبوا بالل�شان العربي«)2(.                 
تعدد  تعك�ص  التي  اخل�شومة  هذه  حت�شل  اأن  ال�شروري  من  وكان 
االآفاق، والأن »ال�شراع من طبيعة احلياة التي تاأبى التوقف واجلمود، وقد 
�شهدت االآداب كلها مثل هذا ال�شراع الأن معناه احلياة واالنطالق«)3(. 
ولوال ذلك ما كان هذا الرثاء احلا�شل يف ر�شيدنا النقدي العربي. فهو 
اإيجابي، كان وراء التف�شريات العديدة عن مقومات ال�شعر لدى  حراك 

العرب، واالختالفات املمكنة حوله.                                                     
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نظر  زاويـة  يحكم  كمعيـار  القدمي،  ال�شعري  بامل�شمون  وارتباطًا 
منه  اجلاهلي  القديـم،  ال�شعر  اإىل  ميله  �شبب  اأن  بجالء  يتبني  مندور، 
على وجـه اخل�شـو�ص، هو ميـله اإىل ما ي�شطلح علـيه بالطفـولة االأدبـية 
قــالـته  ما  ال�شـعوب  اأ�شـعار  خـيـر  »اإن  اإذ  لل�شـعر،  الغام�شـة  وال�شـذاجــة 
اإلـيـنا اأن ال�شـعـر اجلـيـد ال ت�شتطيعه  اأيـام بداوتــها االأولـى حـتى ليخـيل 
اإال النفو�ص الوح�شية الغفل القوية، واإذا ا�شتطاعه اأحد من املتح�شرين 
فهو يف الغالب رجل اأقرب اإىل الفطرة منه اإىل املدنية العقلية املعقدة، 
ولقد يكون يف عنف الرجل البدائي وق�شر مدركاته على معطيات احل�ص 
و�شوره ما يف�شر تلك الظاهرة«)4(.                                                               

ثقته  القدمي،  ال�شعر  باأف�شلية  مندور  اإميان  يف  نرى  عليه،  وبناء 
ب�شيط  �شعري  م�شمون  تناول  على  االأقدر  القدمي  ال�شاعر  يف  الكبرية 
»ي�شتمد مادته من احلياة مبا�شرة«)5(. واإذا كان كذلك، فهو �شعر ي�شدر 
»عن طبع«)6(، على خالف ال�شعر املحدث ال�شادر عن »تقليد وفن«)7(. 
النقدية  املرحلة  مالمح  من  ملمح  �شوى  لي�شت  النظرية  املوازنة  وهذه 
وا�شحة  كاأ�ش�ص  اجلودة،  معايري  مندور  فيها  كر�ص  التي  اجلمالية، 
»وبعد،  العربي.  ال�شعر  تاريخ  كبريتني عرفهما  مرحلتني  بني  للمفا�شلة 
التوا�شع  التوا�شع،  اإىل  نهم�ص. نحن يف حاجة  اأن  اإىل  فنحن يف حاجة 
االإن�شاين االأليف القريب اإىل النفو�ص. نحن يف حاجة اإىل اأدب اإن�شاين 
�شادق خمل�ص، الأن نفو�شنا يف ظماأ اإليه... واأما الطنطنة، واأما اإقحام 
اأنف�شنا وعر�شها يف كل حني على القارئ حتى ميل وينفر، واأما احلديث 

عما ال جنيده فال«)8(.
الن�ص  قراءته  عند  ملندور  تبدى  ما  هو  االإن�شاين  امل�شمون  وهذا 
كل  عن  ال�شعراء  ابتعاد  حيث  واالأموي،  منه  اجلاهلي  القدمي،  ال�شعر 
اأ�شكال التقليد اأو الت�شنع، فهم يعربون بعفوية مطلقة عن املعاين التي 
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ال�شاعر  �شوى  لدى مندور،  يقتدر على ذلك،  ولن  تختلج يف �شدورهم، 
ال�شاذج »ومن الثابت اأن ال�شعر ال يحتاج اإىل معرفة كبرية باحلياة ونظر 
اأ�شده  اأجوده  يكون  ما  وكثريا  له  مواتاة  اأكرث  كان اجلهل  بل رمبا  فيها، 

�شذاجة«)9(. 
واملالحظ اأن مندورا يعترب ال�شعر اجلاهلي حماكاة، فارتباط ال�شعراء 
بالبيئة الطبيعية والب�شرية كان له اأكرب االأثر يف كتاباتهم، اإذ »يحق لنا 
ن�شاأ منذ جاهليته  اأنه قد  ال�شعر وتطوره فرتى  اأن ننظر يف طبيعة هذا 

االأوىل مطابقا مطابقة عجيبة لنظرية املحاكاة االأر�شططالية«)10(.
نقل  فاإنهم برعوا يف  واإذا كان اجلاهليون يحاكون ما يحيط بهم، 
بحيث  باملعجزة،  اإنتاجهم  مندور  يح�شب  لذلك  اأ�شعارهم،  اإىل  ذلك 
املالحظة  دقة  لفرط  وذلك  اآخر  عاملي  اأدب  مثيال يف  له  »نكاد جند  ال 
�شيئا  فيها  يرتكوا  مل  الذين  البادية  �شعراء  عند  الدقائق  وا�شتق�شاء 
واحل�شان  الناقة  بالغة  ح�شية  دقة  يف  فو�شفوا  ت�شوير،  اأدق  �شوره  اإال 
وحمار الوح�ص والذئب كما و�شفوا االأطالل والدمن واالأثايف وبعر االأرام 
و�شفا  املراأة  و�شفوا  وباملثل  ال�شحراء.  واأع�شاب  والدروب  واله�شاب 

ح�شيا دقيقا وانح�شر غزلهم يف هذا الو�شف«)11(.   
اأر�شطو  نظرية  �شحة  اإثبات  مندور  يحاول  �شبق،  ما  اإىل  وا�شتنادا 
التي اأ�شار اإليها، بدعوى اأن ال�شاعر اجلاهلي م�شطر ب�شكل اأو باآخر اإىل 
حماكاة  ما هو كائن، اأو ما يجب اأن يكون، اأو ما ميكن اأن يكون، م�شتدال 

على قوله ببع�ص اأبيات امرئ القي�ص)12(: 
َجـْنـَجــل َكـالـ�شَّ ـُقـوَلـٌة  َتـَراِئـُبـَهـا َمـ�شْ
ِبـَنـاِظـَرٍة ِمـْن َوْحـ�ِش َوْجــَرَة ُمـْطـِفـِل
ــِل ــَعـَطّ ِبُ َوَل  ـْتــُه  َنــ�شَّ ِهـــَي  اإَِذا 

ُمـَفـا�شـٍة َغـْيـُر  ـاُء  َبـْيـ�شَ ُمـَهـْفـَهـَفـٌة 
َوَتـَتَّّـقــي اأ�ِشـْيـٍل  َعــْن  ـدُّ وُتـْبـِدي  َتـ�شُ
يـِم َلـْيـ�َش ِبـَفـاِحـ�ٍش وِجـْيـٍد َكـِجـْيـِد الـِرّ
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فال�شاعر امروؤ القي�ص على الرغم من تناوله �شفات املحبوبة ب�شكل 
مبالغ فيه، فهو �شاعر دقيق الو�شف، اأ�شيل يف تعبريه، اإذ حاكى املثل العليا 
للجمال، حيث »ي�شف احلبيبة خالل مغامرة ح�شية باأنها بي�شاء خفيفة 
اجليد  طويلة  كاملراآة،  الرتائب  م�شقولة  اخل�شر  �شامرة  البطن  حلم 
اإ�شراف، كما ي�شف �شعرها االأ�شود  اأي يف غري  كالظبية يف غري فح�ص 
واأر�شلت  راأ�شها  فوق  بع�شه  ع�شقت  وقد  ظهرها  يغطي  الذي  الفاحم 
الرخ�ص  بالنبات  ي�شبهها  التي  وطراوته  �شاقها  لني  وي�شف  بع�شه، 
الذي ينمو يف ظل النخيل وي�شقيه املاء، ويف النهاية ي�شف عطرها وما 
تتقلب فيه من نعمة يدلل عليها باأنها نوؤوم ال�شحى ال متتطق يف ال�شباح 
اأناملها  مالب�شها اخلفيفة لتعمل، بل لتتخفف، كما يدلل عليها بطراوة 
ونعومتها �شاأن املرتفات واأخريا باإ�شراق وجهها الذي يلوح وقت الع�شاء 

كاأنه م�شباح راهب متبتل يف �شومعته«)13(.
ويف مقابل الو�شف احل�شي، عرف العرب »الغزل العاطفي ولواعج 
ظهور  بعد  اإال  يظهر  مل  ذلك  لكن  ال�شاعر،  لدى  انفعايل  ب�شكل  الغرام 
االأموي، حيث  الع�شر  املرتفة يف  بيئة  احلجاز  وباالأخ�ص يف  االإ�شالم، 
ظهر الغزل العذري عند املجنون وقي�ص بن ذريح وجميل بن معمر وابن 

قي�ص الرقيات وكثري عزة«)14(.    

املَُتـَعـْثِكـِل الـنَّْخـلَـِة  َكــِقــْنـِو  اأِثــْيــٍث 
ـُلّ الـِعـَقـا�ُش ِفـي ُمَثـنَّى  َوُمْر�َشـِل     َتـ�شِ
ـِل الـُمـَذَلّ ـِقـِيّ  الـ�شَّ َكـاأُْنــُبـوِب  و�َشــاٍق 
ِل نوؤوُم ال�شَحى مْل تنتطْق عــــْن تَف�شُّ
ْو َمـ�َشـاوْيـُك  اإِ�ْشِحـِل اأ�َشاِرْيـُع َظـْبـٍي اأَ
ــِل ُمــَتــَبــتِّ َراِهــٍب  ُمــْمــ�َشـى  َمـَنـاَرُة 

َفــاِحــٍم اأ�ْشـَوَد  َيـِزْيـُن الـَمــْتـَن  وَفـْرٍع 
الـُعـال اإَلــى  ُمـ�ْشـَتـ�ْشـِزَراٌت  َغـَداِثــُرُه 
ر ـ�شَّ وَكـ�ْشــٍح َلـِطـيـٍف َكـالـَجـِدْيـِل ُمَ
ِحي َفِتيُت املِ�ْشِك َفوَق  ِفرا�ِشَها َوُي�شْ
ـُه نَّ وَتـْعـُطـو ِبـَرْخـ�ٍش َغـْيـَر �َشـْثـٍن َكـاأَ
ـَها َكـاأَنَّ ِبـالـِعـ�َشـاِء  ــالَم  الــظَّ يُء  ُتــ�شِ
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وب�شرف النظر عن االختالف املوجود بني ال�شعر اجلاهلي وال�شعر 
االأموي، باعتبار االأول تطغى عليه املحاكاة اأو الو�شف احل�شي، والثاين 
وليد التجربة العاطفية، فاإن مندورا را�ص بهما، باعتبارهما اأفقا اإنتاجيا 
ال�شعر  اأن  فيه  »والذي ال �شك  وتاريخية  واحدا، �شكال، معا، قيمة فنية 
اجلاهلي كان اأ�شدق ال�شعر يف التعبري عن بيئته ومثلها العليا نابعا عن 
طبع اأ�شيل حتى لنح�شبه هو وال�شعر االأموي خري ما اأنتج العرب القدماء 

من �شعر من الناحية الفنية اخلال�شة«)15(. 
ثانياً: معيار ال�شورة ال�شعرية:

باالإ�شافة اإىل املعيار ال�شابق املتعلق بامل�شمون ال�شعري، كان مندور 
ي�شع الت�شوير معيارا ثانيا، يف�شل به بني جودة ال�شعر املتمثل يف ال�شعر 
مهم  اأمر  لديه  الفنية  ال�شورة  الأن  املحدث،  ال�شعر  ورداءة  القدمي، 
البوح  »قدرة عجيبة على  اإذ هي  ال�شعر،  اأركان  ركن من  بل  و�شروري، 
واالإيحاء يتقا�شر لديها خطو التعبري املجرد؛ وذلك الأنه من الثابت اأن 
العبارة احل�شية اأغنى بقوة رمزها، وما يرقد حتتها من احتماالت، اأو ما 
ت�شتدعي من اإح�شا�شات وخواطر من العبارة املجردة التي ال متلك عادة 

غري حممولها املحدد«)16(.                  
�شاعرة ال متت  بلغة  �شاعر ملزم  اإن كل  وهو ما ال �شك فيه، حيث 
ب�شلة اإىل لغة احلديث اليومي، لكن الت�شوير املقبول لدى مندور، وهو 
متاهي  يك�شف  قريبا  يكون  اأن  يجب  القدامى،  ال�شعراء  عند  يجده  ما 
له  بالن�شبة  القدامى  وال�شعراء  ال،  كيف  املو�شوف،  ال�شيء  مع  ال�شاعر 

اأهل بيان عن �شليقة وفطرة. 
التي  البديعية  الو�شائل  من  النفور  كثري  مندور  كان  املقابل،  ويف 
ال�شدق  عن  بعيدا  ال�شعر  يجعل  ما  االإفراط  من  فيه  ب�شكل  انت�شرت 
والطبع، »وما هي اإال حم�شنات لفظية اأو طريقة من طرق التفكري الذي 
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يغلب عليه العقم. اإنها اأ�شياء لي�شت من جوهر ال�شعر وال هي حتمية فيه، 
واإنه واإن تكن هناك جمان�شات ومطابقات جميلة موفقة دالة، فالذي ال 
ريب فيه اأن ال�شعراء القدماء، وهم اأ�شاتذة ال�شعر العربي، ومل يق�شدوا 

اإليها وال بحثوا عنها وال اتخذوا منها مذهبًا«)17(.
زمن  انت�شرت  التي  البديعية  املح�شنات  اأن  اإىل  ي�شري  مندور  وكاأن 
العبا�شيني، كانت �شببا يف ظهور التكلف و ن�شوب ماء االأدب، »واملالحظ 
اأنها مل تلبث اأن جففت ينابيع االأدب وخرجت به اإىل ال�شنعة العقيمة، 
اأ�شلوبهم.  اأخذ االأدباء وال�شعراء ي�شتخدمون تلك االأوجه ليحلوا بها  اإذ 
اأو فن �شحيح،  اأو فكر  اإح�شا�ص  اأن �شاع من االأدب كل  و كانت النتيجة 
وغلبت اللفظية والتكلف حتى اأماتت االأدب. وظلت تلك الكارثة م�شتمرة 

اإىل اأن ظهرت نه�شتنا احلديثة«)18(.
واأخرى  للقدامى  اأمثلة �شعرية  اأكرث، عند �شوقه  االأمر  ويت�شح هذا 
فيها.  الت�شوير  وجودة  بل  الفنية،  فيها عن حقيقتها  يك�شف  للمحدثني 

منها موازنته بني امرئ القي�ص الذي يقول)19(: 

وقول ب�شار بن برد)20(: 

فبعد قراءة فاح�شة للبيتني انتهى به االأمر اإىل ا�شتح�شان �شعرية 
امرئ القي�ص، وهو ما يفهم من قوله: »اإن امراأ القي�ص مل يذهب بعيدا 
واإمنا طلب اإىل حوا�شه املاألوفة واإىل حياته الراهنة اأن تاأتيه بهذا الت�شبيه 
بالعناب  العقاب  افرت�شتها  التي  الطري  قلوب  ت�شبيه  القريب،  ال�شادق 

واحل�شف البايل، العناب للقلوب الرطبة واحل�شف للجافة«)21(.
اأما »ت�شبيه ب�شار التمثيلي كما يقولون فرناه ي�شبه النقع وقد انعقد 
فوق الروؤو�ص وال�شيوف ت�شرب بالليل تتهاوى كواكبه، وب�شار مل ير الليل 

البايل  واحَل�َشُف  الُعَنّاُب  َوْكِرها،  َلَدى 

واأ�ــشــيــاَفــَنــا  لــيــٌل  تــهــاوى كــواكــُبــُه

وياِب�شاً، َرْطباً   ، رْيِ الَطّ ُقُلوَب  كــاأََنّ 

ُروؤو�ِشِهم النقع  فــوَق   ُمثاَر  كـــاأَنّ  



تلقي النص الشعري القدمي القدمي لدى محمد مندور بني االندماج والتعارض

20
12

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

33
ل 

وا
ش

 ، 
32

دد 
لع

ا

238

جـــــذور

يف  له  لي�شت  بعيد  ت�شبيه  فهو  املب�شرون،  حتى  راآه  وال  كواكبه،  تتهاوى 
النف�ص �شورة ما، ونحن ال نكاد نت�شور ليال ت�شقط جنومه في�شبه ذلك 
وال  املثار،  النقع  و�شط  مربقة  ت�شقط  ثم  ال�شيوف،  فيها  ترتفع  معركة 

كذلك ت�شبيه امرئ القي�ص«)22(.                   
وال نعتقد اأن ما ذهب اإليه مندور ي�شح يف اخللق ال�شعري، اإذ لي�ص 
التاأثري،  اأن يكون ال�شاعر مب�شرا حتى ينظم �شعرا بالغ  من ال�شروري 
كما احلال لدى ب�شار، لذلك فنحن نرى يف البيت روعة ت�شويرية ال مثيل 
لها، بل �شاهى امراأ القي�ص، حيث فيه »من الف�شل ومن كرم املوقع ولطف 
التاأثري يف النف�ص ما ال يقل مقداره، وال ميكن اإنكاره، وذلك الأنه راعى ما 
مل يراعه غريه وهو اأن جعل الكواكب تهاوى فاأمت ال�شبه، وعرب عن هيئة 
ال�شيوف وقد �شلت من االأغماد وهى تعلو وتر�شب، وجتيء وتذهب، ومل 
يقت�شر على اأن يريك ملعانها يف اأثناء العجاجة .. وكان لهذه الزيادة التي 
زادها حظ من الدقة جتعلها يف حكم تف�شيل بعد تف�شيل. وذلك اأنا واإن 
قلنا اإن هذه الزيادة - وهي اإفادة هيئة ال�شيوف يف حركاتها - اإمنا اأتـت 
اإال  النف�ص  تقوم يف  ال  الهيئة  تلك  فاإن حقيقة  فيها  تف�شيل  ال  يف جملة 
بالنظر اإىل اأكرث من جهة واحدة، وذلك اأن تعلم اأن لها يف حال احتدام 
احلرب واختالف االأيدي، بها يف ال�شرب، ا�شطرابًا �شديدًا، وحركات 
بني  تنق�شم  واأحوااًل  خمتلفة،  جهات  احلركات  لتلك  اإن  ثم  ب�شرعة، 
االعوجاج واال�شتقامة واالرتفاع واالنخفا�ص واإن ال�شيوف باختالف هذه 
االأمور تتالقى وتتداخل ويقع بع�شها يف بع�ص، وي�شدم بع�شها بع�شا. ثم 
اإن اأ�شكال ال�شيوف م�شتطيلة، فقد نظم هذه الدقائق كلها يف نف�شه، ثم 
اأح�شرك �شورها بلفظة واحدة ونبه عليها باأح�شن التنبيه واأكمله بكلمة 
وهي قوله )تهاوى( الأن الكواكب اإذا تهاوت اختلفت جهات حركاتها وكان 



عبدالعزيز خلوفة
20

12
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
33

ل 
وا

ش
 ، 

32
دد 

لع
ا

239

جـــــذور

لها يف تهاويها تواقع وتداخل ثم اإنها بالتهاوى ت�شتطيل اأ�شكالها، فاأما اإذا 
مل تزل عن اأماكنها فهي على �شورة اال�شتدارة«)23(. 

ومل يكتف مندور بتلك املقارنة، بل راح ياأتي ب�شواهد �شعرية اأخرى 
يثبت من خاللها، جودة الت�شوير الفني لدى ال�شعراء القدامى، بالنظر 
اإىل ال�شعراء املحدثني، كاملوازنة التي اأقامها بني قول النابغة يف اعتذاره 

للنعمان)24(:  

وقول �َشْلُم اخلا�شر يعتذر للمهدي)25(: 

على  ليدل  بعيدا  يذهب  مل  »النابغة  اأن  ذلك  من  مندور  وي�شت�شف 
قدرة النعمان، بل نظر اإىل الليل الذي يدركنا جميعا اأينما كنا ف�شبهه به، 
فجاء ت�شبيها �شادقا قريبا قويا، وهو يح�ص بظالم الليل وما فيه من هول 
يعرب عما يف نف�شه من خوف فوق تعبريه عن �شطوة النعمان، وهو يعود 
اأوعده، وقد نظر حوله فراأى  الذي  امللك  فيج�شم وقوعه املحتوم يف يد 
الدلو معلقة باخلطاطيف احلجن ال ت�شتطيع منها اإفالتًا، وما على املاحت 
اإال اأن يجذبها اإليه لتاأتيه، فخفت قريحته االأ�شيلة اإىل ت�شبيه موقفه من 
النعمان بهذه الدلو. وتلك �شورة ح�شية وا�شحة ماألوفة  لكل عربي، وهي 

ب�شبب االألفة قوية الداللة مثرية لكثري من املعاين واالإح�شا�شات«)26(.
الذي  اخلا�شر  ياأتي  ال�شادقة،  احل�شية  ال�شورة  هذه  مقابل  ويف 
نعرفه جميعًا،  �شيء  والليل  بالدهر،  الليل  فا�شتبدل  التجريد  »اأمعن يف 
واأما الدهر ف�شيء جمرد غام�ص ال يثري يف نفو�شنا �شيئا حمددا، وكذلك 

وا�ِشُع  َعنَك  املُنَتاأى  اأَنَّ  ِخلُت  َواإِن 
ــــَك َنــــــــواِزُع يــــــــٍد اإَِلــــيـــــ ـــــــدُّ ِبـــــــهـــا اأَ َتُ

واأنـــــَت ذاك بــــــــا تـــاأتـــي  وجتــتــنــُب 
َهــَرُب َمْلَجاأٌ ِمنه  ول  ْهــُر ل   والــدَّ
ـلَُب الطَّ فــاَتــَك  مــا  نـاِحَيٍة   ُكـــــلِّ  يف 

ُمدِركي ُهــَو  ــذي  الَّ َكاللَـيِل  ــَك  ــاإِنَّ َف
َخطـاطيـُف ُحْجٌن يف ِحباٍل َمتيَنٍة

كــلِّــهــم ـــا�ـــِش  الـــنَّ بــخــري  اأعــــــوُذ  اإّن 
َمــْبــُثــوثــاً حباِئُلـُه ْهــِر   كــالــَدّ واأَنــــَت 
ــرُفــُه يــِح اأَ�ــشْ وَلـــْو َمــلـَـْكــُت ِعــنــاَن الــِرّ
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فر�ص  الريح(فهذا  عنان  ملكت  حجن(بــ)ولو  )خطاطيف  ا�شتبداله 
�شورتها  ويرى  ال�شامع  يعرفها  التي  )للخطاطيف(  ينه�ص  اأن  ميكن  ال 

ويدرك داللتها«)27(.    
بني  للتمييز  اأ�شا�ص  معيار  مندور  لدى  احل�شي  فالت�شوير  ثم  ومن 
القدمي.  ال�شعر  اإىل  ال�شديد  امليل  يربر  ما  وهو  ورداءته،  ال�شعر  جودة 
التعبريية،  وظيفته  على  القدامى  ال�شعراء  لدى  قائم  الت�شوير  اأن  كما 
فال�شورة تلخ�ص االأكوان الداخلية لدى ال�شاعر، كما احلال لدى ال�شاعر 

ذي الرمة، اإذ يقول)28(: 

اأعاله، بقوله: »فنجد  الواردة يف البيتني  يعلق مندور على ال�شورة 
�شاعرًا قدميًا كذي الرمة يلجاأ اأحيانًا اإىل التعبري عن جتربته العاطفية 
وحالته الوجدانية اإىل طريق ال�شورة بدال من التعبري املبا�شر فقد ياأتي 
يوما اإىل ديار احلبيبة فيجد االأهل قد رحلوا عن الديار وتركوها قاعا 
�شف�شفا فال ي�شرخ وال يولول وال يبكي وال ي�شتبكي، بل يكتفي يف التعبري 
عن وجدانه ب�شورة رمبا تكون وقعت له فعاًل، ورمبا يكون قد ا�شتمدها 
من طاقاته الت�شويرية، ولكنها يف احلالتني قوية الداللة �شديدة االإيحاء 
كما اأنها جتمع بني عمق التعبري الفني وبني الت�شوير اجلمايل، وبذلك 

ت�شبع حاجاتنا العاطفية واإح�شا�شنا اجلمايل«)29(.                             
الأن  التجريدي،  الت�شوير  يفوق  احل�شي  الت�شوير  اأن  نعتقد  وال 
م�شادره،  عن  النظر  ب�شرف  الت�شوير،  على  االقتدار  يف  ال�شاأن  مدار 
اآثار الفطرة،  اأكرث فمرد ذلك اإىل  اأما اعتماد اجلاهليني على احلوا�ص 
اأ�شعار  »فو�شوح  اآثار احل�شارة،  ي�شدرون عن  الذين  للعبا�شيني  خالفا 
التعقيد.  من  وخلوها  حياتهم  ب�شاطة  اإىل  مرده  وب�شاطتها  اجلاهليني 

بلَْقِط احَل�َشى واخَلِطّ يف الأر�ِش ُموَلُع
ـــــــــــُع ـــَي، والــــِغــــْربــــاَُن يف الـــــــداِر ُوقِّ بـــكـــفِّ

ــِنــي َعــ�ــِشــًيــَة   َمـــايل ِحــيــلــٌة  َغـــرْيَ اأَنَّ
ــو  اخَلــطَّ  ثمَّ اأعيُدُه اأَُخــط ُ  واأَْمُ
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حت�شر  اإىل  مرده  املحدثني  اأ�شعار  اأكرث  على  والتجريد  االإغراب  وغلبة 
اإىل  املحدثني  معظم  ميل  فاإن  ثم  ومن  التعقد،  اإىل  وميلها  حياتهم، 
اآثار الفطرة بقدر ما كان  االإغراب والتجريد والتعقيد مل يكن اأثرا من 

اأثرا من اآثار احل�شارة«)30(. 
احلرية  وترك  الت�شوير،  تقنني  مندور  يرف�ص  اأخرى،  جهة  ومن 
لل�شاعر »وتلك روح اإن �شحت يف النحو اأو العرو�ص اأو غريهما من العلوم 
التي حتكم اللغة اأو ال�شعر من ناحية ال�شحة، فاإنها ال ميكن اأن متتد اإىل 
الفن دون اأن تقتله)31(، اأي رف�ص اجرتار ما ر�شمه القدامى، كالت�شبيهات 
التي انت�شرت بني ال�شعراء منها ت�شبيه اجلواد بالبحر واملطر، وال�شجاع 
وعايل  بال�شيف،  املا�شي  وال�شهم  والقمر،  بال�شم�ص  واحل�شن  باالأ�شد، 
الرتبة بالنجم، واحلليم الرزين باجلبل. فهي »من الت�شبيهات املبتذلة 

التي ف�شت يف االأدب العربي كداء ع�شال«)32(. 
يدرجها مندور �شمن  اأمويني،  ل�شعراء  اأخرى  �شعرية  �شواهد  وثمة 
الكتابة ال�شعرية التي تتوافر على مقومات اجلودة، الأن اأ�شحابها اأبانوا 
قول  جملتها  من  الدقيق،  الت�شوير  خالل  من  مكنوناتهم،  عن  ب�شدق 

جمنون ليلى)33(: 

وقوله اأي�شًا)34(:   

وقول كثرِيرّ عزة)35(: 

يــــــــراُح اأو  الـــــعـــــامـــــريـــــة  بـــلـــيـــلـــى 
ــــَق اجَلـــــنـــــاُح جُتـــــــاذُبـــــــه َوقــــــــــْد عــــل

ــْدِري َفهيََّج اأحـــزاَن  الــفــوؤاِد  ومــا َي
ْدِري كــاَن يف �شَ ِبلبي طائراً  اأطــاَر 

َم  �َشـْهـَل الأََباِطِح ِبَقْوٍل َيِحُلّ اْلُع�شْ
وغـــادرِت مــا غـــادرِت بــن اجلــوانــِح

كـــــاأنَّ الــقــلــَب لــيــلــَة قـــيـــَل  ُيـــْغـــَدى
ـــــرٌك  فـــبـــاتـــْت هـــــا �ـــــش قـــــطـــــاٌة غـــــَرّ

َوَداٍع َدَعا اإْذ نْحن باخَليِف من مًنى
ــا دَعـــا بــا�ــْشــم لــيــلـَـى غــرَيهــا َفــَكــاأَنّ

ملكتني مــا  اإذا  حــتــى  واأدَنـــْيـــِتـــِنـــي 
جتافيــت عني حتى ل يل حــــــيـلـة
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    لكن مندورًا مل يقدم قراءة نقدية يثبت من خاللها مدى توفيق 
الذي  املازين،  عبدالقادر  قراءة  باإ�شادة  اكتفى  وقد  االأموي،  ال�شاعر 
رائع  معنى  فيهما  لي�ص  بيتان  »هذان  عزة  كثري  ببيتي  اأي�شا  هو  اأعجب 
اإىل  ويتغلغالن  و�شف  اأبلغ  قائلهما  ي�شفان حال  لكنهما  دقيق،  فكر  وال 
النف�ص تغلغل املاء اإىل كبد امللتاح، واإمنا يرجع الف�شل يف ذلك اإىل قوة 
اخليال، و�شرح ذلك اأن ال�شاعر مل يتجاوز االإ�شارة يف بيتيه اإىل التبيني. 
والتلميح اإىل الت�شريح. فذكر الدل ومل يذكر كيف دلها، واأن يكن مثل 
لك فعله وتاأثريه وقال )وخلفت ما خلفت بني اجلوانح(، ومل يقل ماذا 
دلها  لطف  ليت�شور  اخليال  من  وا�شعًا  م�شطربًا  بذلك  فرتك  خلفت، 
و�شحره وفتنته و�شبابة ال�شاعر و�شغفه وحرقته، و�شائر ما ينطوي حتت 
قوله )وخلفت ما خلفت( فجاءا بيتني كلما زدتهما نظرًا وترديدًا زاداك 
جمااًل وح�شنًا. ولو اأن ال�شاعر اأراه االإحاطة بجميع ما خلفت، لكلف نف�شه 
اأمرًا �شديدًا اإذا النت لها جوانبه كان ا�شتيعابه هذا قيدا للخيال وحمال 
اإذا كان للمعاين التي  ثقيال يرزح حتته وينوء به، الأن ال�شعر يلذ قارئه 
يثريها يف ذهن القارئ يف كل �شاعة جتديد ويف كل حلظة توليد، فاأما 
ما ياأخذ على اخليال مذهبه وال يرتك له جماال فهذا هو الغث الذي ال 

خري فيه«)36(.
وا�شتنادا اإىل تلك ال�شواهد ال�شعرية، نرى مندورا ما يزال مت�شبثا 
بعمود ال�شعر العربي، الذي كان مرجعا للف�شل بني االأ�شعار عند اأن�شار 
على  يلحون  بالت�شوير،  يتعلق  فيما  جندهم،  اإننا  حيث  القدمي،  ال�شعر 
كانوا  »اإنهم  له  للم�شتعار  منه  امل�شتعار  ومنا�شبة  ال�شبيه  يف  املقاربة 
واالإ�شابة  وا�شتقامته،  اللفظ  وجزالة  ته،  و�شحَّ املعنى  �شرف  يحاولون 
يف الو�شف - ومن اجتماع هذه االأ�شباب الثالثة كرثت �شوائر االأمثال، 
و�شوارد االأبيات - واملقاربة يف الت�شبيه، والتحام اأجزاء النظم والتئامها 
على تخرٍي من لذيذ الوزن، ومنا�شبة امل�شتعار منه للم�شتعار له، وم�شاكله 
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بينهما، فهذه  للقافية حتى ال منافرة  اقت�شائهما  و�شده  للمعنى،  اللفظ 
�شبعة اأبواب هي عمود ال�شعر، ولكل باب منها ِمْعيار«)37(.

وال�شاأن ذاته لدى مندور، اإذ كان يعتد باال�شتعارة املنا�شبة، ويعتربها 
منه  وهي  ن�شجه  خيوط  اإنها  نقول  نكاد  بل  ال�شعر،  يف  اأ�شياًل  »اأمرًا 
كالنحو من اللغة، وكما اطردت اللغات قبل اأن يعرف متكلموها القواعد 
اأن اال�شتعارة بفطرتهم دون  اإىل وجودها، كذلك �شدر ال�شعر  ويفطنوا 
معظم  جاءت  ولهذا  ا�شتعمالها،  لطرق  حتليلي  وعي  وال  نظرية  معرفة 
اال�شتعارات القدمية �شادقة الأن ملكة ال�شعر انتزعتها من طبائع االأ�شياء، 
اأو على االأ�شح الأن االأ�شياء اأملتها على ال�شعراء دون اأن )ي�شنعوا( هم 

�شيئًا«)38(.
وتاأ�شي�شًا على ما �شبق، فال�شواهد ال�شعرية التي ا�شتح�شرها مندور 
اإميانه  مدى  توؤكد  املحدث،  ال�شعر  على  القدمي  ال�شعر  اأف�شلية  لتربير 
بالت�شوير  اقتناعه  املتلقي، وعلى  ال�شلة بعوامل  ال�شعري ذي  بامل�شمون 
ال�شادق القريب، وتلك معايري اعتمدها للف�شل يف اخل�شومة الدائرة 
بني القدماء واملحدثني. لذلك فاندماج اأفق توقعه مع ال�شعر القدمي لي�ص 
باعتباره  توقعه،  اأفق  ر�شمت  التي  واملعايري  يتما�شى  الأنه  واإمنا  تع�شبًا، 
الثقافات  على  انفتاحه  بفعل  القرائية  خرباته  ات�شعت  حمدثًا،  ناقدًا 

املتعددة، العربية منها، والغربية.
املطلب الثان: مظاهر تعار�ش الأفق لدى مندور:

ناأتي يف هذا املطلب اإىل الك�شف عن اأفق توقع الدكتور حممد مندور، 
النقاد  اأحدث �شجة كبرية، و�شط  الذي كان  لل�شعر املحدث  تلقيه  عند 
القدامى، بل وامتد ذلك اإىل الع�شر احلديث، لرنى دواعي تاأرجح هذا 
متثل  والثانية  االندماج،  متثل  االأوىل  ا�شتجابتني،  بني  اجلديد،  ال�شعر 
رف�شا  رف�ص  حيث  مندور،  قارئنا  ينتمي  االأخرية  هذه  واإىل  التعار�ص، 
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القدمي.  العربي  لل�شعر  اإنتاجيا  بديال  املحدث،  ال�شعر  يكون  اأن  قاطعا 
وبالنظر اإىل موؤلفاته وما تت�شمنه من قراءات لل�شعر املحدث، �شنكتفي 

باأفقي اإنتاجني اثنني، اأولهما الأبي نوا�ص والثاين الأبي متام.    
اأوًل: اأفق اإنتاج اأبي نوا�ش:

ال�شعراء قبل  باأن كل حماوالت  يقول  الذي  الطرح  ي�شري مندور يف 
واأجدرها  ب�شاأنها،  نقدية  معارك  قيام  اإىل  موؤهلة  تكن  مل  متام  اأبي 
اإن »دعوته مل تكن من  اإذ  التي ظلت حبي�ص ديوانه،  نوا�ص  اأبي  حماولة 
اأن تكون حماذاة  الناحية الفنية �شرورة حتمية، وبخا�شة واأنها مل تعد 
اأن  نفهم  كنا  الأننا  وذلك  التقليد،  من  اأخطر  واملحاذاة  القدمي،  لل�شعر 
اأن يحافظ على الهياكل القدمية  واأما  اإىل نوع جديد من ال�شعر،  ندعو 
للق�شيدة م�شتبدال ديباجة باأخرى واأن يدعو اإىل احلديث يف مو�شوعات 
ال ت�شتطيع اأن حترك نفو�ص اجلميع فذلك ماال ميكن اأن يعترب خلقا ل�شعر 

جديد«)39(. 
وهـو مـا يفـيد اأن اأبا نـوا�ص لـم يوفـق اإىل جتاوز حقيقي الأفـق االإنتـاج 
باجلديد  االإتـيان  على  قدرتـه  لعـدم  اجلـمهور،  لدى  املاألـوف  النـ�شي 
الفعلي، اأما مو�شوعي »التغني باخلمر اأو التغزل باملذكر«)40(، فال قيمة 
تافهان، ال ميكن  �شاذان  يراهما مندور،  بل هما م�شمونان، كما  لهما، 
ال  التي  امل�شامني  من  اأنهما  لديه  والدليل  م�شمونيا،  بديال  اعتبارهما 
ت�شتطيع »اأن تبعث يف النفو�ص تلك االأ�شداء االإن�شانية الوا�شعة التي البد 
منها« كما اأن »دعوته )اأبي نوا�ص( كانت م�شوبة بروح ال�شعوبية والغ�ص 

من �شاأن العرب وتقاليد العرب«)41(.                                                     
اأ�شف اإىل ذلك، اأن اأبا نوا�ص نف�شه »مل ي�شاير مذهبه اإىل النهاية، 
بل كان يعود يف مدائحه اإىل مذاهب القدماء تر�شية ملمدوحيه و�شمانًا 
لنوالهم«)42(. فعلى الرغم مما حتقق الأبي نوا�ص الذي كان »هداما للقدمي 
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يف خمرياته، موؤ�ش�شا للجديد يف مدائحه، وكانت عقيدته اأن ال�شعر يجب 
اأن يكون مظهرًا للحياة، و�شورة للمجتمع، واأن ال�شعراء يجب اأن يعي�شوا 
يف احلا�شر ال يف املا�شي، ويف الواقع ال يف الذكريات، واأن ي�شوروا ماهم 
فيه ال ما ميدهم به اخليال؛ فال هند وال ليلى، وال جند، وال االآراك، وال 
تلك االأ�شماع والبقاع التي توا�شع عليها اجلاهليون واالإ�شالميون«)43(.                                                              
فاإنه مل يحظ باعرتاف مندور لكونه مل يحدث ثورة حقيقية يف جمال 
الكتابة ال�شعرية، متاأثرًا يف ذلك، مرة اأخرى، باأ�شتاذه طه اأحمد اإبراهيم، 
الذي قال اإن اأبا نوا�ص »يريد اأن ي�شع ال�شعراء يف احلا�شر، وهذا ح�شن، 
ولكنه مل يوفق اإىل ذلك ومل ي�شتطع هو واأن�شاره من املحدثني اأن يخلقوا 
يحدث  اأن  البد  كان  احلا�شرة  اإىل  البادية  من  ال�شعر  فانتقال  جديدا. 
هوة بني القدماء واملحدثني، وتاأثر ال�شعر تاأثرًا طبيعيًا بالبيئة كان البد 

اأن يزيد يف تلك الهوة«)44(.                   
اأبي نوا�ص،  اأن تن�شاأ اخل�شومة حول �شعر  وهو االأمر الذي ا�شتبعد 
االإبداعية  ال�شنة  ا�شتبدال  على  قادرة  ثورة جمالية  فيه  لي�ص  �شعره  الأن 
انتظار  اأفق  تغيري  ثم  العربي،  ال�شعر  بعمود  ي�شمى  ما  اأو  التقليدية، 
اجلمهور، واإمنا ما فعله، فقط، اأنه قد »�شلك بال�شعر طريقا اأكرث مالءمة 

للحياة احل�شرية اجلديدة«)45(.        
ينفي  االآخر  فهو  وا�شحًا،  اإبراهيم  اأحمد  بطه  مندور  تاأثر  ويظهر 
اأن يتاأ�ش�ص االأفق االإنتاجي اجلديد باالعتماد على ما حتقق من تغيريات 
على م�شتوى ال�شياغة »فما التجديد اإال يف اجلوهر، ما التجديد اإال يف 
ا�شتبدال اأ�شول ال�شعر القدمي باأ�شول غريها. فاإما اأن حتتفظ باجلوهر، 
ونبدل يف العر�ص فلي�ص ذلك يف �شيء. ولهذا كان موقف اأبي نوا�ص واهيًا 
متعار�شًا يذم القدماء وهو قدمي، وين�شر املحدثني ويحتذي اأ�شالفهم يف 
االأ�شلوب واالأغرا�ص ال�شعرية. وما جاء به من التجديد كان يف العادات 
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اأكرث منه يف االأدب، كان انحالاًل لل�شفاء القدمي ال ا�شتحالة. فالفن هو 
هو؛ واالأغرا�ص والت�شبيهات واال�شتعارات، كل اأولئك مكرر معاد، مل يخلق 
املحدثون �شيئًا واإذا كانت هناك فروق بينهم وبني القدماء فاإمنا ترجع 
اإىل االألفاظ وحدها، الأن املحدثني غريوا ظاهر ال�شعر لي�شعوا االأفكار 
ال�شعر  هو  ف�شعرهم  فقط،  الظاهر  �شياغة جديدة؛ غريوا  القدمية يف 

القدمي مغطى م�شتورًا«)46(.                                                         
ومن جهة اأخرى، يرجع مندور انت�شار �شعر اأبي نوا�ص، بني القراء 
يف ذلك الع�شر، رغم ما يت�شمنه من تغيريات مقارنة ب�شعر االأوائل، اإىل 
»احلوادث ال�شيا�شية واالجتماعية والدينية التي طراأت على حياة العرب 
قد غريت من روح ال�شعر واأ�شاليبه واآفاقه، فرنى الرفاهية واحلرمان من 
امل�شاهمة يف احلياة ال�شيا�شية العامة يقودان احلجازيني اإىل غزل ماجن 
اأو عفيف خمتلف املعاين عما عهده اجلاهليون.. وجاء الع�شر العبا�شي 
واأخذوا  الفر�ص  العرب  فجاور  بغداد،  اإىل  دم�شق  وانتقلت اخلالفة من 
بح�شارتهم الناعمة املرهفة فجدت يف ال�شعر فنون مل ياألفها اجلاهليون 
اإال مبقدار كاأ�شعار املجون واخلمر، اأو مل ياألفوها اأ�شال كالغزل باملذكر

                                                                 .)47(»
ولي�ص هذا اعرتاف من مندور باأن كل امل�شتجدات املفرو�شة بالبيئة 
اجلديدة ميكن اأن حتدث منعرجًا يف م�شار ال�شعر العربي، بل هي فقط 
جو�شتاف  يطرحها  كما  التاريخي  املنهج  ومقوالت  تتما�شى  تف�شريات 
اأبي نوا�ص، فلم يكن رف�شًا نقديا فقط،  اأما رف�ص �شعر املولد  الن�شون. 
جملة  املولدين  �شعر  رف�شوا  الذين  اأي�شًا،  اللغويني  رف�ص  كان  اإمنا 
بغريهم،  اختلطوا  قد  العرب  كان  زمنية  فرتة  يف  ظهر  الأنه  وتف�شيال، 
وبالتايل ي�شعب معه التمييز بني اللفظ الف�شيح واللفظ االأعجمي. وهنا 
يظهر دافع اللغويني يف اإق�شاء كل �شعر حمدث، اإذ »ب�شالمة تلك اللغة 



عبدالعزيز خلوفة
20

12
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
33

ل 
وا

ش
 ، 

32
دد 

لع
ا

247

جـــــذور

يتوقف فهمهم مل�شادر دينهم وهو اأعز ما ميلكون، ولذا حر�ص علماوؤهم 
واحلديث،  القراآن  تف�شري  يتخذونه حجة يف  القدمي  ال�شعر  تدوين  على 
ال�شعر قدر ما غلتهم �شالحيته  اإذ ذاك جمال ذلك  ومل يكن  ي�شغلهم 
لال�شت�شهاد، فات�شال ال�شعر بالدين هو ال�شبب االأكرب يف االنت�شار للق

دمي«)48(.                                                                       
قراء  �شعرية  جتربة  لكل  الأن  ذاك،  اأو  هذا  اإىل  تع�شبًا  نريد  وال 
الناقد  و�شعها  التي  املوازنة  املقام،  هذا  يف  وح�شبنا  بها،  معجبني 
القدماء  مثل  »واإمنا  املحدث  وال�شاعر  القدمي  ال�شاعر  بني  ر�شيق  ابن 
واملحدثني كمثل رجلني: ابتداأ هذا بناًء فاأحكمه، واأتقنه، ثم اأتى االآخر 
ظاهرٌة  والقدرة  َح�ُشن،  واإن  هذا  على  ظاهرة  فالُكلفة  وزَيرّنه،  فنق�شه 
على هذا واإن خ�شن. وقال اأبو حممد احل�شن بن علي بن وكيع، وقد ذكر 
معانيها،  وحالوة  ورقتها،  األفاظها،  لعذوبة  تروى  اإمنا  املولَّدين:  اأ�شعار 
الغريب  املتقدمني يف غلبة  املتاأخرون م�شلك  �شلك  ولو  وقرب ماأخذها، 
على اأ�شعارهم، وو�شف املهامه والقفار، وذكر الوحو�ص واحل�شرات، ما 
رويْت، الأن املتقدمني اأوىل بهذه املعاين، وال�شيما مع زهد النا�ص يف االأدب 
االأفهام.  من  لقربها  اأ�شعارهم  تكتُب  واإمنا  قاربه،  وما  الع�شر  هذا  يف 
ال�شوت  كالعوام، فقد �شار �شاحبها مبنزلة  واأن اخلوا�َصرّ يف معرفتها 
ة من النا�ص اإىل ا�شتماعه، واإن جهل االأحلان، وك�شر  املُطرب، ي�شتميل اأَمرّ
غري  بالنغم،  احلاذق  املغني  مبنزلة  احلو�شي  ال�شعر  وقائل  االأوزان؛ 

ل �شنعته«)49(.         املطرب ال�شوت: ُيعر�ص عنه اإال من عرف َف�شْ
ومن املفرو�ص اأن نقبل ما ياأتي من ال�شعراء املحدثني من �شعر فيه 
ب�شمات بيئتهم احل�شارية، وهو اأمر طبيعي اأن يختلف مع بيئة البداوة، 
الأن »التميز بني ال�شعر اجلاهلي وال�شعر املحدث بداأ يظهر بو�شوح بني 
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اإثر انتقال العرب بعد االإ�شالم من طور البداوة اإىل طور احل�شارة، ومن 
حياة يعمها القلق وعدم اال�شتقرار وال�شظف وامل�شغبة، اإىل حياة م�شتقرة 

ناعمة، يظللها الرثاء والرتف املادي والعقلي«)50(.  
واإذا كان مندور يدعو اإىل االنتقال اجلمايل احلقيقي، فاإنه يرف�ص 
االأوائل،  ملذهب  املحدثني  ال�شعراء  اتباع  ب�شرورة  تقول  التي  الدعوات 
كما دعا اإىل ذلك ابن قتيبة بقوله: »ولي�ص ملتاأخر ال�شعراء اأن يخرج عن 
مذهب املتقدمني، فيقف على منزل عامر اأو يبكي عند م�شِيرّد البنيان الأن 
املتقدمني وقفوا على املنزل الداثر والر�شم العايف، اأو يرحل على حمار 
اأو بغل اأو ي�شفهما الأن املتقدمني رحلوا على الناقة والبعري.اأو َيرَد املياه 
اأو يقطع  وامي.  الَطرّ العذاِب اجلواري الأن املتقدمني وردوا على االأواجن 
اإىل املمدوح منابَت الرنج�ص واالآ�ص والورد الأن املتقدمني جَرْوا على قطع 

منابت ال�شيح واحَلنوِة والَعراَرة«)51(.
وعدم اعرتاف مندور بهذا اجلديد الذي يبقى يف دائرة التقليد لي�ص 
ال�شدق  النعدام  واإمنا  قتيبة،  ابن  اأرادها  التي  امل�شامني  �شعرية  لعدم 
لدى قائليها املحدثني، »فاإننا واإن كنا ن�شلم معه باأن البكاء على االأطالل 
بطبيعتها  �شعرية  مو�شوعات  ال�شفر  م�شقات  وذكر  ال�شحب  وا�شتيفاء 
وبخا�شة اإذا ات�شلت بحياة القائلني لها، كما ن�شلم باأنه من ال�شخف اأن 
يحاول املحدثون جتديد ديباجة �شعرهم ومداخل ق�شائدهم با�شتبدال 
املنزل العامر بالدمن والبكاء عند الر�شم الدار�ص بالبكاء على م�شيد ا

لبنيان«)52(.                         
وهذا ما نطمئن اإليه، الأن ابن قتيبة يحرم ال�شعراء من اأقوى اأ�شلحة 
ال�شعر وهي احلرية، التي بدونها يغيب الطبع وال�شدق، بل يظهر التقليد 
والتكلف، كما اأن التجديد الذي يدعو اإليه ال يخرجنا من دائرة التقليد، 
مادمنا مقتنعني باأن لكل �شعر زمنه اخلا�ص به.وهو ما نادى به مندور 



عبدالعزيز خلوفة
20

12
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
33

ل 
وا

ش
 ، 

32
دد 

لع
ا

249

جـــــذور

عندما دعا ابن قتيبة باأن »يجاري نظرة العقل ال�شليم اإىل النهاية فيدعو 
)اأن  يرى  مادام  ومالب�شات حياتهم  ال�شدور عن طبعهم  اإىل  ال�شعراء 
اهلل مل يق�شر العلم وال�شعر والبالغة على زمن دون زمن وال خ�ص به 
قوما دون قوم، بل جعل ذلك م�شرتكا مق�شوما بني عباده يف كل دهر، 

وجعل كل قدمي حديثا يف ع�شره(«)53(.                
يف  التجديد  يربط  حني  الروؤية،  هذه  ي�شاير  مل  نف�شه  مندورا  لكن 
ب�شكل  القدامى  اأفق  جتاوز  اأن  بدعوى  القدمي،  بهياكل  ال�شعري  القول 
االأدب  تراث  اإىل  هذا  خطابه  يف  ا�شتند  وقد  معقول،  غري  اأمر  جذري 
الغربي، »والواقع اأن التجديد ممكن على اأ�شا�ص القدمي، وهذا ما يثبته 
تاريخ االآداب املختلفة، فالفرن�شيون مثال يعودون يف القرن ال�شابع ع�شر 
لذلك  مادة  واأحيانا  الأدبهم  هياكل  منه  ياأخذون  اليوناين  الرتاث  اإىل 
االأدب، فيتخذ را�شني من اأ�شطورة )فدر( وحبها البن زوجها )هيبوليت( 
مو�شوعًا الإحدى م�شرحياته، وملا كان هذا الع�شر ع�شر االإن�شانيات فقد 
الب�شر،  �شهوات  االآلهة  باإرادة  م�شتبداًل  �شخ�شياته  دوافع  ال�شاعر  غري 
وبفكرة الق�شاء فكرة اجلرب النف�شي، وبذلك تخل�ص من الوثنية، وهذا 

هو املذهب الكال�شيكي املعروف«)54(.                                                 
لذلك عندما يقارن مندور بني الدعوات التجديدية العربية بالغربية 
يجد فرقا كبريا، اإذ اإن التجديد يف �شوء القدمي »مل يعرفه العرب الأنهم 
مل يتجهوا هذه الوجهة، واأدبهم اأدب جزئيات، وحدتها البيت ال الفكرة 
الكثري  ال�شيء  هذا  من  كان  ولقد  التاريخية،  املوقعة  وال  االأ�شطورة  وال 
اجلميل كاأيام العرب القدماء وخرافاتهم ولكنهم مل ي�شتغلوا �شيئا منه، 

بل ومل ن�شتغله نحن حتى اليوم«)55(.                            
فعل  كما  يفعل  مل  الأنه  نوا�ص،  اأبي  لتجديد  رف�شه  جاء  ثم  ومن 
ال�شاعر الفرن�شي �شينيه، الذي »دعا اإىل جتديد ال�شعر الفرن�شي فقال 
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من  ويتغيا  قدمية(«)56(.  �شياغة  يف  جديدة  اأفكارا  امل�شهور)لنقل  بيته 
وراء هذا اال�شت�شهاد بالثقافة الفرن�شية االإبقاء على ال�شياغة القدمية، 
فقد  نوا�ص  اأبو  اأما  االأفكار.  م�شتوى  على  جتديد  وجود  من  الرغم  على 
خالف ت�شينيه الأنه مل يدع اإىل التم�شك بال�شياغة القدمية، بل عمد اإىل 
التجديد يف املعنى والعبارة على حد �شواء.                                                                                 

لكن هذا االإلزام مرفو�ص، الأن فيه ت�شييقا على حرية ال�شاعر اأبي 
هي  ال�شعرية  ال�شياغة  الأن  قتيبة،  ابن  اإليه  دعا  مبا  اأ�شبه  وهو  نوا�ص، 
بدورها ميكن اأن تخ�شع للتجاوز »فهي تتفاوت من ع�شر الآخر بتفاوت 
االأذواق والقيم والثقافات التي ت�شود يف الع�شور، ولل�شعراء يف كل ع�شر 
منزع خا�ص يف التفكري، والذوق، واالإح�شا�ص، و�شياغة هذا االإح�شا�ص، 

بحيث يتعذر تـقييد �شاعر ب�شياغة اأ�شالفه، هذه واحدة«)57(.
اإنتاج ن�شي  اأفق  اإىل  يرم  نوا�ص مل  اأبا  باأن  نن�شى،  اأن  كما ال يجب 
جديد، اإال بعد اقتداره على االإتيان ب�شعر يتما�شى واالأفق القدمي، ن�شدر 
بال�شنة  نوا�ص  اأبو  فيها  يلتزم  عدة  �شواهد  منلك  ونحن  احلكم  هذا 
االإبداعية القدمية، ومن جملتها ما »ت�شمنته مدائحه واأراجيزه ومراثيه، 

حيث كان كثري االحتفاظ مبقدماته القدمية«)58(. 
منثل لذلك برائيته يف مدح اخلطيب)59(:  

   اأو ميميته يف مدح االأمني )60(:  

وغريها من العينات التمثيلية الكثرية التي برهن فيها اأبو نوا�ص على 
متر�شه مبا كان للقدامى من تفوق �شعري، �شواء اأتعلق االأمر بالت�شوير اأم 
باللغة اأم بالديباجة، بعدها ياأتي جتديده الذي ينم عن �شرورة تاريخية 

ولي�ص عن عجز يف جماراة القدامى.                   

ع�شرُي لديك  يرجى  ما  ومي�شوُر 

ــامــتــك والأيـــــــــاُم لــيــ�ــش تــ�ــشــاُم �ــشَ

اأجـــــــــــارة بـــيـــتـــيـــنـــا اأبـــــــــــوِك غــــيــــوُر

ــــــــاُم الأي بــــــِك  فـــعـــلـــْت  مــــا  داُر  يــــا 
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االإبداعية  ال�شنة  فعالية  اإىل عدم  يدعو  نوا�ص  فاأبو  القول،  و�شفوة 
القدمية، اآخذا بعني االعتبار ميوالت املتلقي، وحاجيات الع�شر، و�شيء 
الر�شوم  على  الوقوف  �شد  اجلاحمة  ثورته  معلنا  يتجراأ  اأن  طبيعي 

واالأطالل البالية)61(،  كما احلال عند قوله)62(:  

لذلك، فال�شاعر اأبو نوا�ص مقتنع، متاما، باأن التجديد يفر�ص نف�شه، 
واأن تبعية القدامى يوقع يف املزالق واالأخطاء، كقوله)63(:    

مل�شمون  احلقيقي  بالبديل  تاأتي  التي  االأ�شعار  من  ذلك  اإىل  وما 
للدفاع عن هذه  ل�شنا هنا  ا�شتهجنها مندور،  التي  اإنها اخلمرة  الطلل، 
ينطق  اأن  فر�شت  اآنذاك  العبا�شية  احل�شارة  باأن  للقول  واإمنا  التيمة، 

ال�شعر مبا ي�شهده الواقع االجتماعي من تطورات وتعفنات. 
اأن  علمًا  اخلمرية،  فن  �شعراء  اأمري  نوا�ص  اأبا  اإن  قلنا  اإن  عيب  وال 
لكن  اخلمرة،  عن  باحلديث  ال�شعري  قولهم  مهدوا  جاهليني  �شعراء 
اإذ  الغزل،  تيمة  بدل  تيمة جديدة  ت�شبح اخلمرية  اأن  اأراد  الرجل  هذا 
»ات�شعت عنده ات�شاعًا �شديدًا، فاإذا اخلمرية تتكامل �شورتها وتفرد لها 
الق�شائد واملقطوعات وت�شبح فنًا م�شتقاًل، له وحدته املو�شوعية.. وقد 
م�شى يتحدث عن كوؤو�شها ودنانها وعتقها وطعمها ورائحتها وجمال�شها 
اأيدي �شقاتها بني  م�شورا كلفه بها وهيامه وتهالكه على احت�شائها من 

اآالت الطرب ورنات القيان«)64(.  كما نفهم من قوله)65(: 

الـَبـلَـِد خـَّمـاَرِة  َعـْن  اأ�ْشـاأُل  َوُعـْجـُت 
اأ�َشـِد َبـنـو  َمـْن  يل  قـُْل  َك  َدٌرّ َدَرّ  ل 
املــاء والزبـِد ــْنَ  َب تـُْعِنق   ــفــراَء   �ــشَ
ومنت�شـِد ـــوؤٍي  ن عـلى  بـــــاٍك  وبـــــن 

ُيـ�شاِئـُلــُها داٍر  عـلى  ـِقيُّ  ال�شَّ عـــــاَج 
اأ�شـد قالوا ذكــرَت ديــار احلــي من 
ُمَعتََّقة وا�ْشَرْبها   - َعِدْمُتَك   - َدْع 
ي َخْمًرا يلذ بــــها َكْم َبْنَ َمْن  َي�ْشَتِ

ـــيـــاِن كــــاأنــــَت يف الـــِعـــْلـــِم  اأفــــــذو الـــِع
ــــِم ــــــٍل ومــــن وْه ـــْم تـــْخـــل مـــن زَل لــــ

بَها ال�ًشماع  على  الــْطــلــوَل  ُف  َت�شِ
مــّتــبــًعــا الـــ�ـــشـــيء  و�ـــشـــفـــَت  واإذا 
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ثم ياأتي م�شمون الغزل باملذكر، الذي فر�ص نف�شه على اأبي نوا�ص 
وغريه من ال�شعراء ال�شواذ، اإىل اأن اأ�شبح و�شمة يف جبني ع�شره كله، 
ظهر  حني  والهزال  ال�شقم  من  ب�شيء  اأ�شيب  العربي  ال�شعر  »اإن  حيث 
املحدثون؛ ون�شتطيع اأن نرى عند ب�شار، ووالبة بن احلباب، واأبي نوا�ص، 
�شعف  من  ومناذج  ال�شعر،  �شعف  من  مناذج  ال�شحاك  ابن  واحل�شني 
االأخالق. فهذه الروح ال�شـامية احلـارة القـوية ال�شافـية التي كانت من 
عـهد قريـب عـند جـرير وجمـيل، هـذه الروح فـ�شـدت يف اأول امتـزاجها 
مرذواًل،  اأ�شبـح  والهجاء  فـاتـرًا،  غـدا  فاملديـح  الفار�شــية؛  بالـروح 
والنـ�شيب االأمـوي الطـاهر خبـث وجمـن، و�شـعر اللـهو واخلمر علـته ليونـة 

واإ�شـفاف«)66(.                    

اأ�شبح م�شمونا بدياًل  اإن تردي االأخالق  لنا القول  ومن ذلك يحق 
وفق جمريات املجتمع العبا�شي اآنذاك، على الرغم من جودة ال�شياغة، 

ويف غزله املاجن اأبيات نالت ر�شا النقاد القدامى، منها)67(: 

وهم  الليونة  اإىل  امليل  هذا  املحدثني  ال�شعراء  على  ننكر  وكيف 
بعيدون عن اخل�شونة مبختلف األوانها، فكما راأى عبدالعزيز اجلرجاين، 
اإنهم »جتاوزوا احلد يف طلب الت�شهيل واأعانهم على ذلك لني احل�شارة، 
هذه  ون�شخت  الر�شم،  وتغري  العادة  فانتقلت  االأخالق،  طباع  و�شهولة 

وا�ْشَرْب علَى الورِد مْن حمراَء كالَوْرِد
واخَلـدِّ العِن  يف  ُحمَرُتها  اأَْجــدْتــُه 
الَقدِّ َكــفِّ جــاِرَيــةٍ  َم�شوَقة ِ  مــن 
خْمراً، فما لك من �ُشكَريــِن من ُبــّد
ُت به من بيِنِهْم وحدي �شْ �شيٌء ُخ�شِ

ـــــــــِرُب ــــــن مــــــــَرّ بـــهـــا َتــــ�ــــشْ فــــكــــلُّ َم
طــــالــــعــــٌة بـــالـــ�ـــشـــْعـــِد مـــــا تـــــْغـــــُرُب

ل َتْبك ليلَى ول َتْطــرْب اإىل ِهنـِد
َحْلِق �َشاِرِبـَها   اإَذا انَحَدرْت يف  َكاأ�ًشا 
ُلــوؤٌة ُلــوؤْ والكاأ�ُش  ياقوتٌة،  فاخَلمُر 
َت�ْشقيَك من عْينها خمراً، ومن يدهـا
ــْدمــاِن واحـــدٌة يل نــ�ــشــوتــان، ولــلــَنّ

َيــــــا َمـــــــْن َلــــــه يف عـــيـــِنـــِه عــــقــــرُب،
ِه، ـــــه �ـــَشـــمـــ�ـــٌش عـــلـــى خــــــــِدّ وَمــــــــْن َل
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ال�شنة، واحتذوا ب�شعرهم هذا املثال، وترققوا ما اأمكن، وك�شوا معانيهم 
األطف ما �شنح من االألفاظ، ف�شارت اإذا قي�شـت بذلك الـكالم االأول يتبني 

فيها الليـن �شـفاء ورونـقًا، و�شـار ما تخيلته �شعفًا، ر�شاقًة ولطفًا«)68(.
ومل يكن مندور يف موقفه الراف�ص لتجربة اأبي نوا�ص �شبيها بالرواة 
واللغويني، الذين تع�شبوا للقدمي اإىل حد االإ�شراف، كما هو ال�شاأن عند 
اأبي عمرو بن العالء الذي يقول »لقد ح�شن هذا املوَلرّد حتى لقد هممت 
ْبَياَنَنا بروايته«)69(. وكثريا ما كانت اأدلة اللغويني غري مقنعة،  اأن اآمر �شِ
فهذا ابن االأعرابي يتهم �شعر املحدثني باالفتقار اإىل العمق الفني، اإذا 
متت مقارنته بال�شعر اجلاهلي "اإمنا اأ�شعار هوؤالء املحدثني مثل اأبي نوا�ص 
وغريه، مثل الريحان ي�شم يوما ويذوي ثم يرمي به، واأ�شعار القدماء مثل 

امل�شك والعنرب، كلما حركته ازداد طيبًا«)70(.
بل موقف مندور ينم عن متر�ص يف جمال النقد الفني، فهو يف�شل 
اأ�شعار، وهو ما يفهم من  ال�شعر القدمي لر�شوخه وتاأثريه فيما تاله من 
قوله »واإمنا كانت ت�شح لو اأن ال�شعر العربي ا�شتطاع اأن يفلت من تاأثري 
تغلب  اأن  ا�شتطاعت  ومدر�شته  هانئ  ابن  نزعة  اأن  ولو  القدمي،  ال�شعر 
فتـنجو بال�شعر عن التقليد ليظل حيا اإن�شانيا بعيدًا عن ال�شنعة والتجويد 
الفني، يقت�شر عليهما جيده، وي�شقط الباقي يف الت�شنع املعيب الفا�شد، 
فاأما وقد انت�شر مذهب القدماء، فمن الوا�شح لكل ذي ب�شر بال�شعر اأن 
قدمي ال�شعر العربي - اأعني ال�شعر اجلاهلي واالأموي - خري من ال�شعر 

العبا�شي وما تاله اإىل يومنا هذا«)71(.                  
واأراد مندور اأن يرتك الرف�ص غري املقنع خمالفا اللغويني والرواة 
الذين كان تع�شبهم »قائمًا على التقدم يف الع�شر، م�شتندًا اإىل اأ�شباب 
لغوية دون اأن ين�شرف اإىل االأ�شباب الفنية يف ال�شعر، وعنا�شره وت�شوير 
للحياة، فلم ي�شتطيعوا اأن يتجردوا بع�ص ال�شيء من ما�شيهم، واأن ي�شعوا 
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�شعرا اإزاء �شعر، واأن يوازنوا بينهما موازنة دقيقة، وتراعى فيها عنا�شر 
الفن«)72(.

و�شفوة القول، اأبان حممد مندور عن ا�شتجابة التعار�ص اإزاء اأفق 
بديلة،  اإبداعية  �شنة  تاأ�شي�ص  يف  ال�شاعر  ف�شل  بدليل  نوا�ص،  اأبي  اإنتاج 
االأخالق م�شمونا �شعريًا  بحيث ظل جتديده حمت�شما، يتخذ من تردي 
حديثًا. لكن االأمر لي�ص كذلك، ما دمنا نوؤمن باأن العربة لي�شت يف طبيعة 

امل�شامني، بل يف القدرة على تناولها تناواًل �شعريًا.
اأوًل: اأفق اإنتاج اأبي تام:

اأفقا  باعتباره  اأبي متام،  �شعر  قراءة  اإىل  بنا حممد مندور  وانتقل 
يعمد  يجعله  بدياًل  يراه  ال  لكنه  العربي،  ال�شعر  لعمود  مغايرا  اإنتاجيا 
لل�شعر العربي،  اأفقه، الأن �شاحبه مل يغري يف االأ�شول الفنية  اإىل تغيري 
اأغرا�ص  ال�شعرية هي  واأغرا�شه  القدماء،  �شعره هي معاين  واأن معاين 
القدماء، وطريقة بنائه الق�شيدة هي طريقة القدماء، وعلى ذلك فهو 
يف نظره »كال�شيكي جديد«)73(. اأما جتديده فلم ي�شب �شوى ال�شياغة، 
»وذلك الأنه كان مغلواًل بالتقاليد، وال�شياغة خريها اأ�شيل ال ميكن تقليده 
اإال لغلبة العنا�شر ال�شخ�شية العميقة الدفينة يف لغة كل كاتب اأو �شاعر، 
كطريقة ن�شجه للعبارة ومنحاه يف االأداء ثم نوع اأ�شلوبه، ح�شي اأو جمرد، 
قوي اأو رقيق، طويل النف�ص اأو ق�شريه، ويف هذا يقول بوفون: )اإن اأ�شلوب 

الرجل هو الرجل نف�شه(«)74(.
ع�شريًا  اأ�شبح  االإبداع  الأن  حمدث  �شاعر  عن  غريبًا  ذلك  ولي�ص 
عليهم؛  ع�شريا  االأمر  »وجدوا  فاملحدثون  اجلاهليني،  بال�شعراء  مقارنة 
املديح  يف  معاين  ال  و  القدماء،  بها  ا�شتاأثر  القوية  اجلزلة  فالعبارات 
فاملجال  قرون.  ثالثة  نحو  منذ  قبلهم  من  طرقها  قد  والرثاء  والهجاء 
�شيق عليهم، واالأبواب مغلقة يف وجوههم، واأينما اجتهوا وجدوا القدماء 
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قد عبدوا القول وذللوه، واأتوا على كل ما فيه، فاعتقدوا اأو اعتقد كثري 
منهم اأن املعاين ن�شبت، واأن ال ملكية فيها، وال ف�شل، واأن اأهم �شيء يف 
هذا  يقال  اأن  واإمنا  يقال،  �شيئا  اإذن  املهم  ولي�ص  ال�شياغة،  هو  ال�شعر 

ال�شيء يف بيان جميل«)75(.   
ال  لكونها  ال�شـعرية  متام  اأبي  جتربـة  رف�ص  عند  مندور  يقف  ومل 
ت�شلح اأن تكون بدياًل اإنتاجيًا لتجربة القدامى، بل راح ي�شكك يف قدراته 
اأف�شدت  ما  كثريًا  �شنعته  واأن  طبعه  من  اأقوى  كان  »مذهبه  الأن  الفنية 
اأ�شيلة،  كانت  الأن جتربته  وتف�شياًل،  نرف�شه جملًة  ما  وهو  ذوقه«)76(. 
�شنة  على  ن�شتمر  اأن  �شروريًا  ولي�ص  الثقايف،  وتكوينه  نابعة من مترده، 
االأوائل حتى يكون ال�شعر �شادرًا عن العاطفة، فـ»ال�شعر عنده عمل من 
اأعمال الفكر قبل اأن يكون في�شًا من فيو�ص العاطفة، فهو مل يرد  ل�شعره 
اأن يكون غذاء الفطرة، واإمنا اأراد له اأن يكون غذاء العقل«)77(.                                                                             
ويظهر رف�ص مندور ل�شعرية اأبي متام عند ا�شتهجانه لدفاع ال�شويل 
وكل ما اأتى به الأجل منا�شرة اأفق اإنتاج اأبي متام، وهو ما جنده يف قوله: 
»اأما ال�شويل فهو يف احلق املتع�شب املغر�ص. واإنه واإن يكن يف كتابه ما 
يدل على انحيازه لل�شعر احلديث عن ذوق فني خال�ص، فاإن الذي يبدو 
هو اأن منا�شرته الأبي متام كانت اأقرب اإىل اللجاجة واالإ�شراف منها اإىل 
الغرور  يف  اإفراطه  ق�شوة  عليه  احلكم  ويزيد  الدقيق.  املو�شوعي  النقد 
والتبجح بعلمه، ثم ف�شاد ذوقه و�شدوره عن نظرة �شكلية يغرها البهرج 

وتطرب للغريب«)78(.      
وال يكتفي مندور بالتعليق النظري، بل ياأتي اإىل النماذج التطبيقية 
املعتمدة لدى ال�شويل ويرد عليها بلغة ال تخلو من ال�شخرية واال�شتخفاف. 

ومن جملتها دفاع ال�شويل عن اأبي متام يف قوله)79(: 
ــــــُمــــــوُم ـــــــُه َمْ ــــــــ ــــا اأَنَّ ـــــى َظــــَنــــنَّ َحـــــتَّ ـــِذي ِبــــاملـَـــَواِهــــِب َداِئـــًبـــا ـــْه َمـــــــاَزاَل َي
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بن  العبا�ص  يف  بقوله  نوا�ص  اأبا  ي�شقطوا  مل  »فكيف  قال  عندما 
عبيداهلل ابن اأبي جعفر)80(: 

�شحيحًا  فيعود  يرباأ  هذا  الأن  املجنون،  من  حاال  اأح�شن  واملحموم 
يف  االإفراط  ت�شبيهه  يف  متام  فاأبو  يتخل�ص.  قلما  واملجنون  كان،  كما 
بفعل  �شبهه  اإذ  نوا�ص  اأبي  من  اأعذُر  املحموم،  باإكثار  والبذل  االإعطاء 

املجنون«)81(.
اأبي متام  ي�شتند ال�شويل يف دفاعه عن بيت  اأن  املعقول  فمن غري 
اإىل �شعر اأبي نوا�ص، علما اأنهما �شاعران حمدثان، لذلك جاء رد مندور 
عنيفًا يف حق القارئ ال�شويل وال�شاعرين معًا »فانظر اإىل هذا احلجاج 
ال�شخيف، وتلك املوازنة العقيمة بني املحموم واملجنون، وكال البيتني ثقيل 
مرذول غري مقبول. وخطاأ اأبي نوا�ص ال ي�شحح خطاأ اأبي متام، وكالهما 
يعد من املحدثني«)82(. اإذ كان على ال�شويل اأن يقارنه ب�شعراء اجلاهلية 
االإن�شانية  املعاين  ي�شتطيعون  قلما  املحدثني  الأن  اأمية،  بني  �شعراء  اأو 
القريبة ال�شادقة التي يف مدح الكرم كقول زهري)83(:                                                   

وي�شيف مندور م�شتخفا من جتربة اأبي نوا�ص واأبي متام »واأين هذا 
اأبي نوا�ص واأبي متام وغريهما من املحدثني عندما ي�شرفون  من تكلف 
ويغربون فال ياأتون بغري ال�شخف امل�شنوع، واإن كان اأبو نوا�ص اأقل اإحالة 
وحمقا من اأبي متام. فهو يقول )جدت باالأموال( بينما ياأبى اأبو متام اإال 
اأن يجعل ممدوحه )يهذي باملواهب( وهذا اأ�شخف ال�شعر واأ�شده تكلفا 

و�شماجة«)84(.  
اأبي متام  املحدث  ال�شاعر  بف�شاد جتربة  مندور  تعليالت  اأكرث  وما 
التي خيبت اأفق توقعه، لي�ص تع�شبًا، واإمنا يرجع ذلك اإىل غياب ثقته يف 

اإمكانات ال�شاعر اجلمالية، كما احلال عند قراءته للبيت ال�شعري)85(:

ـــــِحـــــيـــــُح قـــــــيـــــــَل َمـــــــــــا َهــــــــــــــــَذا �ـــــشَ ُجــــــــــــــــــْدَت بــــــــــــــالأمــــــــــــــواِل، حـــتـــى

�َشائُلْه ْنــــَت  اأَ ـــذي  اَلّ ُتْعطيه  ــَك  َكــاأَنّ ُمـــَتـــَهـــِلّـــاًل ـــُه  ـــَت جـــئ مــــا  اإذا  تــــــــراُه 
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فقد رف�ص كل التربيرات التي قدمها ال�شويل  للتاأكيد على جودة 
»فقالوا:  يقول:  حيث  العربي،  الذوق  عن  خروجه  وعدم  فيه،  الت�شوير 
اأكرث ماء �شعر  ما معنى ماء املالم ؟ وهم يقولون كالم كثري املاء، وما 
االأخطل. قاله يون�ص بن حبيب: ويقولون ماء ال�شبابة وماء الهوى يريدون 

الدمع«)86(.
ذي  قول  منها  القدامى  العرب  اأقوال  ببع�ص  ي�شت�شهد  فراح 

الرمة)87(:       

 وقوله اأي�شًا)88(: 

وقول اأبي العتاهية)89(: 

  وقول ابن اأبي ربيعة)90(: 

تـمام  اأبـي  ا�شـتعارة  بفـ�شاد  القائـل  تقنع  علها  االأمثـلة  من  وغريها 
)ال ت�شقني ماء املالم(، اأما تربيره للفظة »ا�شتعذبت« الواردة يف ال�شطر 
الثاين )فاإنني �شب قد ا�شتعذبت ماء بكائي( فكان: »قد حتمل العرب 
ـَئٌة  �َشيِّ ـَئٍة  �َشيِّ َوَجَزاُء  عـز وجل {  قال اهلل  ي�شتوي معناه:  ال  فيما  اللفظ 
ِمْثـُلَها } وال�شيئة الثانية لي�شت ب�شيئة الأنها جُمازاة، ولكنه ملا قال: وجزاء 
َوَمَكَر  َوَمَكُروا  وكذلك {  اللفـظ  على  اللفظ  )�شيئة(فحمـل  قـال  �شـيئة 
ْرُهْم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم } ملا قال ب�شر هوؤالء باجلنة قال  ُ } وكذلك، { َفَب�شِّ الَلّ
ال�شر فحمل  اإمنا تكون يف اخلري ال يف  وبالب�شارة  بالعذاب،  ب�شر هوؤالء 

اللفظ على اللفظ«)91(.                                             

ُبـَكائي ا�ــْشــَتــْعــذبــُت مـــاَء  َقـــِد  ــبٌّ  �ــشَ ــنــي ــــــاَء املــــــالِم فــاإنَّ ـــِقـــِنـــي َم ل َتـــ�ـــشْ

ْقَرُق َيَتَ اأَْو  َيْرَفـ�شُّ  اْلـَهـَوى  َفـَمـاُء 

ــِه ــاِت ــَبــاِب َيــُجــوُل يِف َوَجــَن مـــاُء الــ�ــشَّ

الــ�ــَشــبــاِب ــــاُء  َم يـــِن  اخَلـــدَّ اأَدمِي  يِف 

َباَبِة ِمْن َعْيَنْيَك َم�ْشُجوُم؟ َماُء ال�شَّ

عْبـَرًة لْلَعْنِ  ِهْجـِت  ِبـُحـْزَوى  اأََداراً 

ـــــٌة َظـــْبـــٌي َعـــلـَــْيـــِه ِمــــَن املـِـــالَحــــِة ُحــلَّ

َ ِمـــْنـــهـــا ـــــــــريَّ َوْهـــــــــَي َمــــكــــنــــوَنــــٌة َتَ

َمْنِزَلًة َخــْرَقــاَء  ِمــْن  ْمَت  َتَر�شَّ اأَاأَْن 
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ال�شويل،  قراءة  يقبل  مل  اإذ  املغـاير،  راأيـه  له  فكـان  منـدور  اأما 
وامل�شتعار  منه  امل�شتعار  منا�شبة بني  فيه  اأبي متام  بيت  باأن  وال تربيره، 
اإىل  فخرج  البديع  اأراد  )قد  متام  اأبا  اأن  هو  ال�شحيح  النقد  »واإمنا  له 
املحال(وقد ذكر )ماء البكاء( فكان البد له وفاًء للبديع وردًا لالأعجاز 
املالم(  يذكر )ماء  اأن  االأعجاز من  لل�شدور على  ردًا  اأو  ال�شدور  على 
وهذا �شخف يدل على االإ�شراف و�شفاقة الذوق عند اأبي متام وعند ناق

ديه«)92(.                                    
كقول  القدامى،  اأحكام  من  �شيء  الكالم  هذا  يف  يكون  ورمبا 
عبدالعزيز اجلرجاين وا�شفا �شعر اأبي متام »اإنه حاول من بني املحدثني 
اللفظ،  توعري  األفاظه، فح�شل منه على  باالأوائل يف كثري من  االقتداء 
فقبح يف غري مو�شع من �شعره... فتع�شف ما اأمكن، وتغلغل يف الت�شعب 
له  فتحمرّ البديع،  طلب  اإليه  اأ�شاف  حتى  بذلك  ير�ص  مل  ثم  ر،  قدرّ كيف 
النف�ص  اإليه بكل �شبب... وتلك حال ال ته�ص فيها  من كل وجه، وتو�شل 

لال�شتمتاع بح�شن، اأو االلتذاذ مب�شتظرف؛ وهذه جريرة التكلف«)93(.
اإن من االأجدر القول باأن لكل اأفق اإنتاج منا�شريه، فاإذا كان ي�شتح�شن 
االأفق االإنتاجي القدمي فاإن هناك معجبني كرث يف�شلون ال�شعر املحدث، ملا 
فيه من خ�شائ�ص فنية، تكاد تختفي يف ال�شعر االأول، وهي موجودة عند 
الثعالبي الذي يقول: »وملا كان ال�شعر عمدة االأدب، وعلم العرب، الذي 
اخت�شت به �شائر االأمم، وبل�شانهم جاء كتاب اهلل املنزل، على النبي منهم 
املر�شل، �شلوات اهلل عليه واآله و�شلم، كانت اأ�شعار االإ�شالميني اأرق من 
اأ�شعار اجلاهليني، واأ�شعار املحدثني األطف من اأ�شعار املتقدمني، واأ�شعار 
املولدين اأبدع من اأ�شعار املحدثني. وكانت اأ�شعار الع�شرين اأجمع لنوادر 
املحا�شن، واأنظم للطائف البدائع من اأ�شعار �شائر املذكورين؛ النتهائها 
اإىل اأبعد غايات احل�شن وبلوغها اأق�شى نهايات اجلودة والظرف، تكاد 
ال�شحر،  اإىل  ال�شعر  حد  ومن  االإعجاز،  اإىل  االإعجاب  باب  من  تخرج 
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فكاأن الزمان ادخر لنا من نتائج خواطرهم، وثمرات قرائحهم، واأبكار 
اأفكارهم اأمت االألفاظ واملعاين، ا�شتيفاء الأق�شام الرباعة، واأوفرها ن�شيبا 

يف كمال ال�شناعة، ورونق الطالوة«)94(.                
وهذا يفيد اأن التعميم يف اإ�شدار االأحكام ال قيمة له، فال�شعر املحدث 
حتقق  كما  له،  املتذوقون  جمهوره  له  كما  الفنية،  واأ�شراره  جماليته  له 
االأمر نف�شه يف ال�شعر القدمي الذي له اأن�شاره ومنهم حممد مندور. اأما 
اأبو متام واأبو نوا�ص فهي عيوب  م�شاألة االأخطاء والزالت التي وقع فيها 
مل ت�شب اإال بع�شا من اأ�شعارهما، كما اأن ال�شعراء القدامى اأنف�شهم مل 
يخل �شعرهم من النواق�ص، واالأمثلة يف هذا الباب عديدة، لكن املقام ال 
ي�شمح با�شتعرا�شها.                                                                                          

وجممل القول، اإن كال التجربتني ال�شعريتني املحدثتني، االأوىل الأبي 
نوا�ص، والثانية الأبي متام خيبتا اأفق توقع ناقدنا حممد مندور، لكونهما 
مل ترقيا اإىل م�شتوى ال�شعر القدمي. لكن هذا االإق�شاء ال�شارم يحتاج 
اإىل اإعادة النظر، الأن القدماء واملحدثني اأ�شهموا ب�شكل م�شرتك يف بناء 
الطبع  اأ�شا�شيتني؛  يتميز »مبيزتني  اإنه �شرح  املوجود،  ال�شعري  ال�شرح 
من القدمي، وال�شنعة من اجلديد، يف ات�شاق تام، وامتزاج رائع، ال يبدو 
من خاللهما اأثر للتنافر، اأو التناق�ص«.  بتعبري اآخر اإن اخل�شومة التي 
الأن  قيمتها،  تفقد  تكاد  املحدث،  واأن�شار  القدمي  اأن�شار  بني  ح�شلت 
اأو  القدمي(  )الفن  عند  ولي�ص  )الفن(  عند  الوقوف  اإىل  يحتاج  االأمر 

)الفن املحدث(. 
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خاتـــة الكـــــالم:
اأبان  اإذ  ال�شعري،  تراثنا  يغربل  مندور  راح  �شبق،  ما  اإىل  وا�شتناد 
منه  اجلاهلي  القدمي،  ال�شعري  الن�ص  اإزاء  توقعه  اأفق  اندماج  عن 
واالأموي، فُهما بالن�شبة له خري ما اأنتجه العرب، ومرد اندماجه يعود اإىل 
�شعري  م�شمون  عن  القدمي  ال�شعر  �شدور  يف  تتلخ�ص  �شعرية  مقايي�ص 
اإن�شاين اأ�شيل له �شلة ببيئة املتلقي اجلاهلي. كما اأن ال�شعراء اجلاهليني 
اإيحائية تطفح  اأبانوا عن اقتدارهم على نقل حميطهم بلغة  واالأمويني، 
تلقى  الناقد حممد مندور  اأن  يعك�ص بدقة  وال�شدق. وهذا ما  بالعفوية 
االأعمال ال�شعرية باأفق وا�شع ميتلكه جراء تراكم هائل وتاريخ طويل من 
املقايي�ص والروؤى، ومن خالل ذلك فقد عرب عن تفاعله االإيجابي املتمثل 
�شعري  لن�ص  االإيجابي  التلقي  اأن  ن�شجل  لذلك  االندماج.  ا�شتجابة  يف 
لتاأويالت عديدة. وعلى النقي�ص من  قدمي يعك�ص خلود الن�ص وقابليته 
الذي  املولدين،  �شعر  اإزاء  التعار�ص  ا�شتجابة  عن  مندور  اأعرب  ذلك، 
ي�شتند  التي كان  املتمثل يف  اخل�شائ�ص واملقومات،  انزاح عن معهوده 
ابتذال  القدمي، فال�شعر املحدث وما عرفه من  ال�شعر  اإليها عند قراءة 
ال  تخييبه.  للتعبري عن  ملندور  كان مدعاة  البديع،  توظيف  واإ�شراف يف 
ينم ذلك عن تع�شب، واإمنا لعدم قدرة املولدين على كتابة �شعر يحظى 
باجلدة م�شمونا و�شياغة. وقد تناول على وجه التحديد �شعر اأبي نوا�ص، 
وتبدى له اأنه لي�ص باأفق اإنتاج بديل، لكونه لي�ص بتجربة اأ�شيلة، كما اأن 
فيه.  كتب  الذي  العهد  منذ  العربي  ترق اجلمهور  التافهة مل  م�شامينه 
كما يزعم مندور اأن اأبا متام مل يوؤ�ش�ص، اأي�شا، الأفق اإنتاج بديل، يحدث 
تغيريا يف اأفق توقعه، لعدم قدرة ال�شاعر على اخلروج من قب�شة القدمي، 
اإذ اإن اإ�شرافه يف البديع ال ُيعد جديدًا، بل مظهرا من مظاهر التكلف، 

ويت�شح ذلك اأكرث يف رده العنيف على املعجبني ب�شعر اأبي متام.
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الهوام�ش

)*(   حممد مندور )1907-1965( اأحد اأعالم النقد االأدبي احلديث، يعود اإليه الف�شل يف ظهور 
الثقافة النقدية الغربية يف �شاحتنا االأدبية العربية، �شعيا منه اإىل اإمتام امل�شروع النه�شوي 
والعقاد  ح�شني  طه  اأمثال:  اآخرون  نقاد  الع�شرين،  القرن  خالل  فيه،  انخرط  الذي  االأدبي، 
ولوي�ص عو�ص. للناقد حممد مندور عدة اإ�شدارات، منها: »النقد املنهجي عند العرب«، و»يف 
امليزان اجلديد«، و »االأدب ومذاهبه«، و»االأدب وفنونه«، و»فن ال�شعر«، و»ال�شعر امل�شري بعد 

�شوقي«. وغريها من املوؤلفات التي تربو من الثالثني.  
)1(   النقد املنهجي عند العرب. �ص: 88  

)2(   تاريخ النقد االأدبي عند العرب من الع�شر اجلاهلي اإىل القرن الرابع الهجري، طه اأحمد 
اإبراهيم. �ص: 114.

)3(   اجتاهات النقد االأدبي يف القرن الرابع للهجرة، اأحمد مطلوب. �ص: 185.
)4(   النقد املنهجي عند العرب، حممد مندور. �ص: 24.  

)5(   ال�شعر امل�شري بعد �شوقي احللقة الثالثة، حممد مندور. �ص: 3 . 
)6(   النقد املنهجي عند العرب. �ص: 25 .

)7(   املرجع ال�شابق. �ص: 25. 
)8(   يف امليزان اجلديد، حممد مندور. �ص: 31.  

)9(   النقد املنهجي عند العرب، حممد مندور. �ص: 17. 
)10(   فن ال�شعر، حممد مندور. �ص: 140.

)11(   املرجع ال�شابق. �ص: 141.  
)12(   ديوان امرئ القي�ص، �شرح اأبي �شعيد ال�شكري. �ص: 214-228 )والبيت الرابع غري وارد يف 

الديوان(.  
)13(   فن ال�شعر، حممد مندور. �ص: 144/143.

)14(   املرجع ال�شابق �ص: 141. 
)15(   املرجع ال�شابق.�ص: 144.

)16(   يف امليزان اجلديد.�ص: 102.
)17(   النقد املنهجي عند العرب. حممد مندور. �ص: 52.

)18(   املرجع ال�شابق. �ص: 323. 
)19(   ديوان امرئ القي�ص، �شرح اأبي �شعيد ال�شكري. �ص: 359.

)20(   ديوان ب�شار بن برد.حت الطاهر بن عا�شور. ج1، �ص: 335. 
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)21(   النقد املنهجي عند العرب، حممد مندور.�ص: 88/87.
)22(   املرجع ال�شابق. �ص: 88.  

)23(   اأ�شرار البالغة، عبدالقاهر اجلرجاين. �ص : 152/151.
)24(   ديوان النابغة الذبياين، حتقيق حممد اأبو الف�شل اإبراهيم. �ص: 38.

)25(   البيتان واردان يف: نهاية االأرب يف فنون االأدب،  للنويري، على اأ�شا�ص اأنهما ماأخوذان من 
الفرزدق، �ص: 172.  

)26(   النقد املنهجي عند العرب، حممد مندور. �ص: 88.
)27(   املرجع ال�شابق. �ص: 88.  

)28(   ديوان ذي الرمة، �شرح اخلطيب التربيزي حت جميد طراد. �ص: 255. 
)29(   فن ال�شعر، حممد مندور. �ص: 69/68.

)30(   حممد مندور ونقد ال�شعر، ربيع عبد العزيز. �ص: 83. 
)31(   النقد املنهجي عند العرب. �ص: 330.

)32(   املرجع ال�شابق. �ص: 330.
)33(   ديوان قي�ص بن امللوح، رواية اأبي بكر الوابلي، حت ي�شري عبد الغني. �ص: 113. 

)34(   املرجع ال�شابق. �ص: 33.
)35(   ديوان كثري عزة، حتقيق اإح�شان عبا�ص، وهي من�شوبة فقط لل�شاعر واأنه �شرقها من جميل، 

مع وجود تعديل:
َباِطِح  َم  �َشـْهـَل الأَ      واأدنيتـــني حتـى اإذا مـا  فتنـتــــــنـي        ِبَقْوٍل َيِحُلّ اْلُع�شْ
     جتافيــت عني حتى ل يل حــــــيـلـة        وغادرت ما غــادرت  بن اجلوانـــــح

 �ص: 526.
)36(   ال�شعر، غاياته وو�شائطه، اإبراهيم عبد القادر املازين، حتقيق فايز ترحيني. �ص: 55/54.

)37(   �شرح ديوان احلما�شة، املرزوقي. �ص: 10.
)38(   النقد املنهجي عند العرب، حممد مندور. �ص: 51.

)39(   املرجع ال�شابق. �ص: 79/78. 
)40(   املرجع ال�شابق. �ص: 77. 
)41(   املرجع ال�شابق. �ص: 79.

)42(   املرجع ال�شابق. �ص: 79.         
)43(   تاريخ  النقد االأدبي عند العرب، طه اإبراهيم. �ص: 130.  

)44(   املرجع ال�شابق. �ص: 121.
)45(   املذاهب االأدبية والنقدية عند العرب والغربيني، �شكري عياد. �ص: 202.
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�شيميائية اجل�شد يف ال�شعر العربي القدمي

عمر بن اأبي ربيعة اأمنوذجاً

ماجد اجلعافرة)*(

يعّد اجل�صد منبعًا ثريًا لعدٍد ال ح�صر له من العالمات؛ بل هو �صانع 
واجل�صد  �صكونه.  اأثناء  ويف  اأثناء حركته  وذلك يف  ومنتجها،  العالمات 
م�صدر مهم يف تكوين واإن�صاء ا�صتعارات متعددة و�صور كثرية يف جمال 
اأنه معطى  على  اإىل اجل�صد  النظر  الكف عن  وينبغي  ال�صعري.  االإبداع 
غريزي، ومنبٌع لّلذة واحل�صّية لي�س غري، بل ينبغي اأن ينظر اإليه على اأنه 
م�صدٌر لالإبداع واالإيحاء ال�صعري ب�صكل خا�س. اأو قل اإنه م�صدر اإ�صعاع 

لغوي، له لغته الفّتاكة وخطابه املوحي امل�صع.
�صادفنا  فاإذا  فيه،  يتواجد  الذي  باملحيط  قوية  عالقة  للج�صد  اإن 
من  كثري  فيه  ج�صدًا  واجهنا  والتحرر  االنفتاح  من  �صيء  فيه  جمتمعًا 
دفع  يف  واالإ�صهام  االإبداع  خلق  يف  وقدرته  ذاته  عن  والتعبري  االنطالق 
مكّوٌن  اأنه  على  اجل�صد  مع  التعامل  ينبغي  هنا  ومن  االأمام،  اإىل  عجلته 
ثقايف يتفاعل مع املجتمع وي�صهم يف ت�صكيل ثقافته، مبا يعطيه للّن�س من 

اإيحائات ودالالت ال متناهية. 

)*( باحث وأكاديمي بجامعة القرى.
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اللغة  اأنف�صنا عن طريق  نعّب عن  نقع يف احلرج حينما  كثريًا  اإننا 
مبكنوناته  لنا  ليوحي  اجل�صد  اإىل  نفزع  ولكننا  »العادية«،  ال�صوتية 
�صوى  االإبداعي  الفعل  وما  باأنف�صنا.  يجي�س  وما  فيه  نفكر  مبا  وخمباآته 
تفجري ملا يجّنُه هذا اجل�صد، وما يختزنه يف اأعماقه من عالمات موحية، 
اأو انه ير�صل بعالماته  اإبالغية تو�صيلّية،  واإ�صارات هادفة، تقوم مبهمة 
لت�صكل لغة تو�صيلّية تكثف احل�صاري واالأيديولوجي واالجتماعي والثقايف. 
اإنه فعل اجل�صد املبهر املده�س، الذي ينفرد بلغة �صحرّية ت�صحن الن�س 
بطاقة هائلة من الّلذة الفنية واملتعة االإبداعية. اإنه اجل�صد الذي ين�صر 
الكون  مع  االآخر،  مع  ومن خاللها  بها  ليتفاعُل  اخلاّلقة،  اجّلذابة  لغته 
وتكوين  االإبداع  عملية  يف  رئي�س  دالٌّ  هو  فاإذا  املجتمع،  مع  النا�س  مع 

الثقافة.
ومن هنا نرى بع�س الباحثني يقول »اإن اخلطاب اجلن�صي ال ميكن 
اأو تاأويله اإال من خالل اخلطاب االأدبي، الأن اللغة ال ميكنها اإال  تف�صريه 
يرى  كما  اخلطاب  اإال  يقلد  اأن  ميكنه  ال  اخلطاب  واأن  اللغة،  تقلد  اأن 

جنيت«)1(.
ويقوم اجل�صد بالتعبري عن االآخر بلغته غري امللفوظة، كالتي تعارف 
بقدر  نق�صدها  ال  حتمية،  حركات  »فهناك  توا�صلهم  يف  النا�س  عليها 
التوا�صل  اأو  اخلد،  مل�س  اأو  م�صح  منها:  وخفّية؛  ومعا�صة  عملّية،  هي  ما 
بتغيري  اأو  ال�صّم  بوا�صطة  اأو  و�صنعّية،  عقلية  »طبيعّية،  داللة  بوا�صطة 
النبة اأو باملذاق اأو اللم�س، اأو بوا�صطة امِلزاح، واأنواع اللعب وتنظيمًا ملا 

هو لهو وت�صلية«)2(.
ويقول علي زيعور يف كتابه: الالوعي الثقايف ولغة اجل�صد والتوا�صل 
)ال�صّم(  الرائحة  مكانة  اأخذنا  »اإذا  العربية:  الذات  يف  اللفظي  غري 
تقيم  الرائحة  اأن  لنا  ات�صح  امل�صتور  الثقايف  ُبعدنا  يف  للتحليل  كّعينة 
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عالئق وتك�صف عن اأهمية معطاة لالأنف وال�صّم. فمن عاداتنا القدمية 
اأن ن�صّم رائحة �صخ�سٍ حبيب، اأو طفٍل عزيز بداًل من تقبيله اأو اإظهارًا 
والتوا�صل  اجلمايل،  البعد  يف  مرموقة  مكانة  وللطيب  والوداد.  للمحبة 
طعام  فنقول:  والّلذة.  واجلمال  احلميمي  عن  والتعبري  اللفظي،  غري 
طّيب ورائحة طّيبة، ولعل الرائحة تذّكر مبا هو روح، وارتفاعي، اأو �ُصّمو 

وتطّهر)3(.
واجل�صد م�صتودع رحب لّلغة، وميكن اأن ت�صكل كل حا�ّصة من حوا�صه 
لغة، اأو توؤدي وظيفة توا�صلية: »فهناك لغة ال�صّم ولغة الّلم�س ولغة الب�صر 
املعاين  فاأ�صافا معنى من  �صخ�صان  قام  كلما  لغة  وهناك  ال�صمع،  ولغة 
اإىل فعٍل من االأفعال بطريق االتفاق واأحدثا هذا احلدث بق�صد التفاهم 
من  يّطل  اأحمر  منديل  اأو  ثوب،  على  ين�صر  فعطر  بينهما:  واالت�صال 
جيب، اأو �صغطة على اليد يطول اأمدها قلياًل اأو كثريًا، اأو دّق اجلر�س يف 
مدر�صة اأو اإطالق �صفارات االإنذار، اأو رفع االأعالم البي�صاء على �صواطئ 
امل�صيف، اأو اإطالق اأ�صواء املنارات وال�صفن »كل هذه تكّون عنا�صر لغة 
ما دام هناك اأ�صخا�س قد اّتفقوا على ا�صتعمال هذه العالمات يف تبادل 

اأمر اأو راأي)4(.
ترتجم  الوجه  وهيئة  الكالم،  تقطع  ال�صعوب  جميع  عند  واالإ�صارة 
باحلركات  والتعبري  واالأفكار.  االنفعاالت  عن  ال�صوت  مع  واحد  اآن  يف 
نظم  من  نظام  كّل  وكذلك  ب�صرّية،  لغة  بدورها  والكتابة  ب�صرّية،  لغة 
االإ�صارات، على اأن مثل هذه احلاالت التي ت�صتخدم فيها االإ�صارة للتفاهم 
االت�صال عادة نادرة بني االأمم املتمّدنة، وال يلجاأ اإليها الّنا�س اإال للتعبري 
عن اأب�صط اأنواع االأفكار، واإذا كان يف و�صع احلركات نقل االأفكار املنفردة 

فلي�س من ال�صهل اأن تدل على العالقة بني فكرتني يف ذهن املتكلم)5(.
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وينبغي التنبه اإىل اأن اللغة اأمٌر توا�صع عليه النا�س، وتعارفوا فيما 
بينهم عليه، فاأ�صبحت دالالته معروفة لدى اجلميع، ومن هنا ال يوجد 
م�صاكل يف تفاهمهم ونقل اأفكارهم عن طريق اللغة التي توا�صعوا عليها. 
مفهومة  لغة  على  خاللها  من  النا�س  توا�صع  املختلفة  بحوا�صه  واجل�صد 
حلركة اأو �صكون اأي من تلك احلوا�س وبدون وجود قيمة معروفة وحمّددة 
واأخفقت يف  �صلت هدفها  قد  تكون  احلا�ّصة  تعطيها  التي  للغة  ومعلومة 

مهمتها التو�صيلّية ومن هنا نقول:
حركة  اأو  اإ�صارة  اأو  كانت  �صوتًا   - العالقة  االإن�صان  يقّوم  مل  »فاإذا 
اأو فعاًل، اأي اإذا مل يقّرر لها قيمة مّعينة اأو مدلواًل معينًا، واإذا مل يتفق 
مع غريه على القيمة اأو املدلول الذي يقّرره اأو يقررونه للعالقة، واإذا مل 
ترتبط العالقة ومدلوالتها بخبة االإن�صان وبخبة غريه من النا�س، مل 

يحدث التفكري ومل يتحقق الّتفاهم ومل يتّم االت�صال)6(.
ال�صيميوطيقا  اأو  ال�صيميولوجيا  اإيكو االإيطايل مفهوم  ويرى امبتـو 
اأنظمة  ي�صمل كل  الل�صاين،  الل�صاين وغري  التوا�صل  اأنظمة  ي�صمل  وا�صعًا 
االت�صال. فما يراه اإيكو من اأنظمة االت�صال يتمثل يف العالقات ال�صّمية  
كالعطور)7( والتوا�صل اللم�صي كالقبلة وال�صفعة)8(. و........... الذوق، 
مع  ارتباطها  يف  االأ�صوات  كاأمناط  ل�صاين  هو  ملا  امل�صاحبة  والعالمات 
اجلن�س وال�صن واحلالة ال�صحية...... وكال�صحك والبكاء والتنهيدات)9(. 

والتوا�صل املرئي مثل االأن�صاق اخلطّية واللبا�س واالإ�صهار)10(.
امللفوظة،  اللغة  االإبالغ عن  اأهمية يف عملية  تقل  ال  لغة اجل�صد  اإن 
بل عّدها بع�س الباحثني اأنها تقوم باملهمة التي تقوم بها االألفاظ. يقول 
بلواهم حممد: »ولكنها تقوم باملهمة التي تقوم بها االألفاظ، وذلك مثل 

االإ�صارة باليد اأو باحلاجب اأو العني مثل قول ال�صاعر)11(:
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اجلانب التطبيقي:
واتخذت الدرا�صة من �صعر عمر بن اأبي ربيعة ميدانًا للتطبيق ذلك 
عن  خالله  من  يعب  ملفوظة  غري  لغة  اجل�صد  من  اتخذ  الذي  ال�صاعر 
لغويًا، ويدعو  البالغّية مثااًل  واإذا هو ي�صبح مبوا�صفاته  ثقافة ع�صره، 
للتاأمل اجلمايل، فاجل�صد عند عمر يتحّول اإىل ج�صٍد بتخيله هو برغبته 
ومبا ينبغي له هو، ويت�صّوره هو، اإنه ج�صٌد متخيل يف ذاكرته  »اإنه بناء 
النموذج اجل�صدي على غرار النموذج الطبيعي يف�صح عن ت�صوٍر للكيان 
وال�صخ�صي  والالج�صدي،  اجل�صدي  بني  الف�صل  فيه  يتم  ال  االإن�صاين، 
اجل�صد  ربطها  يف  الت�صبيه  عملية  اأن  على  يدل  مما  ال�صخ�صي،  وغري 
وقوة الطبيعة الكونية حتّول اجل�صد اإىل كيان رمزي حمّمل بقوة الطبيعة 

وجمالها«)12(.
ماأخوذ  املراأة  اأن جممل �صوره عن  �صعر عمر يح�ّس  ينظر يف  ومن 
من الطبيعة »فلي�س يوجد ع�صو من اأع�صاء املراأة مل يجد له نظريّا يف 

الطبيعة«)13(.
اأي  لغة  اإىل  يتحّول  حينما  اجل�صد  اأن  اإىل  التنبه  ينبغي  هنا  ومن 
حينما ينتقل من الواقع املادي اإىل الواقع اللغوي يتحّول اإىل �صيء اآخر، 
اإنه يك�صف عن مكنوناته الثقافية بل مكنوناته الفكرّية اأي�صًا، »فاجل�صد 
مبجرد ما متتلكه اللغة وال�صورة، يكف عن اأن يكون ج�صدًا واقعيًا ليغدو 
ج�صدًا ثقافيًا بالدرجة االأوىل، ومتى ما م�ّس الو�صف اجل�صد فاإنه يتعامل 

معه اإنطالقًا من خمزونه الفكري وذاكرة اللغة وقيمها واأخالقها«)14(.
وميكننا الوقوف يف �صعر عمر اجل�صدي عند ق�صمني كبريين: االأول 
يتعّلق باأع�صاء اجل�صد ب�صكل منفرد والق�صم الثاين يتعّلق باأع�صاء اجل�صد 

ت��ت��ك��ّل��م اإ������ش�����ارة خم�������زوٍن ومل 
املتّيم باحلبيب  و�شهاًل  واأه��اًل 

اأهلها العني خيفة  اأ�شارت بطرف 
فاأيقنت اأن الطرف قد قال مرحباً
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يف �صكل لوحة فنية تتحرك فيه اأع�صاوؤه جميعًا، بحيث تتحّول الق�صيدة 
والقاهر  وال�صّيد  امل�صيطر  وي�صبح اجل�صد هو  لغة اجل�صد،  اإىل  باأكملها 

فوق اللغة ال�صوتية«.
الق�شم الأول:

ميكننا ت�صهياًل للدرا�صة - اأن ن�صنفه حتت االأ�صناف التالية:
1 - الوج����ه:

ي�صاعد  قد  بع�صها  واأن  بالتـنوع  تتميز  اجل�صد  حركة  م�صادر  اإن 
يعّب  عّما  يختلف  قد  ع�صو  عنه  يعّب  ما  اأن  نالحظ  ما  وكثريًا  بع�صًا، 
اأكب  الراأ�س: »وهو  للغة اجل�صد، فمثاًل  اإثراء  اآخر، ويف هذا  عنه ع�صو 
اأق�صام اجل�صم، واأع�صاوؤه املتموقعة فيه لها اإمكانيات تعبريية داّلة تفوق 
التعبري ال�صوتي الذي هو من جملة االإمكانيات التي ت�صاف اإليه، ففيه 
جند حركة العني وحركة االأنف وحركة االأذن وحركة الراأ�س كله واللحية 

وال�صارب، واخلد والفم ومتطيط احلنكني.... الخ«)15(.
يقول عمر)16(:

اأراأيت هذا اجلمال الذي نتج عنه حركة اخلّد مع احلاجب، وذلك 
الوجه العاب�س القاطب الذي عّبت حركته عن مفارقة لطيفة فهو عاب�س 
قاطب ولكنه مريح لدى ال�صاعر الأنه ك�صف عن قبول له من قبلها بدليل  

اأمرها خلادمتها اأن حتب�صه عن احلركة.
ويقول)17(:

ت����ق����رو دم����ي����ث ال������ّرب������ى ع��ا���ش��ب��ا
واحل����اج����ب����ا اخل����������دَّ  اأب������������دت  اإذ 
خل�����ادم�����ه�����ا: اح���ب�������ش���ي ال����راك����ب����ا
قاطبا! عاب�ش���اً  وج��ه��ه��ا  اإذ  م��ن 

الأراك ظ���ب���اء  م����ن  ظ��ب��ي��ة  وم�����ا 
ب���اأح�������ش���َن م���ن���ه���ا غ�������داة ال��غ��م��ي��م
غ��������������داة ت�������ق�������ول ع������ل������ى رق������ب������ٍة
ف��ق��ال��������ت ل��������ه��ا ف��ي�����م ه����ذا ال��ك��الم
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دود  وال�صّ االإعرا�س  هذا  يف  متّثلت  هنا  اجلمالية  اجل�صد  وحركة 
فك�صف عن خٍد وحمجٍر جميلني.

وانظر اإىل لطمة الوجه هذه العالمة ال�صيميائية التي تدّل على معاٍن 
اإنها حركة  قد تعجز اللغة ال�صوتية عن التعبري عنها يف موقف �صعب، 
ال�صوتية  باللغة  تعب  و�صّدتها وغرائبها، فكيف  املفاجئة  تعب عن هول 
لينك�صف اأمرها، فتلجاأ اإىل لغة اجل�صد للتعبري عن هذا املوقف املحرج، 
فتقوم ب�صفع الوجه لتنبه اإىل م�صيبة حمببٍة اإىل قلبها حّلت يف بيتها. 

يقول)18(:

اء  اءة، فاإذا هو و�صّ ويقف عمر طوياًل عند الوجه ميتح من لغته الو�صّ
ونوراينٌّ وي�صت�صقى الغمام به ويك�صف الظالم ويبّدده بل اإنه نور يخطف 
االأب�صار اأو قل اإنه بدٌر ترى فيه نظرَة النعيم، وكل هذا اجلمال ينقل اإلينا 

من عالّمية هذا الع�صو املهم يف ج�صم االإن�صان. يقول)19(:

ويقول)20(:

ويقوُل)21(:

م�����ش��ت��ُر ال���ب���ي���ت  وراء  الإ�������ش������واٌد 
اخَل��َف��ُر �شاأنها  م��ن  اآن�����ش��ٌة  بي�شاء 

وحْم����َج����ُر ن����ق����يُّ  خ������دُّ  ل���ه���ا  ولح 

فلم يرعها وقد ن�شت جما�شدها
معها وا�شتنبهت  وجهها  فلّطمْت 

اأعر�شت حني  بها  يل  عهٍد  فاآخر 

��ُه الأ���ش��ع��ارا وج��ه��اً ي�����ش��يُء ب��ي��ا���شُ
الأم��ط��ارا ن�شتقي  وج��ِه��ِك  ومبثِل 
الأب�شارا يخَطُف  وجهك  وجماُل 

ع���ت���ي���ُق ال����ل����ون ب���ا����ش���ره ال��ن��ع��ي��ُم

َق������َم������ٌر ب�������دا ل���ل���ن���اط���ري���ن م���ن���ُر

بدت اإذ  مّكة  بطِن  ع�شّيَة  وَج��لَ��ْت 
جئُتها اأر����ضٍ  ك��لُّ  بوجهِك  �ُشقيت 
جميلٍة ك���لِّ  ف���وق  ج��م��ال��ك  واأرى 

ل���ه���ا وج������ٌه ي�������ش���يء ك�������ش���وء ب����دٍر

غ�������ّراُء وا����ش���َح���ُة اجل���ب���نِي ك��اأن��ه��ا
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2 - العي�������ن:
وتقوم العني بدور �صيميائي ملحوظ، نظرًا الأنها قد تقرتن باالإ�صارة، 
باالإعرا�س  اأو  العني باجتاه املحبوب  تو�صيليٍّ مهم، فحركة  فتقوم بدور 
كال  من  النظر  واإدامة  �صيميائية،  لغة  االإيهام  بق�صد  اأخرى  اإىل  عنه 
الطرفني لغة يفهمها املحّبان، واإذا ما عززت بحركة من احلاجب فاإنها 
تعّمُق من فهم هذه اللغة، الأن االإ�صارات املنبعثة من العني واحلاجب لغة 
امل�صتقبل  الطرف  اإىل  وتو�صيلها  بذاتها  تبليغ عاطفة  �صيميائية »غايتها 
للداللة على هدٍف كامن يف النف�س، دون ا�صطناع اللغة الطبيّعية املاألوفة 

ملثٍلً هذه الغاية لدى اإرادة التبليغ«)22(.
يقول عمر)23(:

وقوله)24(:

وقوله)25(:

وقد تر�صل العني نظرًة ت�صقم قلب املحب، فينقلب حمّماًل بعواطف 
اأن  بدون  يحدث  هذا  وكل  بحملها،  له  قبل  ال  املحبوب  جتاه  واأحا�صي�س 

يتَلّفظ بكلمٍة واحدٍة.
يقول عمر:

املجتمع  الأن  ال�صيميائية،  اللغة  من  وانهمارها  الدموع  وت�صاقط 
اأو يف موقف موؤّثر بعد  اأو يف الرتح،  الفرح  الدموع يف  تعارف على هذه 
طول غياب اأو يف موقف وداع اإىل ال رجعة مثاًل، فتقوم لغة الدموع مقام 

لكي يح�شبوا اأن الهوى حيث ت�نظر اإذا جئَت فامنح طرف عينيك غرنا

خمافَة اأن يف�شو احلديُث فُي�ْشمَعا

عمداً خمافَة اأن ُيرى رْيُع الَهوى

فاإين �شاأُخفي العنَي عنِك فال ُترى

ملّ���ا دَخ���ل���ُت م��ن��ح��ُت ط���ريف غ��َره��ا

الأ���ش��اِح ي��وم  م��ن  الّت�شريق  عقَب 
فاح بال�شِّ و�شحبي  ي��وم��اً  ن��ظ��رٌة 

ق����������ادت ال������ع������نُي اإل�����ي�����ه�����ا ق����ل����َب����ُه
����ش���ق���م���اً اأّدت  ب����ال����ع����ني  ن������ظ������رٌة 



ماجد اجلعافرة
20

12
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
33

ل 
وا

ش
 ، 

32
دد 

لع
ا

273

جـــــذور

اللغة امللفوظة بل قد تكون اأبلغ يف تو�صيل امل�صاعر واالأحا�صي�س، ومن هنا 
تكمن اأهمّية ال�صيميائية يف دورها التبليغي التو�صيلي.

يقول عمر)26(:

وقوله)27(:

وقوله)28(:

تنوب  بالدالالت  �صمة عرفّية مرتعة  النظرة يف و�صٍع معنّي  واإدامة 
مناب احلديث الذي قد يخفق الل�صان واللغة املنطوقة يف التعبري عنه. 
فانظر اإىل تعبري »عمر« من خالل هذه العني الرانية اإليه رُنّو ال�صكران اأو 

املحموم، فاأدرك حاجَتها اإليه بدون الكالم.
يقول)29(:

3 - الّثغ��������ر:
اأع�صاء االإن�صان املّهمة يف االإف�صاح عن لغة اجل�صِد  الّثغر من  يعّد 
وجمالّية هذه اللغة، فالّثغر يحتوي ال�ّصفاه، ويحتوي االأ�صنان، ومنه تنطلق 
االبت�صامة التي ت�صيء الوجه باأكمله، وبدون اأ�صنان موؤ�صرة بي�صاء جميلة 
توؤ�صر  التي  العذبة  الّريق  الثغر  ويحتوي  امل�صرق،  الوجه  تكتمل �صورة  ال 

على عمق العالقة احلميمّية بني املحبني.

َت�����ْخ�����دي ل���ب���ي���ن���ِه���م  امل������ط������يُّ  زمَّ 
مّم������ا ت���ف���ي�������ُض ع������وار�������ضُ اخَل������دِّ

�شحابي دون  ب���ال���ُرِد  ف�����ش��رْت��ُه 
ب���ْك���ٌر ف���ق���ال: ب��ك��ى اأب�����و اخل���ّط���اب
رق������ٌد ف���ه���اج ال����ع����نَي ب��ال��ّت�����ش��ك��اِب

ووداَع�������ه�������ا ي�������وَم ال����ّرح����ي����ل وق���د
���لَ���ْت وال����ع����نُي واك�����َف�����ٌة وق�����د َخ�������شِ

�شبابًة  ال������ّرداِء  دم��ع��ي يف  ف��ان��ه��ّل 
ف��������راأى ����ش���واب���ق ع�����رة م��ه��راق��ة
ف��م��ري��ُت ن��ظ��رت��ُه وُق���ل���ُت اأ���ش��اب��ن��ي

و�َشْربا اخ��ت��الج��اً  جفُنها  م��َع��َج��ٍل 
َك���ْرب���ا وال�����ش��ب��اَي��ُة  ���ْوُق  ال�������شَ زاده 

َغَربا الدمِع  ُت��ذري من  من لعنٍي 
ُم����ْع����َم����ٍل ج���ْف���ُن���ه���ا ل�����ُذك�����رِة اإل�����ٍف

تْنِطِق مل  واإن  حاجَتها  َف��َع��رْف��ُت  بعينها ال��ّن��زي��ِف  َن��َظ��َر  َرَن����ْت  واإذا 
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يقول عمر)30(: 

ويقول)31(:

ويقول)32(:

ويقول)33(:

وحديث ال�صاعر عن الّريق يوحي باكتنازات داللّية تنتج عن حا�صة 
الّتذّوق، فالبعد االجتماعي لهذه العالمة يقوم على اأ�صا�س ت�صبيه الريق 
باملاء العذب ال�صايف البارد النقي، وهذا كان حمببًا اإىل العربي بحكم 
العي�س يف بيئة ُيحتاُج فيها اإىل املاء العذب البارد. وت�صبح تلك العالمة 
ذات هدف تو�صيلي جيد حينما يتقبل املجتمع طعومًا طيبة املذاق مثل 
العنب والقرنفل والّزجنبيل والع�صل املذاب و...................، عندها 
جمال  يفتح  لل�صمة  االجتماعي  البعد  على  الرتكيز  »اإن  القول:  ميكن 
نفعّية،  اجتماعّية  قيمة  ويجعلها على  ال�صيميائية،  اأمام  وا�صعًا  التوا�صل 
اكت�صبت  �صواء  بالق�صّدية  فتتلفع  ت�صكلها  اأثناء  موا�صعه  داللتها  حتّدد 

داللتها ب�صكل طبيعي اأو عن طريق منطقي اأو يف و�صط عريف«)34(.
يقول عمر)35(:

���������د اأ����������شَ ومل  ف�������������ش������ادت������ن������ي 
����������������ِت ������ش�����ايف ال������ل������وِن ك������ال������َرِد

ل�����ت�����ق�����ت�����ل�����ن�����ي يل  ت��������������������������راءت 
��������ر �����ش����ت����ي����ت ال���ّن���ب������������ ب���������ذي اأ���������شُ

ك���اأن���ه���ا اأق������ُح������واٌن ����ش���اَف���ه م���َط���ُر

��م��اك َم��ِط��ُر ه����ِزٌم اأج�������ضُّ م��ن ال�����شِّ

جت��ل��و مب�����ش��وك��ه��ا غ�����راً م��َف��ّل��َج��ًة

ت��ف��ّر ع��ن م��ث��ل الأق���اه���ي �شاَفها

ل���و ك���ان يف َغ��لَ�����ض ال���ّظ���الِم اأن����ارا
ُع��ق��ارا ���ل���َط ذاك  وال��ّزجن��ب��ي��َل وِخْ
��َب الأم�����ُر ت��ب��ي��َع��ُه املُ�����ش��ت��ارا َغ�����شَ
وم�����دام�����ًة ق����د ُع���ت���ق���ت اأع�������ش���ارا

رون��ٍق ذي  ب��ب��ارٍد  جيَع  ال�شّ ت�شفي 
وق��رْن��ُف��اًل ع��ن��راً  ب�����ش��رُة  ف�شقتك 
كاأمنا ال�ّشراة  َع�َشِل  من  وال���ّذوَب 
ُن���ْط���َف���َة ب������ارٍد وَط�������َرْ زداً وك������اأن 

��������ُر ���������ٌح ل�������ه اأُ���������شُ ُم�������َف�������ّل�������ٌج وا����������شِ ت�����ف�����ّر ع������ن وا��������ش�������ٍح م����ّق����ب����ُل����ُه
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وقوله)43(:

4 - الي��������������د:
تقوم اليد بفعل االإ�صارة، واالإ�صارة تعب عن معنى، وهذا التعبري هو 
اإنها لغة عن طريق اجل�صد. »وقد ا�صتقراأ  لغة ولكنها لغة غري ملفوظة، 
ومماثاًل  قرنية،  اإ�صارة،  اأ�صناف:  اأربعة  العالمة  يف  التوا�صلي  االجتاه 
اأن  االإن�صان ميكن  كثرية يف ج�صد  اأع�صاء  اإن  يقال  واحلق  ورمزًا«)36(. 
لغوّية  تتفوق عليها، يف تو�صيح دالالت  اليد قد  االإ�صارة ولكن  لغة  توؤدي 
كثرية. ويف تراثنا من تّنبه اإىل ما حتدثه االإ�صارة من مهّمة اإبالغية ومن 
اأثر توا�صلي بني النا�س. فاجلاحظ مل يغفل عن اأثرها يف تو�صيل املعنى، 
النا�س  يتفاهم  مل  االإ�صارة  »ولوال  قال:  حينما  املعنى  معنى  وتو�صيل  بل 
معنى خا�س اخلا�س«)37(. وقال يف البيان والتبيني: »فاأما االإ�صارة فباليد 
وبالثوب  ال�صخ�صيات  تباعد  اإذا  واملنكب  واحلاجب  وبالعني  وبالراأ�س 
ومانعًا  زاجرًا  ذلك  فيكون  وال�صوط  ال�صيف  رافع  يتهدد  وقد  وبال�صيف، 

ورادعًا ويكون وعيدًا وحتذيرًا«)38(.
ويقول اجلاحظ اأي�صًا: »ويف االإ�صارة بالطرف واحلاجب وغري ذلكم 
من اجلوارح مرفق كبري ومعونة حا�صرة، ويف اأموٍر ي�صرتها بع�ُس الّنا�س 
من بع�س ويخفونها من اجللي�س وغري اجللي�س«)39( بل يرى اجلاجظ اأن 
فعل االإ�صارة اأبلغ يف التو�صيل من فعل ال�صوت، يقول)40(: »فهذا باب فيه 

االإ�صارُة تتقدم ال�صوت«)41(.
يقول عمر)42(:

ط���رق���ْت ول ت�����دري ب�����ذاك ِغ����رار
ل�������ّذ املُ������ق������ّب������ِل ب�������������ارداً خِم�����م�����ارا

جت����ري ع��ل��ى اأن���ي���اب ِب�����ش��رة ك��ّل��م��ا
ال��ّظ��م��اآُن ح��ني ي�شوُفُه ب��ه  ُي����روي 

��ت ج��ي��َد اأح����وَر ُم��غ��ِزِل اإل��ي��ن��ا ون�����شّ

ُملَحُق ���ش��ّرك  اإن  وق��ال��ت:  ق��ري��ب��اً 

فاأوماأْت كالماً  ت�شطع  فلم  اأرادت 

��ت ع��ل��ى اإب��ه��ام��ه��ا وت��ن��ّك��ب��ت وع�����شّ
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فاالإمياءة عالمة على اأمر اإيجابي اأرادته ولكنها مل ت�صطع اأن تف�صح 
لدى  مفهومة  لغة  وهي  االإ�صارة،  بلغة  عنه  فا�صتعا�صت  عنه  بالكالم 
ي�صبه جيد  الذي  الفهم حركة ذلك اجليد  و�صاعد على هذا  املخاطب، 
الغزال االأحور اإذ كان يف و�صعّية اإيجابية ت�صافر مع االإمياءة االإيجابية 
ليوّلد لغة اإيجابية مفهومة لدى املتلقى. وهذا ما يوؤيد القول باأن العالقة 
اإدراكها بحا�صة من احلوا�س اخلم�صة....  »تتكون من �صورة ح�صّية يتم 
وتتاأ�ص�س هذه ال�صورة على ما يتوا�صع عليه متخاطبان اثنان اأو جمموعة 
من املتخاطبني، فبارتباط ال�صكل احل�صي مع ما يتوا�صع عليه املتخاطبون 

تف�صح العالقة عن مكنونها، وتبوح مبعانيها ودالالتها)44(.
اأحلقت  اإذا  العالمة  الّندم، ولكن  االإبهام عالمة على  والع�ّس على 
اأحيانًا وكان ذلك مفهومًا  املنطوقة  اللغة  مبا يو�صح معناها عن طريق 
بني املتخاطبني تاأخذ داللة اأخرى ولكنها تكون مفهومة كما هو احلال يف 
قول عمر ال�صابق، فالع�ّس على االإبهام مل يكن يق�صد الندم ولكنه عالمة 
املنطوقة  اللغة  بدليل  التعبري  �صح  اإن  املحببة  والغرابة  الده�صة  على 

»وتنّكبت قريبًا وقالت: اإن �صّرك ْملَحق«.
5 - الأ�شاب����ع:

فت�صبح  اجلميع  يفهمها  جمالّية،  لغوّية  عالمة  بة  املخ�صّ واالأ�صابع 
كعالمة عرفّية يف تاأديتها لهذه الوظيفة اجلمالية.

يقول عمر)45(:

وقوله)46(: 
اإن����������ا ن������ح������اذر اأع��������������نُيَ ال�����ّرك�����ب

ُت�����رِج مل  مي��ي��ن��ه��ا  اأن  ف��ع��ل��م��ُت 
م�شّنِح غ��ِر  الأط����راِف  ِب  مبخ�شّ

مل�����ع�����ْت ب��������اأط��������راف ال�����ب�����ن�����ان ل��ن��ا

فتب�ّشمْت ميينها  خ��وَف  فخرْجُت 
ف���ت���ن���اول���ْت راأ�����ش����ي ل��ُت��ع��ل��م م�����ّش��ُه
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وقوله)47(:

وقوله)48(:

وقوله)50(:

وقوله)51(:

6 - ال�ش�������عر:
ب�صورة  جماله  اإدراك  يتّم  الأنه  جمالّية  عالمة  اإىل  ال�ّصعر  ويتحّول 
النا�س  عليه  توا�صَع  ما  مع  امل�صاهد  احل�ّصي  ال�صكل  وبارتباط  ب�صرّية، 
من جمالية ال�صعر الكثيف الفاحم ال�صديد ال�ّصواد، تك�صف العالمة عن 

نف�صها وتبيح مبكنونها اجلمايل.
يقول عمر)49(:

6 - الأرداف:
املمتلئة  ال�صخمة  املراأة  القدماء  لدى  املحبوب  النموذج  كان 
العجيزة، واملكتنزة االأرداف. يقول ابن اجلوزية: »يف و�صف املراأة التي 
واأ�صفلها كثيب« ويقول  اآنذاك، من كانت »اأعالها ق�صيب  كانت مف�صلة 
�صاحب كتاب اجل�صد وال�صورة واملقد�س: »كان عرب اجلاهلية والع�صور 
االإ�صالمّية االأوىل يف�صلون الفخمة من الن�صاء، وي�صبهون املراأة الفخمة 

بحيوان ذي �صت قوائم«)53(.

ع����َن����ٌم وم���ن���َت���ف���ُخ ال����ّن����ط����اِق وث����ُر

الأرداف ط��ّي��ب  الأن����اِم����ل  رْخ�������ض 

ال��غ��داِئ��ر ح��ال��ٌك م�شفور َح�����َش��ُن 

قاِطُف ال��ك��رِم  م��ن  دّله���ا  عناقيد 

َج����������َث����������ِل وارٍد  ب��������������وْح��������������ٍف 

��ٌب رْخ�������ُض ال��ب��ن��ان ك���اأّن���ُه وخم�����شّ

ٍب خم�شّ ُك��لِّ  �شجيَع  اأب��ي��ت  ولقد 

ول����ه����ا اأث�����ي�����ٌث ك����ال����ك����روم م����ذّي����ٌل

���َش��ب��ْت��ُه ب��وْح��ف يف ال��ِع��ق��ا���ض ك��اأّن��ه

ل�����������ي�����������ايّل ت�����������ش�����ت�����ب�����ي ع����ق����ل����ي
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هو  فاإذا  قبوله،  على  املجتمع  توا�صع  مبا  ينطق  املراأة  ج�صد  وهذا 
�صدى لثقافة ذلك املجتمع. يقول عمر)54(:

النموذج  ليبني  ال�صاعر  ا�صتخدمها  التي  لغة اجل�صد  ينظر يف  ومن 
النا�س  عليه  تعارف  ما  يرّكز على  يجده  لدى جمتمعه  املقبول  اجلمايل 
اآنذاك، من �صخامة يف االأرداف وترجرج وامتالء يف االأع�صاء، وحينما 
املطلوب  اجلمايل  النموذج  على  للتدليل  العالمات  هذه  املجتمع  يقبل 
واالإبالغ  التو�صيل  مهمة  منها يف  الغر�س  اأّدت  العالمة  اإن  نقول  للمراأة 
الأن العالمة »معطى نف�صي واجتماعي وثقايف وح�صاري«)58( اإننا حينما 
املن�صود ن�صعر بفهمنا لهذا  النموذج اجلمايل  ال�صاعر يف  نقراأ ن�صو�س 
تبليغية  ر�صائل  اإر�صال  اجل�صد  حتريك  طريق  عن  وقدرته  النموذج، 
مفادها اأن اجلمال االأنثوي االأمثل هو هذا، بدون اأن يقول لنا عن طريق 
امللفوظ ينبغي اأن يكون اجلمال اأواًل وثانيًا وهكذا.. ومن هنا يَعّد »التبليغ 
عن�صرًا بالغ االأهمية يف احلياة االإن�صانية، فهو امليكانيزم الذي بوا�صطته 
مع  الذهنية  الرموز  كل  ي�صمل  اإنه  وتتطّور،  االإن�صانية  العالقات  توجد 

ويقول)55(:

ويقول)56(:

ويقول)57(:

دي��ن��ارا ��ب  ال��َع�����شْ ث��ي��اب  تخالها يف  ه��ي��ف��اُء م��ق��ب��ل��ًة، ع���ج���زاُء م��دب��رًة

اأبدْت من روادِفها فخرا ِر  على اخَل�شْ
����ًة م���ع���ط���ارا ����ب����ي����َك����ِة ب���������شّ م����ث����ل ال���������شّ

���واُر ك���م���ه���اٍة ان�������ش���اب ع��ن��ه��ا ال�������شُّ
عاُر مه�شومُة ك�ُشٍح ي�شيُق عنها ال�شِّ

����ُر ح��������ني ت�����������ش�����ت�����اأن�����ي�����ه ي����ن����َك���������شِ
ب�����ع�����د ط���������ول ال�������ُب�������ه�������ِرٍ ي���ن���ب���ُر

َت��ُل��ّف��ُه كيما  ب���املِ���رِط  دع���ْت  م��ا  اإذا 
َخْلُقها اأك��ِم��َل  امل��ت��ن��نْي  حمطوطة 

َط���ْف���ل���ٌة وع����َث����ُة ال������������ّرواِدِف َخ������ْوٌد
����اِق ُح�����������ّرُة اخَل����������دِّ خ�����دّل�����ة ال���������شّ

وي�����ك�����اُد احِل�����ج�����ُل م�����ن غ�����ش�����ًض
���ْت ن���ه�������شَ اإن  ال�����ع�����ج�����ُز  وي�������ك�������اُد 
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و�صائل تبليغها عب املجال وتعزيزها يف الزمان ويت�صمن اأي�صًا تقا�صيم 
الوجه وهيئات اجل�صم واحلركات ونبة ال�صوت والكلمات...«)59(.

7 - امل�شي���������ة:
وعن  املراأة،  نف�صّية  عن  الك�صف  يف  مّهمة  لغة  اجل�صدّية  احلركة 
نهمها ال�صديد يف حّب متلك الغري وبخا�صة الّرجل، وهي حينما تتحرك 
فكاأمنا ت�صتخدم االأع�صاء ب�صكل جماعي وكلها يدفع باجتاه طريق واحد 
دورًا  املراأة  لعبت  هنا  ومن  واالنتباه،  النظر  ولفت  واالإغراء  التملك  هو 
اأكرث جاذبية والأنها  كبري يف االإ�صهار يف الع�صر احلديث، وذلك »الأنها 
االجتماعي،  اأو  االقت�صادي  االإ�صهار  اجل�صدية( يف  )للحركة  اأداء  اأكرث 
حركة  مع  تتوافق  اأن  على  والدقة  الرتكيز  تقت�صي  هنا  الن�س  وكتابة 
نف�س  يف  واحلركة  الن�س  يكون  واأن  للرجل،  بالن�صبة  االإغرائية  اجل�صد 
وذلك  املثرية،  احلركات  الأداء  املراأة  فاندفاع  اأ�صا�صني،  عاملني  الوقت 
املراأة فدفع رغبتها  اإىل  بالن�صبة  اأما  اإغراءه،  الرجل  اإىل  بالن�صبة  يعني 

العارمة ال�صرهة اإىل االمتالك والتفّوق«)60(.
ومن هنا جند عمر بن ابي ربيعة يرّكز يف �صعره على م�صية املراأة 
يف حالة تثٍن وتاأّوٍد، وي�صّورها وهي تاأتي بحركات تبعث يف نف�س املتلقي 
التطّلع اإىل املراأة وحماولة الو�صول اإليها مبختلف الطرق والو�صائل، ويف 
جمايل  هو  ما  كل  الّرجل  نف�صّية  يف  احلركات  هذه  تعّمق  نف�صه  الوقت 

بالن�صبة للمراأة، وكل ما ال ميكن التعبري عنه بطريق امللفوظ من اللغة.
يقول عمر)61(:

ِفرا جت��اوزه  ما  الهْوينا  ومت�شي 
َف��ّرا قوائمها  من  م���راراً  وت�شكو 

ب���ك���ّل ك���ع���اٍب ط��ف��ل��ٍة غ���ر ح��م�����ّش��ٍة
وظ��ّل��ت ت��ه��ادى ث��م مت�����ش��ي ت�����اأّوداً
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ويقول)62(:

ويقول)64(:

ويقول)65(:

ويقول)67(:

8 - الرائح���ة والعط���ور:
عن  الرائحة  تـنم  ما  فكثري  املميزة،  اخلا�صة  لغتها  وللرائحة 
العطر  طريق  عن  اأحيانًا  الكثريين  االأ�صخا�س  نعرف  ونحن  �صاحبها، 
وهكذا  عليه،  يدّل  عطره  اأو  هنا،  فالن  كان  فنقول  ي�صتخدمونه  الذي 
يكون العطر لغة فّتاكة دافعة، تدّل على �صاحبها وبخا�صة اإذا كانت لدى 
يعرف  عمر  فهذا  االآخرين.  لدى  امل�صتخدم  العطر  بهذا  معرفة  املتلقى 
عطر »العامّرية«، وهذه املعرفة توؤهله الأن يهتدى ل�صخ�صها من خالله، 

فهو لغة �صاحرة نافذة.
يقول:

املتك�ّصر  م�صيها  خالل  اجلمالّية من  املراأة  �صورة  لل�صاعر  وترتاءى 
ال�صعيف الذي يذكر بال�ّصقيم الذي ال يقوى كثريًا على احلركة.

يقول)63(:

ب��ه��ام��ي��م اأن����ه����اٍر ب���اأب���ط���َح ُم�����ْش��ِه��ل

مت�شي كم�شي �شعيٍف خّر فاجندل

َعدا م�شي احل�شر املزّجى ُج�شم ال�شّ

ال���ّل���ذي���د ورّي�����اه�����ا ال���ت���ي اأت����ذّك����ُر

ومت�����ش��ي ع��ل��ى ب��ردّي��ت��ني غ��ذاُه��م��ا

بقرقرها قامت  التي  دع���وُت  كما 

ُت�شّيعني قامت تراءى على خوٍف 

ن�شرها ال��ع��ام��رّي��ة  لأه����ل  ه��ن��ي��ئ��اً 

القوِم عّطارا ح�ِشبُت و�ْشط رحاِل 
ون��ف��ح��ِة امل�����ش��ِك وال��ك��اف��وِر اإذ ث��ارا

اأمّل����ت ب��اأ���ش��ح��اب��ي وق���د هجعوا ملّ���ا 
من ِطيِب ن�شر التي نامتك اإذ طرَقْت

م�����ن ج���ي���ب���ه���ا ق�����د ����ش���اب���ه ك���اف���ور وت�������ش���ّوَع امل�����ش��ُك ال���ذك���ّي وع��ن��ٌر
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الن�ض لوحة ج�شدية عند عمر:
من الطريف اأن جند عند عمر بن اأبي ربيعة اأن الن�س يتحّول باأكمله 
ينطق بلغة اجل�صد، فيبوح اجل�صد مبخباآته ومكنوناته ليفّجر االإبداع لدى 
ن�ٌس  فهو  اجلوانب،  متعدد  ثقايف  معطى  »اجل�صد  الأن:  وذلك  ال�صاعر. 
معّبٌ ميكن قراءته وفك رموزه خا�صة واأن العملّية االإبداعية ما هي اإال 

تفجري ملكبوتات اأ�صياء هذا اجل�صد«)68(.
 يقول عمر)69(:

ذّك�����������������رين م���������ا اأع��������������رُف
وال�����������ش�����وُق مم�����ا ي�������ش���َغ���ُف
وك�����������اِع�����������ب وُم�������������ش������ل������ُف
ك��ال�����ش��م�����ض ح���ني ت�����ش��دُف
ون�����������ش�����ف�����ه�����ا م����ه����ف����ه����ُف
ت���������ش����ِع����ُف داراً  ل�������ع�������ّل 
غ���������رِّ ال�����ث�����ن�����اي�����ا ي���ن���ط���ُف
ُت�����َط�����ِرُف اإذ  ح�����ش��ن��ه��ا  ي����ا 
ب�������ن�������اُن�������ه�������ا امل�����������ط�����������ّرُف
ت�����ي�����ا ب�����ه�����ا وُن�������ْل�������ِط�������ُف
ُح���م�������ُض ال����لِّ����ث����اِث اأع���ج���ُف
����������ُف ُت�����ر������ش�����ف�����ن�����ي واأر�����������شُ
ق������د خ�����ال�����ط�����ْت�����ُه ق���رق���ف
م�������ن ل����ي����ل����ن����ا وم�����������ش�����رُف
وج�������������داً ع����ل����ي����ن����ا ي���������ذرُف
ع������ل������ي������ُك������م ال�������ّت�������ل�������ُه�������ُف

ه���������اج ف����������������وؤادي م�����وق�����ُف
ل����ي����ل����ٍة ذات  مم�������������ش������اَي 
م�����ى ك�����ال�����دُّ ث�����������الُث  اإذا 
وب��������ي��������ن��������ه��������ّن �����������ش����������ورٌة
خ������������ْوٌد وق����������ٌر ن�������ش���ُف���ه���ا
ق�����ل�����ت ل�����ه�����ا م�������ن اأن������ت������ُم
ف���اب���ت�������ش���م���ت ع�����ن وا�����ش����ٍح
واأوم���������ش����ت ع����ن ط��رف��ه��ا
واأر����������ش���������ل���������ت ف������ج������اءين
ل���ي���ل���ٍة ل�����دي�����ن�����ا  ب�������ت  اأن 
ب����ذاه����ا م������ن  ويل  ب�����ات�����ت 
ف���������ب���������ّت ل��������ي��������لَ��������ُه ك������ّل������ه
اإخ��������������اُل ث����ل����ج����اً ط����ع����ُم����ُه
مل���������������ا دن�������������������ا ت������������ق������������ارٌب
ق�������ال�������ت ل������ن������ا ودم�����ع�����ه�����ا
ل���ه���ف���ي ول����ي���������ض ب��ن��اف��ع��ي
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هذا الن�س من اأّوِلِه اإىل اآخره ينه�س ويقوم على لغة اجل�صد، فكاأن 
لغة  اإنها  املتلقي،  اإىل  الر�صالة  اإي�صال  يف  تبليغي  بدور  تقوم  اللغة  هذه 
غري ملفوظة ولكنها تتحد اأحيانًا مع امللفوظ فيوؤدي احتادهما اإىل دّقة 
اأنه عالمة  على  الن�س  اإىل  النظر  املُبّلغة. وميكننا  الر�صالة  وو�صوح يف 
كبى اأو جمموعة من العالمات  تف�صح عنها اللغة بريق امللفوظ اأو غري 
امللفوظ، وذلك يف �صوء نظرتنا اإىل العالمة على اأنها »�صورة ح�صّية يتم 
اإدراكها بحا�صة من احلوا�س اخلم�صة)70(. وحينما ننظر بتاأمل ومتعٍن يف 
ن�سِّ عمر بن اأبى ربيعة ال�صابق جنده يتكّون من جمموعٍة من العالمات، 
وكل  العالمات  من  �صبكة  لتكون  بع�صًا  بع�صها  مع  تت�صابك  عالمة  وكل 
عالمة تف�صي اإىل االأخرى، وبتفاعلها جميعًا يت�صح املراد مما تعطيه من 

دالالت وم�صامني ومعاٍن.
»هيجان  اإىل  ي�صري  نالحظه  الن�س  ا�صتهاللية  يف  ننظر  فحينما 
الفوؤاد وخفقه« وهذا الهيجان �صببه معروف فقد يكون اخلوف وقد يكون 
احلب، وال�صاعر ي�صري اإىل اأن ال�صبب يف ذلك موقف يعرفه ويذكره ويعب 

عنه بلغة اجل�صد »مم�صاي ذات ليلة« »وال�صوق مما َي�صَعُف«.
بدون  املوؤ�صر  ويبقي  �صيء،  موؤ�صر كبري على وجود  الفوؤاد  اإن هياج 
املجهول  اإىل  الظاهر  املعلوم  من  انطلق  اإذا  اإال  ق�صدّية  تو�صيلية  اإرادة 
اإرادة  دون  حا�صر  موجود  فاملوؤ�صر  املرئي.  خالل  من  الالمرئي  واإىل 
تو�صيلّية، ولكن ا�صتنطاقه يف�صي اإىل جملة من احلقائق اليقينية الكامنة 
معروف  زمن  يف  امل�صي  يف  متّثَل  موقف  �صببه  الفوؤاد  فهياج  وراءه)72(. 

حمّدد »ذات ليلة«، وت�صبب فيه �صوق حارق، »وال�صوق مما ي�صعُف«.
اإن حرقة ال�صوق التي زادت من حرارة الفوؤاد فاألهبته واأ�صرمت فيه 
النريان فا�صطرب وهاج كان يوؤ�صر على وجود مهّيجات ومثريات فجائية 
الفجائية  »اإذا«  لـ  ال�صاعر  ا�صتخدام  طريق  عن  فهمناها  انتظار  بدون 
بقوله »اإذا ثالث كالّدمى« عندها فهمنا االإ�صارة الق�صدّية املنبعثة من 
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»واإذا  بالقول:  نعنيه  ما  وهذا  وخفقانه«.  الفوؤاد  ا�صطراب  وهو  املوؤ�صر 
ذات  اإ�صارة  اإىل  حتويله  اأمكن  معينة  بداللة  وارتبط  املوؤ�صر  ورود  تواتر 
ق�صد، وهو قبل ذاك ال يقوم مبهمة تو�صيلّية اإال اإذا وجد املتلقي له، واإال 

�صيحتفظ بداللة كامنة فيه«)73(.
املذكر  ثالث  العدد  اإذ  موؤنث،  املدلول  اأن  على  »يوؤ�صر  ّثالث  وداّل 
ينبغي اأن يكون معدوُده موؤنثًا، وي�صتخدم ال�صاعر »الدليل الذي يحيل على 
مو�صوع«)74(، اإنه االأيقون الذي يقوم على �صفة املماثلة وامل�صابهة بينه وبني 
مرجعهن فاإذا الن�صوة دمى ُلَعب جميلة وبني هذه الّدمى تبز )�صورة( 
وهي م�صاوية لالأيقون الأن هذه ال�صورة ت�صبه ال�صم�س امل�صرقة فت�صري اإىل 
�صاحبتها تلك الدّمية التي وقف ال�صاعر عندها طوياًل يبني لنا جمالها 
من خالل هذه اللغة اجل�صدّية الفّتاكة ال�صاحرة. فاملتلقى اأدرك بب�صره، 
واملُ�صَلف  ال�صغرية  الكاعب  الثالث:  الن�صاء  �صفات  الب�صرّية  بلغته  اأي 
التي جاوزت االأربعني وال�صورة ال�صم�صّية، اخلْود وال�ّصابة املق�صومة اإىل 
ن�صفني ن�صف فيه الرزانة وفيه الوقار من خالل �صخامة االأرداف التي 
اأ�صرت على ثقافة املجتمع وكيف يكون متوا�صعًا على جمالية املراأة  ذات 
االأرداف الثقيلة: »وقرٌي ن�صفها« ون�صفها مهفهف، والهفهفة ال�صمور يف 
اأن  اخل�صر والّدقة يف اجلانب االأعلى من اجل�صم، وهذا ما نفهمه من 

العالقة: »معطى نف�صي واجتماعي وثقايف وح�صاري«)75(.
االإ�صارة،  بلغة  الّرد  فيكون  امللفوظ  طريق  عن  اال�صتفهام  ياأتي  ثم 
ثغر  عن  لتك�صفا  ال�صفتان  بها  حترّكت  التي  االبت�صامة  هذه  طريق  عن 
م�صرق متالألئ فيه نداوة وعذوبة ون�صارة، ويبعث الن�س بثالث اإ�صارات 
الّربط  منبعثًة من خالل حرف  �صريعًة  االأوىل جاءت  االإ�صارة  متوالية، 
الّرد  فجاء  تاأخري،  اأو  مهلة  بدون  بال�صابق  الالحق  يربط  الذي  »الفاء« 
اأنتم؟ واالإ�صارة الثانية جاءت بعد وقت  على ذلك ال�صوؤال: قلت لها من 
قليل الأنه ا�صتخدم حرف الربط اأو العطف الواو وهي عن طريق االإ�صارة 
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املنبعثة من حركة الطرف بوم�صانه وملعانه املمّيز واالإ�صارة الثالثة جاءت 
عن طريق ذلك االإ�صبع املخ�صب ومل تبطئ كثريًا اإذ ربطت بحرف الواو 
اأي�صًا، فهذه االإ�صارات الثالث املتالحقة كلها دفعت احلدث باجتاه القبول 
الذي كان منية ال�صاعر وهدفـه ومبتـغاه وذلك يف وقـت ق�صـري جـدًا راح 
الّزمـن وال يدع فر�صة للذهن كي يفكر كثريًا وي�صرف جهدًا  يخـتـ�صر 
يف حتليل اللغة امللفوظة مما يدّل على اأن للغة اجل�صد وحركته فعالية يف 

الو�صول وب�صكل اأ�صرع للفهم.
وذلك اأن »احلركة اجل�صدية باعتبارها اأداة تعبري تنقل الوعي من 
واللغوي،  ال�صوتي  الكّم  من  كثريًا  تخت�صر  ملحة  يف  ف�صاء  اإىل  ف�صاء 
النظر يف  واإعادة  املتلقي  من ذهن  ال�صور  ا�صتخراج  تتجاوز حدود  وال 
عالقة هذه ال�صور واكت�صاف ق�صماتها ومالحمها التي كانت خافية وهي 

بذهنه«)76(.
لغة  اإىل  ترتجم  اجل�صدية  احلركات  باأن  القول  ميكننا  هنا  ومن 
تخت�صر امل�صافات وت�صري ب�صرعة مذهلة نحو الفهم بني املبدع واملتلقي 
بل تدفع اإىل التنقل يف ف�صاء من املخزون الثقايف يف وقت ق�صري جدًا. 
»فاالإ�صارة اأو احلركة اجل�صدية و�صيلة من الو�صائل ال�صريعة التي ت�صمح 
لتفّجر  اخلطاب  �صحنات  وفق  الثقايف  خمزونه  يف  التجول  يف  للمتلقي 
ال�صريعة  اال�صتجابة  يف  هائلة  اإمكانيات  متنحه  اإنها  ذاكرته،  مكامن 
حدود  وجتاوز  ال�صور  ال�صتح�صار  بقوة  الذاكرة  لت�صغيل  وتدفعه  للفهم 
على  القدرة  متنح  وال  احلا�صر،  الزمن  ت�صتهلك  التي  املنطوقة  اللغة 

االلتقاط ال�صريع لالأحداث وف�صاءاتها«)77(.
ولنالحظ ذلك يف الن�ض:

فحركة االبت�صامة قادت ب�صرعة مذهلة اإىل جمالية الثغر واالأ�صنان 
الّلماعة الّباقة والريق الندية العذبة. وحركة الطرف: اأو�صلت جمالية 
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بريقه وملعانه للمتلقى ب�صرعة فائقة بدون كبري تفكري وتاأمل قد ينبعث 
اللغة امللفوظة. وحركة البنان املخ�صب دّلت ب�صكل  بعد وقت من خالل 
�صريع على املوافقة مع تثبيتها ب�صكل ما لهذا الع�صو من جمالّية ملفتة 

عن طريق التخ�صيب واللفت اإىل الزينة التي تغري وُتفنت.
ومبجموع االإ�صارات احلركية الثالث جاءت املوافقة: »اأن بت لدينا 
هي  ليلٍة  اإىل  قاد  االإ�صارات  م�صل�صل  اإن  قل  اأو  ونلطف«  بها  حتيا  ليلًة، 
عن  يعب  اأن  لل�صاعر  نّد  وحينما  والبذل.  واجلمال  اللطف  وهي  احلياة 
اإيجابّية تلك االإ�صارات مل يجد اأف�صل من عالقات اجل�صد للتعبري عما 
وترجمة  تتويج  »باتت«  البيات  فعالمة  املغامرة،  تلك  يف  ت�صجيله  يريد 
لتلك االإ�صارات ودال »ويل من بذلها« يدّل على قبوله �صيفًا للمتعة واللذة، 
واإ�صابته منها و»حم�ُس اللثاث اأعجُف« اإ�صارة اإىل ما تعارف عليه جمتمعه 
اآنذاك من ولٍع باملراأة ذات ال�صفاه الرقيقة القا�صية. وتعبريه بقوله: »فبت 
ليَلُة كله« ينمُّ عن قبول تام للمغامرة من قبل الطرفني، وراح يوؤكد هذا 
من خالل ا�صتخدامه لدالني فيهما داللة على عمق العالقة وحميميتها، 
بل فيهما هذه اال�صتجابة القوية من الطرفني ملا وقعا فيه من اللذة وهما 
دال »تر�صفني« ودال »واأر�صف«، وال يخفى ما يف هذه العالمات اجل�صدّية 
من فهم اإىل هذه العالقة ومن داللة على قبولها املطلق من الطرفني، بل 
اللغة  يف�صر  راح  العالقة حينما  يّعمق من حميمّية هذه  راح  ال�صاعر  اإن 
اجل�صديّة بعالمات ج�صدّية تف�صح عن مكنوناتها ودالالتها لتفّجر الن�س 
مزج  ثلجًا  يتخيله  منها  ر�صفه  قل  اأو  ريقها  فطعم  متالحقة،  باإيحاءات 
باخلمر ويف هذا ت�صعيد نحو االرتفاع عن طريق لغة اجل�صد اإىل الذروة 
مما  والو�صوح  الفهم  حُتفر  الذوقية  العالمة  فهذه  امل�صمون،  فهم  من 
يبتغيه املبدع حفرًا يف ذهن املتلقي وال�صيما الأنه يعرف هذا الطعم وذاقه 
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درجة  يف  التبليغّية  وظيفتها  اأّدت  قد  العالمة  تكون  ذلك  وعند  وجّربه 
عالية من الفهم والتبنّي.

الوا�صع ال  االنفتاح  تقوم على  للن�س  ال�صيميائية  القراءة  كانت  وملّا 
كتناه الدالالت، والبحث امل�صني عن م�صامينها فنالحظ اأن قول ال�صاعر 
يف نهاية الن�س: »ملا دنا تقارب« يوحي بدنو كل واحٍد منهما من االآخر، بل 
اإن هذا الدنو يوحي بااللت�صاق للوهلة االأوىل ولكننا ن�صاب بخيبة التوقع 
وتق�صيه  الليل  ان�صراف  اإىل  ي�صند  التقارب  فاإذا  البيت  نكمل  حينما 

بقوله: »ملا دنا تقارب من ليلنا وم�صرُف«.
ويتابع ال�صاعر من تعميق مغامرته عب اللغة اجل�صدية خالطًا هذه 
واإمعاٍن يف  الفهم  دقة يف  اإىل  ي�صل  امللفوظة كي  اللغة  وبني  بينها  املرة 
اللغة  امللفوظ مع  القول  يلتقى  للم�صمون. وذلك حينما  الو�صوح وك�صف 
والوله،  الوجد  �صدة  على  داللة  الدموع  ذرف  خالل  من  املنطوقة  غري 
وعدم التح�صر اأو الندم على تلك املغامرة، بل يوحي باأنها كانت مغامرة 

حمببة مقبولة.
للرمز كو�صيلة يف�صح من  ا�صتخدامه  اإىل  االأبيات  نهاية  وي�صل يف 
الأن  امل�صمون،  لك�صف  راقية  و�صيلة  وهي  احلد�صّية  الداللة  عن  خاللها 
اإن  بل  والعدل...  واحلزن  والفرح  اخلوف،  على متثيل  »قدرة  له  الرمز 
كر�صتيفا«)78(  تقول  كما  حد�صيًا  يدرك  معنى  اإىل  عام  اإيحاء  الّرمز 
من  ال�صديد  اخلوف  دليل  هو  للمحبوبة  ال�صاعر  ي�صنده  الذي  فاللهف 
من  باخلوف  يوحي  ملدلول  رمٌز  هو  بل  احلميمّية  العالقة  هذه  انقطاع 
انف�صام عرى تلك املغامرة التي لعبت لغة اجل�صد دورًا كبريًا يف ك�صف 

م�صمونها واالإبانة عن مدلوالتها.
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