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الرتاث يف مفهومه العام هو حم�صلة ملا �أنتجته الذهنية الإن�سانية يف
جميع جماالت احلياة العلمية والفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية والأخالقية،
وبالتايل فهو ي�شكل �سلطة يف نفو�س الأجيال التي تعاقبت على نقله وا�ستيعابه
عرب الع�صور املختلفة.
وهو ي�شكل دائرة وا�سعة وذخرية هائلة تعد ق ّوة حمركة للتنمية لي�س
على م�ستوى العلم والفكر بل على جميع امل�ستويات التي تعتمد عليها الأمم
يف نه�ضتها.
والأمة اليوم �أ�شد ما تكون حاجتها لتوظيف هذا الرتاث ب�إيجابية يف بناء
حا�ضرها والتطلع مل�ستقبلها.
فقراءة الرتاث و�إعادة �صياغته وفق ر�ؤية متزنة تـنطلق من �أ�صولها
التاريخية وتتعاطى مع م�ستجدات ع�صرها احلديث يعد �ضرورة تاريخية
و�شرط ًا من �شروط النه�ضة املن�شودة.
واملواءمة بني الأ�صالة واحلداثة ي�ضمن وجود منهج بنائي �إحيائي ينه�ض
برتاث الأمة ويجعله حمرك ًا لبناء نه�ضتها وم�ستقبلها مادامت الأ�صالة ت�ؤ�س�س
للمعا�صرة وت�ؤطر لها م�ساحات العمل و�آليات التحديث والتجديد.
�إنَّ املت�أمل يف حركة النه�ضة على م ّر الع�صور وعلى اختالف الأمم
وال�شعوب يدرك بجالء �أنَّ ارتباط احلياة والأحياء بالرتاث من جهة وباحلداثة
من جهة �أخرى �س ّنة كونية و�ضرورة ح�ضارية ال غنى لأي �أمة عنها.
ج ـ ــذور
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ج ـ ــذور

تقدمي

وجملة (جــــذور) �أخي القارئ �أخذت على عاتقها ر�سالة النهو�ض
بالرتاث اللغوي وق�ضاياه وهي ت�سعى جاهدة يف ا�ستنطاق تراثنا اخلالد
وقراءته قراءة حديثة تنطلق من ثقافتنا وح�ضارتنا العربية والإ�سالمية
منفتحة على املناهج والنظريات احلديثة فن�أخذ منها ما يدعم خربتنا
ووعينا وذوقنا ويراعي خ�صو�صيتنا.
ويف مقدمة هذا العدد نزف للإخوة القراء �أننا يف هيئة التحرير نعد
ملرحلة جديدة يف م�سرية هذه املجلة حماولني التجديد امل�أمول يف ال�شكل
وامل�ضمون راجني من اهلل �أن يكون ابتداء ذلك التجديد من العدد القادم �إن
�شاء اهلل حماولني جهدنا اال�ستفادة امل�أمولة من �أع�ضاء الهيئة اال�ست�شارية
للمجلة وهم نخبة من العلماء والباحثني يف تخ�ص�صات خمتلفة يف فروع اللغة
العربية من خمتلف البالد العربية �شاكرين لهم قبول الع�ضوية وامل�ساهمة
مع ًا لدفع عجلة التطوير لهذه املجلة العلمية.
وال يفوتـني يف هذا العدد �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير ل�سعادة
�أ�ستاذنا الكبري الأ�ستاذ الدكتور عا�صم حمدان رئي�س حترير جــــذور �سابق ًا
الذي كان له الأثر الكبري يف م�سرية هذه املجلة وتطويرها وامل�ضي بها قدم ًا
لتناف�س �أخواتها من مطبوعات النادي .كما ال يفوتني �أن �أ�شكر الزمالء يف
هيئة التحرير �سابق ًا� :سعادة الدكتور /يو�سف العارف و�سعادة الدكتور/
عائ�ض القرين اللذين كان لهما الأثر الكبري يف م�سرية هذه املجلة.
و�أختم هنا بدعوة الزمالء الباحثني للم�شاركة ب�أبحاثهم ودرا�ساتهم
املتخ�ص�صة يف الرتاث اللغوي وق�ضاياه و�ستخ�ضع جميع الأبحاث الواردة
للمجلة للتحكيم وميكن للإخوة الراغبني يف التوا�صل االطالع على رابط
املجلة عرب موقع النادي .info@adabijeddah.com

رئيــ�س التحـريـر
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املرجعية التوا�صلية ملفهوم الكالم
ر�شيد يحياوي

(*)

 - 1دواعي التوا�صل الكالمي:

(*) ناقد وباحث أكاديمي  -المغرب.
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من املعلوم �أن احلدث التوا�صلي قد يتم بالكالم وقد يتم بغريه.
ومما يتم به احلدث التوا�صلي غري اللغوي ما ذكره القدماء و�ضمنه
عالمات اخلط والإ�شارة والرمز والن�صبة وفحوى الأفعال .لكن الكالم
متيز من باقي عالمات التوا�صل متيزا ملحوظا يف الأنظار الرتاثية
كما يف النظريات املعا�صرة ،بحيث حتتل مع ذلك التميز مقارنته بها
من جهة املقدرة التوا�صلية .فالتوا�صل و�إن كان قد ن�ش�أ ب�صفة عامة
ا�ستجابة لدواعي ومقا�صد وحاجات االجتماع الب�شري ،ف�إن الكالم ُع َّد
املق َّدم من العالمات التوا�صلية اال�ضطرارية .واجلامع يف ر�أينا للدواعي
التي حملت الإن�سان على التوا�صل بالكالم كما �أف�صح عن ذلك الرتاث
العربي الإ�سالمي هو كون الإن�سان مت�صفا مبا يلي:
�أ  -كائن متدين.
ب  -كائن منفعل النف�س.
ج  -كائن منتفع.
د  -كائن ناطق ومفكر.
هـ  -كائن طالب للجمال واحل�سن.

ج ـ ــذور
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فظهر من ذلك �أن للإن�سان حاجات دينية ،ونف�سية ،وم�صلحية
نفعية ،ومعرفية ،وجمالية .وهذا على وجه اجلملة .فكيف نظر القدماء
لهذه امل�س�ألة ،وملاذا رجحوا التوا�صل بعالمة الكالم على غريها؟
يف مقدمة ما تر�سخ يف وعي القدماء بالكالم� ،أنهم عدوه مقوم ًا من
املقومات املائزة لطبيعة الكائن الب�شري .وا�ستندوا يف ذلك ملرجعيتني،
دينية وفل�سفية .وال�شك يف كون املرجعية الدينية غذت ت�صورهم ملاهية
الإن�سان بو�صفه خملوقاً متكلماً �إذا ر�أوا يف ذلك ف�ضيلة خ�صه بها اهلل.
�إذ علمه البيان بالكالم ،وعلمه الأ�سماء ،وجعل اختالف لغاته �آية من
�آيات خلقه و�إحكامه فعله(.)1
�أما املرجعية الفل�سفية ،فا�ستفادوا فيها باملنطق خا�صة ،فر�أوا يف
الإن�سان حيوان ًا ناطق ًا ،وعدوا النطق والكالم ف�ص ًال ذاتي ًا للإن�سان من
احليوان .وذكر ابن عبد ربه يف هذا الباب �أن الل�سان هو «الآلة التي
يخرج الإن�سان بها عن حد اال�ستبهام  -يق�صد عن حد البهيمة � -إىل
حد الإن�سانية بالكالم .ولذلك قال �صاحب املنطق :حد الإن�سان ،احلي
الناطق»(.)2
ومل يخت�ص الإن�سان بذلك يف نظرهم �إال لكون الكالم حاجة
وقع �إليها اال�ضطرار .و�سواء �أكان الكالم �إلهاما وتوقيفا من اهلل� ،أم
ا�صطالحا من الإن�سان ،بح�سب اختالفهم يف هذه امل�س�ألة ،ف�إن الكالم
يف احلالني حاجة اقت�ضاها وجود الإن�سان االجتماعي لإقامة التوا�صل
غري املبا�شر مع اخلالق� ،أو لإقامة التوا�صل مع �أفراد نوعه ،من �أجل
البيان عن املقا�صد وحتقيق املنافع .وين�سب اجلاحظ يف هذا الباب
لـ «جهابذة الألفاظ ونقاد املعاين» قولهم« :املعاين القائمة يف �صدور
النا�س… م�ستورة خفية… ال يعرف الإن�سان �ضمري �صاحبه ،وال
ج ـ ــذور حاجة �أخيه وخليطه ،وال معنى �شريكه واملعاون له على �أموره ،وعلى ما ال

رشيد يحياوي
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يبلغه من حاجات نف�سه �إال بغريه .و�إمنا يحيي تلك املعاين ذكرهم لها،
و�إخبارهم عنها ،وا�ستعمالهم �إياها .وهذه اخل�صال هي التي تقربها من
الفهم ،وجتليها للعقل»(.)3
ومع �أن اجلاحظ �أورد هذه املقولة يف متهيده للتعريف بالبيان العام
ال�شامل �أي�ضا ملا قام بغري الكالم ،ف�إن املرجح واملعهود يف الأقوال املماثلة
لها ،مطابقتها للبيان بالكالم.
ومما ربط فيه اجلاحظ بني الكالم وبني دواعي احلاجات قوله
بكون اللفظ «جعل لأقرب احلاجات»( .)4و�أقرب احلاجات هي احلاجات
اليومية التي يتوا�صلون ب�ش�أنها �أثناء اجتماعهم مع بع�ضهم .فهذا ما جعل
«احلاجة �إىل بيان الل�سان حاجة دائمة واكدة ،وراهنة ثابتة»( ،)5خا�صة
يف احلوا�ضر التي تفر�ض وجود جتمعات بني النا�س �أكرث من البوادي،
�إذ �إن «حاجات النا�س باحل�ضرة �أكرث من حاجاتهم ب�سائر الأماكن»(.)6
فلذلك تقدم الكالم امل�سموع يف البيان على الكالم املكتوب� ،إال ما كان
من الكتابة مقرتنا �أي�ضا باحلاجات اليومية امل�ستجدة كما يف الأغرا�ض
الإدارية يف دواوين الدولة(.)7
ويف�صح ابن �سينا الذي ميثل جماال معرفي ًا خمتلف ًا ،عن احلاجة
االجتماعية للتوا�صل الكالمي ،بتعديه الربط بني االجتماع الب�شري
واال�ضطرار التوا�صلي� ،إىل تف�سري �سبب تغليب املتوا�صلني للكالم
على غريه من عالمات التوا�صل ،مما جند له �أي�ض ًا ح�ضور ًا بينا عند
الأ�صوليني .يقول ابن �سينا« :وملا كانت الطبيعة الإن�سانية حمتاجة
�إىل املحاورة ال�ضطرارها �إىل امل�شاركة واملجاورة ،انبعثت �إىل اخرتاع
�شيء يتو�صل به �إىل ذلك ،ومل يكن �أخف من �أن يكون فعال ،ومل يكن
�أخف من �أن يكون بالت�صويت ،وخ�صو�ص ًا وال�صوت ال يثبت وال ي�ستقر
وال يزدحم ،فتكون فيه مع خفته فائدة وجود الإعالم به مع فائدة ج ـ ــذور
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امنحائه� ،إذ كان م�ستغني ًا عن الداللة به بعد زوال احلاجة عنه� ،أو كان
يت�صور بداللته بعده ،فمالت الطبيعة �إىل ا�ستعمال ال�صوت ،ووفقت من
عند اخلالق ب�آالت تقطيع احلروف وتركيبها معا ِل ُي َد َّل بها على ما يف
النف�س من �أثر»( .)8يرجع ابن �سينا �إذن فائدة اختيار ال�صوت ملا يلي:
�أ  -اخلفة.
ب  -الإعالم.
ج  -قبول العدم (االمنحاء).
د  -قبول التقطيع والرتكيب.
وذكرت هذه املقومات ك ًال �أو جزء ًا يف جملة من العلوم .فقد خا�ض
النحويون يف م�س�ألة اخلفة والثقل يف الكالم ،كما خا�ض املتكلمون
والنحويون والبالغيون يف م�سائل ال�صوت وحقيقته ،وخا�ض املتكلمون
يف م�س�ألة عدم ال�صوت ،وانتهى ه�ؤالء جميعهم �إىل �أن ال�صوت املق�صود
بالإعالم والإخبار والإفهام يف الكالم لي�س مطلق ال�صوت ،و�إمنا ال�صوت
املتميز ،ليخرجوا منه �أ�صوات الطيور والرياح وما �إىل ذلك.
و�صدر عدد من الأ�صوليني عن هذا الت�صور ،فربطوا الكالم
باالجتماع الب�شري ،وعللوا اختياره وتف�ضيله بقيامه بال�صوت ،ف�أكد
الآمدي والرازي على كون الإن�سان ال يقدر على حت�صيل معارفه بذاته
دون معني له ،و�أنه لأجل الوفاء بهذه احلاجة وا�ستجابة لهذا الداعي،
و�ضع دالئل يتوا�صل بها .يقول الآمدي يف ذلك مف�سر ًا �سبب اختيار
ال�صوت ،وم�ؤكد ًا على امليزة الكالمية الإن�سانية ب�أن تلك احلاجة دعت
«�إىل ن�صب دالئل يتو�صل بها كل واحد �إىل معرفة ما يف �ضمري الآخر
من املعلومات املعينة له يف حتقيق غر�ضه ،و�أخف ما يكون من ذلك
ما كان من الأفعال االختيارية ،و�أخف من ذلك ما كان منها ال يفتقر
�إىل الآالت والأدوات ،وال فيه �ضرر االزدحام ،وال بقاء له مع اال�ستغناء
ج ـ ــذور عنه ،وهو مقدور عليه يف كل الأوقات من غري م�شقة وال ن�صب .وذلك هو

رشيد يحياوي
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ما يرتكب من املقاطع ال�صوتية التي خ�ص بها نوع الإن�سان دون �سائر
�أنواع احليوان ،عناية من اهلل تعاىل به .ومن اختالف تركيبات املقاطع
ال�صوتية حدثت الدالئل الكالمية والعبارات اللغوية»(.)9
�أما فخر الدين الرازي ،ف�أكد بدوره دخول الكالم يف حكم ال�ضرورة
التوا�صلية الالزمة لالجتماع الب�شري ،كما رد تواط�ؤ الب�شر على تقدمي
التوا�صل ال�صوتي على غريه لأ�سباب مماثلة للمذكورة �سالفا ،وهي:
�أ � -سهولة ا�ستعمال ال�صوت.
ب  -قبول ال�صوت للعدم ،بحيث يوجد يف حال احلاجة �إليه ويعدم يف
حال اال�ستغناء عنه.
ورمبا وجب التنبيه يف هذه امل�س�ألة �إىل �أن ما ا�ستحدثه �أهل زماننا
من �آالت� ،أمكن معه القول �إن ال�صوت ال يعدم �ضرورة ،بل جاز �أن يحفظ
يف ج�سم يف حال اال�ستغناء عنه .والقدماء حني عر�ضوا لهذه امل�س�ألة
يف باب ف�ضائل الكالم وميزته� ،إمنا نظروا �إىل اجلهة التي يعرى فيها
الكالم من االزدحام والأدوات والآالت ،ك�أنهم قارنوه بافرتا�ض الإبانة
ب�أ�شياء و�أج�سام ثقيلة عند اال�ستخدام.
ج  -قبول ال�صوت للتقطيع ،بحيث يفي الرتكيب بالإبانة عن كرثة
املعاين(.)10
والبن احلاجب يف كتابه «منتهى الو�صول والأمل يف علمي الأ�صول
واجلدل» ر�أي مماثل قال فيه« :ملا علم اهلل تعاىل حاجة النا�س �إىل
تعريف بع�ضهم بع�ضا ما يف نفو�سهم ملعامالتهم ومعا�شهم و�أحكامهم،
�أقدرهم على �إخراج ال�صوت مع النف�س وتقطيعه من غري ن�صب ،ومن
متام لطفه عدم ما مي�ضي منه ،فلذلك حدثت املو�ضوعات اللغوية»(.)11
والأقوال املذكورة تلتقي يف مفهوم معني للكالم هو �إقامته بال�صوت
املتميز .ويرتد هذا املفهوم ملرجعية التوا�صل ال�شفوي ،وهي املرجعية
ج ـ ــذور
التي هيمنت على املفاهيم الرتاثية العربية للكالم(.)12
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وقد يكون من املفيد كذلك ،بعدما ذكرناه عن اال�ضطرار االجتماعي
للتوا�صل� ،أن ن�ست�أن�س بر�أي لأبي علي م�سكويه ،يتحدث فيه عما ميكن
ت�سميته باال�ضطرار النف�سي للتوا�صل� .إذ يرى �أن للنف�س قوتني؛ قوة
تعطي ،وقوة ت�أخذ .فالتي تعطي فعلها هو الإعالم ،وفعل التي ت�أخذ هو
اال�ستعالم .فـ «القوة الإعالمية» «تفي�ض على غريها ما عندها من
املعارف ،وتفيده العلوم احلا�صلة لها»� .أما «القوة اال�ستعالمية» فهي التي
«ت�ستثيب املعارف ،وت�شتاق �إىل تعرف الأخبار ،وبها يوجد ال�صبيان �أول
ن�شوئهم حمبني ل�سماع اخلرافات .ف�إذا تكهلوا �أحبوا معرفة احلقائق».
وب�سبب من �شوق الأوىل �إىل الإعالم ،و�شوق الثانية �إىل اال�ستعالم ،مل
تنكتم الأ�سرار عند م�سكويه ،وهو «تدبري �إلهي عجيب» يف ر�أيه ،لأن «من
�أجله نقلت الأخبار القدمية ،وحفظت ق�ص�ص الأمم ،وعني املتقدمون
بتدوين ذلك ،وحر�ص املت�أخرون على نقله وقراءته»(.)13
�أما على م�ستوى املفاهيم ،ف�إن القدماء عربوا عن الدور التوا�صلي
للكالم ب�صيغ متعددة ،ك�أن تكون من جهة ق�صد املتكلم� ،أو من جهة ق�صد
ال�سامع� ،أو من اجلهتني مع مراعاة طرائق التبيني بالكالم ومقت�ضيات
الدواعي واملقامات .ويهمنا من تلك الأقوال يف هذا امل�ساق ،ما ا�ستح�ضر
الكالم يف اقرتانه بوظائفه امل�شرتكة بني املتكلم وال�سامع .ومن بينها قول
ابن وهب الكاتب« :الكالم و�ضع ليعرف به ال�سامع مراد القائل»(.)14
ومنها قول �أبي بكر القوم�سي الفيل�سوف« :الألفاظ و�سائط بني الناطق
وال�سامع»(.)15
ولعل هذه القولة كافية يف بابها للإبانة عن توا�صلية الكالم ،ولعلها
�أي�ضا تفتح �أنظارنا على م�سائل فرعية �شتى ذات �صلة بوظيفة التو�سط،
�أو موقع التو�سط بني املتكلم واملخاطب .كما قد تفيدنا يف ت�أ�صيل م�صطلح
«و�سائط التوا�صل» ،لأنه �أقوى يف الداللة على التوا�صل من م�صطلح
ج ـ ــذور «عالمات التوا�صل».
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ثم �إن ما و�صفناه مب�ستوى املفاهيم التوا�صلية ،وكما اقرتن
مب�صطلح «كالم» ،اقرتن �أي�ضا مبفهوم معني مل�صطلح «لغة» .و�أبرز من
قال بذلك ابن جني حني عرف اللغة ب�أنها «�أ�صوات يعرب بها كل قوم
عن �أغرا�ضهم»( .)16وقد و�صف ابن �سيده هذا التعريف ب�أنه «حد دائر
على حمدوده ،حميط به ال يلحقه خلل� ،إذ كل �صوت يعرب به عن املعنى
املت�صور يف النف�س لغة ،وكل لغة فهي �صوت يعرب به عن املعنى املت�صور
يف النف�س»( .)17كما ربط ابن �سيده اللغة باحلاجة �إليها «ملكان التعبري
عما نت�صوره وت�شتمل عليه �أنف�سنا وخواطرنا»(.)18
و�إذا كانت احلاجة للكالم ن�ش�أت لكون النا�س م�ضطرين لتبليغ بع�ضهم
بع�ضا ما يف نفو�سهم ،ف�إن كيفية ذلك التبيلغ اقت�ضت من املتوا�صلني بعد
تواط�ؤهم على الكالم� ،أن يكونوا على بينة ب�أحكامه ومفرداته وتراكيبه،
فيتبعوا يف كالمهم طرق ًا تفي بالبيان عن مقا�صدهم .وتلك الطرق
تختلف بال�ضرورة تبعا لأنواع املخاطبني واملعاين املبينَّ عنها واملقا�صد
املرام حتقيقها والدواعي التي دعتهم للتوا�صل .وهكذا جتد من كالمهم
ما نا�سب الإخبار ،وما نا�سب املحادثة ،وما نا�سب املناظرة واملجادلة،
وما نا�سب اللهو والت�سلية ،وما نا�سب اخلطابة… �إلخ .فمنهم من يهدف
�إىل �إعالم خماطبه ما لي�س له به علم ،ومنهم من يهدف �إىل �إقناعه� ،أو
�إىل ت�سفيه �أقواله� ،أو �إىل حتريك م�شاعره� ،أو �إىل �إطرابه� ،أو �إىل �إحداث
العجب والغرابة يف نف�سه من �أمور ي�سمعها� ،أو 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�سن� .أي �أن التوا�صل الكالمي متدرج من
توا�صل عاد �إىل توا�صل بليغ غري منفك بدوره من الدواعي التوا�صلية
اال�ضطرارية.
ويفرت�ض يف التوا�صل العادي عدم الرتكيز على مقومات «احل�سن»
بالغية وغري بالغية .لأنها قد ت�سبب �ضعفا يف عالقة التوا�صل ما مل يوجد ج ـ ــذور
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�إليها داع� .أما التوا�صل البليغ فبخالف ذلك� .أي �أن بالغه الكالمي ما مل
يقم على مقومات معدودة �ضمن �أ�سباب احل�سن الكالمي ،ف�إن مقدرته
الإبالغية تكون �ضعيفة وقد تنحرف عن الق�صد املتوخى منها .والتوا�صل
البليغ مثل العادي ،ال يخلو من منافع� ،إذ حت�صل منه �ضروب من النفع
واالنتفاع تبعا ملقا�صد املتكلم واملخاطب منه .ولذلك قلنا برجوعه للأمور
احلاجية وعوامل اجتماع الب�شر وما يهدفون �إىل الو�صول �إليه وطلبه من
بع�ضهم.

 - 2دالالت الك ـ ـ ــالم:
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ات�سم الكالم ب�صفات خم�صو�صة �ضمن النظام التوا�صلي العام
الذي جرى فيه تو�سل الإ�شارة والعقد واخلط والن�صبة والكالم عالمات
للتعبري عن املعاين والإف�صاح عن املقا�صد النفعية واجلمالية والتوا�صل
بها .بل ُع َّد املقدم من تلك العالمات واملتفرد منها مبالزمة املاهية
الإن�سانية ،والأكرث قدرة على تعيني املدلوالت وتعيني الأعيان ،الظاهر
منها والباطن.
وترتيبا على ذلك ،ف�إن البيان بالكالم تتعدد وظائفه وطرق التكلم
به مما تق�صر عنه فيه باقي عالمات التوا�صل ،علما �أن اخلط �أو الكتابة
يراعى فيهما �أنهما ال يختلفان عن عالمة الكالم من حيث قابليتهما
ملا يقبله با�ستثناء فعل النطق وعدم ال�صوت و�أحوال التكلم .وينبغي
الت�أكيد كذلك على �أن الكالم قد يعجز عن الو�صول �إىل متام الإفادة
وغاية املرام من املقا�صد ،حتى �أن عبدالقاهر اجلرجاين مثال يتحدث
عن حتول البيان �إىل ال بيان يبني �أف�ضل من بيان الكالم ،وخا�صة يف
مقامات احلذف والذكر� ،إذ يقول عن احلذف «هو باب دقيق امل�سلك،
لطيف امل�أخذ ،عجيب الأمر� ،شبيه بال�سحر ،ف�إنك ترى به ترك الذكر
�أف�صح من الذكر ،وال�صمت عن الإفادة �أزيد للإفادة ،وجتدك �أنطق ما
ج ـ ــذور تكون� ،إذا مل تنطق ،و�أمت ما تكون بيانا �إذا مل ُتنب»(.)19
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فال�صمت �إذا عالمة توا�صلية من عالمات البيان ،قد توظف داخل
الكالم وقد تنوب عنه ،وقد تقرتن بالإ�شارة �أي�ض ًا ،رغم �أن ال�صمت يف
الأ�صل هو غياب الإ�شارة والكالم مع ًا� .أما ما ذكره اجلرجاين من كون
البيان بال�صمت قد ي�أتي �أبلغ من البيان بالكالم ،فال بد من االحرتاز فيه
من �إطالق احلكم بالتعميم .لأن ال�صمت ال ميكن �أن ينوب عن الكالم
مطلق ًا� ،أما بالغته فال حتدث �سوى يف مقامات و�أحوال خم�صو�صة.
والكالم هو ال�شيء الوحيد الذي ال ميكن حلاله يف الأ�صل �أن تنطق
دون نطق ،وهو الذي مد علم العدد بحروف و�ألفاظ وظفها رمزيا �إىل
جانب الأرقام والأ�شكال .كما �أن الإ�شارة خادمة له يف جل احلاالت ،و�أما
الكتابة ف�إن وظيفتها يف الأ�صل هي الداللة عليه ،و�إن كان ذلك م�ست�شكال
عند القدماء حتى وجد بينهم من مل َيع َّد الكتابة كالما .و�أما من مل يعتد
بح�صر الكالم يف ال�صوت وحده ،فقد عدها كالما.
وي�شمل معنى الكالم يف �أ�صل اللغة الكتابة والإ�شارة واحلال بو�صفها
عالمات تقوم بوظيفة الإفادة والإفهام .يقول الفاكهي يف حده للكالم:
«وهو لغة ،يطلق على اخلط والإ�شارة املفيدين ،وما يفهم من حال
ال�شيء»(� .)20أما يف اال�صطالح النحوي ،فينف�صل الكالم من الدالالت
الثالث املذكورة لأنها لي�ست داخلة يف حكم التلفظ� .إذا بتعريف الكالم
نحويا بجن�س «الإفادة» ،خرج منه غريه من العالمات التوا�صلية غري
القولية( ،)21و�إن �شاركته وظيفة الإفهام.
لكن م�شكل افرتاق الكالم عن الإ�شارة والكتابة مل ُي َحل �إال يف حقل
النحو� ،أما يف احلقول الأخرى ،فقد ظلت العالقة بني الكالم والكتابة
والإ�شارة حمل نظر ،وخا�صة يف �أو�ساط الأ�صوليني واملتكلمني .ف�أ�شكلت
عندهم من ثالث جهات:
�أ  -هل كل ما �أفهم يعد كالما؟
ب  -هل حقيقة الكالم يف ال�صوت وحده� ،أم يف ال�صوت والكتابة معا؟ ج ـ ــذور
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ج  -هل املو�ضوع امل�سمى لفظا وقوال ،واملتمثل يف ما ُيتلفظ به �أو ُيكتب،
ي�سمى كالما �أم �أنه داللة على الكالم؟
ْاعت َّد القدماء �إذن ب�إدراج الكالم �ضمن النظام التوا�صلي العام ،مع
خو�ضهم ـ مبوازاة ذلك ـ يف ما يقوم به التوا�صل الكالمي .فهل تقدم لنا
�أ�صول اللغة ما يفيد لزوم التوا�صل للكالم ؟
تف�صح املعاجم يف هذا الباب عن مادة دالة على مرامنا .ويف
مقدمتها رجوع م�صدر «كالم» لفعل متعدٍّ هو « َكلَ َم» مبعنى «جرح» .وال
يفيدنا �صاحب «العني» يف مادة « َك َل َم» مبا ي�صلها بفعل الكالم من جهة
اال�شتقاق .لكنه ي�ؤكد مع ذلك على ال�سمة التوا�صلية للكالم بذكره كلمة
«كليم» ،لي�س يف �إفادتها معنى «اجلريح» بل �إفادة «الذي يكلمك وتكلمه».
وقد ورد �شرح «الكليم» باملعنى عينه يف «ال�صحاح» و»ل�سان العرب».
�أما عملية تبادل الكالم بني الأطراف التي يك ِّلم بع�ضها بع�ضا ،فعربت
عنها الأ�صول اللغوية بفعلي «كامل» و«تكامل» .فنجد يف «ال�صحاح» �أن
«كاملته» مبعنى جاوبته .وي�ضع «ل�سان العرب» فعل «كامل» دليال على َن َ
اط َق
وحاد ََث� .أما معنى «يتكاملان» عنده ،فهو �أن «يك ِّلم كل واحد �صاحبه».
َ
ونحن نبني على فعلي «كامل» و«تكامل» م�صدرا ،هو «التكامل» ونق�صد به
عملية اال�شرتاك يف الكالم.
لقد رتب عدد من النحويني على املعنى الو�ضعي لـ «ك َّلم» ما به
ميزوا معنى «الكالم» من معنى «القول» .ويرجع ال�سبق يف ذلك البن
جني يف «اخل�صائ�ص» �إذ ميز «الكالم» بال�شدة والقوة ،و»القول» باخلفة
والإ�سراع( .)22وتبعه الأندل�سي يف ذلك ،فربط بني «ا ُ
جلرح» يف الك ْلم
وبني ال�شدة والقوة يف الكالم مقابل خفة و�سرعة «القول» ،مع �إف�صاحه
عن الوظيفة الت�أثريية للكالم .يقول« :ا�شتقاق الكالم من الك ْلم وهو
ج ـ ــذور ا ُ
جلرح .ك�أنه ل�شدة ت�أثريه ونفوذه يف الأنف�س كاجلرح .لأنه �إن كان
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ح�سنا �أثر �سرورا يف الأنف�س ،و�إن كان قبيحا �أثر حزنا .مع �أنه يف غالب
الأمر ينزع �إىل ال�شر ويدعو �إليه… قال ال�شاعر :وجرح الل�سان كجرح
اليد… وغري املفيد ال ت�أثري له يف النف�س .و�أما القول ،فهو من معنى
الإ�سراع واخلفة .ولذلك قيل لكل ما مذل به الل�سان و�أ�سرع �إليه ،تاما
كان �أو ناق�صا :قول»(.)23
ي�ؤكد ابن يعي�ش على وظيفتني للكالم من جهة التبليغ؛ وظيفة
ت�أثريية نف�سية ،ووظيفة �إخبارية �إفادية .كما ي�ؤكد على �صفتني للكالم
من جهة طبيعة املعنى؛ الكالم احل�سن بح�سن املعنى ،والكالم القبيح
بقبح املعنى� .أما ربطه بني الكالم والل�سان ،فيندرج �ضمن مدونة معجمية
ارتبط فيها الكالم بعدد من الكلمات الدالة على التكلم والتكامل .نذكر
منها:
�أ  -الكالم والل�سان :ربطت املعاجم بني الكالم والل�سان ،بو�صفه «جارحة
الكالم» ،وبو�صفه داال على لغة قوم من الأقوام ،كما ربطوه بفعل
التعبري عن املعنى اخلفي :ورد يف «ال�صحاح»« :عربت عن فالن� :إذا
تكلمت عنه ،والل�سان يعرب عما يف ال�ضمري» .ومنه ا�ستعاروا للمتكلم
عن القوم واملعرب عنهم دال الل�سان« :فالن ل�سان القوم� :إذا كان
املتكلم عنهم».
ب  -الكالم والتعبري :يفهم من معنى «عبرَّ » يف �أ�صله اللغوي حني يقرن
بالكالم ،تعيينه ل�صيغتني تعبرييتني� :أوالهما ،تعبري نف�سيُ ،يتدبر
فيه الكتاب مثال يف النف�س دون رفع لل�صوت .وثانيتهما ،تعبري
تلفظي.
ج  -الكالم واللفظ :التلفظ هو فعل النطق بالكالم .ولذلك ربطه
اللغويون به وجعلوه مرادف ًا له� .إذ ذهب ابن دريد �إىل �أن «اللفظ
هو الكالم بعينه» .وورد يف «املخ�ص�ص» البن �سيده «لفظت بال�شيء
ج ـ ــذور
�ألفظ لفظا :تكلمت».
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د  -الكالم والنطق :ملا كان النطق هو فعل الل�سان و�أع�ضاء الت�صويت يف
الت�صويت بالكالم ،كان البد من متييزه من جمرد �إحداث ال�صوت
الذي ي�شرتك فيه الإن�سان والأ�شياء املحدثة للأ�صوات .فقد ورد
يف معجم «التوقيف على مهمات التعاريف» النطق يف التعارف
«الأ�صوات املقطعة التي يظهر بها الل�سان ،وتعيها الآذان ،وال يكاد
يقال �إال للإن�سان ،وال يقال لغريه �إال تبع ًا»(.)24
يظهر من هذه املادة املعجمية �أن للكالم جهات:
 جهة ال�صوت. جهة �آالت ال�صوت. جهة �إ�صدار الكالم (النطق والتلفظ). جهة الفاعل للكالم. جهة ت�أليف الكالم. جهة معنى الكالم. جهة امل�صدر النف�سي للكالم. جهة مو�ضوع الكالم ومرجعه. جهة املق�صود بالكالم (املخاطب). جهة الغر�ض من الكالم (الق�صد). جهة �صفة الكالم. جهة التكامل.غري �أن مفهوم الكالم امل�شكل من جمموع هذه اجلهات ،ال ميثل
�سوى مفهوم واحد �ضمن مفاهيم �أخرى للكالم .فمفهوم الكالم فيها،
يعني الكالم اخلا�ضع فعليا للتكامل .ونحن نحدد للكالم يف الرتاث �أربعة
ج ـ ــذور مفاهيم رئي�سة:
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�أ  -الكالم ،مبعنى امللفوظ املنجز يف مقام تكاملي حمدد �أو غري حمدد،
ك�أن يكون الكالم �أمر ًا �أو نهي ًا� ،أو تعجب ًا� ،أو حديث ًا� ،أو خرب ًا� ،أو
ق�صة� ،أو مقامة.
ب  -الكالم ،مبعنى الل�سان امل�شرتك ،الذي يتوا�صل به قوم �أو �أمة.
وي�ستقى هذا املفهوم من �سياقات م�صطلح «كالم العرب» يف مقابل
«كالم العجم».
ج  -الكالم ،مبعنى نظام القواعد التي يتوخاها املتكلم يف نظم كالمه.
وي�ستقى هذا املفهوم من �سياقات �أخرى مل�صطلح «كالم العرب»،
يفيد فيها �سنن وقواعد العربية .كما يف حديثهم عن اخلط�أ واللحن
وال�ضرائر ،وكل ما ُع َّد عندهم خمالفا لـ «كالم العرب» .و ُي َت َت َّب ُع
هذا املفهوم �أي�ضا يف اخلالفات بني املدار�س النحوية ،وانت�صار كل
واحدة منها ملا ادعته النموذج ال�صحيح لـ «كالم العرب».
د  -الكالم ،مبعنى مفردات اللغة .ويت�ضح ذلك يف �شرح اللغويني لبع�ض
الكلمات �شرحا لغويا ،مع ذكرهم �أن املق�صود بها يف «كالم العرب»
هو كذا �أو كذا .يقول ال�سيوطي مثال« :الر�أ�س يف كالم العرب:
اجلماعة ال�ضخمة»(.)25
ويالحظ يف مفاهيم م�صطلح «كالم» �أن بينها وبني م�صطلح «لغة»
تقاطعات مفهومية .ويت�ضح ذلك من مفاهيم خم�سة للغة:
�أ  -اللغة ،مبعنى امللفوظ اجلاري يف التكلم(.)26
ب  -اللغة ،مبعنى نظام القواعد .وي�ستقى ذلك من ال�سياقات التي �أ�شار
فيها القدماء �إىل وجوب �أن يجري الكالم جمرى ال�سنن املتبعة يف
«لغة العرب» ،ومن ربطهم بني اللغة وبني العربية التي ق�صدوا بها
الل�سان العربي ونحوه معا.
ج ـ ــذور
ج  -اللغة ،مبعنى ل�سان قوم يتوا�صلون به(.)27
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د  -اللغة ،مبعنى مفردات اللغة ،وهذا املفهوم �إ�ضافة �إىل �سابقه ،هما
الأكرث �شيوع ًا يف تف�سري م�صطلح «لغة»(.)28
هـ  -اللغة ،مبعنى اال�ستخدام اللهجي للغة ،كما يف ا�صطالح القدماء،
على لهجات اجلاهليني بـ»لغات العرب».
واملالحظ يف الرتاث� ،أن ا�ستخدام القدماء مل�صطلح «لغة» كان �أقل
من ا�ستخدامهم مل�صطلح «كالم» وخا�صة يف جمال املفاهيم املتعلقة
بالتكلم والتكامل .وال نكاد جند عندهم �شيوعا مل�صطلح «لغة» �سوى يف
جمالني ،طغى يف �أولهما م�صطلح «لغة» على م�صطلح «كالم» ،وجتاورا
يف الثاين .وهما جمال حديثهم عن م�س�ألة الو�ضع والتوقيف ،وجمال
حديثهم عن معجم اللغة وتدوينها.
لكن الأ�سئلة اللغوية والكالمية الكربى ارتبطت على اجلملة مب�صطلح
«كالم» ال مب�صطلح «لغة» .ولذلك ن�ستح�سن �أن ين�صرف الباحثون عن
نظريات للغة يف الرتاث� ،إىل البحث فيه عن نظريات للكالم ،وحجتنا يف
ذلك ،املباحث الآتية التي كانت فيها الغلبة للكالم ال للغة:
 �أق�سام الكالم. معاين الكالم. تعريف الكالم. تعريف املتكلم. �أغرا�ض الكالم. مقا�صد الكالم. و�صف الكالم. �إفادة الكالم.ج ـ ــذور  -مقت�ضى حال الكالم.
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 مقام الكالم. التكلم والتكليم.ولو اخرتنا من هذه املباحث واحدا منها هو مبحث التعريف ،لتبني
لنا مثال� ،أن القدماء ان�شغلوا بتعريف «الكالم» حتديدا ال بتعريف اللغة.
ومل يكن تعريفهم للغة م�شكال بدرجة �إ�شكال تعريفهم للكالم الذي
اختلفوا يف م�سائله اختالفا بينا وخا�صة يف علمي النحو والكالم ،فيما
غلب على البالغيني والنقاد م�شكل و�صف الكالم وتقعيده يف الأداء �أكرث
من م�شكل تعريفه يف ذاته.
يت�صل �إذن بالكالم من جهة الو�ضع اللغوي عدد من الكلمات،
تعني �إما كيفية �صدور الكالم كالنطق والتلفظ� ،أو تعني مادة الكالم
من جهة كونه �أ�صوات ًا� ،أو مدلوله من جهة كونه حام ًال ملعاين وكا�شفا
عن �أغرا�ض ومقا�صد� ،أو تعني حمل �صدوره ،كالل�سان و�أع�ضاء النطق،
�أو تعينه مبحل ن�شوء املعنى يف الكالم ،وهو النف�س وال�ضمري� ،أو تقع
مرادفاً له ،كاللفظ والقول والنطق واحلديث مع وجود فوارق� ،أو تت�صل
بالعالقة اجلامعة بني املتكاملني.
وما ات�صل بالعالقة الأخرية نق�سمه ثالثة �أق�سام:
�أ  -ق�سم يفيد �صدور الكالم من متكلم نحو خماطب مثل :الإبالغ،
والإخبار ،والإنباء ،واملخاطبة (من جهة كونها خطاب ًا).
ب  -ق�سم يفيد طلب الكالم من املكلم مفتتح الكالم� ،أو من الكليم مثل
اال�ستفهام واال�ستخبار.
ج  -ق�سم يفيد �إفادة �صريحة اال�شرتاك يف التكامل والتوا�صل� .أي
�إفادة وجود فعل ورد فعل .وامل�صطلحات الدالة عليه كثرية .اخرتنا
لال�ستدالل عليها ن�صني ي�ضم كل واحد عددا منها:
�ضمن الأول :املراجعة واملحاورة .يقول ابن منظور« :راجعه الكالم ج ـ ــذور
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مراجعة ورجاع ًا :حاوره �إياه… واملراجعة :املعاودة .والرجيع من
الكالم :املردود �إىل �صاحبه» .
ومن القول الثاين :املحادثة واملجاوبة واملناقلة واملناظرة واملجادلة.
يقول ابن يعي�ش« :املناقلة :املحادثة .يقال :ناقلته الكالم� ،إذا حدثته
وحدثك .واملحاورة :املجاوبة .وهو مداولة اجلواب ومراجعته…
واملناظرة :املجادلة .وهو مفاعلة النظر» .
ترتيب ًا على هذه املادة املعجمية يظهر متيز الكالم من باقي عالمات
التوا�صل با�ست�شكاالت وق�ضايا يف مقدمتها دواعي التوا�صل بالكالم
ووظائفه وما ي�ستلزمه لكي يتحقق به ال�شرط التوا�صلي وخا�صة من جهة
ا�ستلزامه للمخاطب.
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الداللة بني النحو واملنطق

قراءة �أوىل يف «ال�شرط والإن�شاء النحوي للكون»
ملحمد �صالح الدين ال�شريف
()1

�صابر احلبا�شة

(*)

• ت�صدير:
يقول ال�شيخ الرئي�س ابن �سينا يف كتابه «املنطق»:
«�إنّ ال�شرطية باجلملة ال �إيجاب فيها وال �سلب .هذا وقد يدخلون يف

�أن تظ ّل �أطروحة ق ّيم ٌة حبي�س َة رفوف �ض ّيقة يف ب�ضع مكتبات جامعية
م ّدة ت�سع �سنوات� ،أم ٌر ّ
يدل على �أنّ البحث ،مازال بحاجة �إىل دعم دور
الن�شر ومراكز التوزيع� .صحيح �أنّ جمهور الأطروحات اجلامعية حمدود
ونخبوي ،غري �أنّ تبادل اال�ستفادة عرب حت�سني ظروف الن�شر يبقى عام ًال
ّ
أكادميي يف البالد العربية.
رئي�س ًا من عوامل تطوير البحث ال
ّ
(*) باحث وأكاديمي بجامعة منوبة  -تونس.
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املنف�صالت ق�ضايا مثـل هذه :زيد �إ ّما �أن ال يكون نبات ًا و�إ ّما �أن ال يكون
حيوان ًا ،وزيد �إ ّما �أن ال يكتب �أو يكون يحرك يده .ولهم ق�ضايا ت�ستعمل يف
ال�شرطيات مرت ّددة الأحوال».
• تقدي ــم:

ج ـ ــذور
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عنّ لنا هذا املدخل عندما ك ّنا ب�صدد تد ّبر �أطروحة الأ�ستاذ
حممد �صالح الدين ال�شريف �أ�ستاذ اللغة والل�سانيات بجامعة م ّنوبة
بتون�س وعنوانها« :ال�شرط والإن�شاء النحويّ للكون :بحث يف الأ�س�س
الب�سيطة املو ّلدة للأبنية والدالالت» وقد �صدرت �سنة  2002يف جز�أين
يحتويان على � 1262صفحة� .إ ّنها �أطروحة من الطراز الأ ّول ولي�س هذا
النعتُ �إطرا ًء .يكفي �صاح َبها �أ ّنه �أن�ش�أ نظري ًة مبدعا ومل يج َّرت ما قيل
النحوي ما ر�آه نافع ًا
قدمي ًا �أو حديث ًا ،بل نهل من �أ ّمهات كتب الرتاث
ّ
و�أفاد من النظريات اجلديدة ما �أفاد ،ي�أخذ من دي �سو�سري وبنفني�ست
وهيامل�سالف وت�شم�سكي والكوف ودكرو ...وير ّد عليهم ،وينقدهم دون
انفعال ،بل مبقت�ضى منهج العلم ال�صارم الذي ا�شرتطه الباحث
حما�س ِة
ٍ
على نف�سه قبل �أن يط ّبقه على غريه.
والناظر يف مزايا الأطروحة يحتار لكرثة خ�صالها ،لذلك من
العمل املو�ضوع ّي َة �أ�سا�س ًا يبني عليه الفكر َة
الأجدى �أن يتخذ ُم َقدِّ ُم هذا ِ
التي يريد نقلها عن الأطروحة �إىل القارئ.
• العنوان :د ّقة الأ�شكلة و�ضبط املفاهيم:
يقف القارئ على �إجراء اتّخذه �صاحب الأطروحة يتم ّثل يف �إثباته
أ�صلي الذي يجده
على غالف الكتاب املن�شور عنوان ًا ،مع ّدال عن العنوان ال ّ
قارئ الأطروح ِة مرقون ًة .وقد �أ�شار الأ�ستاذ ال�شريف يف التمهيد(� )2إىل
أ�صلي فهو «مفهوم ال�شرط وجوابه وما يطرحه من
ذلك� ،أ ّما العنوان ال ّ
ق�ضايا يف معاجلة العالقة بني الأبنية النحوية والداللية».
ي�شرح الباحث العنوان يف الق�سم الأول من العمل مربزا �أنّ العالقة
بني اللفظ واملعنى �أبعد ما تكون عن العالقة الطبيعية وال يتب ّنى ال�شريف
املنحى االختزا ّ
يل «القائم على اعتبار بع�ض الأبنية �أ�صو ًال ت�ستخرج منها
املعنوي املت�صل باللفظ
ج ـ ــذور �أبنية فروع»( )3وي�شري �إىل �إ�شكالية معاجلة التع ّدد
ّ
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الطبيعي �أن �أف ّك َر
الثابت ،يقول�« :إن كنتُ �أنا املتك ّلم الل�ساين الأول فمن
ّ
يف املعنى  1الذي ق ْبل اللفظ  ،1ويف املعنى  ،2الذي �أ ْنت َْج ُت ُه باللفظ  ،1و�أنْ
املج�سدة لهذا «االنتقال الدال ّ
يل» عرب اللفظ:
�أبحث يف الآليات اللغوية ّ
معنى ›— 1لفظ›— 1معنى2
الطبيعي �أن يفعل خماطبي مثلي �إ ّال �أنّ ق�ض ّيته �أب�سط من جهة
ومن
ّ
و�أعقد من جهة �أخرى .وجه الب�ساطة �أ ّنه ي�ستطيع االكتفاء بـ:
لفظ›— 1معنى3
و�أن يق ّر َر �شئتُ �أم مل �أ�ش�أْ �أن املعنى  2الذي �أنتج ُت ُه هو املعنى  3الذي
فهمه.
�أ ّما وج ُه التع ّقد ،فيكون �إذا اختار الت�سا�ؤل عن العالقة احلقيقية بني
املعنى  2واملعنى  ،3و�إذا اختار �أن يبحث عن ق�صدي الأ ّول� ،أي املعنى ،1
و�أن يت�ساءل عن العالقة بني معنى 1ومعنى  2ومعنى .3
ولكن� ،إذا �أجاب عن هذا الت�سا�ؤل� ،أنحن على يقني �أ ّنه لن ينتج
اللفظ  2ذا املعنى  5؟»(.)4
ويخل�ص الباحث ،بعد نقا�ش مع ّمق للت�سمية املنا�سبة لعنوان
الأطروحة� ،إىل «�أنّ ال�صياغة اللفظية التي ين�شئها املتك ّلم [هي] ح�صيلة
�صراع بني مقت�ضيات القواعد ،ومقت�ضيات التعبري ،ومقت�ضيات الق�صد.
ت�سم بع�ض املعنى املق�صود»(.)5
و�أ ّنها يف النهاية� ،صياغ ٌة لفظية ُ
ويت�ساءل ال�شريف �إثر ذلك «� ّ
اللفظي
أيدل هذا ال [على] �أنّ الو�سم
ّ
للمعنى �أز ُّ
النق�صان ،و�أنّ اللغ َة عاجز ٌة عن التعبري؟»(ال�صفحة
يل
ِ
نف�سها).
ويقلب الباحثُ ال�س�ؤال ب�شكل طريف قائال�« :أال ّ
يدل هذا الت�سا�ؤل �أنه
يدل ج ـ ــذور
يفرت�ض م�سبقا �أ ّننا نعتقد �أنّ اللغ َة متم ِّثـل ٌة يف اللفظ ال يف املعنى؟ �أال ّ
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اتّها ُمنا للغة �أ ّنها عاجزة عن ت�أدية املعنى كامال �أ ّننا نعتقد �أنّ املعنى �شي ٌء
خار ٌج عن اللغة وعلى اللغة �أن ُتو�صلنا �إليه؟»(ال�صفحة نف�سها) .ويع ّدل
�صيغة الطرح لي�صبح الت�سا�ؤل «عن االعتقاد يف �أنّ اللغة عجزت عن تكوين
لفظ منها قاد ٍر على ت�أدية املعنى الذي فيها» (ال�صفحة نف�سها) .ف�ضال
ٍ
عن �أنّ ق�صور القدرة اللفظية منج ّر عن عدم مطاوعة جهاز النطق (�أو
الذهني ،فاللغة «مقتـنع ٌة ب�أنّ الأع�ضا َء
الرموز الكتابية) لمِ ا عليه املعنى
ّ
حمدود ُة القدر ِة على ت�أدية خا�ص ّية الت�ساوي يف داللة البنية ،لمِ َا تقت�ضيه
من ترتيب على ّ
خط الزمان»( )6يف حني �أنّ الت�ساوي يقع يف الذهن معنى
نجما لأنّ هذا اجلهاز «ال يقبل فزيولوجيا �إ ّال
كل ّي ًا ُيخرجه جها ُز النطق ُم َّ
�إنتاج لفظ واحد [يف الوقت نف�سه]»(.)7
ينتقل ال�شريف �إثر ذلك �إىل حتديد بع�ض املفاهيم الرئي�سة يف
البحث ،فريى �إمكان اعتبار ال�شرط مقول ًة( )8ويعترب �أنّ التفكري يف هذا
الإمكان «يطرح �إمكان اعتبار النحو م�سيرّ ًا مبقوالت تتحدد يف اللغة
حتديد ًا م�ستق ًال عن �صلتها بالألفاظ الدا ّلة عليها»( .)9والحظ الباحث،
التقليدي وال�شرط يف
العربي
يف �سياق مقارنة بني ال�شرط يف النحو
ّ
ّ
الأنحاء التقليدية الغربية� ،أنّ ال�شرط «عندهم مقول ٌة ت�صنيفي ٌة لفظي ٌة،
التقليدي»( )10ومع
ولي�ست دالل ًة خال�ص ًة ،كما هو احلال يف نحونا
ّ
هذا االختالف ،ورغم �أنّ «اللغات خمتلفة يف خ�صائ�صها اجلدولية
الت�صريفية ،فهي ال تختلف يف ق�ض ّية العالقة بني البنية ال�صرفية وداللة
ال�شرط»(.)11
القائم على عدم ت�صنيف الأبنية �إذ يرى
ويعر�ض الباحث افرتا�ضه
َ
«�أنّ اعتماد ال�شرط للبحث يف العالقة بني البنية وداللتها يقت�ضي عدم
ت�صنيف الأبنية ،فك ّل ت�صنيف عم ٌل ُع ْرف ٌّـي ي�ؤ ّدي حتما �إىل قطع العالقة
ج ـ ــذور بني الأبنية امل�شرتكة يف داللة ما»( )12وباملقابل ي�ستخل�ص ال�شريف ،بعد �أن
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�ضرب �أمثل ًة كثري ًة� ،أنّ بنى خمتلفة كثرية تعبرّ عن «بنية داللية» م�شرتكة
بني الأبنية املختلفة .وميكن «�أن تكون هذه البنية الداللية امل�شرتكة []...
بني ًة داللية متك ّونة من عنا�صر داللية بينها عالقة داللية هي �أي�ضا بنية
داللة ،عنا�ص ُرها الب�سيط ُة َم ُقول ّي ٌة»(.)13
وي�صل الباحث �إىل الإقرار حد�سي ًا «�أنّ البنية الداللية ينبغي �أن
توافق البنية الإعرابية والعك�س»( .)14ويعر�ض ال�شريف �إىل «ق�صور
ال�صناعي عن ا�ستيعاب البنية الداللية النحوية امل�سيرّ ة للأبنية
املنطق
ّ
مف�سر ًا ذلك بقوله «فال�صياغة املنطقية ّ
تدل على
املو�سومة لفظ ًا»(ّ )15
اللب�س يف ال�صياغة وال تعبرّ عن احلكم عليها ب�أ ّنها ملتب�سة»( )16وباملقابل
ف�إنّ اللغة الطبيعية «ت�ستطيع �أن تقول عن نف�سها ،بوا�سطة املتك ّلم�« ،إنّ
�صياغتي ملتب�سة ،وذلك با�ستعمالها لهذا القول الذي نقبله على �أ ّنه ُح ْكم
َم ُ�صوغ يف �صياغة غري ملتب�سة»»(.)17
وي�شري الباحث ،يف �سياق ع ْر�ضه حماوالت املناطقة والريا�ضيني
ا�ستيعاب اللغة يف �صورة مناذج منطقية ت�ستفرغ طاقات الأجزاء اللغوية
تو�صل �إىل بنية ال�شرط،
جزءا جزءا� ،إىل اعتقاده «�أنّ عقل الإن�سان قد ّ
تقريبي للظواهر ال�شر�سة يف
يف مرحلة بدائية ج ّدا ،ليك ّون �أ ّول قيد
ّ
الكون»(.)18
• البنية النحوية والبنية املنطقية:
يقول ال�شريف« :من الثابت �إذن �أنّ �إجنازا مع ّينا من البنية
الإعرابية:
مبتد�أ  +خرب
وهو الإجناز املح ّقق للجملة «ك ّل الرجال م ّيتون» �إجناز قد ح ّمل
هذه البنية الوظائفية [مبتد�أ  +خرب] داللة ت�ؤ ّديها بنية تعترب يف النحو ج ـ ــذور
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من �أبنية ال�شرط( .)19ويخل�ص �إىل �أنّ «الداللة [هي] عالقة بينْ بنيتينْ
[ولي�ست] م�ضمون ًا قاب ًال للت�ش ّكل بالرمز
املنطقي»( )20ويالحظ �أنّ
ّ
«جزء ًا من داللة اجلملة ال�شرطية م�ستق ّر يف كونها قابلة للتم ّثل يف جملة
ا�سمية تقابلها .كما �أنّ جزء ًا من داللة اجلملة ال�شرطية م�ستق ّر يف كونها
قابل ًة للتم ّثل يف جملة ا�سمية تقابلها .كما �أنّ جزء ًا من داللة اجلملة
ال�شرطية م�ستق ّر يف كونها قابلة للتم ّثل يف جملة ا�سمية تقابلها .وهذا
يعني �أنّ متثيل الداللة غري ممكن بدون عملية دورية بني بنيتني نحويتني
على الأق ّل .ذلك يقع متام ًا على غرار ما يقع يف داللة الألفاظ يف املعجم،
حيث مت ّثل داللة ك ّل لفظة بدالالت �ألفاظ �أخرى ،هي بدورها يف حاجة
�إىل اللفظة امل�شروحة حتى ُت�شرح»( )21وي�شري ال�شريف �إىل �أ ّنه ي�سلك
خ�ضم حركة ل�سانية عاملية
اجتاه ًا معاك�س ًا متام ًا لالجتاه العا ّم ،فـ «يف ّ
ويلح الباحث
تريد م�سك الداللة با�ستيعاب عالقة اللغة من داللة»(ّ )22
على الفكرة الأ�سا�سية التي يدافع عنها« :الداللة فو�ضى ال تحُ �صر ومه ّمة
الل�سانيات �أن تق ّدم القواعد املو ّلدة للفو�ضى الداللية ال القواعد احلا�صرة
لها»( )23ويعر�ض ال�شريف لبع�ض �آراء له طريفة ،لي�ست متينة ال�صلة
ب�أطروحته عن ال�شرط ،ولكنها تبينّ وقوفه على �أ�صول التقاطع والتـنابذ
النحوي اخلفية وبني املناهج الل�سانية والتداولية
بني م�صادرات الرتاث
ّ
احلديثة وما تقوم عليه من �أطروحات ومقاربات ،وعر�ض الباحث هذه
الآراء يف �شكل افرتا�ضات ،منها:
 النحاة العرب ،يف معاجلتهم للعالقة بني البنية وداللتها ،مل يهت ّموااخلارجي لها ،بل اعتربوا �أنّ داللة بنية نحوية ما ،ترت ّكز يف
بامل�ضمون
ّ
قدر ببنية نحوية �أخرى .ويرى الباحث �أنّ ذلك قد ّمت
كونها قابلة لأن ُت َّ
و�صفي �ساذج مل يبلغ الن�ضج
إجرائي
التنظريي(.)24
ّ
ّ
يف �إطار � ّ
ج ـ ــذور  -ح ّدد النحاة العرب الداللة النحوية من زاوية ح�ضور املتك ّلم نحويا ال
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بالغي ًا ،يف البنية ،وذلك باعتباره من�شئ ًا م�ؤ�س�س ًا للبنية من داخلها ،ال
باعتباره من�شئ ًا خارجي ًا تارك ًا �أثره يف البنية كما هو الأمر يف البالغة.
إعرابي نف�سها ،وهي مبادئ تقوم على
ويت�ضح ذلك يف مبادئ العمل ال ّ
النحوي من �إن�شاء املتكلم و�أنّ ظواهر العمل ك ّلها ُ�ص َور من دور
�أنّ العمل
ّ
املتك ّلم فيها (ابن ج ّني ،اخل�صائ�ص� /I ،ص ،110الإ�سرتاباذي� ،شرح
اخللفي مل ينجحوا يف التعبري
الكافية� /I ،ص� )63إ ّال �أنّ هذا املوقف
ّ
عنه كما ينبغي ،وف�شلهم يف الو�صول بهذه الفكرة �إىل �أق�صاها ،هو
الذي �أوهم ابن م�ضاء ودار�سيه ب�أ ّنهم مل يعتربوا هذا اجلانب(.)25
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وي�شري الأ�ستاذ ال�شريف �إىل �أنّ «فكرة التحويل» كانت ت�سعى ب�إدخال
احلركة التحويلية �إىل ا�ستيعاب عالقات بنيوية بني الأ�صناف البنيوية،
مب ّينا �أنّ هذه العالقات يف �أ�سا�سها ُحد�ست اعتماد ًا على املعنى ،وهذا ما
يف�سر �أنّ فكرة التحويل �أ ّدت بطبيعتها �إىل �إعادة االعتبار للمعنى(.)26
ّ
ويت�ساءل الباحث «�إذا كان املعنى يقت�ضي ت�ص ّورا حركيا للغة ،فهل من
الفعلي عند
متج�سد ًة �إ ّال يف ا�ستعمالها
الالزم �أ ّال تكون احلركة اللغوية ّ
ّ
النحوي لي�س جمموعة من
التخاطب؟» ويجيب «يف ر�أينا �أنّ النظام
ّ
العالقات واملنظومات اجلامدة� .إ ّنه نظام متح ّرك ،وحركته �سابقة
عب حرك ّية القول .ف�إن كانت
للتخاطب .بل لو مل يكن كذلك لمَ َا ا�ست ْو َ
النظريات النحو ّية� ،أو بع�ضها ،غري م�ص ّورة لهذه احلركة ل�سيطرة
الت�ص ّور ال�سكو ّ
ين عليها ،فذلك دليل على عدم قدرتها على و�صف اللغة،
ال غري»(.)27
• يف االختيارات اال�صطالحية( :)28الإعراب والرتكيب منوذجاً:

تبدو م�س�ألة امل�صطلح يف الل�سانيات من �أعو�ص امل�سائل ،ذلك �أنّ اخلو�ض
فيها ال يرجى منه غالبا حلول حقيقية ،بل كان كل ذي قول فيها ينزع نحو ج ـ ــذور
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تزكية قوله و�إقامة الدالئل على �صالحه وفاعليته مقابل الغ�ض من �سائر
البدائل.
و�إذا كان ّاطراح امل�س�ألة جانب ًا ومغادرتها وادعاء �إن ق�ضاياها
مفتعلة ال تتجاوز �شكلية الت�سمية فهي ال تتناول الأمور الل�سانية يف
عمقها بل هي تقت�صر على الو�سم اللفظي� ،إذا كان ذلك مما يحتاج �إىل
نقا�ش مطول ،ف�إ ّننا نكتفي يف هذا ال�سياق بالإ�شارة �إىل �أنّ ق�ضية عالقة
الأ�سماء والأ�شياء هي من �أقدم الق�ضايا الفكرية التي �شغلت الفال�سفة
والنحاة وغريهم ،فعزل الأ�سماء عن الأ�شياء واعتبار الأوىل �أمر ًا ثانوي ًا،
�إمنا هو قول مموه لأن ما مل ي�سم ،فال دليل على وجوده اللغوي ،ومن
ثمة الفكري �إذا كنا نعتقد �أ ّال وجود لفكر خارج دائـرة اللغـة [و�إن رب�أنـا
ـعي �صـارم ،ما ّ
انفك يتبينّ غل ّوه يف الن�أي
ب�أنفـ�سنا عن اتّخاذ موقـف و�ض ّ
عن الر�شد!].
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غري �أنّ م�س�ألة امل�صطلح قد تتفرع وت�شعب �إىل م�سائل جزئية ذات
طابع تقني ككيفية توليد امل�صطلح و�سبل التعميم وما �إىل ذلك ،مما
نكتفي منه بطرح منوذج تطبيقي ،يتجاوز �أ�شكال االختالف ال�شكلي �إىل
تغاير يف اخللفيات واملعرف امل�ستـند �إليها يف ترجيح بديل ا�صطالحي
على �آخر.
أهم من الت�سمية ،هو تعليل اختيارها دون غريها مما هو مقرتح
لع ّل � ّ
�أو مهجور ،حتى نقبل على بينة ونرف�ض عن ب ّينة كذلك �أ ّما الت�سليم
ب�صحة البديل اال�صطالحي منذ املنطلق فلي�س عم ًال علمي ًا.
ّ
التطبيقي الذي �سنتناوله بالدر�س يف هذا املقال،
�أ ّما النموذج
ّ
أعجمي فقد اختلف العرب املحدثون
ج ـ ــذور فيتمثل يف م�صطلح ( )Syntaxeال ّ
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يف نقله �إىل العربية بني تركيب و�إعراب ومنهم من يع ّربه بكتابة حروفه
باحلرف العربي فيقول� :سانتاك�س.
يقول الأ�ستاذ حممد �صالح الدين ال�شريف« :نق ّرر بدون تف�سري
وال تعليل �أنّ درا�سة الرتكيب ت�س ّمى يف هذا املجال النحوي الوا�سع بعلم
الإعراب» .ونعترب حرية بع�ض الل�سانيني يف ترجمة ( ،)syntaxeم�ضيعة
للوقت نابعة من �سوء فهم للإعراب وللأ�سباب املو�ضوعية التي دفعت
املتقدمني �إىل االهتمام بالعالمات الإعرابية ،كما نعترب الرتجمات
الو�صفي
اجلديدة املقرتحة مانعة لنا،متى �أخذنا بها ،من ا�ستغالل الرثاء
ّ
امللت�صق بكلمة «�إعراب».
ولنا على هذا الإقرار الوا�ضح ع ّد ُة مالحظات نرمي عربها �إىل
ب�سط الق�ضية بطريقة حتليلية:
يعترب الأ�ستاذ ال�شريف �أنّ م�صطلح «الإعراب» الرتاثي ي�ؤ ّدي متاما
م�صطلح ( ،)Syntaxeفال حاجة �إىل اتخاذ م�صطلح «الرتكيب» بد ًال
عنه .ويعزو �سبب �إعرا�ض كثري من الباحثني عربا وم�ست�شرقني عن
اعتبار الإعراب هو ذاته (� )Syntaxeإىل �أنّ م�صطلح الإعراب قد جرى
يف الرتاث النحوي جمرى حركات �أواخر الكلم :كقولك :ما �إعراب زيد
يف مات زيد؟ فتجيب :هو مرفوع ،وقد ي�ستعمل الإعراب ال مبعنى احلركة
الأخرية يف الكلمة ،بل مبعنى الوظيفة النحوية ،ويف ال�صدد نذكر �إعراب
اجلملة واملق�صود بذلك حتديد وظائف كلماتها.
ويرى الأ�ستاذ ال�شريف �أن هذا الوجه يف ا�ستعمال م�صطلح الإعراب،
�إمنا كان من جهة املجاز ال احلقيقة :فقولك (ما �إعراب زيد) �إمنا هو
اخت�صار يتو�سل باملجاز املر�سل فيحذف عبارة (عالمة) ويقت�صر على
(�إعراب كما يحذف عبارة (كلمة) ،ف�أ�صل التعبري هو قوله (ما عالمة
ج ـ ــذور
�إعراب كلمة زيد).
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فحذف الكلمتني ال�سابقة لكلمة (�إعراب) والالحقة لها اقت�صاد ًا
و�إبقا�ؤها هي لكونها  -فيما يرى � -أدنى �إىل قيمة املفهوم النحوي من
الأخريني ،فـ (عالمة) و(كلمة) جتريان على ل�سان النحاة كما على ل�سان
غريهم ومن ثمة فـ (�إعراب) �أدنى منهما �إىل ال�سياق و�أل�صق مبو�ضوع
متح�ضت لال�ستعمال النحوي (على الأقل يف م�ستوى
ال�س�ؤال ،مبا �أ ّنها ّ
�صحفي ل ّلفظة يف �صيغة الفعل
امل�صدر ،وذلك ملا يح�ضرنا من ا�ستخدام
ّ
(�إعراب عن ر�أيه).
و�إ�ضافة �إىل �أنّ يف احلذف اقت�صادا ،ف�إنّ فيه تكثريا للمعنى كذلك
فجواب ال�س�ؤال( :ما عالمة �إعراب كلمة زيد؟) ،يجوز �أن يكون بذكر
عالمة الإعراب ،مثلما يحتمل �أن يكون الوظيفة النحوية ،ولعل الوظيفة،
هي الأ ْوىل يف االعتبار .ف ُورود عبارة (�إعراب الكلمة) وفق هذه ال�صيغة،
و�س َي لكرثة جريانه على �أل�سنة النحاة.
يت�ض ّمن حذفا ُتـ ُن ِ
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ونخل�ص من هذا التقرير على اعتبار م�صطلح الإعراب �أن�سب
املقرتحات ليقابل نظريه الفرن�سي ( )syntaxeعلى �أن الذي يتد ّبر
متمح�ضة
عبارة (�إعراب القر�آن) التي جرت لدى عدد من امل�ؤ ّلفني ّ
للوظيفة النحوية دون �سائر اهتمامات علم «ال�سنتاك�س» ،قد يقف
على �أنّ �إجراء م�صطلح (�إعراب) على ذلك «اجلزء من النحو الذي
ندر�س به الرتاكيب التي تكون اجلملة ،والكلمات داخل تلك الرتاكيب �أو
العالقات بني اجلمل» (وهذا هو تعريف «ال�سنتاك�س» مرتجم ًا عن �أحد
جمازي من نحو
املعاجم الفرن�سية [� ،)]Le petit robertإمنا هو �إجراء
ّ
املجاز املر�سل الذي عالقته جزئية �إذ يخت�ص الإعراب  -ح�سب وجهة
النظر والتف�سري هذه  -بالوظائف ،ف�إطالقه على «النظم» والعالقات بني
ج ـ ــذور الرتاكيب واجلمل �إمنا هو تو�سيع جمازي مل يكن يف �أ�صل اال�ستعمال.

صابر احلباشة

37

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ج  -فنحن �أمام وجهتي نظر متعار�ضتني تنظران �إىل م�صطلح الإعراب
بطريقتني متقابلتني :فوجهة النظر الأوىل تتلخ�ص يف الت�سوية بني
الإعراب و«ال�سنتاك�س» فيكون:
الإعراب = «ال�سنتاك�س»
�أما وجهة النظر الثانية ،فتعترب �أن الإعراب يطلق يف الأ�صل على فرع
من «ال�سنتاك�س» مل ي�ستقل عنه ولي�س موازيا له باال�ستتباع فيكون جمال
اهتمام الإعراب مت�ض َّم ًنا يف جمال اهتمام «ال�سنتاك�س» بال عك�س:
«ال�سنتاك�س الإعراب
د  -ووجهة النظر الثانية هذه �إمنا هي يف حقيقة الأمر �ضرب من
االعرتا�ض على الت�سوية بني الإعراب و«ال�سنتاك�س» غري �أنها
ال تقرتح بدي ًال ذلك �أن وجه اعرتا�ضها على م�صطلح الإعراب
ين�سحب كذلك على م�صطلح الرتكيب �أو الرتكيبية بنف�س الطريقة
تقريب ًا.
هـ  -نرى �أن من وجوه االلتبا�س يف هذا «العراك اال�صطالحي» ،ما نعتربه
�إ�سقاط ًا مل�صادرة �أولية على مو�ضوع النظر تتمثل يف اعتقاد وجود
نظري عربي يطابق مفهوم ( )syntaxeيف الفرن�سية والإنكليزية
تـنتميان �إىل عائلة اللغات الهند� -أوروبية ،ف�إن الأوىل لغة �إعرابية،
�أما الأخريان فغري �إعرابيتني ،مما ي�ستوجب مزيد تدقيق الفوارق
بني (�إعراب) و(:)syntaxe
 الإعراب يف العربية ،يهتم بحركات �أواخر الكلم (كما يهتمبالوظائف )...وهذا الأمر غري وارد يف م�صطلح ( )syntaxeملا
ذكرناه من كون الفرن�سية مثال ال تعتني ب�أواخر الكلم.
يهتم بـ «العالقات بني اجلمل» وهو مبحث
 ( )syntaxeيف الفرن�سية ّخارج عن اهتمام (الإعراب) بل هو منظم �إىل املباحث البالغية يف ج ـ ــذور
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علم املعاين :و�إن كانت البالغة عند اجلرجاين دائرة عميقة ال�صالت
بالإعراب وذلك بالنظر �إىل نظرية النظم.
فهاتان النقطتان تبينان تداخل الق�ضية� ،إذ بع�ض جماالت اهتمام
الإعراب مفقودة يف  syntaxeوبع�ض اهتمامات  Syntaxeال مدخل لها
يف الإعراب.
و � -ألي�س من الأوىل عدم �إق�صاء الرتكيب والرتكيبية م�صطلحني واردين
ميكن ا�ستعمالهما �إىل جانب م�صطلح الإعراب نظائر لـSyntaxe
دون �أن يكون ذلك مظ ّنة اخللط بني ثالثتها واعتبارها مرتادفة
ترادُف الليث والأ�سد [�أو تواط�ؤهما!]؟.
ف�إذا ا�ستعملنا الإعراب واعني بكونه امل�صطلح املكر�س امل�ستقر
يف الرتاث النحوي العربي وبكونه متعلقا باحلاالت الإعرابية خا�صة،
وا�ستعملنا الرتكيب منتبهني �إىل �أنه قدمي �أي�ضا غري �أن �إجراءه جمرى
ا�صطالحيا ال�سم العلم لي�س �أمرا ثابتا (فيما نعلم) وله تعلق بالرتاكيب
خا�صة ،قلت �إذا ا�ستعملناهما على هذه ال�صورة الدقيقة كان الإجراء
الإ�صالحي �أو�ضح و�شبهة اخللط والغلط �أبعد.
وملا كان هذا املقال مقت�صرا على مناق�شة امل�صطلحات دون التع ّمق
يف م�سائل النحو والل�سانيات التي تزخر بها املفاهيم ،ف�إ ّننا نكتفي يف
هذا ال�سياق ب�إيراد تقرير ذكره الأ�ستاذ ال�شريف (مرجع �سابق ) يقارن
فيه بني النحو العربي والأنحاء الغربية على �ضوء �أعمال النحاة ونقادهم
يف ما يتعلق ب�أهمية مفهوم الرتكيب يف النحو.
يقول الأ�ستاذ ال�شريف« :فقد كان نحاتنا �أ�ش ّد الت�صاق ًا من الغربييني
مبفهوم الرتكيب يف النحو على خالف ما يعتقد الدار�سون املُ�س ِقطون لنقد
الغربيني املحدثني لأنحائهم التقليدية على نحونا التقليدي» .مثل هذه
ج ـ ــذور املالحظة ،تدعونا �إىل مراجعة منهج التعامل ال�سائد يف معاجلة الرتاث،
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وذلك �أنّ بريق الدرا�سات الغربية ،قد خدع كثري ًا من الدار�سني العرب،
فاختلبوا به وجعلوا يطبقون املناهج الغربية تطبيقا حرفيا «�أعمى» دون
انكباب حقيقي على املدونة الرتاثية ،مما ي�ؤدي �إىل بحث عن موا�ضع
اهتمام املنهج الغربي ،ال عن تف�صيالت املبحث الأ�صيل ،وذلك رغبة
جاحمة يف جتاوز دركات التك ّل�س التي ظن �إن النحو قد تخبط فيها ،حتى
�أنّ كثريا من النظار راحوا يعتربونه علم ًا «طاب واحرتق» كناية جما ًال �إال
�أفا�ضوا فيه القول ورمبا ف�صلوا يف كثري من امل�سائل ف�ص ًال با ّت ًا ال يحتاج
�إىل الفح�ص واملراجعة .من هنا كانت احلاجة �إىل اال�ستفادة النقدية
من طرائق املدار�س الل�سانية املعا�صرة .وقد �ألهمت الدار�سني باعتبار �أن
مباحثهم مادة خام ميكن �أن ُت�ست�صلح على �ضوء النظريات الطارفة دون
ا ّدعاء الو�صاية التا ّمة على هذا الر�صيد الرتاثي الذي مازال يف حاجة
�إىل ال�سرب والك�شف الر�صني دون مزالق الإ�سقاط واالجرتار والتهومي.
• �أطروحة ال�شريف عند الباحثني :خالد ميالد منوذجاً:
متح كثري من الباحثني يف اللغة العربية داخل اجلامعة التون�سية
بالأ�سا�س من الأفق الذي فتحه ال�شريف ،وم ّثل بالن�سبة �إليهم منوا ًال
ُيحتذى ور�أي ًا ُيعتمد يف قراءة نظام اللغة العربية .ومن الذي �أفادوا
من �أطروحته نذكر الأ�ستاذ خالد ميالد ،حيث كان عمل ال�شريف بارزا
يف �أطروحته« :الإن�شاء يف العربية بني الرتكيب والداللة :درا�سة نحوية
تداولية» وقد �أفرد ميالد ق�سم ًا مه ّم ًا من عمله لعر�ض �أفكار ال�شريف،
تو�صل �إليه  -يف نظره  -من نتائج ،على النحو الآتي:
وقد ق ّدم � ّ
أهم ما ّ
�أ ّما �أطروحة الأ�ستاذ حممد �صالح الدين ال�شريف «مفهوم ال�شرط
وجوابه وما يطرحه من ق�ضايا يف معاجلة العالقة بني الأبنية النحوية
النحوي ومركز ّيته
والداللية» فهي درا�سة اعتـنى فيها �صاحبها بالإن�شاء
ّ
ج ـ ــذور
النحوي الدال ّ
يل املج ّرد.
يف املنوال
ّ
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وقد عر�ض ال�شريف للإن�شاء باعتباره مو�ضعا قا ّر ًا وحموري ًا يف
البنية النحوية الداللية املجردة ،وهو الذي يحكم حركة الأبنية يف مدها
وجزرها ودورانها وتكرارها وتوليد بع�ضها لبع�ض.
ومن النتائج امله ّمة التي تو�صل �إليها ال�شريف �أنه:
 ال وجود للداللة خارج الت�شكل النحوي للبنية� .إنّ البنية النحويةحتكمها عالقات هي يف ذاتها معان ي�سيطر بع�ضها على بع�ض،
فتتدافع وتت�شارط وت�سرت�سل م�سرية يف كل ذلك ب�شحنة وجودية
�إن�شائية ت�صور اعتقاد املتكلم .وقد بني ال�شريف �أن اللفظ الأول يبد�أ
من �أبنية اال�شتقاق ويتج�سد �إعرابي ًا يف البنية الت�صريفية �أي البنية
الإعرابية امل�صرفة.
 البنية الإعرابية املج ّردة م�سيرّ ة يف �صدرها ب�شحنة وجودية �إن�شائيةمتثل اعتقاد املتكلم وهي بنية حتكمها عالقات حملية هي يف ذاتها
عالقات �إن�شائية حدثية بحيث يتط ّلب كل عن�صر جديد يف البنية
النحوية عالقة جديدة هي حدث �إن�شائي جديد .وقد تبني الأ�ستاذ
ميالد �أنّ معنى الإن�شاء عند ال�شريف يجاوز املقابلة بني الإن�شاء
واخلرب .يقول�« :إذا �أردنا �أن نقرب معنى الإن�شاء عندنا فهو يف النهاية
الإن�شاء الذي على �أ�سا�سه يكون الإن�شاء واخلرب البالغيان ،فهو �إن�شاء
(�أي الإن�شاء واخلرب)» .فالإن�شاء عند ال�شريف ملت�صق مبجال النحو
يف �أ�سا�سه املجرد .وقد بينّ الباحث �أنّ «الإن�شاء الو�ضعي النحوي» يف
منوال ال�شريف يوافق م�صطلح الإعراب يف النظرية اللغوية الرتاثية،
و�أنّ حم ّل احلدث الإن�شائي يوافق حم ّل العامل الإعرابي.
ويالحظ الأ�ستاذ ميالد �أنّ «يف عمل ال�شريف ما ّ
يدل على �أ ّنه
ا�ستخدم م�صطلح الإن�شاء لرت�سيخ نظرية العمل الإعرابي ال للإعرا�ض
عنها ،ترجم مفهوم الإعراب بالإن�شاء لت�أ�صيل مركزيته وبيان مك ّونات
ج ـ ــذور جماله يف البنية النحوية املج ّردة».
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فال�شريف مي ّهد ل�ضرب من ال�صياغة ال�صورية حلركة تو ّلد املعاين
البالغية انطالقا من القيمة الوجودية �أو القيمة الإمكانية التي ت�أخذها
إن�شائي.
وظيفة املح ّل الوجودي يف جمال احلدث ال ّ
وقد �أ�شار الباحث �إىل �أ ّنه يتب ّنى جملة امل�سار الذي ّ
خطه ال�شريف
لبيان �سلطة «الإن�شاء الو�ضعي» ،مب ّينا �أ ّنه �سي�سعى �إىل �إعادة �ش ّده �إىل
الو�ضعي
م�صطلحات النظرية الرتاثية كما �سيقوم بت�صريف الإن�شاء
ّ
العاملي
�إن�شاء قوليا متو ّلد ًا عن حركة البنية النحوية ذاتها يف متّجهها
ّ
من جهة ومتّجهها اللفظي الإجنازي من جهة ثانية .
• املنوال النحوي واملنوال البالغي:
تبدو �أفكار ال�شريف مفيدة يف مناق�شة بع�ض الطروحات اال�ست�شراقية،
من ذلك ما ي�شري بوها�س وجماعته �إليه من التناق�ض القائم بني املنوالني
املخت�صني
النحوي
والبالغي يف حتليل امللفوظات .يقولون� ]...[« :إنّ
ّ
ّ
ّ
يف علم املعاين ،قد ط ّوروا منوا ًال للتحليل ال�شكلي للملفوظاتُ ،تنا ِق ُ�ض
ب�ساط ُته ور�شاق ُته تعقيد التحليل التقليدي لل ّنحاة واعتباط ّيته �أحيان ًا»،
ال ّ
َ
وموقف الأ�ستاذ حممد
�شك �أنّ هذا الو�صف لتحليل النحاة يتـناق�ض
�صالح الدين ال�شريف ،فما �س ّماه بوها�س وجماعته «اعتباط ّية التحليل
«متحل ال ّنحاة» وقد بينّ الأ�ستاذ ال�شريف
�أحيان ًا» قد ُيق�صد منه ما ي�س ّمى ُّ
�أنّ اعتماد ال ّنحاة �أ�شكا ًال نحو ّية نادرة ومع ّقدة �أحيان ًا �إنمّ ا هو «اختيار
ذو قيمة منهج ّية� ،إذا كان الق�ص ُد منه مث ًال اختيار قدرة النظر ّية على
التك ّهن بالظواهر قبل مالحظتها وو�ضعها» ،وي�ستنتج الأ�ستاذ ال�شريف
قائ ًال« :فلي�ست اجلملة [ ]...ت�أدي ًة عفو ّي ًة ملعنى [ ،]...بل ت�أدي ٌة مبحوث
عنها ومق ّننة ٍ ّ
�سي بنظر ّية نحو ّية ذات �أبعاد
بتم�ش
منهجي وا�ضح ُم َرّ
ّ
تطبيق ّية يف معاجلة ال ّن�صو�ص الأدب ّية بحث ًا عن معناها ،وال ّن�صو�ص
ج ـ ــذور
ّ
ال�شرع ّية احرتاز ًا من اخلط ِ�أ يف فهم �أحكامها».
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وكي ال يكون النقد املتّجه �إىل موقف بوها�س وجماعته اتّهام ًا لل ّنوايا
�أو رج ًما بالغيب ،نعر�ض ت�ص ّورهم لتم ّيز التحليل البيا ّ
ين للم�شتغلني بعلم
املعاين عن التحليل النحوي ،يقولون« :هذا املنوال الذي نكت�شف عنا�صره
الرئي�سة عند اجلرجاين ،يقوم على بع�ض املفا�صل الوظيفية الأ�سا�س
التي ميكن تلخي�صها كما يلي:
( )1ك ّل ملفوظ ب�سيط يتك ّون من عالقة �إ�سنادية بني م�سند �إليه
و ُم�سند.
( )2يف ك ّل ملفوظ ،ما خرج عن امل�سند �إليه وامل�سند ،فهو قيد يت�س ّلط
على امل�سند �إليه �أو على امل�سند �أو على العالقة الإ�سنادية .ويحمل
ح�ص ًرا ل ّلفظ الذي يتع ّلق به.
هذا القيد ْ
( )3عمل ّية التقييد ميكن تكرارها� ،أي �إنّ قيدً ا يمُ كن �أن ُي�س ّلط على قيد
�آخر.
( )4ك ّل ملفوظ مع ّقد ُيح ّلل �إىل �إ�سناد ب�سيط واحد تتع ّلق به عمل ّية تقييد
واحدة �أو �أكرث ،وتكون للعملية تلك بنية �إ�سناد ّية هي الأخرى.
اال�سمي (التعريف ،النعوت،
وكذلك عمل ّيات التخ�صي�ص للمر ّكب
ّ
الإ�ضافة ،البدل� ،إلخ ،)...هي قيود تت�س ّلط على امل�سند �إليه �أو
على ا�سم �آخر .وباملثل ف�إنّ املفاعيل ب�أنواعها ،هي عمل ّية قيد على
امل�سند� .أخ ًريا ف�إنّ ملفوظ ًا مع ّقدً ا كال�شرط مث ًالُ ،يح َّلل �إىل جواب
إ�سنادي].
ال�شرط [�إ�سناد ب�سيط] يتع ّلق به ال�شرط [قي ٌد �
ّ
هذا املنوال لتحليل امللفوظات القائم على الثنائية :الإ�سناد والقيود،
واقي بني املحتوى الق�ضوي والأحوال [الأمناط/
لي�س التمييز ال ّر ّ
اليوم ُ
بع�ض
الكيف ّيات]  -كما ال يخفى  -وهو التمييز الذي ا�ستعادته َ
املدار�س ال ّل�سانية .ومع ذلك ،فال �شيء ي�سمح ،يف احلالة ال ّراهنة
ج ـ ــذور للمعارف ،باعتبار هذا التوازي� ،ضر ًبا من االقرتا�ض [االقتبا�س].
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ومهما يكن من �أمر ،ف�إنّ هذه املقاربة الوظيفية لبنية امللفوظات
ت�سمح يف الواقع بتحاليل �أب�سط و�أكرث �إقناع ًا �شك ًال وم�ضمون ًا من ثقل الآلة
املنطق ّية النحو ّية التي �آل �إىل ا�ستعمالها ال ّنحاة العرب املت�أخرون».
قد يكون املوقف الذي ننقله عن بوها�س (وغريه) ُمغري ًا بع�ض
ال�شيء مبا �أ ّنه ُين�صف البيانيني امل�شتغلني بعلم املعاين و ُيربز مواطن
الإ�ضافة احل ّقة يف املنوال الذي اتّخذوه لهم .غري �أنّ هذا املوقف �سرعان
ي�ستفهم �إنكار ّي ًا عن قيام موقف
ما يفقد بريقه �إن نحن واجهناه بنقد
ُ
بوها�س على التفريق
التقابلي بني املنوالني النحوي والبالغي ،واحلال �أنّ
ّ
البالغيني �أنف�سهم يتح ّدثون عن التداخل بني ال ِع ْلمني ،بل �أكرث من ذلك:
�ألي�س اجلرجاين نحو ّي ًا قبل �أن يكون بيان ّي ًا؟ ّثم �إنّ ما ُو�صف به منهج
ال ّنحاة من �سيطرة الآلة املنطقية النحوية الثقيلة عليه ،ين�سحب ـ كما
هديه
ال�سكاكي يف تقنينه البالغي وقد �سار على ْ
هو �شائع ـ على منهج ّ
البالغيون املت� ّأخرون.
ولع ّل ه�شا�شة هذا الطرح قد جعلت �أ�صحابه يق ّللون من �ش�أن ما
توهموه من انزياح املنهج
ن�سب
ا ّدعوه قارئني ما ّ
البالغي قراءة تاريخية ُت ِّ
ّ
الأمر وتعيد الد ّر �إىل مكمنه� ،إذ ي�ستدرك بوها�س َومن معه قائلني:
«ومع ذلك ينبغي �أن ُن�شري �إىل �أنّ هذين املنوالينْ مل يدخال يف �صراع يف
الثقافة العربية :رغم �أنّ ل ِعلم املعاين نزعة احللول حم ّل النحو ،بالق ّوة
[ال بالفعل] (وبع�ض ال�صفحات [يف دالئل الإعجاز] للجرجاين ُتل َّمح
تلميحا) ،ف َل َك ْونها ُولدت مت� ّأخرة ج ّد ًا ،ف�إ ّنها مل تكن لتتم ّكن
�إىل ذلك ً
اجتماع ّي ًا من تهديد مكانة هذا الفنّ [النحو] يف ال�صرح الثقايف
[العربي]» .
ّ
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( )1حممد �صالح الدين ال�شريف هو �أ�ستاذ التعليم العايل يف اللغة والل�سانيات العربية بكلية الآداب
والفنون والإن�سانيات بجامعة منوبة /تون�س.
( )2ال�شرط والإن�شاء النحوي للكون� ،ص.17
( )3املرجع نف�سه� ،ص.36
( )4املرجع نف�سه� ،ص.37
( )5املرجع نف�سه� ،ص.45
( )6املرجع نف�سه� ،ص.47-46
( )7املرجع نف�سه� ،ص.46
( )8املرجع نف�سه� ،ص.67
( )9املرجع نف�سه� ،ص.70
( )10املرجع نف�سه� ،ص.73
( )11املرجع نف�سه� ،ص.75
( )12املرجع نف�سه� ،ص.83
( )13املرجع نف�سه� ،ص.91
( )14املرجع نف�سه� ،ص.92
( )15املرجع نف�سه� ،ص.95
( )16املرجع نف�سه� ،ص.99
( )17املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )18املرجع نف�سه� ،ص.101
( )19املرجع نف�سه� ،ص.157
( )20املرجع نف�سه� ،ص.158
( )21املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )22املرجع نف�سه� ،ص.164
( )23املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )24املرجع نف�سه� ،ص.170-169
( )25املرجع نف�سه� ،ص.170
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( )26املرجع نف�سه� ،ص.181
( )27املرجع نف�سه� ،ص.182
(� )28أذكر للأ�ستاذ ال�شريف �آراء ا�صطالحية متميزة ،منها ما دار �أثناء مناق�شة ر�سالتي يف �شهادة
الدرا�سات املعمقة يف اللغة والآداب العربية ،بتاريخ  18يناير  ،2003وكان مو�ضوعها «الأبعاد
التداولية يف �شروح التلخي�ص للقزويني :بع�ض �أحوال امل�سند �إليه منوذجا :من املعنى النحوي
علي يف �إجنازها الأ�ستاذ �صالح بن رم�ضان ور�أ�س اللجنة
�إىل املعنى التداويل» وقد �أ�شرف ّ
الأ�ستاذ ال�شريف وكان الفقيد الأ�ستاذ عبداهلل �صولة ع�ضو ًا مقرر ًا .يف تلك املناق�شة ،ن ّبهنا
الأ�ستاذ حممد �صالح الدين ال�شريف �إىل �أ ّنه من الأف�ضل �أن نختار ترجمة �أكرث اخت�صار ًا من
عبارة (الأعمال املت�ضمنة يف القول) وقد اخرتتُها بدي ًال لتعريب ()actes illocutoires
وهي م�صطلح (الأعمال الالقولية).
( )29وقد �صدرت يف طبعة م�شرتكة بني كلية الآداب م ّنوبة وامل�ؤ�س�سة العربية للتوزيع ،وهي الطبعة
الأوىل �سنة  2001وتقع يف � 664صفحة)� ،أي قبل �صدور �أطروحة ال�شريف بعام واحد ،لذلك
اعتمد الباحث على الن�سخة املخطوطة املوجودة يف قاعة الأطروحات بكلية الآداب والفنون
والإن�سانيات بجامعة منوبة.
( )30اعتمد ميالد الن�سخة املخطوطة من ر�سالة ال�شريف.
( )31خالد ميالد ،الإن�شاء يف العربية بني الرتكيب والداللة :درا�سة نحوية تداولية.35-34 ،
( )32املرجع نف�سه� ،ص.479
( )33املرجع نف�سه� ،ص.38-37
( )34املرجع نف�سه� ،ص.38
 (35) G. Bohas et al.: L’analyse grammaticale dans la tradition arabe cla( )36حم ّمد �صالح الدين ال�شريف :تطابق ال ّلفظ واملعنى بتوجيه ال ّن�ص �إىل ما ّ
يدل على املتك ّلم،
حوليات اجلامعة التون�س ّية ،عدد 1999 ،43م� ،ص.40
(37) G. Bohas et al. Op. cit. p.- p. 268 – 269.
(الرتجمة العربية لنا وما ورد بني مع ّقفني هو اقرتاح �آخر �أو تو�ضيح و�شرح).
(38) Op. cit. p. 270.
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sique , in. Sylvain Aurous: Histoire des idées linguistiques , Tome 1,
Pierre Mardage éditeur, Liège, Bruxelles, 1989, p.268.
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الأفعال ...و�صراع الأ�سبقية
علوي �أحمد امللجمي

(*)

قت ٍن ب� َأح ِد الأَ ْز ِم َن ِة ال َّثال َث ِة»(،)1
الفعل هو« :ما د ََّل على َمع َن ًى يف َن ِ
ف�س ِه ُم رَ ِ
ويعرفه ال�سراج ب�أنه « :ما دل على معنى وزمان وذلك الزمان �إما ما�ض
و�إما حا�ضر و�إما م�ستقبل»( ،)2ويق�سم النحاة الفعل �إىل ثالثة �أق�سام:
ما�ض وم�ضارع و �أمر على ر�أي الب�صريني ،وما�ض وم�ستقبل ودائم ،على
ر�أي الكوفيني( ،)3و�سنعتمد يف هذا املبحث تق�سيم الب�صرة ؛ وهو الأ�شهر
والأ�صح ؛ لأ�سباب لي�س هذا حملها.

ما�ض (وهو قريـب وبعـيد)
وبذا ي�صبح عندنا للفعل �أربـعة �أمثلةٍ :
وحال وم�ستقبل و�أمر ،وهو ي�أخذ حكم امل�سـتقبل� ،إذ ًا فب�إمكاننا �أن نق�سم
الفعل  -زمانـي ًا � -إىل ثالثة �أق�سام ال غري ؛ وذلـك �أن الفعل �إمنا ا�شتـق
ما�ض ملا م�ضى من
من امل�صـدر ليدل على الزمن ،وهـذه الأقـ�سام هيٍ - 1 :
(*) معيد بجامعة البيضاء  -اليمن.
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وقد عرف الفعل املا�ضي ب�أنه :الدال على اقرتان حدث بزمان قبل
حدث مقرتن ًا بزمن احلا�ضر �أو
زمانك( ،)4وامل�ضارع ب�أنه :ما دل على ٍ
امل�ستقبل» ،وي�شرتك فيه احلا�ضر وامل�ستقبل والالم يف قولك �إن زيد ًا
ليفعل خمل�صة للحال ،كال�سني �أو �سوف لال�ستقبال»( ،)5فامل�ضارع ي�صلح
طلب.
ب�صيغته للحال واال�ستقبال ،والأمر ب�أنه :ما دل على ٍ

ج ـ ــذور

48

األفعال ...وصراع األسبقية

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

الزمن- 2 ،حال« ،وال �أحد ينكر زمن احلال وهو الآن فكذلك الفعل الدال
عليه فهو وا�سطة بني املا�ضي وامل�ستقبل ...واحتج �آخرون ب�أن ما وجد من
�أجزاء الفعل �صار ما�ضي ًا وما مل يوجد فهو م�ستقبل ولي�س بينهما وا�سطة،
واجلواب �أنَّ ال َّن ْحويني يريدونَ بفعل احلال فع ًال ذا �أجزا ٍء يتَّ�ص ُل ُ
بع�ضها
ببع�ض»( ،)6وهو ما يعرب عنه بامل�ستمر - 3 .م�ستقبل :ويدخل فيه امل�ضارع
الذي دخلت عليه �أداة �أو قرينة تخل�صه لال�ستقبال ،والأمر.
«ف�إن قال قائل :ما الدليل على �أن الأزمان ثالثة حتى رتبتم الأفعال؟
قيل له :الدليل على ذلك �أن ال�شيء قد تقع العدة به فيكون متوقع ًا ،وهذا
لزمان اال�ستقبال ،ف�إذا وجد فهذا الزمان هو زمان احلال ،ف�إذا م�ضى
عليه وقتان �أو �أكرث �صار ما�ضي ًا ،فقد ح�صلت لنا مبا ذكرناه �أزمان ثالثة
 .ف�إن قال قائل  :ف�أي هذه الأزمنة �أ�سبق؟ ففيه جوابات»(� ،)7أي �أن هناك
جماالت ومقايي�س قد يتم ترتيب هذه الأفعال على �ضوئها ؟ و�إذا كان
ذلك فهل ال�صراع �سيكون على جمال واحد� ،أم �أن هناك �أكرث من جمال
و�أكرث من مقيا�س؟ وملن �ستكون الأ�سبقية يف هذه املجاالت والأزمنة؟
نحاول يف ال�سطور الآتية �أن جنيب على هذه الأ�سئلة ولو �إجابة مبدئية
للغز طاملا حري الدار�سني.
نحاول فيها �أن جند ح ًال ٍ

جم ــال ال�ص ـ ـ ــراع:

نكاد �أن جنزم �أن الباحثني  -القدماء واملحدثني  -يخلطون يف حتديد
فعل على �آخر فيه ،فمعظم ما وجدناه يف
املجال الذي يحكمون ب�أ�سبقية ٍ
هذا الباب كان عام ًا� ،أي �أن جمال وموطن �أو مقيا�س الأ�سبقية مل يحدد،
فابن ه�شام عندما يحكم ب�أ�سبقية امل�ستقبل على غريه ويرى �أن تقدمي
غريه عليه توه ٌم يتوهمه املبتدئون( )8مل يحدد ما هو املجال الذي �سبق
فيه امل�ستقبل ق�سيميه ،وجند �أن بع�ض الباحثني جزم بتقدمي امل�ستقبل
ج ـ ــذور وحدد مع ذلك جمال الأ�سبقية ،كالزجاجي  -مث ًال  -ف�إنه يقول« :اعلم
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�أن �أ�سبق الأفعال يف التقدم :الفعل امل�ستقبل لأن ال�شيء مل يكن ثم كان،
والعدم �سابق للوجود ،فهو يف التقدم منتظر  ،ثم ي�صري يف احلال ثم
ي�صري ما�ضي ًا ،فيخرب عنه باملا�ضي ف�أ�سبق الأفعال يف املرتبة :امل�ستقبل،
ثم فعل احلال ،ثم فعل املا�ضي»( )9فقد �أ�شار �إليه بقوله «والعدم �سابق
للوجود» ،ويرى غريه غري هذا الر�أي ف�صاحب �شرح الكافية البن حاجب
يرى �أن املا�ضي هو الأ�صل( ،)10ويعلل ذلك ب�أن امل�ضارع يعتل ب�إعالل
ما�ضيه ،وينقل �أبو البقاء الكمفوي يف الكليات �أن الأكرثين على �أن الأ�صل
هو احلال(.)11
ولهذا الر�أي وبنف�س النظرة الأحادية اجلانب� ،أو �أحادية املقيا�س
واملجال �إن �صح التعبري ،يناق�ش الدكتور ع�صام نور الدين �آراء ال�سابقني،
خالط ًا  -ك�سابقيه  -بني جماالت الأ�سبقية  ،ومع �أنه قد �أورد �أقوال و �أدلة
القائلني بتقدمي امل�ضارع �أو الأمر من كتب علم اللغة وتاريخ اللغات ،وهذه
الأقوال و�أدلتها تـتحدث عن جمال �آخر غري املجال الذي يتحدث عنه ابن
ه�شام والزجاجي وغريهم من القدماء واملحدثني .
فم�شكلة البحث تكمن يف عدم و�ضوع الر�ؤية ،بالن�سبة ملجال ال�صراع
وبالتايل اخللط يف جمال الأ�سبقية ،فالبد من و�ضوح جماالت ال�صراع؛
حتى يت�ضح جمال الأ�سبقية الذين نحكم فيه  -بح�سب مبا لدينا من
فعل على �آخر.
براهني و�أدلة  -على �أ�سبقية ٍ
فاملجال الذي يتحدث عنه ابن ه�شام والزجاجي غري املجال الذي
يتحدث عنه �صاحب �شرح الكافية ،وهذان املجاالن غري املجال الذي
يتحدث عنه �أبو البقاء يف كلياته ،حتى �إن ال�سيوطي يف همع الهوامع
يقول بعد �أن ذكر �آراء علماء اللغة يف �أ�صل الأفعال« :واجلمهور على �أن
الثالثة �أ�صول»( ،)12فماذا نفهم من كالم ال�سيوطي ال�سابق �إال �أن هناك
جماالت متعددة تت�صارع فيها هذه الأفعال على الأ�سبقية  ،فيكون كل
ج ـ ــذور
منها �سابق على غريه يف جمال غري الذي �سبق فيه الآخر .
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وقبل �أن نذكر هذه املجاالت البد من الإ�شارة �إىل �أن ال�سباق هنا
�سباق زمني ال غري« ،واملتقدم [الأ�سبق] بالزمان هو ما له تقدم زماين
كـتـقدم نوح على �إبراهيم عليهما ال�سالم»( ،)13وذلك �أن الفعل مركب
من احلدث والزمن ،وداللة الأفعال على الأزمنة بالت�ضمن احلا�صل
�ضمن املطابقة لأنها تدل مبوادها على احلدث ،وب�صيغها على الأزمنة،
فاحلدث والزمان كالهما يفهمان من لفظ الفعل لأن كل واحد منهما
جزء مدلوله( ،)14فالزمن ي�شكل �أحد �أهم دعامتني يف هيك الفعل� ،إىل
جانب احلدث الذي يجري وينب�سط فيه ،فال يكاد الفعل ي�أتي يف اجلملة
�إال والزمن جز�ؤه ومعناه(« ،)15ويف �أحيان قليلة جد ًا ي�أتي الفعل مفرغ ًا
من الداللة على الزمن ،كما يف �صيغة ( َف ُعل) نحو َ :ك ُر َم َ
وظ ُر َف  ،فاملراد
منها �إثبات ال�صفة ،ولي�س الإعراب عن زمن ما  ،ومثلها �صيغة ( َف ِعل)
نحو�َ :ص ِف َر و َك ِح َل»(.)16
«وهناك زمنان :الزمن الكوين �أو الفل�سفي الكمي والزمن
اللغوي ،فالأول هو الذي يعد قيا�س ًا لكمية ريا�ضية ،ويعرب عنه بالتقومي
والإخبار بال�ساعة ،والثاين هو الوقت النحوي الذي يعرب عنه بالفعل
وما �شابهه»( ،)17ويفرق الدكتور متام ح�سان بني م�صطلحي «الزمان»
و«الزمن» ،فالزمان عنده للزمن الفل�سفي ،ويقابل يف االجنليزية
 ،Timeوالزمن للزمن اللغوي ،ويقابل يف االجنليزية  ،Tenseفهما غري
مرتادفني ؛ لأن «الزمان» يدخل يف دائرة املقايي�س ،وال يدخل يف حتديد
معنى ال�صيغ املفردة ،وال يف حتديد معنى ال�صيغ يف ال�سياق ،ولي�س له
ارتباط باحلدث ،بخالف «الزمن» فهو يدخل يف دائرة التعبريات اللغوية،
ويدخل يف حتديد ال�صيغ املفردة �أو يف ال�سياق؛ �إذ له ارتباط باحلدث،
فالزمن النحوي يعد جزء ًا من معنى الفعل(.)18
ا�ستقبال ،وقد
حال �أو
ٍ
مب�ضي �أو ٍ
والبد �أن يكون هذا الزمن خم�صو� ًصا ٍ
ج ـ ــذور ق�سم ابن حزم الزمان �إىل «ثالثة �أق�سام� :أحدها مقيم وهو الذي ي�سميه
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النحويون فعل احلال ثم ما�ض ثم �آت وهو الذي ي�سميه النحويون الفعل
وجود
امل�ستقبل»( )19وهذا الفعل (احلدث والزمن املخ�صو�ص) له زمن ٍ
قبل احلدوث �أو �أثـناءه �أو بعده ،وهذا الفعل � -أي� ًضا  -مل ي�أت هكذا كام ًال
ب�أق�سامه وفروعه دفع ًة واحدة ،و�إمنا البد �أن يكون له زمن و�ضع ،و�ضعه
فيه املتكلم الأول (فاعل الكالم الأول ال فاعل احلدث الأول) قبل احلدث
�أو �أثـناءه �أو بعده ،وبهذا ي�صبح عندنا للفعل ثالثة �أزمنة (جماالت)
تواجد فيها الفعل :زمن احلدوث ،وزمن الوجود ،وزمن الو�ضع ؛ ولذلك
ي�صح عندنا �أن نقول� :أن جماالت �صراع �أ�سبقية الأفعال ثالثة :جمال
احلدوث ،جمال الوجود ،جمال الو�ضع.

 - 1جم ــال احلـ ــدوث:
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�أو ما ميكن �أن نطلق عليه (زمن احلدوث) ،احلدوث الزماين
هو كون ال�شيء م�سبوق ًا بالعدم �سبق ًا زماني ًا( ،)20فكل �أفعال اخلالئق
حادثة يف زمن خم�صو�ص ،وبح�سب تق�سيمنا للفعل بح�سب الزمن �سابق ًا
وحا�ضر (وهو فعل احلال) وم�ستقبل فاملا�ضي ما مت حدوثه
ما�ض
�إىل ٍ
ٍ
وانتهى ،واحلال ما يحدث الآن ،ومازال حدوثه م�ستمر ًا  -على ما رجحناه
 �سابق ًا  -من �أن احلال ق�سي ٌم ثالثٌ  -وامل�ستقبل وهو ما مل يحدث بعد،وبهذا يخرج امل�ستقبل من زمن احلدوث؛ لأن امل�ستقبل متوقع مل يحدث
ف�إذا حدث مل يعد م�ستقب ًال بل ي�صبح ح ً
اال ،وهكذا �إذا مت حدوثه �أ�صبح
ما�ضي ًا ،فال ميكن ت�سمية الفعل م�ستقب ًال يف حال حدوثه (�إذا دخل زمن
احلدوث) �أو �إذا مت حدوثه ،بل ي�صبح حال ًة �أخرى متام ًا.
وبهذا يخرج امل�ستقبل من هذا املجال يف ال�صراع مع ق�سيميه على
الأ�سبقية  ،ليبقى ال�صراع على هذه الرتبة بني املا�ضي واحلال� ،أيهما
ج ـ ــذور
حدث �أو ًال ؟
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وقد عرب بع�ض الباحثني القدماء ع ّما ن�سميه (حدوث ًا) بالتحقق� ،أي
�أن حدوثه قد حتقق ودخل حيز الواقع واحلقيقة؛ لذلك فهو �سابق  -على
الأ�صح عندهم  -ل�سبق زمن حدوثه على غريه ،و�إىل هذا مييل �أبو البقاء
العكربي ،ويجزم �أن هذا ر�أي الأكرثية ،فيقول «واختلفوا � ُّأي �أق�سام الفعل
�أ�صل لغريه فقال الأكرثون هو فع ُل احلال لأنَّ ال َ
أ�صل يف الفعل �أن يكون
احلال يمُ ْ ِكنُ الإ�شار ُة �إليه
خرب ًا والأ�صل يف اخلرب �أن يكونَ ِ�ص ْدق ًا ،وفع ُل ِ
فتح َّقق وجودُه في�صدق اخلرب عنه»( ،)21وهو و�إن كان �أ�شار �إىل هذا
املجال يف تعليله ل�سبق احلال على غريه �إال �أنه يرى �أن القولني الآخرين
قول مبا يخرجه
اللذين �ساقهما هي يف نف�س هذا املجال ،مع �أنه علل لكل ٍ
عن هذا املجال الزماين (كما يحق لنا �أن ن�سميه) ،فامل�ستقبل مل يحدث
ومل يتحقق وجوده فال ميكن الإ�شارة �إليه ،واملا�ضي كان ح ً
اال حال حدوثه،
فلما ّمت حدوثه �أ�صبح ما�ضي ًا� ،أ ّما احلال «فيمكن الإ�شارة �إليه فيتحقق
وجوده ،في�صدق اخلرب عنه ،ولأن فعل احلال م�شار �إليه فله حظ من
الوجود»( ،)22فاحلال �أ�سبق منهما يف هذا املجال (زمن احلدوث).
ويطلق ابن حزم على احلال لفظ املقيم ،ويجزم له بال�سبق
ويغلط من يرى غريه �أ�سبق منه ؛ ويعلل ذلك بتحقق وجوده وحدوثه،
ويناق�ش هذه امل�س�ألة منطقي ًا ويرد على خمالفيه فيها؛ فريى �أن النا�س
«وقد �أكرثوا يف اخلو�ض يف �أيها قبل و�إمنا ذلك للجهل بطبائع الأ�شياء
وحقائقها ،وهذا �أمر بني وهو �أن احلال وهو الزمان املقيم �أولها كلها لأن
الفعل حركة �أو �سكون يقعان يف مدة ف�إذا كان زمان الفعل �أو ًال لغريه من
الأزمان ،فالفعل الذي فيه �أول لغريه من الأفعال �ضرورة ،والزمان املقيم
�أول الأزمنة كلها لأنه قبل �أن يوجد مقيم ًا مل يكن موجود ًا البتة وال كان
�شيئا �أ�ص ًال ،وما كان ب�شيء ف�إمنا هو عدم فال وجه للكالم فيه ب�أكرث
ج ـ ــذور من �أنه عدم وال �شيء ،ثم ملا وجد كان ذلك �أول مراتبه يف احلقيقة ،ثم
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انق�ضى و�صار ما�ضي ًا و�صح الكالم فيه لأنه قد كان حق ًا موجود ًا ،و�إمنا
غلط من غلط يف هذا الباب لوجهني � :أحدهما �أنه ر�أى حال نف�سه فلما
وجد نف�سه م�ستقبلة للأمور قبل كونها وللزمان قبل حلوله وقبل م�ضي
كل ذلك ،قدر �أن الزمان امل�ستقبل قبل املقيم وقبل املا�ضي وهذا غلط
فاح�ش وجهل �شديد ،لأنه موافق لنا من حيث ال يفهم ...والوجه الثاين
�أن الذي مل يحقق النظر ملا مل يقدر عـلى �إم�ساك الزمان يف وقتـني تـفلت
علـيه �ضبـط الزمـان ومل يـكـد يتحـقـق ذلـك بحـ�سـه ،فلتعـلم �أن الزمـان
ال يثبت و�إمنا هو منق�ض �أبدا �شيئ ًا بعد �شيء والزمان املقيم هو الآن،
ف�إن قولك الآن هو ف�ضل موجود �أبد ًا بني الزمان املا�ضي والزمان الآتي؛
والآن هو املوجود يف احلقيقة من الزمان �أبد ًا ،وما قبل الآن فما�ض وما
بعد الآن فم�ستقبل»(.)23
و�إذا كان ابن حزم قد قدم العلل املنطقية على �أ�سبقية احلال ف�إن
ابن اجلني يقدم الدليل النف�سي على ذلك ف�إن النف�س متيل �إىل ما هو
موجو ٌد �أو ًال فع ًال  ،واحلال �أول احلوادث(.)24
ولكن يواجهنا �س�ؤا ٌل مه ٌم جد ًا  ،كيف ميكن لنا �أن نرتب الأفعال
الثالثة يف هذا الزمان؟
واجلواب� :أنه ال ي�شرتط �أن تدخل هذه الأفعال الثالثة جمموع ًة حيز
زمن مل
هذا املجال ،فامل�ستقبل مل يحدث �أ�ص ًال فكيف لنا �أن نقحمه يف ٍ
يدخله ،ف�إن قال قائل :فباعتبار ما �سيكون ،قلنا �إذا كان كذلك  -دخل
زمن احلدوث � -سي�صبح ح ً
اال ال م�ستقب ًال� ،أما املا�ضي ف�إنه ي�أتي بعد
احلال« ،واملا�ضي �أ�شد حتقق ًا من امل�ستقبل لأن املا�ضي قد كان موجود ًا
ومعنى �صحيح ًا حل�سن االخبار عنه وتقع الكمية عليه والكيفية ،وامل�ستقبل
ً
)
بخالف ذلك كله»(26
.
�إذ ًا ال وجود يف زمن احلدوث للم�ستقبل �إال على �سبيل ما �سيكون
وال للما�ضي �إال على �سبيل ما كان ؛ لذلك ال �صحة ملا �أروده الدكتور ج ـ ــذور
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ال�سامرائي بعد ذكر قول القائلني ب�أ�سبقية فعل احلال من ترتيب لهذه
الأفعال على النحو الآتي :احلال ثم امل�ستقبل ثم املا�ضي( ،)27فامل�ستقبل ال
وجود له يف هذا الزمن وكيف ي�صح �أن نقول كان ح ً
اال ثم �أ�صبح م�ستقب ًال
؛ وذلك �أننا نتكلم عن حالة واحدة يف �أزمن ٍة متعددة ،وال وجود للما�ضي
�إال على اعتبار �أنه كان حادث ًا« ،فاملوجود من هذه الأمنة هو املقيم وحده،
واملوجود من الأفعال هو امل�سمى ح ً
اال الذي هو يف الزمان املقيم ،لأن
املا�ضي �إمنا كان موجود ًا وثابت ًا و�صحيح ًا وحقيق ًة و�شيئ ًا �إذ كان مقيم ًا،
ثم ملا انتقل عن رتبة كونه مقيما عدم وبطل وتال�شى .وامل�ستقبل �إمنا
يوجد وي�صح ويثبت وي�صري حقيقة و�شيئا �إذا كان مقيم ًا و�أما قبل ذلك
فلي�س �شيئ ًا و�إمنا هو عد ٌم وباط ٌل ،فتدبر هذا بعقلك جتده �ضروريا يقينا
ال حميد عنه وال �سبيل �إىل غريه �إال ملن كابر ح�سه وناكر عقله ،نعوذ باهلل
من ذلك»(.)28
وميكن لنا �أن منثل لهذا املجال بالر�سم التو�ضيحي التايل:
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ج ـ ــذور

امل�ستقبل

زمن احلدوث
احلال

ال�شكل ()1

املا�ضي
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العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

نعني بالوجود هنا الوجود الذهني املعنوي ال الوجود احلقيقي
احل�سي ،و�إذا نحن مل نخلد �إىل التعريف اللفظي للفرع والأ�صل ،يف مقالة
الب�صريني ،وفزعنا �إىل تعريف حقيقي يكون للماهية فيه حتقق وثبوت،
ك�أن نقول« :الأ�صل ما �سبق ت�صوره وقيامه يف الذهن» كان التعريف �أليق
بالواقع اللغوي ،وعلى هذا نقول �إن �أ�سبق الأفعال  -يف زمن الوجود  -هو
امل�ستقبل «لأ َّنه يخرب عنه عن املعدوم ثم يخرج الفعل �إىل الوجود فيخرب
عنه بعد وجوده»( ،)29فهو متوقع كائن يف الذهن قبل حدوثه ،فهو قبل
احلدوث م�ستقب ًال ف�إذا حدث �صار ح ً
اال فما�ضي ًا.
ففعل امل�ستقبل هو املتوقع املنتظر :لأن �أ�صل �أحوال الفعل �أن يكون
منتظر ًا ثم ح ً
اال ثم ما�ضي ًا فامل�ستقبل �أ�سبق( ،)29ويقدم لنا الزجاجي
حج ًة �أخرى غري الإخبار به عن املتوقع واملنتظر والذي مل يقع ويقول:
«اعلم �أن �أ�سبق الأفعال يف التقدم :الفعل امل�ستقبل لأن ال�شيء مل يكن
ثم كان ،والعدم �سابق للوجود  ،فهو يف التقدم منتظر ،ثم ي�صري يف
احلال ثم ي�صري ما�ضي ًا ،فيخرب عنه باملا�ضي ف�أ�سبق الأفعال يف املرتبة:
امل�ستقبل ،ثم فعل احلال ،ثم فعل املا�ضي»( ،)30فالزجاجي يقدم علة
العدمية لأ�سبقية امل�ستقبل ،فامل�ستقبل كان عدم ًا قبل بالن�سبة للوجود
احلقيقي (احلدوث)؛ فهو موجو ٌد يف عامل العدم ؛ وبذلك فهو موجو ٌد
بالن�سبة للوجود الذهني املتخيل ،فقولك «�س�أ�سافر غد ًا» عد ٌم اليوم
بالن�سبة للوجود احلقيقي ،ولكنه موجود متخيل �سابق حلوث الفعل،
ويدل على ما قلته  -من تف�صيل يف العدم  -كالم الزجاجي نف�سه «ف�إن
ال�شيء مل يكن ثم كان ...فهو يف التقدم منتظر».
وعلى هذا فامل�ستقبل �سابق ٌ للحال واملا�ضي يف هذا املجال (زمن
الوجود) ،وي�أتي بعده احلال ؛ �إذ يتحقق وجوده الذهني واحل�سي يف هذه ج ـ ــذور
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احلالة ،وي�أتي بعدهما املا�ضي ،ف�آخر الأفعال وجود ًا يف هذا الزمن هو
املا�ضي.
وميكن �أن منثل له بهذا املخطط:
زمن احلدوث
احلال
املا�ضي

امل�ستـقبل
ال�شكل ()2
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وكما �أن زمن اال�ستقبال غري حمدود ،فقد يبقى امل�ستقبل يف هذا
الزمن قرون ًا قبل �أن ي�صري ح ً
اال ،كما هو احلال يف حديثنا عن �آخر
الزمان وقيام ال�ساعة ،وقد ال ميتد �إال حلظات  ،وكذلك املا�ضي غري
حمدود  ،فالفعل بعد حدوثه ي�صبح ما�ضي ًا �سوا ًء حدث اليوم �أو قبل �آالف
ال�سنني.
والبد من وجود الفعل قبل حدوثه «لأن كل فعل هو كيان قائم بذاته،
والبد من قيام اال�ستعداد للن�شاط عند القوة الفاعلة يف الذهن يف املحل
الأول� ،أو قل قيام التحفز الذي ي�شكل اخللفية الإيجابية املالئمة للتفكري
يف الفعل»(« ،)31و�أ�صل ذلك �أن الفعل يت�سبب عن الإرادة والقدرة وهم
يقيمون ال�سبب مقام امل�سبب»( ،)32ف�إن الإرادة من لوازم احلي و�إمنا
يعر�ض له التجرد عنها بالغيبة عن عقله وح�سه كال�سكر والإغماء
والنوم( ،)33ويف �أقل الأحوال ف�إن الإرادة �إن مل تكن علة للفعل فهي
ج ـ ــذور املوجبة لوجوده �أو امل�صححة له( )34على قول املت�شددين يف هذا الباب .
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نفتقد يف هذا املجال �إىل الأدلة والرباهني التاريخية الدقيقة،
وامل�أثورات والوثائق اللغوية لإثبات �أ�سبقية �أحد الأفعال الثالثة يف هذا
الزمن (زمن الو�ضع)؛ لأن هذا املجال يتطلب مثل هذه الأدلة �أكرث
من غريه؛ لذلك �سنلج�أ  -كما فعلنا مع �سابقيه � -إىل الأدلة املنطقية
والفل�سفية� ،إ�ضاف ًة �إىل بع�ض الرباهني اللغوية التي اعتمد عليها بع�ض
الباحثني القدماء.
«والو�ضع لغ ًة  :جعل اللفظ ب�إزاء املعنى ،وا�صطالح ًا  :تخ�صي�ص
�شيء ب�شيء متى �أطلق فهم منه ال�شيء الثاين»(« )35ف�إنك �إذا �أطلقت
هم منه ُ�صدُور القيام منه»(.)36
قولك( :قام زيد) ُف َ
ف� ّأي الأفعال الثالثة (امل�ستقبل  -احلال  -املا�ضي) �أ�سبق يف هذا
الزمن ؟
�أرى �أنه ال بد من عر�ض كل الآراء ومناق�شتها قبل الو�صول �إىل الر�أي
ال�صحيح ،وعر�ض �أدلته ،متجاوز ًا اخلالف احلا�صل يف �أ�صل اللغة ،وهل
هي توقيفية �أم توافقية ا�صطالحية؟ وهل لغة العرب �أول اللغات �أم ال
؟ ومن �أول من نطق بها ؟ وهل الأ�سبق يف الو�ضع الأ�سماء �أم الأفعال
�أم احلروف ؟ فكل ذلك لي�س هذا حمله ،و�إمنا الذي يهمنا هنا هو �أول
الأفعال و�ضع ًا.
يرى بع�ض القدماء «�أن و�ضع اللغة لي�س �إال حت�صيل �أ�شياء منت�شرة
حتت ال�ضبط ف�إذا �أمعنت فيه النظر وجدت �ش�أن الوا�ضع �أقرب �شيء
من �ش�أن امل�ستويف احلاذق و�إنك لتعلم ما ي�صنع يف باب ال�ضبط فيزل
عنك اال�ستبعاد ،ثم �إنك �ستقف على جلية الأمر فيه مما يتلى عليك عن
قريب»(� ،)37أو �أن وا�ضع اللغة ملّا �أراد �صوغها وترتيب �أحوالها هجم بفكره ج ـ ــذور
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على جميعها ور�أى بعني ت�ص ّوره وجوه جملها وتفا�صيلها( ،)38وهذا القول
فيه نظر ،لأننا �إذا قلنا باال�صطالح يف و�ضع اللغة ،ا�ستحال و�ضعها جميع ًا
واحد ،و مما يعزز ذلك �أن اللغة العربية التي بني �أيدينا ،لي�ست
زمن ٍ
يف ٍ
لغة كل العرب ،و�إمنا هي لهجة قري�ش ،وهذه اللهجة تعر�ضت للتنقيح
فرتات طويلة ،فقد �أخذت �أف�ضل ما يف اللهجات الأخرى ،وح�صل ذلك
ٍ
التلقيح نتيج ًة ملجال�س الأدب يف الأ�سواق العربية يف اجلاهلية ،ولكرثة
من ي�أتي مكة من العرب لزيارة البيت والتجارة.
واللغة العربية قد دخلت عليها �ألفاظ و�أ�صول من لغات �أخرى تفاعلت
معها ت�أثري ًا وت�أثر ًا ،كما �أن الناظر يف العربية القدمية يجد فيها �أ�صو ًال
للغة العربية احلالية مل تـن�ضج ،ناهيك عن الألفاظ التي ا�ستحدثت مع
الإ�سالم �أو بعده وحتى اليوم� ،إذ ًا فمن غري املنطقي �أن نقول ب�أنها و�ضعت
يف زمن واحد� ،أي �أن الوا�ضع (املتكلم الأول) نطق املا�ضي وامل�ضارع
وامل�ستقبل يف نف�س اللحظة.
وهذا يقودنا �إىل �أن الأفعال مل تو�ضع دفع ًة واحد ًة يف زمن واحد
وقد اتفق �أغلب من تطرق �إىل هذا املجال على «�أن الأ�صل يف الأفعال هو
املا�ضي لأنه �أ�سبق الأمثلة العتالل امل�ضارع والأمر باعتالله ولأن امل�ضارع
هو املا�ضي مع الزوائد والأمر منه بعد طرحها»( )39فاملا�ضي �أ�سبقها
و�ضع ًا لأنه �أقلها حروف ًا ،فامل�ضارع هو املا�ضي وزيادة  ،وامل�ستقبل هو
امل�ضارع وزيادة ،ف�إن قال قائل  :ملاذا ال يكون امل�ضارع �أو ًال ،فلما احتاج
الوا�ضع �إىل التعبري عن املا�ضي حذف منه؟ واجلواب� :أنه لو كان ذلك
ملا كانت الزيادة يف امل�ضارع قاعدة مطردة ،وهي زيادة �أحد �أحرف
امل�ضارعة (ن�أيت) يقول �أبو احل�سن الوراق يف ذكر الأوجه الثالثة يف
� ّأي الأزمنة �أ�سبق «والوجه الثالث ،وهو �أقوى عندنا :ف�أما من جهة اللفظ
ج ـ ــذور فاملا�ضي قبل امل�ستقبل ،لأن قولك�( :ضرب) ثالثة �أحرف ،ف�إذا قلت:
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(ي�ضرب) فقد زدت عليه حرفا مما ال زيادة فيه قبل ما فيه الزيادة»()40

وهو ال�سابق لأن امل�ضارع يعتل العتالله والأمر م�أخوذ من امل�ضارع(،)41
أمر مل
أمر فعله من � ٍ
كما �أن الوا�ضع  -عق ًال � -أحوج �إىل �أن يعرب عن � ٍ
يفعله.
وهناك م�س�أل ٌة قدمية تطرق �إليها النحاة وهي م�س�ألة اال�شتقاق،
فامل�ضارع م�شت ٌق من املا�ضي وم�أخو ٌذ منه« ،ورتبة امل�شتق منه �أن يكون
�أ�سبق من امل�شتق نف�سه»(.)42
وعلى هذا يكون ترتيب الأفعال يف هذا الزمن  :املا�ضي ثم احلال ثم
امل�ستقبل ،على ما هو مبني يف ال�شكل التايل :
زمن الو�ضع
امل�ضارع
املا�ضي

اخلـ ـ ــامتــة:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ال�شكل ()3

امل�ستقبل

واحد منها بزمن �أو
تت�صارع الأفعال  -زماني ًا  -و�أخري ًا ينفرد كل ٍ
جمال ي�سبق فيه غريه ،وهذا كله بالنظر �إىل احلدث /الفعل الواحد،
حينما كان م�ستقب ًال ،ثم �أ�صبح ح ً
اال ،ثم �صار ما�ضي ًا � -أما �إذا تعدد
ٌ
خمتلف متام ًا؛ �إذ ال يندرج فيما نحن ب�صدده،
احلدث/الفعل فالأمر
هذا بالن�سبة �إىل زمني احلدوث والوجود� ،أما بالن�سبة لزمن الو�ضع
ج ـ ــذور
فبالنظر �إىل اجلذر �أو الأ�صل الواحد لهذه الأفعال.
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وبهذا ميكننا القول �أن امل�ستقبل �سابق يف زمن الوجود فهو قبل
احلال واملا�ضي ،واحلال قبل املا�ضي ،فرتتيبها يف زمن الوجود  :امل�ستقبل
ثم احلال ثم املا�ضي ،واحلال �سابق يف زمن احلدوث فهو قبل املا�ضي،
حادث �أ�ص ًال ،واملا�ضي
وامل�ستقبل  -كما عرفنا يف حكم العدم  -فهو غري ٍ
�سابق يف زمن الو�ضع ،فهو قبل احلال وامل�ستقبل ،واحلال قبل امل�ستقبل،
فرتتبها يف زمن الو�ضع :املا�ضي ثم احلال ،ثم امل�ستقبل.
امل�ستقبل

الوجــود

امل�ستقبل

الوضـع

الوضـع
الوجــود

ال�شكل ()4
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ج ـ ــذور

احلدوث

امل�ستقبل
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حتقيق  :عبد احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية ،م�صر ،ج� ،1صـ.45
( )14اجلرجاين ،التعريفات� ،صـ  ,255مرجع �سابق .
( )15املناوي ،حممد عبدالر�ؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق :د .حممد ر�ضوان
الداية ،دار الفكر  -بريوت ،الطبعة الأوىل1410 ،هـ� ،صـ.727
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األفعال ...وصراع األسبقية
( )16توامة ،عبداجلبار ،زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وجهاته ،ديوان املطبوعات اجلامعية
ـ اجلزائر (ط  :م)1994 ،م� ،صـ.1
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ال�سامرائي � ،إبراهيم  ،الفعل زمانه و�أبنيته  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،الطبعة  :الثالثة 1983 ،م
� ،صـ.30
توامة  ،زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وجهاته� ،صـ ،1مرجع �سابق.
ح�سان  ،متام  ،مناهج البحث يف اللغة ،جار الثقافة ،الدار البي�ضاء 1980 ،م� ،صـ .245
ابن حزم ،التقريب حلد املنطق واملدخل �إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ،حتقيق :
�إح�سان عبا�س ،دار مكتبة احلياة :بريوت ،الطبعة :الأوىل1900 ،م �صـ .62
نف�سه� ،صـ .113
العكربي� ،أبو البقاء ،اللباب ج� ,2صـ ،15مرجع �سابق .
ال�سيوطي  ،عبدالرحمن بن �أبي بكر ،الأ�شباه والنظائر ،حيدر �أباد  ،ج� ،2صـ .9
ابن حزم  ،التقريب � ،صـ  ،63 - 62مرجع �سابق.
ابن جني� ،أبو الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص ،حتقيق :حممد علي النجار ،عامل الكتب -
بريوت ،ج � ,3صـ .105
ال�سابق � ،صـ .62
ال�سامرائي ,الفعل زمانه و�أبنيته� ،صـ  ،49مرجع �سابق.
ابن حزم ،التقريب� ،صـ  ،63مرجع �سابق.
العكربي  ،اللباب  ،ج � ،2صـ  ،15مرجع �سابق.
ال�سيوطي  ،همع الهوامع  ،ج � ،1صـ  ،27مرجع �سابق.
الزجاجي  ،الإي�ضاح يف علل النحو � ،صـ  ،58مرجع �سابق.
قرنى ،عزت ،الذات ونظرية الفعل ،دار قباء ،القاهرة ،ط :الأوىل2002 ،م� ،صـ .219
ابن ه�شام الأن�صاري ،مغني اللبيب ،ج � ،1صـ  ،904مرجع �سابق.
ابن القيم ،حممد بن �أبي بكر �أيوب الزرعي �أبو عبداهلل ،مدارج ال�سالكني بني منازل �إياك
نعبد و�إياك ن�ستعني  ،حتقيق  :حممد حامد الفقي ،دار الكتاب العربي  -بريوت ،الطبعة
الثانية ،1973 - 1393 ،ج� ،2صـ .83
املرداوي ،عالء الدين �أبو احل�سن علي بن �سليمان احلنبلي ،التحبري �شرح التحرير يف
�أ�صول الفقه ،حتقيق د .عبدالرحمن اجلربين ،د .عو�ض القرين ،د� .أحمد ال�سراح ،مكتبة
الر�شد ـ الريا�ض1421 ،هـ 2000 -م ،ج� ،7صـ .3323
اجلرجاين ،التعريفات� ،صـ  ،326مرجع �سابق
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()36
()37
()38
()39
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ال�سيوطي  ،جالل الدين عبدالرحمن بن �أبي بكر  ،املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها ،حتقيق :
ف�ؤاد علي من�صور ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الأوىل1998 ،م ،ج� 1صـ .34
ال�سكاكي ،يو�سف ،مفتاح العلوم  ،حتقيق :د� .أكرم عثمان يو�سف ،من�شورات جامعة بغداد
 مطبعة دار الر�سالة ،بغداد1402 ،هـ 1982 -م � ،ص.5ابن جني ،اخل�صائ�ص ،ج� ،1صـ  ،64مرجع �سابق.
ال�سيوطي  ،همع الهوامع ،ج� ،1صـ ،45مرجع �سابق.
الوراق  ،علل النحو � ،صـ  ،180مرجع �سابق.
ذكر بع�ض امل�ست�شرقني �أن فعل الأمر ميكن �أن يكون الأ�صل القدمي للفعل يف العربية� ،إال
�أنه مل يقدم الدليل على زعمه .انظر  :ال�سامرائي  ،الفعل زمانه و�أبنيته � ،صـ  ،50مرجع
�سبق .
ابن جني ،اخل�صائ�ص  ،ج� ،2صـ  ،34مرجع �سابق.
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وظائف اللغة غري املنطوقة يف احلديث النبوي
حممد عبدالرحمن عطا اهلل

(*)

ويف الع�صور القدمية من تاريخ الب�شرية كانت الإ�شارات لها الأهمية
الأوىل  ،وللكالم املنزلة الثانية يف تبادل الفكر( .)3وقد جاءت «الأ�صوات
�أوال معاونة للإ�شارات واحلركات ،ثم �أخذت تكت�سب بالتدريج معنى
متعارفا عليه ،بحيث �أ�صبح لها ال�سيادة وال�سيطرة والغلبة� ،أو على الأقل
�أ�صبحت جزءا مه ًما منها»(.)4
(*) أكاديمي بجامعة الطائف.
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�إن احلديث عن اللغة غري املنطوقة مل يكن وليد الع�صر احلديث،
بل هو �ضارب ب�أطنابه يف تراثنا العربي ،ويعد اجلاحظ من �أ�شهر الذين
�أدلوا بدلوهم يف هذا امل�ضمار ،يقول « :جميع �أ�صناف الدالالت على
املعاين من لفظ وغري لفظ خم�سة �أ�شياء التـنق�ص وال تزيد �أولها :اللفظ،
ثم الإ�شارة ،ثم العقد ،ثم اخلط  ،ثم احلال التي ُت�سمى ِن�صبة»(.)1
�إذ ًا نتبني من عبارة اجلاحظ ال�سابقة «لفظ وغري لفظ» �أن هناك
لغة منطوقة تقابلها لغة غري منطوقة ،ومن ثم ن�ش�أت بع�ض الثنائيات
«تتمثل يف م�صطلح اللغة املرئية يف مقابل اللغة امل�سموعة ،ولغة الإ�شارة
يف مقابل لغة الكالم ،وهناك م�صطلحات �أخرى ت�صف اللغة املنطوقة
ب�أنها لغة لفظية ،وهناك اللغة غري املنطوقة �أو غري اللفظية»(.)2

ج ـ ــذور

66

وظائف اللغة غير املنطوقة في احلديث النبوي

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

�إن وراء اللغة املنطوقة �أن�ساق ًا غري لفظية ت�ؤطرها ،وقد ت�صبح يف
بع�ض الأحيان �أن�ساق ًا متميزة وم�ستقلة عن الأن�ساق املنطوقة( ،)5وتظهر
ا�ستقاللية اللغة غري املنطوقة �أكرث فيما ُي�سمى بالرمز «ونرى �أو�ضح
مثال ميكن �أن ينطبق على و�صف ...الرمز هو «امليزان» الذي يرمز
عادة �إىل العدل  ،وتكون الرابطة التي ترمز بني الرمز كمف�سرة والعدل
كمو�ضوعة ،هي مبد�أ الت�ساوي �أو امل�ساواة ،حيث ت�شري �إىل ذلك كفتا
امليزان املت�ساويتان بو�صفهما «الركيزة» التي تو�ضح الوجهة وال�صفة
الرابطة بني كل من العالمة واملو�ضوعة»(.)6
ومهما يكن من �أمر فال ميكن �أن ننحي اللغة غري املنطوقة عن
حتديد املعنى ،فقد ر�أى بلومفيلد �أنه «حني اال�ستعانة ببع�ض العلوم
الأخرى ،ميكن االقرتاب من حتديد املعنى� ،أو التو�صل �إليه ،ومن بني
تلك العلوم علم احلركة اجل�سمية»(.)7
ومن هنا يتبني �أن الأن�ساق اللفظية وغري اللفظية تقوم ب�إنتاج املعنى،
وتوفري التوا�صل ،وهذا ما دفع بارط �إىل �أن ي�سند وظيفة التوا�صل �إىل
الأن�ساق الل�سانية و�إىل الأ�شياء(.)8
واملجتمع يف حاجة �إىل الأن�ساق اللفظية وغري اللفظية ففي
«�أح�ضان املجتمع تكونت اللغةُ .وجدت اللغة يوم �أح�س النا�س باحلاجة
�إىل التفاهم فيما بينهم .وتن�ش�أ من احتكاك بع�ض الأ�شخا�ص الذين
ميلكون �أع�ضاء احلوا�س وي�ستعملون يف عالقاتهم الو�سائل التي و�ضعتها
الطبيعة حتت ت�صرفهم :الإ�شارة �إذا �أعوزتهم الكلمة ،والنظرة �إذا مل
تكف الإ�شارة»(.)9
ِ
ومع ذلك فالدرا�سات التي تناولت اللغة غري املنطوقة ُتعد قليلة،
ج ـ ــذور فقد ر�أى �إ�سلن «�أن الدرا�سات ال�سيميولوجية املبكرة مل تهتم �إال بالن�ص
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احلواري يف الدراما باعتباره الن�ص الرئي�س املنتج للمعنى ،يف حني ي�ؤكد
على �أهمية درا�سة الن�صو�ص غري الكالمية درا�سة ال تقل �أهمية عن
درا�سة الن�ص احلواري»(.)10
ويبقى �س�ؤال يطرح نف�سه .هل اللغة غري املنطوقة تقوم بوظيفة
التوا�صل فقط ؟ �أو ت�ؤدي بجانب هذا الدور وظيفة جمالية ؟ ويجيب عن
هذا ال�س�ؤال د .كرمي ح�سام الدين يف مقدمة كتابه الإ�شارات اجل�سمية
بقوله�« :أرجو �أن تكون هذه الدرا�سة مفيدة للدار�سني الذين يهتمون
بدرا�سة ال�سلوك غري اللغوي ودوره يف التوا�صل �أو التفاعل االجتماعي
من ناحية  ،ودوره يف التعبري اجلمايل والفني من ناحية �أخرى»( .)11وقد
ات�ضحت الوظيفتان :التوا�صلية واجلمالية من خالل درا�سته التطبيقية
على ثالثية جنيب حمفوظ.
ومن كل ما �سبق فقد ات�ضح لنا �أن ما ميكن ت�سميته باللغة غري
املنطوقة جزء من طرق التوا�صل ،ومن ثم فخري «و�سيلة للنظر يف حركة
الن�ص الأدبي و�سبل حترره ،هي االنطالق من م�صدره اللغوي»(.)12
وللدور املزدوج لل�سلوك غري اللفظي الذي يجمع بني التوا�صل
والتفاعل االجتماعي والتعبري اجلمايل والفني ،و�إميان ًا منا ب�أهمية
اتخاذ املنهج اللغوي �أو الل�ساين مفتاح ًا للنقد .مت اختيار وظائف اللغة
غري املنطوقة يف احلديث النبوي مو�ضوعا للبحث وباعتباره �أبلغ ن�ص
بعد القر�آن الكرمي .
وعند درا�سة وظائف الأن�ساق غري اللغوية يف احلديث النبوي نرى
�أغلب هذه الوظائف يرجعها املهتمون بدار�سة اللغة غري املنطوقة �إىل
حركات اليد ،ويق�سمونها �أربعة �أق�سام هي :الوظيفة امل�ستقلة ،والوظيفة
التو�ضيحية �أو التو كيدية ،والوظيفة الت�صويرية �أو الو�صفية ،والوظيفة
ج ـ ــذور
التنظيمية(.)13
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�أ  -الوظيفة امل�ستقلة:
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تتحقق هذه الوظيفة «حني ت�ؤدي معنى كامال ميكن �أن يعرب عنه
مبقابل لفظي ،وهي حينئذ ت�أخذ �شكل ال�شعار� ،أو اال�صطالح املتفق
عليه بني �شعوب العامل� ،أو بني �أبناء ثقافة معينة� ،أو بني جمموعة
متجان�سة»(.)14
ويندرج امليزان الذي يرمز �إىل العدل  -الذي �أ�شرنا �إليه يف مقدمة
هذا البحث  -حتت هذه الوظيفة ،وكذلك �إ�شارات املرور� ..إلخ.
وهناك رموز �إ�شارية ذات ا�ستقاللية وظيفية متفق عليها بني �أبناء
الديانة الواحدة ،وتتحول هذه الإ�شارات �إىل �شعار ديني يتوارثه َمن
يدينون بهذا الدين �أو ذاك.
ومن هذا النوع املتفق عليه بني امل�سلمني ،الإ�شارة ب�إ�صبع ال�سبابة يف
الت�شهد �أو الدعاء .وهذا  -بال �شك  -ما فعله الر�سول �صلى عليه و�سلم
وتبعه امل�سلمون جيال بعد جيل.
ونعاين ذلك يف و�صف الزبري ،قال« :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �إذا جل�س يف الثنيتني� ،أو يف الأربع ي�ضع يديه على ركبتيه ،ثم �أ�شار
ب�إ�صبعه»(.)15
�إن هذه الإ�شارة �أدت معنى م�ستقال و ا�ستغنى بها عن اللفظ ،
و�أ�ضحت رمزا ُيعرب به عن التوحيد  ،وارتباط العبد بخالقه يف حالة من
حاالت ال�صلة بني الب�شرية والربانية ،والإ�شارة ب�إ�صبع واحد �إفراد هلل
بالوحدانية ،وهذا ما يف�سره حديث �سعد بن �أبي وقا�ص ،قال« :مر النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم و�أنا �أدعو فقال � :أحد �أحد و�أ�شار بال�سبابة»(.)16
ج ـ ــذور
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حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما « �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
كان يطوف بالبيت على راحلته  ،ف�إذا انتهى �إىل الركن �أ�شار �إليه»(.)17
الإ�شارة �إىل الركن يف �أثناء الطواف من الإ�شارات التي �أخذت �شكل
الرمز �أو اال�صطالح بني اجلماعة امل�سلمة  ،ومن ثم قامت مقام اللفظ يف
تعظيم هذا الركن و�إجالله دون التفكري يف املغزى من وراء هذه الإ�شارة
 ،فالأمر �أمر طاعة و�إذعان.

ب  -الوظيفة التو�ضيحية �أو الت�أكيدية:
تتحقق هذه الوظيفة غالبا «حني ت�أتي حركات اليد م�صاحبة للكالم
بق�صد �إي�ضاحه �أو ت�أكيده»( .)18ويجدر بنا �أن ن�سوق بع�ض الأحاديث -
مع كرثتها  -لتو�ضيح هذه الفكرة.
و�أول ما نقف عليه حديث �أبي �سعيد اخلدري عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال« :لي�س فيما خم�سة �أو�سق(� )19صدقة ،وال فيما خم�سة
ذود(� )20صدقة ،وال فيما خم�س �أواق �صدقة.
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وقال عمارة (�أحد رواة احلديث) �سمعت �أبا �سعيد اخلدري يقول
� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أ�شار �صلى اهلل عليه و�سلم
بخم�س �أ�صابعه»(.)21

�إن الإ�شارة هنا ب�أ�صابع الكف جاءت م�صاحبة للفظ خم�سة الذي
ورد يف الن�ص ثالث مرات وهذه امل�صاحبة �أدت وظيفة تو�ضيحية ت�أكيدية
بق�صد الإفهام والتوا�صل بني املتكلم واملتلقي.
وهذه الإ�شارة � -أي�ض ًا – �أدت الدور الذي يقوم به التكرار اللفظي،
ف�ش َّكل الن�سق اللفظي وغري اللفظي طر ْيف التكرار ،لي�ؤدي هذا التكرار
وظيفته من ت�أكيد و�إفهام على حد قول ابن قتيبة(« :)22فقد �أعلمتك �أن ج ـ ــذور
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القر�آن نزل بل�سان القوم وعلى مذاهبهم  ،ومن مذاهبهم  :التكرار �إرادة
التوكيد والإفهام».
ون�سوق ن�ص ًا �آخر نتبني من خالله الوظيفة الت�أكيدية التو�ضيحية.
«ذهب عبداهلل بن نافع ومعه رجل من بني ليث حتى دخل على �أبي �سعيد
اخلدري ،فقال� :إن هذا الرجل �أخربين �أنك تخرب �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم نهى عن بيع الورق بالورق �إال مث ًال مبثل ،وعن بيع الذهب
بالذهب �إال مثال مبثل ،ف�أ�شار �أبي �سعيد ب�إ�صبعيه �إىل عينيه و�أذنيه ،
فقال �أب�صرت عيناي ،و�سمعت �أذناي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول :ال تبيعوا الذهب بالذهب ،وال تبيعوا الورق بالورق �إال مثال مبثل ،وال
ت�شفعوا بع�ضا على بع�ض ،وال تبيعوا �شيئا منه بناجز �إال يدا بيد»(.)23
جاءت الإ�شارة هنا �إىل العينني م�صاحبة الب�صر ،و�إىل الأذنني
م�صاحبة ال�سمع على طريقة مراعاة النظري ،وهذه البنية ك�سابقتها
ُتعد بنية تكرارية بني طرفني :طرف جمرد ميثله الن�سق اللفظي وطرف
ح�سي مادي ميثله الن�سق غري اللفظي ،ولعل هذا يكون �أكرث نفاذا �إىل
ذهن املتلقي.
و�أ�ضحت الوظيفة الت�أكيدية الناجتة عن هذه امل�صاحبة لها �أهميتها
يف هذا املقام ،فقد ت�سرب ال�شك �إىل رواية الرجل الليثي ،فاحتاج املقام
�إىل ت�أكيد لإزالة هذا ال�شك ،فا�ستخدم �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل
عبارتي� :أب�صرت عيناي،
عنه الإ�شارة �إىل العينني والأذنني م�صاحبتني
ْ
و�سمعت �أذناي ،حتى يزيل ال�شك من نف�س عبداهلل بن نافع م�ؤكدا له
�سماعه احلديث من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وتتجلى الوظيفة التو�ضيحية �أو الت�أكيدية � -أي�ض ًا  -يف حديث �أبى
هريرة ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :لي�س �أحد منكم
ج ـ ــذور ينجيه عمله قالوا وال �أنت يا ر�سول اهلل ،قال وال �أنا �إال �أن يتغمدين اهلل
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منه مبغفرة ورحمة ،وقال ابن عون (�أحد رواة احلديث) بيده هكذا،
و�أ�شار على ر�أ�سه ،وال �أنا حتى يتغمدين اهلل منه مبغفرة ورحمة»(.)24
�إن �إ�شارة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على ر�أ�سه وردت م�صاحبة
لفظ �أنا� ،إنها ت�أكيد على الذات ،وتو�ضيح لب�شرية النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم  ،فال ي�ستثني نف�سه من حاجة الب�شر جميع ًا �إىل رحمة اهلل
ومغفرته .وهذه الإ�شارة � -أي�ض ًا  -توكيد على داللة كلمة �أنا ،و�إبراز
مل�ضمونها االنفعايل ،عالوة على دورها التو�ضيحي ،املتمثل يف الطرفني
احل�سيني �أنا والإ�شارة على الر�أ�س  ،ومن ثم �أدت تلك الإ�شارة دور ًا
ت�أكيدي ًا وتو�ضيحي ًا يف �آن واحد.

ج  -الوظيفة الت�صويرية �أو الو�صفية:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

هذه الوظيفة «تقوم فيها حركات اليد بت�صوير ال�شيء يف الهواء� ،أو
تتخذ �شكل ال�شيء الذي يتحدث عنه املتكلم ،كاحلجم �أو الطول ،وذلك
عن طريق و�ضع املتكلم يديه متباعدتني ،ميينا �أو �شماال بقدر احلجم
املراد حتديده .ومن �أمثلة الوظيفة الت�صويرية كذلك ا�ستخدام ال�سبابة
 ،و�إدارتها يف الهواء عدة مرات لت�صوير ال�شكل احللزوين»(.)25

وتتجلى هذه الوظيفة يف بع�ض الأحاديث النبوية ،وميكن �أن نذكر
منها حديث �سفيان عن �أبي بن كعب يف ذكر ق�صة مو�سى واخل�ضر
عليهما ال�سالم « ...فلما خرج من البحر مروا بغـالم مع ال�صـبيان ف�أخذ
اخل�ضر بر�أ�سه فقلعه بيده هكذا ،و�أوم�أ �سفيان ب�أطراف �أ�صابعه ك�أنه
ي َن ْف ٍ�س َل َق ْد ِج ْئتَ َ�ش ْي ًئا
يق�صف �شيئ ًا ،فقال له مو�سى } �أَ َق َت ْلتَ َن ْف ً�سا ِب َغ رْ ِ
ُن ْك ًرا َقا َل �أَ مَ ْ
با َقا َل �إِ ْن َ�س�أَ ْل ُت َك َعنْ
ل اَ ُق ْل َل َك �إِ َّن َك َلنْ َت ْ�س َتطِ ي َع َمع َِي َ�ص رْ ً
َ�ش ْي ٍء َب ْع َدهَا َفال ُت َ�صاحِ ْبنِي َق ْد َبلَ ْغتَ مِ نْ َلد يُِّن ُع ْذ ًرا َفا ْن َطلَ َقا َح َّتى �إِ َذا
�أَ َت َيا �أَهْ َل َق َّر َي ٍة ْا�س َت ْط َع َما �أَهْ لَهَا َف�أَ َب ْوا �أَ ْن ُي َ�ض ِّي ُفو ُه َما َف َو َجدَا فِيهَا جِ دَا ًرا ج ـ ــذور
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ُيرِي ُد �أَ ْن َي ْن َق َّ
�ض {( )26مائ ًال �أوم�أ بيده هكذا ،و�أ�شار ك�أنه مي�سح �شيئا
�إىل فوق ،فلم �أ�سمع �سفيان يذكر مائال �إال مرة»(.)27
يف هذا احلديث جاء الن�سق غري اللفظي مرتبطا بلفظني جمردين
هما :الفعل «قلع» ،وا�سم الفاعل «مائل» ،واللفظان املجردان تعبري عن
حركتي القلع وامليل  ،ف�أ�ضفى املتلقي /الراوي حيوية على الن�ص من
فعلى القلع وامليل ؛ فمن خالل املراوحة بني املجرد اللفظي
خالل ت�صوير ْ
واملح�سو�س غري اللفظي ،مل تقف ال�صورة ثابتة جامدة ،بل �أ�ضحت نامية
متحركة يف مناو�شة م�ستمرة لذهن املتلقي من خالل حركتها بني املجرد
واملح�سو�س ،ومن خالل حركتها � -أي�ضا  -بني املح�سو�س واملح�سو�س نف�سه
مرورا بالإمياء ب�أطراف الأ�صابع ،ثم الق�صف  ،و�أخريا ميل اجلدار الذي
يريد �أن ينق�ض.
�إن هذا الت�صوير الإ�شاري يف هذا الن�ص منا�سب ومت�ساوق مع
الأن�ساق اللفظية التي تقاوم الثبات ،وتعرب عن احلركة ،وحتاكي �أفعال
الأ�شخا�ص الذين يحركون �أحداث هذه الق�صة  -التي اخرتنا منها
بع�ض ال�سطور  -مركزين على ال�شاهد غري اللغوي وم�صاحبته ل�صنوه
اللغوي.
ونلمح الوظيفة الت�صويرية يف حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال:
«كان رجل من الأن�صار يجل�س �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،في�سمع
من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احلديث ،فيعجبه ،وال يحفظه ،ف�شكا
ذلك �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :يا ر�سول اهلل �إين �أ�سمع منك
احلديث ،فيعجبني ،وال �أحفظه  ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
ا�ستعن بيمينك ،و�أوم�أ �إىل اخلط»(.)28
يف هذا احلديث وردت �إ�شارة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�صورة
ج ـ ــذور حركة اليد وهي تكتب ،وكانت هذه الإ�شارة لها �أثرها يف النفاذ �إىل ذهن
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املتلقي ،وكذلك لها قيمتها يف تخ�صي�ص العام ،فلو وقف الن�ص عند
«ا�ستعن بيمينك» لوقع املتلقي يف حرية ،فاليد اليمنى ي�ستخدمها الإن�سان
يف �أفعال متعددة ومتنوعة ،والكتابة جزء من �أفعال اليد ،ومن ثم �أدت
الإ�شارة دورا فاعال يف دفع توهم قد يقع فيه املتلقي.
فعلى الإعجاب
هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى وقع املتلقي بني ْ
وعدم احلفظ� ،أي �أنه مرتدد بني الإثبات والنفي .الإعجاب يولد لديه
حالة من الن�شوة والفرح ،وعدم احلفظ يولد عنده حالة من احلزن
والقلق ،فجاءت الإ�شارة �إىل اخلط طام�سة النفي (ال �أحفظ) ،من�سحبة
نحو الإثبات «فيعجبه» .وهذه الإ�شارة � -أي�ض ًا  -لها �أهميتها من الناحية
النف�سية ،فقد �أزالت حالة احلزن والقلق التي كانت تعرتي املتلقي  ،فما
يفر من ذاكرته يجده مكتوبا بني يديه.

د  -الوظيفة التنظيمية:
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وهذه الوظيفة «تقوم ب�ضبط التفاعل البيني ،وتتحكم يف �إجراءاته،
فهي حتدد متى ي�سكت �شخ�ص ،ومتى يبد�أ �آخر الكالم ،وقد تدل حركة
يدوية معينة للمتكلم على معنى «انتظر» �أو «متهل» �أو «دعني �أتكلم» �أو «ال
تقاطعني» بتحريك اليد عدة مرات بطريقة معينة � ،أو تدل على معنى
«الدعوة �إىل ال�صمت» :عن طريق و�ضع اليد على الفم»(.)29
وتت�ضح هذه الوظيفة التنظيمية من خالل احلديثني الآتيني:
احلديث الأول :عن جابر «�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أفا�ض من
عرفة ،وجعل يقول :ال�سكينة عباد اهلل ،يقول بيده  :هكذا ،و�أ�شار �أيوب
(�أحد رواة احلديث) بباطن كفه �إىل ال�سماء»(.)30
احلديث الثاين« :ما رواه معاذ عن رجل من �أ�صحاب النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،قال« :خطب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم النا�س مبنى ،ج ـ ــذور
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ونزَّلهم منازلهم ،فقال لينزل املهاجرون ههنا ،و�أ�شار �إىل ميمنة
القبلة ،والأن�صار ههنا و�أ�شار �إىل مي�سرة القبلة ،ثم لينزلن النا�س
حولهم»(.)31
وردت الإ�شارة يف كال احلديثني يف �أثناء �أداء منا�سك للحج؛ لتنظيم
احلجاج من ال�صحابة ،وهم  -بال �شك  -كثريون ؛ ولذا ،فالإ�شارة
منا�سبة يف هذا املقام.
وجاءت الإ�شارة يف احلديث الأول م�صاحبة الن�سق اللفظي»
ال�سكينة» ،م�ؤكدة �إقرار النظام ،نافية �أية حالة من حاالت الفو�ضى،
ووردت الإ�شارة يف احلديث الثاين م�ستقلة ،والعبة دور ًا رئي�س ًا يف تنظيم
منازل القوم.
والإ�شارة يف كال املوقفني مثلت نوع ًا من احل�ضور ،لكن هذا احل�ضور
يخفي وراءه غياب ًا ،فهناك وجه غائب وراء هذه الإ�شارة ،والغياب يف هذا
الن�ص يف�ضي �إىل داللة الإذعان واخل�ضوع والطاعة واحلب جميع ًا.
�إن الإ�شارة �صادرة من القائد /النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إنها
مثري قوي ،قابله احلجاج /ال�صحابة با�ستجابة فورية .و�سرعة اال�ستجابة
تعبري عن طاعة وحب بني املر�سل وامل�ستقبل ،فاملر�سل /النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ب�شر ُيوحى �إليه ،ومن ثم كان حبه يفوق حب كل امرئ نف�سه ؛
ولذا �آتت الإ�شارة �أكلها من الناحيتني :النفعية /التنظيمية ،والت�أثريية/
اجلمالية يف التعبري عن الطاعة واالنقياد واحلب.
هذه هي الوظائف التي حددها املعنيون بدرا�سة الأن�ساق غري
اللفظية  .وميكن �أن ن�ضيف �إىل الوظائف ال�سابقة وظيفتني �أخريني،
هما :الوظيفة التعليمية والوظيفة اجلمالية .ولنبد�أ بـ :

د  -الوظيفة التعليمية:
الأن�ساق غري املنطوقة ت�ؤدي وظيفة عظمى يف عملية التوا�صل بني
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املبدع واملتلقي ،العتماد تلك الأن�ساق على الو�سائل احل�سية من �إ�شارة
وحركة وغري ذلك ،مما يجعلها �أكرث نفاذا �إىل ذهن املتلقي.
وميكن الوقوف على بع�ض الأحاديث؛ لنتبني من خاللها تلك
الوظيفة.
قال �سعد بن عبيدة�« :سمع ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما رج ًال يقول:
الليلة الن�صف .قال :وما يدريك �أن الليلة الن�صف؟ �سمعت ر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم يقول :ال�شهر هكذا وهكذا ،و�أ�شار ب�أ�صابعه الع�شر مرتني،
وهكذا يف الثالثة ،و�أ�شار ب�أ�صابعه كلها وحب�س �أو خن�س �إبهامه»(.)32
اعتمد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف تعليم ال�صحابة عدد �أيام
ال�شهر الهجري على الن�سق غري اللغوي ،فقد تبني من خالل العالمة
الإ�شارية �أن ال�شهر ثالثون يوم ًا� ،أو ت�سعة وع�شرون يوم ًا.
وكان للمتلقي دور رئي�س يف �إنتاج هذا الن�سق ،فعدد َمن يقر�أ
ويكتب يف هذه الأمة كان قلي ًال ،وق�صة افتداء �أ�سرى الكفار يف غزوة
بدر بتعليم امل�سلمني القراءة والكتابة م�شهورة( .)33ويف مثل هذه احلالة
يكون املح�سو�س املادي /غري اللفظي �أجنع ت�أثري ًا يف املتلقي من املجرد
اللفظي.
ون�سوق يف هذا ال�صدد حديث عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما «�أنه
ر�أى رجـال يحرك احل�صى بيده ،وهو يف ال�صالة ،فلما ان�صـرف قال له
عبداهلل ال حترك احل�صى و�أنت يف ال�صالة ،ف�إن ذلك من ال�شيطان،
ولكن ا�صنع كما كان ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صنع ،قال :وكيف
كان ي�صنع ؟ قال :فو�ضع يده اليمنى على فخذه ،و�أ�شار ب�إ�صبعه التي تلي
الإبهام يف القبلة ،ورمى بب�صره �إليها �أو نحوها ،ثم قال :ر�أيت هكذا
ج ـ ــذور
ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صنع»(.)34
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جاء الن�سق غري اللفظي هنا لتحقيق وظيفة تعليمية ،من خاللها
مت التوا�صل بني املر�سل واملتلقي ،ف�أ�ضحت وظيفة الن�سق غري اللغوي
ت�صحيح اخلط�أ ،واخلط�أ � -أي�ض ًا  -ورد يف ن�سق غري لغوي مثله (حتريك
احل�صى) ،واملقام مقام ال�صالة ،فكان حتم ًا �أن يختفي الن�سق اللغوي
متام ًا ،ويحل حمله ن�سق معاك�س له.
وملا كانت الو�سائل احل�سية �أكرث نفاذ ًا �إىل ذهن املتلقي ،ونافعة يف
التوا�صل بني املر�سل وامل�ستقبل ،اعتمد عليها املر�سل /ابن عمر ر�ضي
اهلل عنهما ،فجاء ن�سقه غري اللغوي حماكي ًا �صنيع الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يف ال�صالة ،ومن هنا حققت الإ�شارة وظيفتها النفعية ،وهذا
ما �أراده املر�سل.
لكن الن�سق غري اللفظي يحمل يف طياته وظيفة ت�أثريية� ،إنه ي�شري
�إىل ال�سكينة والوقار يف ال�صالة  ،والإقرار هلل بالتفرد والوحدانية ،ومن
ثم يكون قلب املرء مو�صوال بربه.
ويتجلى الهدف التعليمي من خالل احلديث التايل:
«جاء رجل �إىل عمر بن اخلطاب ،فقال� :إين اجتنبت فلم �أ�صب
املاء ،فقال عمار بن يا�سر لعمر بن اخلطاب� :أما تذكر �أنا كنا يف �سفر
�أنا و�أنت ،ف�أما �أنت فلم ِّ
ت�صل ،و�أما �أنا فتمعكت( )35ف�صليت ،فذكرت
ذلك للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إمنا
يكفيك هكذا ف�ضرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بكفيه الأر�ض ونفخ
فيهما ،ثم م�سح بهما وجهه وكفيه»(.)36
هنا نرى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يعلم عمار بن يا�سر حكم ًا
�شرعي ًا ،يعلمه التيمم ،وكان ال�صحابة حديثي عهد بالإ�سالم ،والأحكام
ج ـ ــذور ال�شرعية مل تكن معروفة  -بال �شك  -لدى العرب من قبل ،ومن ثم
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خاطب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم خايل الذهن ،فكانت الو�سيلة
احل�سية املعتمدة على ن�سقها غري اللفظي هي الأجدى� ،إنها و�سيلة تراعي
حالة املتلقي ،فاملتلقي حا�ضر يف الن�ص ،و�إن كان قابال ،فهو يف الوقت
نف�سه عن�صر فاعل فيه� ،إنه هو الذي حدد الن�سق التعبريي.
�إن املعلم يعلم احلكم ،لكن املتلقي يجهله ،فجاء الن�سق الذي ينا�سبه
يف �صورة حية نامية متطورة ممتدة عرب �أفعال (ال�ضرب  -النفخ -
امل�سح) مت�آزر معها الداالن احل�سيان :الوجه والكفان.
والأمثلة على ذلك كثرية ،ونكتفي بتلك ال�شواهد علها تكون قد
�أو�ضحت الفكرة.

ز  -الوظيفة اجلمالية:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

من املعروف �أن اللغة حتمل �شفرتني� :شفرة تو�صيلية ،و�أخرى
جمالية ،وتكمن ال�شفرة التو�صيلية يف لغة احلياة اليومية� ،أما اللغة
الأدبية فتحمل ال�شفرتني مع ًا(.)37
واحلديث النبوي �أكمل الن�صو�ص ف�صاحة وبالغة وبيانا  ،وما مر
بنا من �أحاديث تظهر فيها ال�شفرة اجلمالية وا�ضحة  ،وميكن �أن ن�سوق
جمموعة �أخرى من الن�صو�ص نتبني من خاللها الوظيفة اجلمالية.
ونقف �أو ًال على الإ�شارة التي حتمل معنى الأمر يف حديث �أن�س ،قال:
«مل يخرج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ثالث ًا ف�أقيمت ال�صالة ،فذهب �أبو
بكر يتقدم ،فقام نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم باحلجاب فرفعه ،فلما
و�ضح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ف�أنظرنا منظرا كان �أعجب �إلينا من
وجه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حني و�ضح لنا  ،ف�أوم�أ النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �إىل �أبي بكر �أن يتقدم ,و�أرخي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ج ـ ــذور
احلجاب فلم يقدر عليه حتى مات»(.)38
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وهذه الإ�شارة من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأبي بكر حتمل داللة
فعل الأمر «تقدم» والأمر «من �أنواع الإن�شاء ،والأظهر �أن �صيغته...
مو�ضوعة لطلب الفعل ا�ستعالء ،لتبادر الذهن عند �سماعها �إىل ذلك،
وتوقف ما �سواها على القرينة ...ثم �إنها �أعني �صيغة الأمر ،قد ت�ستعمل
يف غري طلب الفعل ا�ستعالء بح�سب منا�سبة املقام»(.)39
وي�شرتط البالغيون دخول �صيغة الأمر �إىل لغة الأدبية مفارقتها
حالة اال�ستعالء  ،وحتولها �إىل �سياقات �أخرى يقت�ضيها املقام وقرائن
الأحوال.
ولعل الإ�شارة التي حتمل بنية الأمر يف احلديث ال�سابق ،فارقت حالة
اال�ستعالء  ،و�أ�سهمت حالة من حاالت ال�ضعف يف �إفراز البنية الأمرية،
فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يو�شك �أن يلحق بربه ،فهو يف حالة مر�ض
و�ضعف �شديدين ،ومن ثم مل يقدر على �أمر �أبي بكر لفظ ًا ،ف�أمره �إ�شارة،
فكان الن�سق غري اللفظي �أبلغ ومنا�سب ًا للمقام.
وحتمل الإ�شارة � -أي�ض ًا  -معنى الأمر يف حديث جابر بن عبداهلل ،
قال « :كنت جال�سا يف داري فمربي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أ�شار
�إ َّ
يل فقمت �إليه ،ف�أخذ بيدي فانطلقنا حتى �أتى ُح َجر ن�سائه ،فدخل ثم
�أذن يل ،فدخلت احلجاب عليها ،فقال :هل من غذاء؟ فقالوا :نعم .ف�أتى
بثالثة �أقر�صة ،فو�ضعن بني يديه ف�أخذ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يدي ،ثم �أخذ الثالث
قر�صا فو�ضعه بني يديه ،و�أخذ قر�صا فو�ضعه بني َّ
يدي  ،ثم قال هل من
فك�سره باثنني ،فجعل ن�صفه بني يديه ،ون�صفه بني َّ
)
�آدم  ،قالوا :ال �إال �شيء من خل .قال :هاتوه ،فنعم الأدم هو»(40
.
�إن الإ�شارة يف احلديث ال�سابق �سدت م�سد فعل الأمر (تعال)
«ويالحظ �أن �إنتاج بنية الأمر حتتاج �إىل ح�ضور طر ْيف االت�صال بكل
مكوناتهما الداخلية واخلارجية ،ذلك �أن علو �أحد الطرفني قد يكون
ج ـ ــذور ادعاء ال حقيقة »(.)41
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�إن الإنتاج ال�صياغي يف هذا الن�ص النبوي يحطم علو �أحد الطرفني
على الآخر ،ويتحول املوقف �إىل حالة من حاالت احلب بني النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أحد �صحابته ،وت�آزر الن�سق غري اللفظي مع الن�سق اللفظي
يف خلق �صورة نامية �شكلتها جمموعة الأن�ساق الدالة على ال�صوت واللون
واحلركة.
وكما حملت الإ�شارات دالالت الأمر ،فقد حملت � -أي�ض ًا  -دالالت
النهي ،وميكن �أن نلمح ذلك يف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،قالت:
«لددنا( )42ر�سـول اهلل �صـلى اهلل علـيه و�سـلم يف مر�ضـه  ،ف�أ�شـار �أن ال
تلدوين ،فقلت كراهية املري�ض للدواء  ،فلما �أفاق قال :ال يبقى �أحد منكم
لد.غريالعبا�س ،ف�إنه مل ي�شهدكم»(.)43
وبنية النهي ال تختلف كثريا عن بنية الأمر ،فالنهي «طلب كف عن
فعل على جهة اال�ستعالء»( ،)44ومن املالحظ لدي البالغيني «�أن دخول
بنية النهي �إىل الأدبية يقت�ضي تخل�صها من مالزمة اال�ستعالء ،وهو
ما يدفع بها �إىل �سياقات بعيدة عن �أ�صل املعنى لتمار�س �إنتاج دالالت
بديلة»(.)45
وال�سيدة عائ�شة ف�سرت �إ�شارة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ببنية
النهي «ال تلدوين» ،وهذه البنية تذكرنا بحديث جابر ،حيث فارقت بنية
الأمر اال�ستعالء ،كذلك نرى بنية النهي هنا تفارق اال�ستعالء ،وميار�س
الن�سق غري اللغوي دوره اجلمايل يف �إفراز دالالت ال�ضعف والإعياء التي
تعرتي الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف �أثناء مر�ضه.
وقد ي�شري الن�سق غري الكالمي يف بع�ض الأحيان �إىل معنى «احلذف»،
ويت�ضح ذلك من حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،قالت« :ملا رجع النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم من اخلندق ،وو�ضع ال�سالح ،واغت�سل� ،أتاه جربيل
عليه ال�سالم ،فقال :قد و�ضعت ال�سالح ،واهلل ما و�ضعناه ،فاخرج �إليهم ،ج ـ ــذور
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قال :ف�إىل �أين؟ قال :ههنا ،و�أ�شار �إىل بني قريظة ،فخرج النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �إليهم»(.)46
ونلحظ يف هذا الن�ص املعتمد على احلذف عدم الو�ضوح الكامل ؛
لأن الو�ضوح الكامل  -غالب ًا  -ما يبعد اخلطاب الأدبي عن كثافته(.)47
و ُب ْعد هذا الن�ص عن الو�ضوح الكامل �أتاح للمتلقي �أن يتدخل
مبا�شرة ب�إح�ضار الغائب اعتمادا على ال�سياق وقرائنه الإ�شارية ،وقد
تدخلت ال�سيدة عائ�شة  -بو�صفها املتلقي  -ب�إح�ضار الغائب ،وتف�سري
�إ�شارة جربيل عليه ال�سالم �إىل «بني قريظة».
ومن �سياقات احلذف ما يعود «�إىل املبدع وات�صال حركته الذهنية
مبا يتحدث فيه �أو َمنْ يتحدث عنه� ،إذ تنتابه حالتان متقابلتان� ،إحداهما
جتعل نظرته �إىل امل�سند �إليه املحذوف قائمة على التقدير والتعظيم،
والأخرى جتعلها االمتهان والتحقري ،وهو ما يجعل ال�سياق مزدوج ًا يف
فاعليته الإنتاجية»(.)48
ومن خالل �سياق الن�ص ال�سابق يت�ضح �أن جربيل عليه ال�سالم مل
يذكر بني قريظة  ،و�أ�شار �إليهم امتهانا لهم وحتقريا من �ش�أنهم.
ومن املباحث التي اهتم بها البالغيون كثري ًا مبحث الإيجاز ،وقد
ان�صب اهتمامهم لتحقيق هذه البنية على الأن�ساق اللفظية ،وميكن �أن
يلعب الن�سق غري اللفظي دورا يف خلق بنية الإيجاز .ونلمح ذلك يف حديث
يون�س بن مي�سرة قال« :خرجت مع �أبي �سعيد الزرقي �صاحب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �شراء ال�ضحايا ،قال يون�س :ف�أ�شار �أبو �سعيد
�إىل كب�ش �أدغم لي�س باملرتفع وال باملت�ضع يف ج�سمه ،فقال  :ا�ش ِرت يل هذا
ك�أنه �شبهه بكب�ش ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»(.)49
وقد در�س البالغيون الرمز والإمياء والإ�شارة �ضمن �أنواع
ج ـ ــذور الكناية( .)50ومل يدر�سوا يف مبحث الإيجاز �أي ن�سق غري لفظي ،وان�صب
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اهتمامهم على الأن�ساق اللفظية فقط .لكنا نرى ملحة ذكية البن ر�شيق
حيث يربط الإ�شارة بالإيجاز على حد قوله« :والإ�شارة من غرائب ال�شعر
وملحه ،وبالغة عجيبة تدل على املرمى وفرط املقدرة ،ولي�س ي�أتي بها �إال
ال�شاعر املربز احلاذق املاهر ،وهي نوع من الكالم ملحة دالة ،واخت�صار
وتلويح يعرف جمم ًال ،ومعناه يعيد ظاهر لفظه»(.)51
والإ�شارة يف الن�ص ال�سابق كانت لها قدرة بالغة على الإيجاز
واالخت�صار ،فقد اختزلت جمموعة من العبارات ،هي :كب�ش �أدغم -
لي�س باملرتفع وال املت�ضع يف ج�سمه  -ي�شبه كب�ش ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم.
وهذه الإ�شارة � -أي�ض ًا  -خففت على املتلقي عناء البحث عن الكب�ش
املطلوب �ضمن جمموعة كثرية من الكبا�ش ،و�أ�سهمت يف حتديد الهدف
املطلوب ،واالخت�صار يف الوقت.
ويف بع�ض الأحيان نرى الإ�شارة يف احلديث النبوي ت�ؤدي دور ًا يف
لفت االنتباه ،كما يف حديث �أن�س ابن مالك  ،قال�« :صلى لنا النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ثم رقي املنرب ،ف�أ�شار بيده قبل قبلة امل�سجد ،ثم قال:
لقد ر�أيت الآن منذ �صليت لكم ال�صالة اجلنة والنار ممثلتني يف قبلة
هذا اجلدار ،فلم �أ َر كاليوم يف اخلري وال�شر ثالث ًا»(.)52
يف هذا احلديث نرى الإ�شارة جاءت �سابقة الأن�ساق اللفظية ،وتلك
الأن�ساق ت�شري �إىل �أمر خطري  ،فقد ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
،اجلنة والنار ماثلتني يف قبلة امل�سجد ،ومن ثم لعبت الإ�شارة دور ًا مهم ًا
يف لفت انتباه املتلقي ،و�إثارة اهتمامه.
وميكن �أن يحقق الن�سق غري اللغوي نوعا من االلتفات يف حديث ابن
عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،قال« :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :أُمرت ج ـ ــذور
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�أن �أ�سجد على �سبعة �أعظم :على اجلبهة ,و�أ�شار بيديه على �أنفه واليدين
والركبتني و�أطراف القدمني ،وال نكفت الثياب وال�شعر»(.)53
لقد عرف البالغيون االلتفات ب�أنه «انتقال من �أ�سلوب يف الكالم �إىل
�أ�سلوب �آخر خمالف للأول»( ،)54واملخالفة عندهم تتمثل يف ال�ضمائر
والأعداد والزمن(.)55
وميكن �أن نتو�سع يف هذه املخالفة لت�شمل االنتقال من ن�سق لغوي �إىل
�آخر غري لغوي �أو العك�س ،وال تتحقق املخالفة يف �أ�سلوب االلتفات �إال �إذا
كانت يف �أمر واحد� ،أما �إذا امتدت �إىل �أمرين ف�أكرث فال يعد الأ�سلوب
التفات ًا.
ويف احلديث ال�سابق متت املخالفة يف �أمر واحد خا�ص ب�سبعة �أعظم
ي�سجد الإن�سان عليها  ،فوردت اجلبهة يف �سياق الن�سق اللغوي ،ثم التفت
الأ�سلوب �إىل ن�سق �إ�شاري وردت من خالله الأعظم ال�ستة الباقية.
ونرى يف هذا االلتفات �إبراز ًا لكلمة بعينها لأن «هناك ترتيبا معتادا
يطرق الذهن لأول وهلة ،وهذا الرتتيب ميكن خمالفته ،ولكن جمرد
املخالفة ينبئ عن غر�ض ما ،ذلك الغر�ض هو� :إبراز كلمة من الكلمات
لتوجيه التفات ال�سامع �إليها»(.)56
والكلمة التي �أبرزها هذا الأ�سلوب «اجلبهة» ،وهي رمز الكربياء يف
الإن�سان ،و�سجودها �إقرار لعظمة اهلل وكربيائه.
وبجانب �إبراز كلمة «اجلبهة» من خالل هذا الأ�سلوب االلتفاتي،
تتجلى  ،قيمته � -أي�ض ًا  -يف الت�أثري على املتلقي على حد قول
الزخم�شري(�« :)57إن الكالم �إذا نقل من �أ�سلوب �إىل �أ�سلوب كان ذلك
�أح�سن تطرية لن�شاط ال�سامع  ،و�أكرث �إيقاظ ًا للإ�صغاء �إليه من �إجرائه
ج ـ ــذور على �أ�سلوب واحد».
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و�آخر ما نقف عليه يف هذا املبحث الدور الت�صويري للن�سق غري
اللغوي يف احلديث النبوي ،ومن ثم «نتوقف عند لون فريد من الت�صوير
يرتبط بالطبيعة ال�شفاهية للحديث النبوي ،حني يوظف ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم معامل الواقع املادي املحيط باملتلقني �أو �أن �سماعهم
احلديث النبوي يف بناء ما ينطوي عليه من ت�صوير مما يبلور انتقا ًال
منا�سب ًا من عامل الن�ص �إىل عامل الواقع املادي من ناحية ،ويك�سب املعنى
امل�سوق عرب الت�صوير بداهة متاثل معامل هذا الواقع من ناحية»(.)58
وقد ا�ستخدم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف الت�صوير الإ�شارة
واحلركة والر�سم .وكان لكل و�سيلة من هذه الو�سائل �أثرها يف مو�ضوعها
 ،فالإ�شارة «�إذا كانت يف حملها كانت معينة على الفهم ،الفتة للنظر،
طاردة ال�شرود ،م�شركة يف املتابعة �أكرث من حا�سة ،فالناظر يرى
الإ�شارة ،وي�سمع العبارة ،ويذكر كل منهما الأخرى.
وكانت حلركته �صلى اهلل عليه و�سلم و�إ�شارته مو�ضع كبري يف �إجادة
الأداء ،فحركته معربة تلفت النظر  ،وتنبه الغافل وتعني على احلفظ
والتذكر.
�أما الر�سم ف�إنه �أ�سلوب تعليمي يجلو الأمر ،ويو�ضحه �أمت تو�ضيح...
و�إنه مل�ستوى رفيع يف التوجيه والإبالغ �أن يكون الر�سم �أداة يف قوم
�أميني»(.)59
ويف هذا املجال نرى ال�صورة التي اعتمدت على الت�شبيه والكناية
وردت بكرثة يف احلديث النبوي  ،ولكرثة تلك ال�صور ،يجدر بنا اختيار
مناذج قليلة ،حتى تتبني الفكرة.
ونبد�أ احلديث عن الت�صوير بالإ�شارة واحلركة ،ونرجئ احلديث
عن الت�صوير بالر�سم الحق ًا .ومن ال�صور الت�شبهيهة التي اعتمدت على ج ـ ــذور
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الإ�شارة ،ما رواه �سعد بن �سهل عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال�« :أنا
وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا و�أ�شار بال�سبابة والو�سطى ،وفرج بينهما
�شيئا»(.)60
وكذلك ما رواه �أن�س قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
«من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة �أنا وهو كهاتني  ،و�ضم
�أ�صابعه»(.)61
احلديثان ال�سابقان يربزان عالقة التالزم بني النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وكافل اليتيم  ،وعائل اجلاريتني يف اجلنة ،وارتبط امل�شبه
بعن�صريني لغويني ح�سيني  ،وارتبط امل�شبه به بعن�صرين غري لغويني
ح�سيني .واعتماد احلديثني على الت�صوير بهذا ال�شكل يجعل املتلقي �أكرث
جتاوب ًا وتفاع ًال مع الن�ص حيث حت ُّول الكالم من الن�سق املعياري �إىل
الن�سق اجلمايل يجعله �أكرث ت�أثريا على حد قول �سورل�« :إن اال�ستعارة
والت�شبيه هما حاالت من املبالغة»( .)62ولعله يق�صد باملبالغة الأثر
اجلمايل الذي يحدث �إثر حتول القول من التعبري احلقيقي املعياري �إىل
التعبري العدويل �أو االنحرايف الكامن يف عن�صر الت�صوير.
واالعتماد على الإ�شارة كان له الأثر الفاعل يف الن�ص حيث
«�إن الإ�شارة من�شط ي�شرتك مع من�شط �آخر من ا�ستدعاء ال�صورة
الذهنية»(.)63
وهذه الإ�شارة يف الن�صني مثلت �أحد طريف الت�شبيه ،وقد تفاعل
امل�شبه به مع الطرف الآخر /امل�شبه بعن�صريه اللغويني يف ا�ستح�ضار
�صورة ذهنية لعالقة القرب يف اجلنة بني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وكافل اليتيم وعائل اجلاريتني ،وكذلك انفتح الن�ص لتخيل عامل اجلنة
ج ـ ــذور الغيبي .ونقف على �صورة ت�شبهية �أخرى اعتمدت على عن�صر احلركة،
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يف حديث بريدة قال :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :هل تدرون مثل
هذه وهذه ؟ ورمى بح�صاتني .قالوا :اهلل ور�سوله �أعلم .قال :هذاك
الأمل  ،وهذاك الأجل»(.)64
من خالل احلديث ال�سابق يفهم �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
رمى ح�صاتني �إحداهما قريبة والأخرى بعيدة ،وبالطبع القريبة ت�شري
�إىل الأجل ،والبعيدة ت�شري �إىل الأمل ،ودائم ًا ما يكون الأمل �أو�سع من
الأجل.
والن�سق غري اللفظي يف هذه ال�صورة الت�شبيهية �أدخلها يف منطقة
املب�صرات ،وكذلك اعتمد طرفا الت�شبيه علي طرف ح�سي و�آخر عقلي:
احل�صاة القريبة كالأجل والبعيدة كالأمل ،وهذا �أدعى �إىل نفاذ ال�صورة
�إىل ذهن املتلقي ،حتى يح�سب ح�ساب ًا للمنية التي تنتظره.
و�إذا انتقلنا من ال�صورة الت�شبيهية �إىل ال�صورة الكنائية التي تعتمد
على الن�سق غري اللغوي وجدناها كثرية ،لكن ميكن اختيار �صورتني فقط
حتى ال ي�ضيق بنا املجال.
ال�صورة الأوىل :من حديث �أُبي بن كعب قال :قال :ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم «يا �أبا املنذر �أتدري �أي �آية من كتاب اهلل معك �أعظم؟
قال :قلت :اهلل ور�سوله �أعلم .قال :يا �أبا املنذر �أي �آية من كتاب اهلل معك
�أعظم .قلت :ال �إله �إال هو احلي القيوم .قال  :ف�ضرب يف �صدري .وقال:
ليهنك العلم �أبا املنذر»(.)65
ال�صورة الثانية :من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،قال:
«�أ�شهد على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صلي قبل اخلطبة ،فر�أى
�أنه مل ي�سمع الن�ساء ،ف�آتاهن ومعه بالل نا�شر ًا ثوبه ،فوعظهن ،و�أمرهن
�أن يت�صدقن  ،فجعلت املر�أة تلقي ،و�أ�شار �أيوب (�أحد رواة احلديث) �إىل
ج ـ ــذور
�أذنه وحلقه»(.)66
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وقبل �أن نحلل ال�صورة الكنائية يف الن�صني ال�سابقني يجدر بنا �أن
نقف على مفهوم الكناية وداللتها .فقد عرف البالغيون الكناية ب�أنها
«لفظ �أريد به الزم معناه مع جواز معناه حينئذ»(.)67
�إذ ًا من خالل التعريف ال�سابق يت�ضح �أن املعنى احلقيقي واملجازي
مطروحان يف ال�سياق وقابالن للق�صدية( .)68ومن هنا ت�سهم الكناية يف
�إنتاج الداللة  ،وت�صبح « بنية ثنائية الداللة كثرية اللوازم جتهد الذهن
�إىل درجة معينة يف الو�صول �إىل ناجتها»(.)69
و�إذا عدنا �إىل احلديثني ال�سابقني وجدنا الن�سق غري اللغوي املعتمد
على �ضرب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �صدر �أُبي بن كعب كناية عن
�صفة الإعجاب .ويف احلديث الثاين �إ�شارة �أيوب �إىل الأذن واحللق كناية
احللي الذي تتزين به املر�أة يف �أذنيها وجيدها.
عن مو�صوف هو ّ
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و�إن كان ا�ستهداف الالزم ال مينع من �إرادة املعنى الأ�صلي ،
ف�إمنا «ت�أتي الإ�ضافة احلقيقية يف البنية الثانية من �أنها تثبت وتقرر
املعنى الكنائي عن طريق تدخل العقل يف ا�ستخال�ص الالزم من
ال�صياغة»(.)70
وكان لل�سياق �أثره يف ا�ستخال�ص الالزم من ال�ضرب يف ال�صدر،
والإ�شارة �إىل الأذن واحللق .ومن ثم يتبني لنا �أن للأن�ساق غري اللغوية
القدرة على �إنتاج بنية الكناية مثل الأن�ساق اللغوية.

ونقف على نوع �آخر من �أنواع الت�صوير �أطلق عليه بع�ض النقاد
ال�صورة التقريرية ،وعرفها بقوله« :هو نوع من �أنواع ال�صورة الفنية
تنه�ض بر�سمه مدلول الكلمات دون اللجوء �إىل البيان وال يخلو من جمال
ج ـ ــذور فطري»(.)71
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وهذه ال�صورة «ال تـنح�صر يف الت�شابيه واال�ستعارات و�سواها من
�ضروب املجاز ،ولكنها كل �صورة توحي ب�أكرث من معناها الظاهر ،ولو
جاءت منقولة من الواقع»(.)72
ونرى الذين حللوا هذه ال�صورة ان�صب اهتمامهم على الن�سق
اللفظي ،مع �أن الن�سق غري اللفظي يتفوق على نظريه اللفظي يف هذا
املجال ،حيث �إن الأن�ساق اللغوية ال ت�ستطيع جميعها ر�سم هذا النوع
من الت�صوير ،يف حني �أن جميع الأن�ساق غري اللغوية تر�سم ال�صورة
التقريرية؛ ولذا نرى هذه ال�صورة يف جميع الأحاديث التي اعتمدت على
اللغة غري املنطوقة  ،وقد مربنا منها كثري.
ونختار حديثني فقط لندلل بهما على الفكرة التي نرمي �إليها:
احلديث الأول :عن �شهر بن حو�شب قال�« :سمعت �أ�سماء بنت يزيد
حتدث �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم م َّر يف امل�سجد يوما وع�صبة
من الن�ساء قعود ،ف�ألوى بيده بالت�سليم ،و�أ�شار عبداحلميد (�أحد رواة
احلديث) بيده»(.)73
ولعلنا نرى الن�سق غري اللغوي يت�آزر مع الن�سق اللغوي يف ر�سم عدة
�صور تقريرية قوامها :فعل املرور ،وفعل القعود ،وت�أتي الإ�شارة حماكية
فعل امل�صافحة ،وكذلك جاءت �إ�شارة الراوي حماكية فعل الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم.
ومن املالحظ هنا �أن �إنتاج تلك ال�صورة املعتمدة على ن�سقها غري
اللغوي يرجع �إىل اختالف اجلن�سني ،واحلكم ال�شرعي الذي يحرم
م�صافحة الرجل املر�أة الأجنبية.
احلديث الثاين :عن املقداد بن الأ�سود قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يقولُ « :تدنى ال�شم�س يوم القيامة من اخللق حتى تكون
منهم مبقدار ميل ،فيكون النا�س على قدر �أعمالهم يف العرق :فمنهم ج ـ ــذور
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من يكون �إىل كعبيه ،ومنهم من يكون �إىل ركبتيه ،ومنهم من يكون �إىل
حقويه ،ومنهم من يلجمه العرق �إجلاما .قال :ف�أ�شار ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �إىل فيه»(.)74
ونعاين هنا جمموعة من الأن�ساق اللغوية مع ن�سق غري لغوي ر�سمت
�صورة كلية لدنو ال�شم�س من اخللق يوم القيامة ،ثم ت�صور تدرج اخللق
يف العرق حتى ت�صل ال�صورة نهايتها فت�أتي الإ�شارة �إىل الفم حماكية
�إجلام العرق �أ�سو�أ النا�س �أعما ًال.
�إنها جمموعة من ال�صور املتعددة ،رمبا تكون �أكرث جناح ًا من
ال�صور البيانية يف ت�صوير هذا املوقف املهيب الرهيب ،ونقله من عامل
الغيب �إىل عامل احل�س وامل�شاهدة ،ومن هنا كانت �أكرث ت�أثريا يف املتلقي
 ،و�أ�شد نفاذا �إىل ذهنه وقلبه.
وكما اعتمد الت�صوير يف احلديث النبوي على الإ�شارة واحلركة،
فقد اعتمد � -أي�ض ًا  -على الر�سم .ومنثل بحديثني يف هذا ال�صدد.
احلديث الأول :عن عبد اهلل بن م�سعود قال « :خط ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم بيده ،ثم قال  :هذا �سبيل اهلل م�ستقيم ًا .وخط عن ميينه
و�شماله ،ثم قال :هذه ال�سبل لي�س منها �سبيل �إال عليه �شيطان يدعوا
ال�س ُب َل
�إليه ثم قر�أَ } :و َ�أ َّن َه َذا ِ�ص َراطِ ي ُم ْ�س َتقِي ًما َفا ْت ِب ُعو ُه َو َال َت َت ِب ُعوا ُّ
َف َت َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعنْ َ�س ِبي ِل ِه(.)76({ )75
اعتمدت ال�صورة يف احلديث ال�سابق على ت�شبيهني :امل�شبه فيهما
غري لغوي مادي ،وامل�شبه به لغوي عقلي ،ومن خالل التفاعل بني طريف
الت�شبيه جت�سد املعنى ،وظهرت �أمام حدقة العني يف و�ضوح الدعوة
الإ�سالمية يف طريقها امل�ستقيم ،والدعوات الباطلة املنحرفة يف طرقها
ج ـ ــذور املت�شعبة.
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احلديث الثاين :عن عبداهلل قال« :خط النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم خطا ومربعا  ،وخط خطا يف الو�سط خارج ًا منه ،وخط ِخططا
�صغارا �إىل هذا الذي يف الو�سط من جانبه الذي يف الو�سط فقال :هذا
الإن�سان ،وهذا �أجله حميط به ،وهذا الذي هو خارج �أمله .وهذه اخلطط
ال�صغار الأعرا�ض  ،ف�إن �أخط�أه هذا نه�شه هذا ،و�إن �أخط�أه هذا نه�شه
هذا»(.)77
هذه ال�صورة تو�ضح ات�ساع الهوة بني الأجل والأمل ،فالأجل قريب
يحكم اخلناق على الإن�سان ،ولكنه يحاول �أن يفلت من هذا اخلناق تعلقا
بالأمل ،ومع تعلقه ب�أمله يقع فري�سة للأعرا�ض ،ف�إن �أفلت من عر�ض
افرت�سه �آخر ،حتى يحكم املوت قب�ضته حول عنقه ،فتدركه املنية.
ونالحظ �أن املتلقي �شارك يف �إنتاج تلك ال�صورة التي اعتمدت على
الر�سم ،فاملتلقي ن�ش�أ يف قوم �أميني ،فكانت ال�صورة املح�سو�سة �أكرث
منا�سبة له من ال�صورة املجردة.
ويف النهايـة عنـد النظـر يف «ن�ص ذي بعد م�ضـموين راق كاحلـديث
ال�شريف ال ترد فيه ال�صور  -على اختالف طبيعتها ب�ساطة وامتداد ًا -
قا�صرة على حتقيق ت�أثري جمايل وح�سب  ،بل ين�ضاف �إىل �إحداث هذا
الت�أثري ترق داليل يتبلور يف رحاب التلقي ت�أخذ هذه ال�صور يف جتاوزها
كونها ت�صويرا �إىل تكوينها ت�صورا»(.)78
ومن خالل الن�صو�ص ال�سابقة تبني لنا مدى حتقق العن�صر اجلمايل
من خالل الت�صوير النبوي ،وكذلك و�ضح لنا مقدرة ال�صورة النبوية يف
نقل املتلقي من عامل الواقع �إىل عوامل متعددة من الت�صور والتخيل ،
وهذه و�سيلة من و�سائل متعددة يف التعبري النبوي التي حتمل املتلقي على
ج ـ ــذور
التوا�صل احلميم والتجاوب مع الن�ص.
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ومن كل ما �سبق فقد ات�ضح �أن اللغة غري املنطوقة يف احلديث
النبوي� ،أ�سهمت بدو ٍر بارزٍ يف حتقيق وظائف متنوعة ،ومن ثم كانت
لها �أهميتها يف الأداء النبوي ،ويف ن�ص هو �أبلغ الن�صو�ص الب�شرية على
الإطالق.
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تلقي علماء اللغة ل�شعر �أبي متام
املختار ال�سعيدي

(*)

توطئ ـ ــة:

(*) باحث وأكاديمي بجامعة سيدي محمد بن عبدهللا  -المغرب.
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�إن علماء اللغة كانوا �أويل توجهات خمتلفة ،ف�إذا ت�أملنا قول
اجلاحظ:
(ومل �أر غايـة النحويني �إال كل �شـعر فيه �إعـراب ،ومل �أر غـايـة
رواة الأ�شـعار �إال كل �شـعر فيه غريـب� ،أو معـنى �صعب يحتاج �إىل
اال�ستخراج.)1()...
�ألفيناه مييز بني من يطلب الإعراب ،وبني من ين�شد الغريب ،ولكن
اجلامع امل�شرتك بني ه�ؤالء �أن ثقافتهم يطغى عليها القدمي ،ال �سيما
�أنهم عكفوا على جمع ال�شعر العربي اجلاهلي والإ�سالمي ،ثم �شرحه،
و�ألفوا كتب ًا يف هذا املجال ،مما جعل جهاز قراءتهم �أ�سريا جلماليات
ذلك ال�شعر ،كما تو�ضح ذلك ردود �أفعالهم التي �س�أعر�ض لها خالل
هذه الدرا�سة.
لعل ابن الأعرابي �أبرز �أولئك العلماء الذين تلقوا �شعر �أبي متام فقد
حدث �أبو عمرو بن �أبي احل�سن الطو�سي قائ ًال:
(وجه بي �أبي �إىل ابن الأعرابي لأقر�أ عليه �أ�شعار ًا ،وكنت معجب ًا
متام ،فقر�أت عليه من �أ�شعار هذيل ،ثم قر�أت �أرجوزة �أبي
ب�شعر �أبي ٍ
متام على �أنها لبع�ض �شعراء هذيل :
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َف� َ�ظ� َّ�ن �أَ يَّن جَ � ِ�اه � ٌل ِم��ن جَ ْه ِلـــــ ِه
وع � � � � ��اذِلٍ َع � � َذ ْل � � ُت � �ـ � �ـ � � ُه يف َع� � � ْذ ِل� � � ِه
حتى �أمتمتها ،فقال :اكتب يل هذه ،فكتبتها له ،ثم قلت� :أح�سنة
هي؟ قال :ما �سمعت ب�أح�سن منها! قلت� :إنها لأبي متام ،فقال :خرق
خرق!)(.)2
قد ال �أكون بحاجة �إىل �شهرة هذا الن�ص بني النقاد والدار�سني ،و�أن
�أغلبهم ي�سوقه دلي ًال لتع�صب ابن الأعرابي على �شعر ابن �أو�س ،وبعيد ًا
عن لغة التع�صب واالنحياز ،ميكن النظر �إىل الن�ص مبو�ضوعية حتتم
النظر �إىل الظروف التي واكبت تلقي �أرجوزة �أبي متام ،فابن الأعرابي
يذكرنا مبا �أ�شار �إليه موكاروف�سكي الذي �أكد على الطبيعة االجتماعية
للعالمة وللمتلقي()3؛ �إذ �إن حممد بن زياد ميكن مقارنته حالي ًا بدور
الن�شر ،حيث �إنه كان يف ذلك الوقت ي�شكل �سلطة مرجعية لتقومي الأ�شعار
واحلكم عليها؛ فقد كان ال�شعر ُيقر�أ عليه ليحيي ما يراه جدير ًا باحلياة،
ويحكم على الذي يعار�ض �أفقه بالبوار فاالندثار .غري �أن املفارقة تكمن
يف �أن املر�سل  -الذي ي�صنع ابن الأعرابي �أفق توقعه  -معجب ب�شعر �أبي
متام ،ومن ثمة بالر�سالة التي يحملها بني جوانحه ،ويرجو الت�أ�شري عليها
املوجه كان له موقف م�سبق يعار�ض
من ابن الأعرابي ،لكن هذا املتلقي ِّ
�أ�شعار املحدثني ب�شكل عام .و�إذا كان العقد امل�ضمر بني املُلقي واملتلقي
يتمثل يف قراءة �أ�شعار هذيل ،ف�إن امللقي قد خرق ذلك العقد ،كما يت�ضح
من قوله« :قر�أت �أرجوزة �أبي متام على �أنها لبع�ض �شعراء هذيل» ،وهو
خرق كان مع �سبق الإ�صرار ،يدل على ذلك قوله« :وكنت معجب ًا ب�شعر �أبي
متام»� .إن هذا الن�ص يربز ثالثة قراء لأرجوزة �أبي متام خا�صة ،ول�شعره
عامة؛ ف�أما �أولهم فهو القارئ ال�ضمني الذي ال ميكن مطابقته مع �أي
قارئ حقيقي ،باعتبار جذوره املت�أ�صلة يف بنية الن�ص� ،إذ �إنه  -كما قرر
ج ـ ــذور �إيزر  -يج�سد كل اال�ستعدادات امل�سبقة ال�ضرورية بالن�سبة للعمل الأدبي
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لكي ميار�س ت�أثريه( ،)4تلك اال�ستعدادات ميكن حتديدها فيما �ص ّرح به
�أبو عمرو من �إعجاب ب�شعر �أبي متام ،هذا اال�ستعداد الظاهر كان يقابله
ا�ستعداد باطن مكتوم من ابن الأعرابي ،وهو ا�ستعداد انك�شف ملا زالت
�أ�سباب الكتم� ،أي �صاحب الن�ص الإبداعي �أبو متام ،ولكنه عاد لالختفاء
ملا علم ابن الأعرابي حقيقة اخلدعة ،ف�أمر بتخريق ما �أعجب به!
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�أما القارئان الآخران فهما قارئان حقيقيان يتمثالن يف �أبي عمرو
الذي �سبق له �أن تلقى �شعر �أبي متام وكان معجب ًا به ،لكن هذا القارئ
�سيتحول �إىل مر�سل حامل معه �أ�شعار هذيل ،و�شعر حبيب ،و�إعجاب
بحبيب� ،إىل القارئ احلقيقي الثاين ابن الأعرابي ،الذي حكي عنه �أنه:
(قال ،وقد �أن�شد �شعر ًا لأبي متام� :إن كان هذا �شعر ًا فما قالته العرب
باطل)(.)5
فابن الأعرابي ي�شكل امتداد ًا للقارئ املق�صود املعار�ض لل�شعر
املحدث( ،)6بل لل�شعراء املحدثني �أي�ض ًا ،ذلك �أن هذا النوع من القراء
عربوا �صراحة عن �ضيقهم بهذه النغمة اجلديدة ومن ميثلها ،لأنها
تتجاوز �أفقهم ،وتثري �أ�سئلة ال جواب لها عند املتقدمني� ،أو هي تقدم
�أجوبة لأ�سئلة مل ي�ستطيعوا �إثارتها بعد ،ولعل هذا ما �أ�شار �إليه ال�صويل
يف ر�سالته �إىل مزاحم بن فاتك قائ ًال:

(ومل يجدوا يف �شعر املحدثني مذ عهد ب�شار �أئمة ك�أئمتهم ،وال رواة
كرواتهم ،الذين جتتمع فيهم �شرائطهم ،ومل يعرفوا ما كان ي�ضبطه
وق�صروا فيه فجهلوه فعادوه ( )...وفر العامل منه �إذا �سئل
ويقوم بهّ ،
�أن يقر�أ عليه �شعر ب�شار و�أبي نوا�س و�أبي متام وغريهم ،من «ال �أح�سن»
�إىل الطعن ،وخا�صة على �أبي متام ،لأنه �أقربهم عهداً ،و�أ�صعبهم
ج ـ ــذور
�شعراً(.)7
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ورغم غياب الن�ص الذي �أُن�شده ابن الأعرابي� ،إال �أن تعليقه ينم عن
نظرة حمددة لل�شعر ،حيث �إنه ي�ضع القدمي واجلديد يف كفتي امليزان،
�إذ �إنه و�ضع ما قالته العرب يف كفة ،وال�شعر الذي تلقاه يف الكفة الثانية،
وطبع ًا ،ف�إن الكفة الأوىل هي الراجحة ،لكن ابن الأعرابي مل ي�صرح
مبا�شرة بذلك ،و�إمنا ا�ستفدناه من ال�سياق التداويل حلكمه املوجه من
�أفق توقع حدد ال�شعر القدمي مالحمه ،لذلك فهو ي�صم كالم العرب
بالباطل �إن مت اعتبار ما �أن�شده �شعر ًا ،وبقراءة معكو�سة؛ ف�إنه يرى �أن
ما �أن�شده باطال ،و�أن ما قالته العرب هو ال�شعر ،هو احلق! لكن الإ�شكال
يكمن يف كون ابن الأعرابي مل يخ�ص�ص ما قالته العرب ،فلم يحدده
يف ال�شعر ،مما يرتك الباب مفتوحا مللء هذه الفجوة  -بتعبري جادمر
 فقد يكون ابن الأعرابي يق�صد ما قالتـه العرب من �شـعر ،مما يعـني تبع ًا لذلك � -أن �أبا متام خرق هذا النظام ال�شعري ،وقد يق�صد �أكرثمن ذلك� ،أي طريقة العرب يف التعبري ،وهي طريقة متيل �إىل الطبع
والإيجاز والبيان ،ومتيل عن ال�صنعة والإطناب والإحالة ...ومن هنا
يكون ابن الأعرابي من العلماء الذين �أثروا يف املتلقني الالحقني ،خا�صة
الآمدي الذي بنى موازنته بني الطائيني على «طريقة العرب».
�إن حكم هذه اجلماعة  -كما ر�أى ال�صويل  -نتيجة حتمية لعملية
الفهم ،فلما كان �أبو متام يقول من ال�شعر ما ال يفهمونه ،ف�إنهم اختاروا
�أ�سهل الطرق ،واخت�صروا امل�سافة بالطعن على �شعر �أبي متام ،بدل
مراجعة جهاز قراءتهم ،وتو�سيع �أفقهم لي�ستوعب اجلديد.
و�إذا كان الأ�صمعي من قبل قد قال عن ب�شار( :واهلل لوال �أن �أيامه
ت�أخرت لف�ضلته على كثري منهم)( ،)8ف�إن ابن الأعرابي كان يتمثل ب�شعر
�أبي متام الذي ي�ستجيب لأفق توقعه ،كما حدث بذلك �أحمد بن يحيى
ثعلب قائ ًال( :وقف ابن الأعرابي على املدائني فقال له� :إىل �أين يا �أبا
ج ـ ــذور عبداهلل؟ قال� :إىل الذي هو كما قال ال�شاعر [املن�سرح]:
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حَ ْ
ت � ِم �ـ �ـ �ـ � ُل �أَ� �ْ�ش � َب ��احَ � َن ��ا �إىل َم � ِل �ـ� ٍ�ك
ومل يكن هذا التمثل حكر ًا على �شعر �أبي متام ،و�إمنا �شمل االجتاه
املحدث الذي ميثله حبيب ،وهو ما ي�ؤكده ال�صويل قائ ًال( :وكذلك فعل
يف النوادر ،جاء فيها بكثري من �أ�شعار املحدثني ،ولعله لو علم بذلك
ما فعله)( ،)10وقد ف�سر ال�صويل ازدواجية موقف ابن الأعرابي الذي
ا�ست�شهد ب�شعر �أبي متام رغم �أنه يعار�ض اجتاهه ال�شعري ،بجهله قائل
ال�شعر ،م�ستـند ًا يف هذا احلكم �إىل عدم ت�صريح ابن الأعرابي با�سم
ال�شاعر ،غري �أن عدم الت�صريح قد يكون جتاه ًال ال جه ًال؛ وبغ�ض النظر
�أن �أي الأمرين �أقرب �إىل احلقيقة ،ف�إن ابن الأعرابي يعرب من خالل
هذا التمثـل عن اندماج �أفقه يف �أفق الن�ص ،ال�سيما و�أن الطائي كان قد
ملأ الدنيا �شعره يف ذلك الزمان ب�شهادة �أحد الأعراب(.)11
و�إذا كان ابن الأعرابي ميثل فئة اللغويني الذين عار�ض �أفقهم �أفق
الن�ص املحدث ،ف�إن متلقني �آخرين كان جهاز قراءتهم لينا ،فانعك�س
ذلك على �أفـق توقـعهم ،وعـدلوا بعـ�ض مواقـفهم حني وجـدوا من ُيفهمهم
�شعر الطائي فقد حدث بنو نوبخت ال�صو َّ
يل �أن �أبا العبا�س �أحمد بن
يحيى قال لهم:
(�أنا �أعا�شر الكتاب كثريا وخا�صة �أبا العبا�س ابن ثوابة ،و�أكرث ما
يجري يف جمال�سهم �شعر �أبي متام ول�ست �أعلمه ،فاختاروا يل منه �شيئا،
فاخرتنا منه له ،ودفعناه �إليه ،فم�ضى به �إىل ابن ثوابة ،فا�ستح�سنه،
فقال له� :إنه لي�س مما اخرتتُ  ،و�إمنا اختاره يل بنو نوبخت ،قال :فكان
ين�شدنا البيت من �شعره ،ثم يقول :ما �أراد بهذا؟ فن�شرحه له ،فيقول:
�أح�سن واهلل و�أجاد)(.)12
لقد �ساق ال�صويل هذا الن�ص يف معر�ض االحتجاج لر�أيه املتمثل يف
�أن طعن العلماء على �أبي متام ،وعيبهم �شعره ،نتيجة لقوله ما ال يفهمونه ،ج ـ ــذور
�ن م��ا ِل�ـ��ه وم��ن �أَدبـ ْه()9
َن��أْ ُخ�ـ�ـ� ُذ ِم� ْ
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ف�إذا فهموا ما قاله ،يتحول ذلك التحقري �إىل تقدير ،ف�أحمد بن يحيى
ي�ضطر �إىل تلقي �شعر �أبي متام ،لأن ظروف املجال�س التي يح�ضرها
�أرغمته على ذلك� ،إذ �إن هذه املجال�س تعرف تداو ًال كثري ًا ل�شعر حبيب،
كما ن�ست�شف من قوله« :و�أكرث ما يجري يف جمال�سهم �شعر �أبي متام»،
وهو �أمر جدير باملالحظة ،حيث �إن هذه الفئة من املتلقني ،هي وحدها،
�إذا ا�ستثـنينا جماعة الأمراء ،التي اعرتف جل �أع�ضائها بف�ضل �شعر
حبيب ،واغرتفوا من بحر �شعره؛ لذا مل يكن لل�شيباين بد من �أن يعمل
على تو�سيع مداركه ،وفتح �أفقه �أمام حركة التجديد احلتمية ،خا�صة
و�أنه يجل�س عاجز ًا يف املجل�س غري م�ؤثر ببث �شعر الطائي ،وال مت�أثر
بتلقيه ،لأنه «ال يعلمه» ،لذا فهو يطلب من تالميذه بني نوبخت �أن يختاروا
له من �شعر الطائي ما يحقق به التفاعل يف املجل�س؛ وطلبه من التالميذ
يعني �أن �شعر �أبي متام كان يهتم به اجليل الثاين �أكرث من اهتمام اجليل
الأول الذي ميثله املعلم �أحمد بن يحيى ،مما ي�شري �إىل �أن دائرة تلقي
�شعر الطائي كانت تزداد ات�ساع ًا مع مرور الزمن؛ ورغم �أن هذا اخلرب
يت�ضمن ا�ضطراب ًا يف ترتيب الأحداث ،مما يخلق ت�شوي�شا لدى القارئ،
من خالل ت�أخري �شرح بني نوبخت �شعر �أبي متام لل�شيباين وا�ستجادته
له ،وتقدمي م�ضيه �إىل ابن ثوابة الذي ا�ستح�سن ال�شعر املختار� ،إذ ال
يعقل �أن يحمل عامل مثل �أحمد بن يحيى �شعر ًا ال يفهمه �إىل املجال�س؛
�إال �أن الأمر اجللي الذي ال يختلف عليه اثنان هو رد فعل ابن يحيى حني
قال�« :أح�سن واهلل و�أجاد» ،بعد �أن � ِأفهم ما قاله الطائي ،وهو رد فعل
ين�سجم وا�ستح�سان الكاتب ابن ثوابة ،مما يعني اندماج �أفق جتربة كل
واحد منهما يف �أفق توقع الن�ص ،وهذا يعني �أن اجلواب املوحد الذي
قدمه ن�ص �أبي متام يرجع بالدرجة الأوىل �إىل توحد ال�س�ؤال؛ فما هو
ج ـ ــذور ال�سر يف التقارب احلا�صل بني �أفق عامل لغوي مييل �إىل ال�شعر القدمي،
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ومييل عن ال�شعر املحدث ،و�أفق كاتب عا�شق لل�شعر املحدث ب�شكل عام،
ول�شعر �أبي متام ب�شكل خا�ص؟
ال ريب يف �أن اجلواب مبثوث بني ثنايا الن�ص ال�سالف ،حيث �إن
�أحمد بن يحيى مل يكن اختياره ل�شعر حبيب ذاتيا ،لأنه مل يفعل ذلك
بطال ،و�إمنا �أكرهه على ذلك احتفال املجل�س ب�شعر ابن �أو�س� ،أ�ضف �إىل
هذا ف�إن االختيار كان يف الأ�صل من بني نوبخت ،وهم  -بدون �شك  -مل
يختاروا �إال ما �سري�ضي املجل�س ،ال�سيما و�أن �أبا العبا�س قد �صرح لهم
مبن يح�ضر ذلك املجل�س حني قال�« :أنا �أعا�شر الكتاب كثريا وخا�صة �أبا
العبا�س ابن ثوابة» ،فاملجل�س لي�س عر�ضي ًا ،و�إمنا الأمر معا�شرة تقت�ضي
زاد ًا� ،إذ ال ينفع ال�صمت حني يتكرر الأمر ،حيث ي�صري عجز ًا ،لذا قرر
التالميذ �أن يختاروا لأ�ستاذهم من ال�شعر ما ير�ضي تلك اجلماعة؛
ورغم غياب الأبيات التي اختريت لأبي العبا�س� ،إال �أن تلقيه ورد فعله
بعد �أن �شرحت له ،يختلفان عن نظرته امل�سبقة ل�شعر �أبي متام� ،إذ
يق�سم ب�إح�سانه و�إجادته دون �أن يبني جتليات ذلك احل�سن �أو مظهر
تلك الإجادة ،وهو �أمر بدهي ،بالنظر� ،أو ًال� ،إىل �أفق جتربة املتلقي الذي
كان راغب ًا عن ال�شعر املحدث ،وبالنظر ،ثاني ًا� ،إىل �أفق جماعة التف�سري
التي ينتمي �إليها ال�شيباين� ،إذ خلخل ال�شعر املحدث ذخريتها املحفوظة
من كالم العرب ،وبالنظر ،ثالث ًا� ،إىل �أفق املرحلة الزمنية التي ينتمي
�إليها هذا املتلقي ،حيث كانت جل الأحكام تعرب عن ده�شة جمالية �إزاء
الأثر الفني� ،سواء �أكان ذلك التعبري بالر�ضا حني ي�ستجيب الن�ص لأفق
التوقع� ،أم بالرف�ض حني يخيب الن�ص ذلك الأفق.
�إن خلخلة �شعر �أبي متام لأفق توقع هذه اجلماعة املف�سرة ،و�إحراجه
لذخريتها املرجعية ،ي�ؤكده القا�سم بن �إ�سماعيل يف اخلرب الذي حدث به
ج ـ ــذور
ال�صويل حني قال:
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ُو�سي ،ف�أن�شده ق�صيد ًة
ال�سد ِ
(كنا عند ال َّت َّوجي ،فجاء ابنٌ لأبي ُر ْه ٍم َّ
لأبي متام ميدح بها خالد بن يزيد �أولها [الكامل]:
وك� َف��ى َع�لَ��ى ُر ْزئ ��ي ب � َ
�ذاك َ�شـه ِي َدا
َطلَ َل اجلـمي ِع لق ْد َع َفو َْت حَ مي َدا
قال :فجعل ي�ضطرب فيها ،وكنت عامل ًا ب�شعره ،فجعـلت �أقومـه،
فلـما فـرغ قـال :يا �أبا حممـد ،كيف ترى هـذا ال�شـعر؟ فـقال :فـيه ما
�أ�ستح�سنه ،وفيه ما ال �أعرفه ومل �أ�سمع مبثله ،ف�إما �أن يكون هذا الرجــل
�أ�شـعـر النـا�س جمـيعـ ًا ،و�إما �أن يكـون النـا�س جمـيع ًا �أ�شـعـر منه!(.)13
ي�ضعنا هذا الن�ص �أمام ثالثة متلقني حقيقيني ل�شعر �أبي متام؛
�أولهم القا�سم بن �إ�سماعيل �أبو ذكوان ،وثانيهم التوجي �أبو حممد،
وثالثهم ابن �أبي رهم ال�سدو�سي الذي ا�ضطلع يف حلظة معينة ببث �شعر
الطائي ،لكن ه�ؤالء املتلقني لي�سوا على درجة واحدة من العلم واملعرفة،
فمن�شد الق�صيدة ميثل احللقة الأ�ضعف يف �سل�سلة ه�ؤالء املتلقني ،فهو
ي�ضطرب يف عملية الإن�شاد ،وهذا يعني �أن تلقيه الأول قد ت�أثر بت�شوي�ش
ناجم عن ق�صور جهاز قراءته ،بدليل �س�ؤاله مبا�شرة بعد االنتهاء من
عملية البث« :يا �أبا حممد ،كيف ترى هذا ال�شعر؟» ،مما ي�شي ب�أنه
كان يحمل �أ�شعار ًا دون �أن يفهم معانيها� .أما راوي اخلرب فيمثل املتلقي
اخلبري ب�شعر �أبي متام بدليل قوله« :وكنت عاملا ب�شعره ،فجعلت �أقومه»،
رغم �أن املقام يربز �أن �أبا حممد هو املتلقي اخلبري ،باعتباره �صاحب
املجل�س الذي يف�سر الأ�شعار ويدر�سها ،كما يدل على ذلك قول الراوي:
«كنا عند التوجي»؛ غري �أن �أبا حممد يقع يف مرتبة �أدنى من �أبي ذكوان،
باعتبار �أنه لي�س عاملا ب�شعر �أبي متام ،ومل يقومه كما قومه القا�سم ،بل
�إن التوجي قد �أقر بق�صور �آلته ،وعدم ا�ستيعابها لكل �شعر �أبي متام،
و�أنه �إن عرف منه �شيئ ًا غابت عنه �أ�شياء ،لذلك فهو مييز يف الق�صيدة
ج ـ ــذور بني �شعر حقق اندماح الأفقني� :أفق جتربة املتلقي ،و�أفق توقع الن�ص؛
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وهو ،بدون �شك ،تلك الأبيات التي نحا فيها الطائي نحو �سابقيه ،و�سار
على منهاجهم �سري ًا جعل هاته اجلماعة املف�سرة ترى اجلمال منت�سخ ًا
يف �صور م�ألوفة ،فرغم ا�ستح�سان �أبي حممد لهذه الأبيات� ،إال �أنها من
منظور جمالية التلقي �أقل �ش�أن ًا()14؛ وبني �شعر �أبرز تعار�ض ذينك
الأفقني؛ وهو ،بال ريب ،ذلك ال�شعر الذي عدل فيه حبيب عن «طريقة
العرب» ،وجعل املتلقي �أبا حممد يقف م�شدوه ًا �أمامه ،لأنه «ال يعرفه،
ومل ي�سمع مبثله» ،مما ي�ؤكد �أن الن�صو�ص القدمية كانت ت�شكل خلفية
لقراءة الن�صو�ص اجلديدة؛ ومن هنا ف�إن فهم الن�صو�ص اجلديدة
م�شروط بجوابها عن �س�ؤال التقليد ،ف�إذا ما خرقت هذا املعيار ،وقدمت
جواب ًا جديد ًا ،وقف املتلقي الذي �شكلت الن�صو�ص القدمية جهاز قراءته
موقف املعار�ضة ،ويف �أح�سن الأحوال ف�إنه يرتدد يف �إظهار الر�ضا ،مادام
مل ي�ستطع تفجري الطاقة الفنية الكامنة يف الن�ص ،وهذا ما يظهره تعليق
�أبي حممد حني قال« :ف�إما �أن يكون هذا الرجل �أ�شعر النا�س جميع ًا ،و�إما
�أن يكون النا�س جميع ًا �أ�شعر منه» ،فهو مثل ابن الأعرابي ي�ضع �أبا متام
يف كفة تقابل النا�س ال�شعراء كلهم ،مع اختالف يف حدة احلكم؛ ف�إذا
كان ابن الأعرابي ال يرى �إال الأبي�ض والأ�سود ،من خالل �سحب �صفة
احلق عما قاله العرب جميع ًا� ،إن مت اعتبار ما قاله �أبو متام �شعر ًا؛ ف�إن
�أبا حممد يفا�ضل بني االجتاه اجلديد الذي ميثله بع�ض �شعر �أبي متام،
واالجتاه امل�ألوف الذي ميثله النا�س جميعا ،يف درجة ال�شعرية فقط ،كما
يدل على ذلك ا�سم التف�ضيل�« :أ�شعر»؛ فهذا الذي مل يعرفه �أبو حممد،
ومل ي�سمع مبثله ،جعله يرتدد يف �إ�صدار حكم القيمة اجلمايل على �شعر
حبيب ،ومن هنا ف�إن هذا الرتدد قد عك�س تلك الده�شة اجلمالية �إزاء
الأثر الفني ،مما يربز �أن مفهوم ال�شعر عند هذا املتلقي لي�س مفهوم ًا
جامد ًا ،و�إمنا هو مفهوم متغري ،ب�سبب انفتاح �أفق �أبي حممد الذي ترك ج ـ ــذور
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ل�سائله حرية احلكم ،مادام الدليل يعوزه ،حيث �إنه ال ميكنه �أن يحكم
انطالق ًا من �شاهد «ال يعرفه ،ومل ي�سمع مبثله».
و�إذا كان �أبو حممد قد وقف موقف املرتدد يف احلكم على هذا ال�شعر
اجلديد الذي مل ي�سمع مبثله ،ف�إن �إ�سحاق بن �إبراهيم املو�صلي ،وقد كان
(�شديد الع�صبية للأوائل ،كثري االتباع لهم)( ،)15يرى �أن ال�شعر يجب
�أن يكون قريب امل�أخذ ،بعيدا عن الكد� ،سواء من لدن ال�شاعر ابتداع ًا،
�أم من لدن املتلقي اتباعا ،فهو ملا �سمع بيت �أبي متام [الكامل]:
َي ْر�ضى امل ُ��ؤَ ّم� ُل ِم ْن َـك �إال ِبال ِّر�ضا
اَملَ��جْ � ُد َال َي ْر َ�ضى ِب ��أَ ْن َت ْر َ�ضى ِب� َ�أ ْن
قال له  :يا هذا؛ لقد �شققت على نف�سك� ،إن ال�شعر لأقرب مما
تظن( .)16واحلقيقة �أن �أبا متام قد �شق على �إ�سحاق قبل �أن ي�شق على
نف�سه ،ذلك �أن �إ�سحاق  -كغريه من �أع�ضاء هذه اجلماعة املف�سرة  -كانوا
يرون �أن ال�شعر احلقيقي هو ما اتبع منط الأوائل ،حتى يت�سنى قراءة
الالحق يف �ضوء ال�سابق ،ف�أما �إذا �أبدع ال�شاعر ،و«اتك�أ على نف�سه»،
و�ضعوا �أ�صابعهم يف �آذانهم ،فلم ي�صيخوا له ،ما مل يكن �أمر يحتم
عليهم تلك الإ�صاخة ،مثلما حدث لإ�سحاق نف�سه يف اخلرب التايل:
(دخل �أبو متام على �إ�سحاق بن �إبراهيم ،ف�أن�شده مدح ًا له ،وجاء
�إ�سحاق بن �إبراهيم املو�صلي �إىل �إ�سحاق م�سلم ًا عليه ،فلما ا�ست�أذن له،
قال له �أبو متام :حاجتي �أيها الأمري �أن ت�أمر �إ�سحاق �أن ي�ستمع بع�ض
ق�صائدي فيك ،فلما دخل قال له ذلك ،فجل�س و�أن�شده عدة ق�صائد،
ف�أقبل �إ�سحاق على �أبي متام فقال� :أنت �شاعر جميد حم�سن كثري االتكا ِء
على نف�سك ،يريد �أنه يعمل املعاين)(.)17
فالظاهر �أن �إ�سحاق كان يعر�ض عن �شعر حبيب ،وهذا ما يتجلى
يف طلب �أبي متام من الأمري �إ�سحاق �أن ي�أمر العامل �إ�سحاق باال�ستماع
ج ـ ــذور لق�صائد ال�شاعر يف الأمري ،فلما ا�ستمع املو�صلي �شعر الطائي اعرتف
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ب�إجادته و�إح�سانه و�إبداعه حني قال له�« :أنت �شاعر جميد حم�سن كثري
االتكا ِء على نف�سك».
وهذا االتكاء على النف�س �أو �إعمال املعاين ،كما علق ال�صويل ،هو
الذي جعل �أبا �سعيد ال�ضرير و�أبا العميثل الأعرابي ي�سقطان �شعر �أبي
متام ،ويعر�ضان عنه ،كما روى الآمدي ذلك قائ ًال:
(وغري ه�ؤالء العلماء ممن �أ�سقط �شعره كثري :منهم �أبو �سعيد
ال�ضرير و�أبو العميثل الأعرابي �صاحبا عبداهلل بن طاهر ،والقيمان
ب�أمر خزانة احلكمة بخرا�سان ،وكانا من �أعلم النا�س بال�شعر ،وكان
عبداهلل بن طاهر ال ي�سمع من �شاعر �إال �إذا امتحناه ،وعر�ض عليهما
�شعره ور�ضياه ،فق�صدهما �أبو متام بق�صيدته التي ميدح فيها عبداهلل
بن طاهر ،و�أولها [الطويل]:
َف َع ْزمًا َف ِق ْدمًا �أَ ْدر ََك الث ّْ�أ َر َطا ِل ُبــ ْه
�واح� ُب�ـ� ْه
ُه � َّ�ن َع� ��وا ِدي ي��و��س� ٍ�ف َو� َ��ص� ِ
فلما �سمعا هذا االبتداء �أعر�ضا عنه ،و�أ�سقطا الق�صيدة ،حتى
عاتبهما �أبو متام ،و�س�ألهما ا�ستـتمام النظر فيها .فلوال �أنهما مرا ببيتني
م�سروقني فيها ،ا�ستح�سناهما ،فعر�ضا الق�صيدة على عبداهلل بن طاهر،
و�أخذا له اجلائزة ،لكان قد افت�ضح وخابت �سفرته ،وخ�سرت �صفقته
( )...وملا �أو�صال �إليه اجلائزة قاال له :مل ال تقول ما يفهم؟ فقال
لهما :مل ال تفهمان ما يقال؟)(.)18
ف�أبو �سعيد و�أبو العميثل ميثالن الطبقة احلاملة للثقافة يف املجتمع،
كما يقرر �شوكنج من خالل ت�سا�ؤله املتعلق بالكيفية التي نحدد بها
الذوق ال�سائد يف حقبة بعينها ،وجوابه ب�أن ذلك يحدده املروجون للذوق،
انطالقا من ال�سلطة التي ي�ستطيعون ممار�ستها يف البنية االجتماعية،
مبا ميلكونه من هيمنة على «�آلية احلياة الفنية» من خالل ما ي�سميه:
فكرة الطبقة احلاملة للثقافة يف املجتمع(.)19
ج ـ ــذور
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وبذلك ن�ستطيع �أن نحدد �أفق التوقع الذي كان يوجه فعل الإبداع
ال�شعري �آنذاك ،وتتمثل �سلطة هذين العاملني يف كونهما القيمني ب�أمر
بيت احلكمة يف خرا�سان ،وكون الأ�شعار تخ�ضع ملراقبتهما قبل �أن تطرق
�أذين عبداهلل بن طاهر ،ومن ثمة متار�س ت�أثريها يف البنية االجتماعية.
و�إذا كان (ح�سن االفتتاح داعية االن�شراح ،ومطية النجاح)( ،)20ف�إنه
ينبغي لل�شاعر�( :أن يج ّود ابتداء �شعره ،ف�إنه �أول ما يقرع ال�سمع ،وبه
ي�ستدل على ما عنده �أول وهلة)( .)21لكن الذي قرع �سمع ال�ضرير و�أبي
العميثل كان خالف ما اعتادا �سماعه ،ومن ثمة ا�ستدال على ما عند �أبي
متام قبل متام الق�صيدة ،ف�أ�سقطاها و�أعر�ضا عنه مبجرد �سماع املطلع
الذي ابتد�أ ال�شاعر �صدره ب�إيقاع خمروم ،وطباق ،وت�ضمني لق�صة قر�آنية
كرمية ،و�إ�ضمار ما مل ي�سبق له ذكر ..مع ما يبدو من تناء بينه وبني
العجز ..كل هذا كان كافيا كي يرف�ض املتلقيان الق�صيدة جميعها ،وقوفا
عند عتبة الده�شة اجلمالية التي (تعمد �إىل الأثر يف جممله ،وتقابله
بر�أي جزئي م�ستخل�ص من بيت واحد �أو من ق�صيدة بعينها ،ثم جتعل
من هذا الر�أي النهائي مقيا�سا عاما و�شامال ينجر على جممل ما ينتجه
ال�شاعر ،وينطبق على �سائر ما يبدع)(.)22
لكن ،مل تكن الق�صيدة كلها تعار�ض �أفق املتلقيني اللغويني ،بل فيها
ما يحقق اندماج الأفقني ،ومن ذلك البيتان اللذان تلقيا باال�ستح�سان
ح�سب الآمدي ،وهما قول �أبي متام [الطويل]:
ياه ُبــ ْه
�راف الأ��ِ�س� َّن� ِة َع َرّ�سُ ــوا
عَلى ِم ْث ِلهَا وال َّلـ ْي ُل َت ْ�س ُطو َغ ِ
َو َر ْك� ٍ�ب َك ��أَ ْط� ِ
�س َعلَ ْيهِـ ْم �أَ ْن َت ِت َّم عَوا ِق ُب ْه()23
لأم � � ٍر َع�ل� ْي�ه�ـ� ْم �أ ْن َت � ِت � َّم � ُ��ص ��دو ُر ُه
وَل ْي َ
و�إذا ت�أملنا هذين البيتني �ألفيناهما ي�ستجيبان للذخرية املعرفية
املختزنة يف ذاكرة هذين املتلقيني وغريهما ممن يحفظ �أ�شعار العرب
الأوائل ،فيفهم ثم يف�سر بها �أ�شعار املحدثني ،وهو ما يعك�س �سهولة
ج ـ ــذور احل�صول على «امل�صدر» الذي «�سرق» منه الطائي هذين البيتني(.)24

اخملتار السعيدي

107

ولعل احلوار الذي مت بني الباث واملتلقيني بعد �أن �أو�صال له اجلائزة،
يعك�س عالقة �شعر �أبي متام بهذه اجلماعة املف�سرة عموم ًا ،كما تو�ضح
ذلك اخلطاطة التالية:
الواقع:

امل�أمول:

الباث احلقيقي [�أبو متام]

املتلقي احلقيقي [�أبو �سعيد و�أبو العميثل]

يقول ما ال ُيفهم

ال َيفهم ما يقال

املتلقي النموذجي

الباث النموذجي:

فهم ما يقال

قول ما ُيفهم
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وبذلك تت�سع الهوة بني الباث واملتلقي احلقيقيني ،مادام الن�ص الذي
يربط بينهما غري مفهوم ،مما يعر�ض عملية التوا�صل لل�شلل ،لأن املتلقي
احلقيقي يطلب من الباث احلقيقي اال�ستجابة لأفقه والتنازل من علياء
غمو�ضه ،ليتحول �إىل باث منوذجي ي�ستجيب لأفق املتلقي احلقيقي؛ ولأن
الباث احلقيقي متم�سك ب�سلم ارتقائه ،ويطلب من املتلقي ال�صعود �إىل
�سماء خياله ،كي ي�صبح متلقي ًا منوذجي ًا ي�ستطيع فك �شفرات الن�ص.
و�ستظل عملية التوا�صل م�شلولة ،ما مل تتدخل عنا�صر �أخرى تك�سر هذه
العوائق ،مثل �أن يجنح الباث �أحيان ًا �إىل ما ي�شكل ذخرية املتلقي ،كما
فعل �أبو متام يف بيتيه ال�سالفني� ،أو �أن يتدخل متلق �آخر ي�سمح جهاز
قراءته باالقرتاب من عرين الباث ،كما ر�أينا مع بني نوبخت؛ و�إال ظل
التوا�صل حمدود ًا كما حدث لأبي حامت ال�سج�ستاين ،فقد � ِأن�شد (�شعر ًا
لأبي متام ،فا�ستح�سن بع�ضه وا�ستـقبح بع�ض ًا ،وجعل الذي يقر�ؤه ي�سـ�أله
عن معانـيه ،فال يعرفها �أبو حامت ،فقال :ما �أ�شبه �شعر هذا الرجل �إال
ج ـ ــذور
بثياب م�صقالت خلقان ،لها روعة ولي�س لها مف ِّت�ش)(.)25
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قد يثري هذا اخلرب بع�ض الت�سا�ؤالت التي يفر�ضها �أفقنا الراهن،
�إذ كيف ي�ستح�سن �أبو حامت بع�ض �شعر �أبي متام وي�ستقبح بع�ض ًا ،وهو
ال يعرف معانيه؟ �أكان اال�ستح�سان واال�ستقباح يتمان بغ�ض النظر عن
املعنى؟ وقبل ذلك� ،أكان املن�شد �سائ ًال عن املعاين طالب ًا املعرفة� ،أم
معجز ًا العامل اللغوي؟
ِّ
لكن يجب الإ�شارة مرة �أخرى �إىل �أن �سياق اخلرب �أورده ال�صويل
�ضمن ف�صل« :ما روي من معائب �أبي متام»( ،)26وهو الف�صل الذي
يو�ضح �أفق هذه «اجلماعة املف�سرة» ،جماعة علماء اللغة� ،إنه �أفق يرى
مبر�آة ال�شعر «اجلاهلي» و«الإ�سالمي» حتى «الأموي» ،فال غرو �أن تغلق
نوافذ الر�ؤية اجلمالية لتمنع �شعاع فنية ال�شعر املحدث من الت�سلل �إىل
الذات القارئة ،وهذا ما عك�سه رد فعل ال�سج�ستاين ،الذي مل يخرج عن
�إطار قراءة الده�شة اجلمالية.
ومل يكن �أع�ضاء هذه الفئة مبن�أى عن املعركة التي ن�شبت بني �أن�صار
البحرتي و�أن�صار �أبي متام ،فقد كان �أغلبهم مياال �إىل البحرتي،لأن
�شعره يجيب عن �أ�سئلتهم ،وي�ستجيب لأفق توقعهم ،لكن هناك من كان
يتوخى الدقة والإن�صاف ،ال �سيما و�أن يف �شعر �أبي متام ما ي�ستجيب،
�أي�ضا ،لأفق توقع هذه الفئة ،فهذا املربد يجيب ابن املعتز الذي �س�أله عن
ال�شاعرين ،فيقول:
ومعان طريف ٌة ،ال يقول مثلها
(لأبي متام ا�ستخراجات لطيفة،
ٍ
البحرتي ،وهو �صحيح اخلاطر ،ح�سن االنتزاع ،و�شعر البحرتي �أح�سن
ا�ستوا ًء ،و�أبو متام يقول النادر والبارد ،وهو املذهب الذي كان �أعجب �إىل
بغائ�ص يخرج الدر ْ
الأ�صمعي ،وما �أ�شبه �أبا متام �إال
واملخ�شلبة(*) ،ثم
ٍ
متام والبحرتي من املحا�سن ما لو قي�س ب�أكرث �شعر
قال :واهلل �إن لأبي ٍ
ج ـ ــذور الأوائل ما ُوجد فيه مثله)(.)27
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�إن املربد يتحدث يف هذا الن�ص عن عموم �شعر �أبي متام ،خالفا ملا
ر�أيناه يف التلقيات ال�سالفة التي كانت تخ�ص �شعر ًا معين ًا� ،أو تنطلق من
�شعر معني لتعمم احلكم؛ وبهذا فقراءة ابن يزيد تت�سم مبحاولة جتاوز
مرحلة الده�شة اجلمالية ،ومن ثمة البحث عن امليزة العامة التي متيز
�شعر ابن �أو�س ،لكن املربد مل ي�شب عن طوق تلك املرحلة ،مادامت �أحكامه
مت�سمة بالتعميم ،وقد اعتمد يف املوازنة بني الطائيني على �أ�سا�سني :الأول
جزئي ،والثاين كلي؛ الأول ي�شري �إىل مذهب �أبي متام البديعي الذي ب ّز
به ال�شعراء ،ويتمثل يف اال�ستخراجات اللطيفة ،واملعاين الطريفة ،التي
ال يقول مثلها البحرتي ،وهي �أحكام تتعلق باملقول� ،أي الن�ص ،دون �أن
َ
ُ
القائل �أبا متام ،حني يربط بني البنية الن�صية
القارئ �أبو العبا�س
يغفل
وحالة الباث قائ ًال« :وهو �صحيح اخلاطر ،ح�سن االنتزاع» ،وك�أن هذه
احلالة النف�سية هي التي �أهلته لتلك الفرادة ال�شعرية؛ والثاين ي�سري نحو
تق�صي ال�صالح والطالح يف ال�شعر جميعه ،فكان �شعر �أبي عبادة يف هذا
�أكرث جتان�س ًا ،و«�أح�سن ا�ستواء» ،بينما �شعر �أبي متام يجمع بني «النادر
والبارد»� ،إذ يغو�ص �شعوره يف �أعماق اللغة ،فيخرج الدر واخلرز ،دون
�أن ين�سى املربد الإ�شارة �إىل �إعجاب الأ�صمعي بهذا املذهب الذي يجمع
بني «الغث وال�سمني» ،لأنه يدل على قدرة ال�شاعر ومتكنه حني يجيب
عن �أ�سئلة القراء املختلفة م�ستوياتهم ،وك�أن املربد يرى �أن الأ�صمعي لو
امتد به العمر قليال ،لكان من �أن�صار �أبي متام ومذهبه ال�شعري ،ما دام
هذا املذهب« :هو املذهب الذي كان �أعجب �إىل الأ�صمعي» ،دون �إغفال
دور ال�صويل الذي يقف منافحا عن «حبيبه»� ،إذ �أورد اخلرب يف �سياق
احلديث عن «ما جاء يف تف�ضيل �أبي متام»(.)28
ويبدو �أن املربد كان مايزال يف وطي�س املعركة بني القدماء
واملحدثني عامة ،قبل �أن متيل ال�سبيل �إىل تق�سيم هذه الفئة الأخرية بني ج ـ ــذور
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من يعيد �إنتاج القدمي ،وبني من يعمل على ك�سر التقليد وبناء معايري
جمالية �شعرية جديدة؛ ذلك �أن املربد  -مثل ابن قتيبة -بنى التفا�ضل
بني القدمي واحلديث على �أ�سا�س اجلودة ال على �أ�سا�س الزمن ،وهذا ما
جعله يرى �أن هذا االجتاه املحدث الذي ميثله الطائيان كالهما يت�ضمن
من املحا�سن «ما لو قي�س ب�أكرث �شعر الأوائل ما وجد فيه مثله» ،وهذا
االعرتاف ب�إجادة املحدثني عامة ،وب�إح�سان �أبي متام خا�صة� ،أتى بعد �أن
غري املربد ر�أيه يف هذا ال�شاعر ،كما يبني ذلك اخلرب التايل الذي حدث
به ابن املعتز ال�صو ِّ
يل قائ ًال:
(جاءين حممد بن يزيد النحوي فاحتب�سته ،ف�أقام عندي ،فجرى
ذكر �أبي متام ،فلم يوفه حقه؛ وكان يف املجل�س رجل من الكتاب نعماين،
ما ر�أيت �أحد ًا �أحفظ ل�شعر �أبي متام منه ،فقال له :يا �أبا العبا�س� ،ضع يف
نف�سك من �شئت من ال�شعراء ،ثم انظر� ،أيح�سن �أن يقول مثل ما قاله �أبو
متام لأبي املغيث مو�سى بن �إبراهيم الرافقي يعتذر �إليه [الطويل]:
م ْت و�شا ِئ ُع ِم ْن ُب ْر ِد
َ�ش ِهد ُْت ل َق ْد �أَ َقو َْت َم َغاني ُكـ ُم َب ْع ِدي
َم ْت كما حَ َّ
و حَ َّ
َو�أَ جْ َ
ندْين َعلَى �سَ ا ِكني جَ ْ
ن ِد
ن � ْد ُت �ـ � ُم ِم� ْ�ن َب� ْع� ِد �إِ ْت � َه��ا ِم دَا ِرك � ْم
َفيَا َد ْم ُع �أَ جْ ِ
ثم مر فيها حتى بلغ �إىل قوله يف االعتذار:
�أَت � يِ�ان َم � َع ال� ُّر ْك�ب��انِ َظ� ٌّ�ن َظ َن ْنــ ُت ُه
َل َف ْف ُــت َل� ُه َر�أ�سي حَ يَا ًء ِم َن املَجْ ِد
ل َق ْد َن َكبَ ال َغ ْد ُر الو َفا َء ب�سـاحَ ِتـي
�إِ َذ ْن ،و�سَ رَحْ ُت ال َّذ ِّم يف م َْ�س َر ِح احلم ِد
جَ حَ د ُْت �إ َذ ْن كم ِمن ٍيد َل َك َ�ش ْ
اكلت
ي َد ال ُقر ِْب �أَ ْع َد ْت ُم�سْ َت َهاماً َعلَى ال ُب ْع ِد
و َِم � � ْ�ن َز َم� � � ٍ�ن �أَل �ب ��� ْ�س �ـ � َت �ن �ي � ِه ك ��أَ َّن �ـ � ُه
�إ َذا ُذ ِك � � � َر ْت �أَ َّي� ��ا ُم � � ُه َز َم � � ُ�ن ال � � َو ْر ِد
َ
وكيف َومَا �أَ ْخلَ ُلت ب ْع َد َك باحلِـجَ ى
و�أن� َ�ت فلم ُت ْخ ِل ْل بـ َم ْك ُر َم ٍة َب ْع ِدي
�أُ�سَ ْر ِب ُل ُهجْ َر ال َقوْلِ م َْن لو َهـجَ ْو ُت ُه
ـهجان عن ُه َم ْعرو ُفه ِع ْندي
�إ َذ ْن َل يِ
مي متى �أَمْـدحْ ُه �أَم َدحْ ُه وَا ْل َورَى
َكر ٌ
معي ،وم َتى مَا ُلـ ْم ُت ُه ُلـ ْم ُت ُه وَحْ ِدي
ج ـ ــذور ف ��إِ ْن ي� ُ�ك جُ � ْر ٌم ع ََّــن َ�أو َت� ُ�ك َه ْف َو ٌة
َعلَى َخط�أٍ ِم ِّني َفعُـ ْذ ِري َعلَى َع ْم ِد
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فقال �أبو العبا�س حممد ين يزيد :ما �سمعت �أح�سن من هذا قط ،ما
يه�ضم هذا الرجل حقه �إال �أحد رجلني� :إما جاهل بعلم ال�شعر ومعرفة
الكالم ،و�إما عامل مل يتبحر �شعره ومل ي�سمعه .قال �أبو العبا�س عبداهلل
بن املعتز :وما مات �إال وهو منتقل عن جميع ما كان يقوله ،مقر بف�ضل
متام و�إح�سانه)(.)29
�أبي ٍ
�إننا يف هذا الن�ص �أمام منوذج يعك�س تغري الأفق ،وذلك حني راجع
املتلقي املربد �آراءه امل�سبقة ،و�أحكامه اجلاهزة ،ليعرتف بف�ضل �أبي متام،
مما يعني �أن امل�سافة اجلمالية بني �أفق جتربة املتلقي ،و�أفق توقع الن�ص،
كانت بذلك االمتداد الذي جعل املتلقي يعيد النظر يف جهاز قراءته،
بدل املعار�ضة واحلكم امل�سبق الذي �أتى به ،متجليا يف عدم �إيفاء �أبي
متام حقه حني جرى ذكره؛ لكن ميكن النظر �إىل رد الفعل ال�سالف من
زاوية �أخرى لعلها الأقرب �إىل �أفق ذلك الع�صر ،حيث �إن هذا الكاتب
 ولنالحظ �أن الكتاب دوما هم الذين مل يخيب �شعر حبيب �أفق توقعهم قد كان على علم باملعايري اجلمالية التي يحبذها املربد ،فعرف كيفيختار ،وماذا يختار ،ال�سيما و�أنه حافظ جيد ل�شعر �أبي متام ،فا�صطفى
ما يحقق اندماج الأفق ،موقنا ب�أن �أفق املربد لن يحمل �أجمل مما يحفظه
الكاتب من جيد �شعر الطائي ،فهذا النعماين كان يدرك �أن القراءة لن
تنطلق من فراغ ،و�إمنا من خالل ا�ستـنفار الذاكرة ،وا�ستح�ضار املحفوظ
ال�شعري الذي ي�شكل مرجعا لعملية القراءة ،وهو ما يتجلى يف العبارة
التالية�« :ضع يف نف�سك من �شئت من ال�شعراء ،ثم انظر.»..
و�سواء �أكان النظر من الزاوية الأوىل �أم من الزاوية الثانية� ،أم من
زاوية �أخرى !..ف�إن الذي ال مراء فيه� ،أن هذه الدالية قد جعلت املربد
يقر بجمالها ،وي�صنف من ينفي ال�شعرية عن �أبي متام ،و«يه�ضمه حقه»،
ج ـ ــذور
�ضمن �صنفني من املتلقني:
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ال�صنف الأول ميثله املتلقون �أولو اجلهل العام بقوانني الكالم
الأدبي �شعره ونرثه ،كما يفيد ذلك قوله« :جاهل بعلم ال�شعر ومعرفة
الكالم»؛ ولعل ه�ؤالء هم من �أ�شار �إليهم ال�صويل ،حني قال عن �أبي متام
وعالقته به�ؤالء املتلقني( :ولكنه ُم ِن َي مبن ال يعرف جيد ًا وال ينكر رديئا
�إال باالدعاء ( )...وقد �سنح يل يف جهل هذه الطبقة ،وغفلة م�صدقيهم
على ادعائهم معرفة ما ال يح�سنونه ،قول ال�شاعر[ :جمزوء الكامل]:
َم� � � ْ�ن َل� � ْي� �� � َ�س َي � � � � � ْد ِري م ��ا ُي��ري �ـ �ـ �ـ �ـ م ـ� � � ُد َف � � َك � � ْي � َ�ف َي � � � �دْري م ��ا ُن ��ري � � ُد)
�أما ال�صنف الثاين ف�أولو جهل خا�ص� ،إذ �إنهم متمكنون من
املعايري اجلمالية العلنية لل�شعر يف ع�صرهم ،ولكنهم غري كذلك عندما
ي�صطدمون بهذا االنزياح الذي خلقه �أبو متام ،فال�سبب يف عدم اعرتاف
ه�ؤالء املتلقني ب�شعرية �أبي متام ،يكمن يف �أن هذا ال�صنف «مل يتبحر
�شعره ،ومل ي�سمعه» ،فالتبحر وال�سماع �شرطان �أ�سا�سيان وكافيان لتغيري
النظرة جتاه �شعر حبيب؛ وهذا يعني �أن املربد مل يغري موقفه �إال بعد
حتقق �أحد ال�شرطني على الأقل ،واملتمثل يف �سماع �شعر الطائي من لدن
النعماين ،ليكون ذلك ال�سماع مقدمة لل�شرط الثاين املتمثل يف التبحر،
خا�صة و�أن ال�شعر املختار ي�ستجيب لأفق توقع املربد ،العامل املتبحر يف
اللغة ،ومن ثمة مل ميت «�إال وهو متنقل عن جميع ما كان يقوله»� ،أي من
الطعن على �أبي متام ،حيث �أ�صبح مقر ًا «بف�ضل �أبي متام و�إح�سانه».
غري �أن هـذا الإقـرار بعد ال�سـماع والتبحر ،ال يعـني �أنه كـان يقـدم
�أبا متام على �أبي عبادة ،ذلك �أن املربد كان كثري الإن�صات ل�شعر
البحرتي ،حتى قال( :ما ر�أيت �أ�شعر من هذا الرجل  -يعني البحرتي
 ولوال �أنه ين�شدين كما ين�شدكم مللأت كتبي و �أمايل من �شعره)(.)30وي�ؤكد هذا التقدمي ما رواه الأخف�ش حني قال( :كنا يوما بح�ضرة ثعلب،
ج ـ ــذور ف�أ�سرعت القيام قبل انق�ضاء املجل�س ،فقال� :إىل �أين؟ ما �أراك ت�صرب
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عن جمل�س اخللدي � -أي املربد  -فقلت له :يل حاجة ،فقال يل� :إين �أراه
يقدم البحرتي على �أبي متام ،ف�إذا �أتيته فقل له :ما معنى قول �أبي متام
[الوافر]:
داع � � َي � � َة اجْ � � ِت� � َم ��ا ِع
�أَ�آ ِل� � � َف� � � َة ال � َّن� ِ�ح �ي �ـ �ـ� ِ�ب َك � � ِم ا ْف �ِت � رِ َ�راقٍ
�أَ َظ � �ـ � � َّل َف � � َك� ��ا َن ِ
قال �أبو احل�سن :فلما �صرت �إىل �أبي العبا�س املربد �س�ألته عنه.
فقال :معنى هذا �أن املتحابني العا�شقني قد يت�صارمان ويتهاجران �إدالال
ال عزما على القطيعة .ف�إذا حان الرحيل و�أح�سا بالفراق ،تراجعا �إىل
الود وتالقيا خوف الفراق ،و�أن يطول العهد بااللتقاء بعده ،فيكون الفراق
حينئذ �سببا لالجتماع ،كما قال الآخر [اخلفيف]:
م ُْ�س َت ِجــيـ َري ِْن ِب��ا ْل�ـ� ُب�ـ� َك��ا وَا ْل � ِع � َن� ِ�اق
�راق
ُم � ِّت �ع��ا ب ��ال� � ِّل� �ق ��ا ِء َي� �ـ� �ـ� � ْو َم ا ْل � � ِف� � ِ
َك � � ْم �أَ�� �َ�س � � َرّا َه��وا ُه �ـ �م��ا حَ � � � َذ َر ال � َّن��ا م �� ِ�س َو َك � � ْم َك� مَ َ
�ات ��ا َغ�ل�ي�ـ�ـ� َل ا�� ْ�ش� ِت�ي� ِ�اق
َف � ��أَ َظ � � َّل ا ْل � � ِف� ��را ُق َف��ا ْل � َت � َق � َي��ا فيـــ م ـ� �ـ� � ِه ِف� ��را ًق� ��ا �أَ َت ��ا ُه� �ـ� �ـ� � َم ��ا ِب ��ا ِّت� �ف � ِ�اق
�راق َك� ��ا َن ال� َّت�ـ�ـ�لا ِق��ي
�راق ِب��حَ � ْت� ٍ�ف
َو َغ � ��دا َة ا ْل� � ِف � ِ
َك � ْي� َ�ف �أَ ْد ُع� ��و على ا ْل � ِف� ِ
قال :فلما عدت �إىل ثعلب �س�ألني عنه .ف�أعدت عليه اجلواب والأبيات،
فقال :ما �أ�شد متويهه! ما �صنع �شيئ ًا! �إمنا معنى البيت� :أن الإن�سان قد
يفارق حمبوبه رجاء �أن يغنم يف �سفره ،فيعود �إىل حمبوبه م�ستغنيا عن
الت�صرف فيطول اجتماعه معه� .أال تراه يقول يف البيت الثاين:
�وف َع� �لَ ��ى َت � � � َر ِح ا ْل � � � � َودَا ِع
َو َل � ْي �� ��سَ � ْ�ت َف� � ْرحَ � �ـ� � ُة الأَ ْوب� � � � � ِ�ات �إال
ِل� �ـ� � َم� � ْو ُق � ٍ
وهذا نظري قول الآخر ،بل منه �أخذ �أبو متام [الطويل]:
َو ْت�س ُكــبُ َع ْي َنايَ ال ُّدمُو َع ِل َتجْ ُم َدا
�س�أَ ْط ُلبُ ُب ْع َد ال َدّا ِر ِم ْن ُك ْم ِل َت ْق َربُوا
وهذا هو ذاك بعينه).
ال ريب �أننا يف هذا اخلرب �أمام قراءتني خمتلفتني لن�ص واحد من
متلقيني ينتميان �إىل جماعة التف�سري نف�سها ،جماعة العلماء اللغويني،
غري �أن هذا االنتماء مل َي ُح ْل �أمام تعدد القراءة لبيت واحد ،وذلك راجع ج ـ ــذور
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�إىل الفراغات التي ت�ضمنها بيت �أبي متام ،و�إذا تركنا ق�صدية ال�شاعر
جانب ًا ،وت�أملنا يف البنية الن�صية وحدها� ،ألفيناها حتتمل املعنيني
كليهما ،رغم ما بينهما من اختالف ،ذلك �أن البيت يحمل فراغات جتعل
املتلقني يعملون على ملئها انطالق ًا من �أفهامهم التي ي�شكلها �أفق جتربة
كل واحد منهم؛ ولعل �أبرز تلك الفراغات يتج�سد يف الفعل «�أظل» الذي
فهم منه املربد الت�صارم من العا�شقني �إدال ًال ،ف�إذا �أزفت �ساعة الفراق،
حتول ذلك الت�صارم �إىل تواد واجتماع طويل ،فيكون ذلك االفرتاق ظ ًال
يظلل من حر �شم�س الفراق؛ بينما فهم ثعلب �أن �إظالل الفراق حتقق ال
توهم ،لكن هذا التحقق يدفعه رجاء الغنيمة واال�ستغناء ،ويجذبه طول
االجتماع باملحبوب؛ وهكذا ف�إن القراءتني كلتيهما تـتفقان حول نتيجة
الفراق ،لكنهما تختلفان يف �شكل ذلك الفراق .وال �شك يف �أن املتلقيني:
املربد وثعلب قد ا�ستغال �أفق التجربة لفهم البيت وتف�سريه ،و�إذا �أردنا
حتليل عملية القراءة لكل واحد منهما� ،سنجد املربد ملا �سمع بيت الطائي
ا�ستح�ضر خمزونه املعريف لي�ساعده على الفهم؛ هذا املخزون املعريف
يتمثل يف الأبيات الأربعة التي كانت حا�ضرة يف ذهن هذا املتلقي رغم
غيابها الن�صي ،ول�ست �أبالغ �إذا قلت� :إن املربد قد ف�سر  -يف حقيقة
الأمر  -هذه الأبيات الأربعة قبل �أن يف�سر بيت الطائي ،علما �أنها �أبيات
البحرتي! ولعل ثعلبا قد فطن �إىل هذا حني علق على القراءة قائ ًال« :ما
�أ�شد متويهه! ما �صنع �شيئ ًا!» ،وميكن متثيل قراءة املربد وفق اخلطاطة
التالية:

اخملتار السعيدي
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املتلقي املربد
قبل التلقي

 غياب بيت �أبي متام. ح�������ض���ور ال����ذخ��ي�رةاملعرف ــية (املحف ــوظ
ال�شعري) يف ذهنه،
ومن �ضمنها الأبيات
الأربعة

�أثـناء التلقي

 تفاعل هذه الذخرية معبيت الطائي ،واعتماد
الأبيات الأربعة لفهم
بيت حبيب.

بعــد التلقي

 ن��ق��ل م��ع��ن��ى الأب���ي���اتالأرب�����ع�����ة �إىل ب��ي��ت
الطائي ،وحت��ول تلك
الأب���ي���ات �إىل �شاهد
ل���ل���م���ع���ن���ى اجل���دي���د
ال��ذي ه��و معناها يف
الأ�صل.
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�أما ثعلب فقد جتاوز هذه القراءة العمودية وحدها �إىل قراءة �أفقية،
جعلت تف�سريه يبتعد عن املعنى اجلاهز قلي ًال ،ذلك ب�أنه نظر �إىل البيت
املوايل ،ومل ينتزعه من �سياقه كما فعل املربد ،وهو �أمر له ما يربره،
�إذ كان هو ال�سائل «املتحدي» ،فك�أنه ن�صب كمين ًا للمربد حني طلب من
الأخف�ش �أن ي�س�أله عن معنى البيت وحده ،واحتفظ بالبيت الثاين حلاجة
يف نف�سه ،قد تكون التعري�ض باملربد الذي يقدم البحرتي على �شاعر ال
يفهم معاين �أبياته ،وقد تكون العمل على �أن ينف�ض التالميذ عن جمل�س
مناف�سه ،ال�سيما و�أن ثعلب ًا قد ر�أى �أحد تالميذه النابهني (الأخف�ش)
يقوم م�سرعا قبل انق�ضاء املجل�س ،فحد�س �أنه �سيويل وجهه �شطر جمل�س
املربد ،كما يعك�س ذلك قوله« :ما �أراك ت�صرب على جمل�س اخللدي» ،ثم
قرر �أن يبعث بر�سـالة مـ�شـفرة �إىل املبـرد ،كي يــدرك التـلمـيـذ عـجـز
هــذا الــذي ال ي�صرب على جمل�سه عن فك �شفرتها ،ويثبت �أن الأحق
باملجال�سة هو ثعلب الذي حم�ص االختيار ،خ�صو�ص ًا و�أن الأخف�ش قد
يكون فارق ثعلب ًا ق�صد الغنيمة العلمية من املربد ،لكن التلميذ رجع �إىل
ج ـ ــذور
ثعلب الآمل �أن يطول اجتماعه به!
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ومهما يكن ق�صد ثعلب ،ف�إن قراءته تختلف عن قراءة املربد ،ذلك
�أنه نظر �إىل البيت يف �سياقه من خالل ربطه مبا بعده ،وقدم هذا الرتابط
الأفقي على الت�شابه العمودي ،هذا التقدمي جعله يرف�ض قراءة املربد،
ويرى �أن ق�صد ال�شاعر يف هذا البيت يف�سره البيت املوايل ،فالفراق واقع
حتما ،ولكن الدافع هو رجاء الغنيمة ،ليعقبه طول االجتماع ،وقد ا�ستغل
ثعلب �أي�ض ًا ذخريته املعرفية ال�شعرية يف عملية القراءة ،بيد �أن الذي
يحركه �أ�سا�سا هو تلقي �شرح املربد قبل تلقي �شعر �أبي متام؛ �إذ ميكن
متثيل ذلك التلقي وفق اخلطاطة التالية:
املتلقي ثعلب
قبل تلقي �شرح املربد
 م��ع��رف��ة ���س��ي��اق البيتو�شرحه.
 ح�������ض���ور ال����ذخ��ي�رةاملعرفية من املحفوظ
ال�����ش��ع��ري و�ضمنها
البيت ال���ذي «�أخ���ذ»
منه �أبو متام.

�أثـناء تلقي ال�شرح

 ت��دخ��ل ���س��ي��اق البيتوال���ذخ�ي�رة املعرفية
وت���ق���دمي���ه���م���ا ع��ل��ى
قراءة املربد ،ورف�ض
هذه القراءة.

بعد تلقي ال�شرح

 ت��ق��دمي ب��دي��ل ل��ق��راءةامل���ب���رد م�����ن خ�ل�ال
ت���دخ���ل اال���س��ت��ع��داد
ال��ق��ب��ل��ي يف ت��وج��ي��ه
عملية القراءة.
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�إن تعدد القراءة لبيت �أبي متام �أمر م�شروع من منظور جمالية
التلقي ،مادامت البنية الن�صية توفر ذلك مبا تتيحه من فراغات قد
جتعل القارئ الواحد يقر�أ الن�ص نف�سه قراءات متباينة� ،أ�ضف �إىل
هذا كون املتحكم يف عملية القراءة خمتلف ًا ،فاملربد يقر�أ بيت الطائي،
�أما ثعلب فيقر�أ قراءة املربد قبل �أن يقر�أ البيت ،ومن �أ�سباب اختالف
القراءتني� ،أي�ض ًا ،االختالف امل�شار �إليه يف اخلطاطتني انطالقا من
اال�ستعداد الذي ي�سبق عملية التلقي ،والذي يتحكم يف عملية القراءة
والتفاعل مع الن�ص ،ويوجهها �إىل نتيجة حمددة؛ و�إذا اختلفت نقطة
ج ـ ــذور البداية ،فحتم ًا� ،ستختلف نقطة الو�صول والغاية.
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وانطالق ًا مما �سلف من تلقيات �أع�ضاء جماعة علماء اللغة نخل�ص
�إىل ما يلي:
�أو ًال� :إن �أفق توقع هذه اجلماعة املف�سرة قد �أ�س�س على مفهوم
حمدد لل�شعر؛ بنيت �أوىل ركائزه على النمط التقليدي القدمي الذي �شكل
حلكم يف ا ُ
املرجع يف ال�شرح والتف�سري ،ومن ثمة كان ا َ
حلكم على �شعر
�أبي متام ،مما جعل �أع�ضاء هذه اجلماعة ينظرون نظرة ريبة �إىل كل
ن�ص خرق هذا املعيار التقليدي وخالف كالم العرب ،حني يقول �صاحبه
ما ال يفهمونه! وميكن تف�سري هذه النظرة الناجمة عن ذلك الأفق ،مبا
ا�ضطلعت به هذه اجلماعة املف�سرة من وظائف� ،أبرزها احلفاظ على
�أ�صالة اللغة العربية :معجم ًا و�أ�سلوب ًا وداللة ،خوف ًا من �ضمور ال�سليقة
التي تتذوق الإعجاز البياين للقر�آن الكرمي.
ثانياً :مل يكن هذا الأفق منغلق ًا كل االنغالق ،فمادام الأفق �شيئ ًا
ندخله ويتحرك معنا( ،)33ف�إنه كان يتغري بتحرك فهم ه�ؤالء القراء ،وما
ي�ؤكد �أن معار�ضة �أفق �شعر �أبي متام لأفق هذه اجلماعة ،مل يكن عام ًا،
هو ذلك االندماج الذي كان يتحقق بني الأفقني حني يتوارى ا�سم املبدع،
�أو حني يتدخل قارئ حمايد  -يفهم الن�ص اجلديد  -لي�ساعد عالمِ اللغة
على فهم هذا العالمَ اجلديد.
ثالثاً :لقد �أتاح هذا االنفتاح يف الأفق �إمكانية تعدد القراءة،
والرتاجع عن الأحكام امل�سبقة واجلاهزة.
رابعاً� :إن �شعر �أبي متام مل يكن كله جديد ًا ،وهذا �أمر بدهي �أقرته
جمالية التلقي ،باعتبار �أن �أي ن�ص «ال يكون ذا جدة مطلقة تظهر فج�أة ج ـ ــذور
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يف ف�ضاء يباب»( .)34وهذه املزاوجة بني القدمي واجلديد يف �شعر الطائي،
هي التي جعلت �أع�ضاء هذه اجلماعة ال يجمعون على حكم واحد؛ فحني
ي�ستجيب الطائي لأفقها ،ويتحقق االندماج بني الأفقني دون و�سيط ،يكون
�أبو متام �أ�شعر من جميع النا�س! وحني يخيب حبيب ذلك الأفق ي�صري
جميع النا�س �أ�شعر منه!
خام�ساً :مل تكن هذه اجلماعة منغلقة على نف�سها ،بل كانت تتفاعل
مع جماعات مف�سرة �أخرى؛ �إذ �إن جماعة الأمراء كانت تقلل من �إعرا�ض
اللغويني عن �شعر �أبي متام ب�صفة غري مبا�شرة حينا ،كالذي دفع ابن
الأعرابي �إىل التمثل ب�شعر �أبي متام� ،أو ب�صفة مبا�شرة حينا �آخر ،كما
ر�أينا يف خرب الإ�سحاقني؛ وجماعة الكتاب كانت حتفزها على اختيار
�شعر حبيب وفهمه ،باعتبار �أن الكتاب كان �أكرث ما يجري يف جمال�سهم
�شعر �أبي متام ،فلم يكن لعلماء اللغة بد من الإقبال على هذا ال�شعر ،لئال
يكونوا و�صمة جهل يف جبني جمل�س جماعة الكتاب.
ولعلنا يف درا�سات قادمة �سنعمل على �إبراز هذا االختالف يف تلقي
�شعر �أبي متام من لدن معا�صريه ،لإبراز ذلك الن�سق التزامني الذي
يظهر �أهمية اجلماعات املف�سرة يف بعث احلياة يف ن�صو�ص ،واحلكم
على �أخرى باملوت ،يف انتظار دورة التاريخ ،ومكره.
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عبدالقاهر اجلرجا َّ
ين (ت471:هـ) هو
العلم �أنّ َ
�شاع يف طالب ِ
�إمام البالغيني ،و�أَ ّنه ُ
املمثل لهم ،و�أ َّنه هو ا ّلذي رف َع من قواعد ما ُ�سمي
بـ «نظرية ال ّنظم» .و�شاع فيهم �أنّ «نظر ّية ال ّنظم» على ما �أبان عن
مفهومها عبدالقاهر تكا ُد تـنح�ص ُر يف نطاق بنا ِء ا ُ
جلملة منْ �أ َّنه ع َّرف
ال ّنظم َ ب�أ ّنه ِّ
ح�سب
الكلم على ِ
«توخي معاين ال َّنحو يف ما نْبي معاين ِ
أغرا�ض واملعاين التي ُ
يكون لها الكال ُم»(.)1
ال ِ
فقوله« :معاين ال َّنحو» ،وقوله« :فيما بني معاين الكلم» دا ٌل ظاه ُر ُه
على �أنّ الأم َر حم�صو ٌر فيما َيكونُ ِبا ْلكلم (املفردات) وهو اجلملة .منْ �أنَّ
معاين ال ّنحو تَقوم على العالقات ال َّنحوية املُمثلة يف العالقات الإ�سناد ّية
والتَّـقييد ّية والتَّـقرير ّية والتَّـبي ّينة .
عبدالقاهر ب ْـل العقـل البـالغ ّـي من قـبـ ِله ،ومـن بعـده ال
�أح ًقا �أنَّ َ
ُيعنى �إ َّال مبا هو قائ ٌم فيِ بنا ِء اجلملة �أ ْو اجلملتني �أو جمموعة ُ�صغـ َرى
جلم ِـل؟ و�أنَّ العق َـل البالغي نـظ ًرا وتطبي ًقا وت�أوي ًال ال ُ
من ا ُ
يعرف بالغة

ج ـ ــذور
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در�سها وتدري�سها خالل قرون
�ص .و�أنَّ ال َ
ال ّن ّ
أ�ساليب التي تناولوا َ
�ص؟
متالحقة ال تعمل يف بنية ال ّن ّ
البالغي مراجعة علمية،
العقل
أرغب يف مراجع ِته يف ِ
ذلك ما � ُ
ّ
لع ّلنا ُ
ثبت ما �أ�شي َع ،فال يح ُّق لنا �أن ندف َع ما
ن�صل ِفيه �إىل احلقّ  ،ف�إنْ َ
أدب �أهل العلمْ ،بل
ثبت ،وال يحقّ لنا كذلك �أن ن�س ّفه �أو نلوم ،فما ذلك ب� ِ
وخ�صو�صيتـنا ال َّثقاف َّية
عل ْينا �أنْ ُنكمل بجهودنا نحنُ  ،ومن تراثـنا نحنُ ُ ،
املعرف ّية ما مل ُيكمله �سل ُفنا ،و�إنْ تكن الأُخرى ك�شفنا با ُ
حلج ِة والربهان
يحتاج
إفراط وال تفريط ،فاحلقّ ال
ال�صريحني احلقّ بغري � ٍ
ُ
ال�صحيحني ّ
ّ
واالحتيال يف
إ�سقاط
نف�سه ،وهو �أبع ُد ما يكونُ عن حاج ِته �إىل ال ِ
�إال �إىل ِ
ِ
العلمي.
العقل
خ�صو�صية ِ
ال َّت�أويل ،وما �شاكل ذلك َّ
مما يتناف ُر مع ُ
ّ
***

البالغي:
توطئة يف املرا ِد بالعقلِ
ّ
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البالغي املُمار�س َة العلم ّي َة التي تـت ُ
مناهج ال َّنظر
َّخذ
�أري ُد بالعقل
َ
ّ
ظر يف � ّأي
البالغي ،و�أدوا ِته ،و�ضوا ِبطه ،وغايا ِته و�أهدافه فيِ �أثنا ِء ال َّن ِ
ّ
الب�شري .فلعلم
البيان العايل
العلي املعجز� ،أ ْو
بيان منْ �أنوا ِع
ٍ
ِ
ِ
ّ
البيان ّ
منهاجه و�أدوا ُته و�ضوابطه ،و�أهدافه وجماالته التي ُ
يعمل فيها،
البالغة
ُ
البيان� ،أو
روب ِ
نظره � َّأي �ض ْر ٍب من ُ�ض ِ
فك ُّل من ات َّخ َذ من ذلك فيِ �أثـناء ِ
بعقل
حينئذ
ظر ،ف�إنّ امل ْر َء
ٍ
ميار�س العمل ٍ
فيِ � ِّأي ٍ
جمال منْ مجَ االت ال َّن ِ
ُ
بالغي ،ولذا جت ُد هذا َ
البالغي حا�ض ًرا فيِ �أ�سفا ِر التَّـف�سري وع ُل ِوم
العقل
ّ
ّ
ال�سنة ،وفيِ �أ�سفار الفقه و� ُأ�صوله ،وفيِ �أ�سفار علم
القر�آن ،ويف
�شروح ّ
ِ
الفني ،ونقدهماَ ،
وفوق هذا يف
الكالم ،ويف �أ�سفار �شرح ال�شعر وال َّنرث ّ
املد َّون ِة البالغ ّية .ومن َثم ال يكونُ ما نتك ّل ُم ِفيه �أم ًرا منح�ص ًرا فيِ �أ�سفا ِر
ج ـ ــذور البالغيني ،بل لع ّلك جتد هذا َ
البالغي �أمكنَ فيِ كتب التّف�سري م ْن ُه
العقل
ّ
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مدر�سة «مفتاح
كتب املت� ِّأخرين من تالميذ
كتب البالغةِ ،
فيِ ِ
وال�س ّيما ُ
َ
العلوم لأبي يع ُقوب
ال�سكاكي(ت626 :هـ).
ّ
َ
البالغي
العقل
بع�ض �أهل النظر �أنّ
قد �شا َع فيِ
و�إذا ما كانَ ْ
ِ
ّ
غايتُه ت�شريع ّية تعليم ّية عمل ّيةُ ،يع ِلي من �ش�أن القيم ِة على �ش�أن ال َّنظر
الت�شخي�ص ّي َّ
للظواهر البيان ّية يف الكالم ،ف�إنّ ذلك ،و�إن �س ّلم ِبه فيِ
ِ
لنتاج
بع�ض �أ�سفا ِر املد ّونة البالغ ّية التي � ْ
ِ
أن�شئت لغاي ٍة تعليم ّي ٍة وتنظيم ّي ٍة ِ
«اخل�صائ�ص» و«املزايا»
البحث عن
البالغي ،فما كان يف طو ِر
العقل
ِ
ِ
ِ
ّ
ين ،فلم تكنْ ُّ
فيِ الواق ِع البيا ّ
قط الغاي ُة ت�شريع ّي ًة تعليم ّية مهموم ًة بذكر
نهج العقل البالغي وحركتُه فيِ تف�سري «القر�آن
القيم .ي�شه ُد لذلك ُ
و«ال�س ّنة ال ّن َبو ّية» وفهمهما .
ا ْلكرمي»
ّ
البالغي �أن يكونَ ت�شريع ًيا تعليم ًّيا تقومي ًّيا ملا ينظر
ال يكونُ للعقل
ّ
َ
يك�شف «اخل�صائ�ص» و«املزايا «القائمة يف
فيه ،بل ه ّمه حينذاك �أن
العقل هو املع ّول عل ْيه،
ال�س نَ ِن البيان ّي ِة ِ
الوحي ُقر�آ ًنا و�س ّنة ،ونتاج هذا ِ
ُّ
لبيان ِ
فلي�ست البالغة هي التي يراها ال َّنا�شئة فيِ �أ�سفا ِر مدر�سة «املفتاح» على
ْ
ن�صب َله،
لل�سفر ف�ض ٌل فيِ
ِ
ِ
حتقيق ما َ
جليل ف�ضلها ،وفر ٌق بينْ �أن يكونَ ّ
جتديد حرك ِة العقل الذي يعم ُل ِبه ،فيمنح القارئ
ِ
و�أن يكونَ له ف�ض ٌل فيِ
املنهج.
زادًا منهج ًيا �أك َرث ّ
مما ُ
مينحه من ثما ِر ِ
البالغ ّي ا ّلذي �أعت ُّد ِبه هنا لي�س هُ و العقل الذي غايته ِ�صياغة
العق ُل
ِ
ن�ص
قوانني الكتابة مبعيار اجلودة واجلمالِ ،ل ُي ِ
ن�صا على ِم ِ
ن�ش َئ ً
نوال ٍ ّ
ُم ْ�س َت ْم َج ٍد .ك َّال.
ا�شتقاق منهاج نظر
العق ُل الذي �أعت ُّد ِبه هو العق ُل الذي ي�س َعى �إىل
ِ
البالغي ج ـ ــذور
ليفتح خزائنها ،هو العقل
فيِ
ٍ
ن�صو�ص قائمة يقاربها ،ليثقبهاَ ،
ّ

124

مستويات بناء صورة املعنى في العقل البالغي  -مراجعات منهجية

�ص ،ليفهم ما هو مكنو ٌن فيه ،و�أع َلى ما ُ
يقبل عل ْيه العق ُل
امل�ستقب ُل لل ّن ّ
البالغ ّي ،ليفهم ما َيطعم من خزائنه هو بيانُ الوحي قر�آ ًنا و�س ّنة ،هو
ِ
منهجا
�ص ،ف�إذا ما ا�ستخل�ص من طرائقه �إىل الفهم ً
أويلي لل ّن ّ
العقل ال ّت� ّ
ي�سرت�ش ُد ِبه ،وال ُيتعبد ملحاولة البلوغ �إىل املق�صد وامل�أ ّم ،ال حرج ،لكنْ
املحج الأعظم الأجمد.
لي�س هذا هو ّ
***

�أهمية االلتفات �إىل البُعد الوظيفي للكالم يف العقل
البالغي:
ّ
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ال ّدرا�سات العلم ّية للكالم ت َرى له �أبعادًا ع ّدة ،وهي متفاوت ٌة يف
ّ
ّ�صويري
كيبي وال َت
ّ
حظها من عناية �أهل النظر ،وقد يظنّ � َّأن ال ُبعد الترَّ ّ
البالغي ،و�أ ّنه هو معيا ُر
للكالم هو ال ُبعد الأوح ُد ا ّلذي ي�شتغ ُل ِبه العق ُل
ّ
ِ
وكالم.
كالم ٍ
املفار َقة بينْ َ ٍ
البالغي
ظاهر ال َّنظر فيِ نتاج العقل
قد يكون هذا ظاه ًرا قري ًبا �إىل ِ
ّ
العلمي غ ُري ذلك،
ولكن الواق َع
فيِ جماالت معرف ّية متع ّدد ٍة َو ُم َت َن ِّو َع ٍةَّ ،
ّ
ّ�صويري جمردًا عنْ غيرْ ِ ه
كيبي الت
وكالم ِ
ّ
ببعده الترَّ ّ
كالم ٍ
فاملفا�ضل ُة بني ٍ
عن الوا ِق ِع  ،وهذا ما ُ
يلحظه من
َمنَ الأبعا ِد الأخرى
للكالم �أم ٌر بعي ٌد ِ
ِ
عبد القاهر اجلرجا ّ
اهتم
العقل
البالغي َلدى ِ
بنتاج ِ
ين  ،فقد ّ
ّ
له عناي ٌة ِ
واملقامي للكالم
الوظيفي
اهتم ِبه هو ال ُبع ُد
ب� ٍ
أهم ما َّ
أبعاد �أُخ َرى  ،ومنْ � ّ
ّ
ّ
 ،وهذا ما �أُوج ُز َ
فتتح.
القول فيه فيِ هذا المْ ُ ِ
مما ا�ستفتح به القول يف كتا ِبه «دالئل
من ِ
بعد �أنْ فر َغ عبدُالقاهر ّ
الإعجاز» من بيان قيمة علم ال�شعر وعلم الإعراب يف فهم معامل �إعجاز
القر�آن الكرمي ،عقد ف�صال يف» حتقيق القول على البالغة والف�صاحة
وكل ما َ�ش َ
ج ـ ــذور والبيان والرباعة َّ
بع�ض
يعب به عن ِ
ف�ضل ِ
اكل ذلك مما َرّ
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عن
القائلني على ٍ
بع�ض من حيثُ َن َطقوا وتك َّلموا و�أخربوا ال�سامعني ِ
ويك�شفوا لهم عن
الأَغرا�ض واملقا�صد وراموا �أنْ ُيعلموهُ م ما يف نفو�سهم ِ
�ضمائر قلوبهم.
ِ
و�سائر ما يجري مجَ راها
العبارات،
ومنَ املعلوم �أنْ ال معنى لهذه
ِ
ِ
مما ُي ْف َر ُد فيه ُ
ُ
الف�ضل واملز َّي ُة �إليه
وين�سب فيه
وال�صف ِة،
اللفظ بال ّن ِ
ُ
عت ّ
و�صف الكالم
ومتامها فيما له كانت
بح�سن َّ
دونَ املعنى غ َري ِ
الداللة ِ ،
ِ
أعجب ،و�أحقّ ب�أنْ
ربجها يف �صور ٍة هي �أبهى ،و�أ ْزينُ  ،و�آنقُ  ،و� ُ
َدالل ٌة ُ ،ث َّم ت ُّ
وتنال َّ
ت�ستو َ
القلوب ،و�أولىَ
يل على َهوى ال َّنف�سَ ،
احلظ الأوف َر من ميل
ِ
احلامد ،و ُت َ
غم احلا�سد.
ب�أنْ تُطلقَ ل�سانَ
ِ
طيل ُر َ
اخل�صال غري �أنْ ُي�ؤتَى املعنى من اجله ِة
ال�ستعمال هذه
وال جه َة
ِ
ِ
هي �أ�ص ُّح لت�أديت ِه.
التي َ
ُ
أخ�ص به ،و� َ
أك�ش ُف عنه ،و�أ ُّ
مت له،
ويختا ُر له
اللفظ الذي هو � ُّ
و�أَح َرى ب�أن ُيـك�سِ َبه ُنب ً
ال ،و ُيظه َر فيه مز َّي ًة(.)2
الوظيفي
يلفت �إىل اجلانب
هدي �إلىَ �أ ّنه ُ
التب�صر يف مقا ِله هذا َي ِ
ُّ
ّ
للخطاب ،ويرى �أنّ عيا َر املفا�ضلة
واملقامي
املقا�صدي
املرتبط باجلانب
ّ
ِ
ّ
االعتدادُ،
كالم وكالم ٍ هو ما يحقّقُ للكالم وظيفته ا ّلتي بها يكون
بينْ
َ
ٍ
االجتماعي،
للكالم  ،واملوقف
ربطه بينْ َ المْ �ستوى ا ْلف ّني
َف َد َّل هذا على ِ
ّ
ِ
ف�أنت لن حت�سنَ الفهم ملا �أح�سنَ املتكلم َ�ص َ
البيان �إ ّال يف �سيا ِقه
وغه ِمنَ
ِ
املقا ّ
و�صي َغ له،
يل
واملقامي (االجتماعي ،واملقا�صدي) الذي �صيغ فيه ِ
ّ
و ِق َيل ِفيه.
خ�صال للكالم ِلكمالها ِفيه ،وكماله ِفيها،
ومنْ َثم ر ّكز على ثالث
ٍ
ج ـ ــذور
َ
فبذلك يتحق ٌُق َله كما ُله يف وظيفته.

126

مستويات بناء صورة املعنى في العقل البالغي  -مراجعات منهجية

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ُ
تلك الخْ
�صال هي «ح�سن ال ّداللة»  ،و«متامها» ،و«تربجها [� ْأي
عجبة.
ح�صانتها وقوتها] يف �صور ٍة َب ِه ّي ٍة مو ِنق ٍة ُم ِ
االلتفات �إىل(ال َّداللة) و�صفتها ا َّلتي حت ّقق للكالم ف�ضيلتَه ،هُ و
حتقيق كمال الأدا ِء
الوظيفي للكالم ،وااللتفاتُ �إىل
التفاتٌ �إىل اجلانب
ِ
ّ
ً
مبق�صدية املتك ّلم ،وك ّل
يلزم �أن يكونَ ذلك
الوظيفي
مرتبطا ِ
للكالم ُ
ّ
ِ
يق�صد �إىل
مق�سط ًا جم ًال ،بل ِ
متكلم ال ِ
يق�صد من بيا ِنه �أن ُيفهم كالمه ّ
ٍ
وف�صو ِله ،ولذا يكون
كالمه ِبجمل ِته املك ّونة من جم ِلهِ ،
وفقرهُ ،
�أن يفهم َ
يهدي �إىل فهم ِما يتلوه ،وقد يكون ُ
كمال فهم ما ق ّدم
يف مفتتح مقا ِله ما ِ
بح�سن اال�ست�شراف �إىل ما ي�أتي ،وقد يكون كمال فهم �أو َّله متوق ًفا على
بع�ض لفهمه.
ببع�ض الكالم على ٍ
�آخره ،فال �سبيل �إال باالنت�صار ِ
تو�ص ُل وهي جز ٌء من
اجلمل ُة  -فطر ًة بيانية � ً
إبداعا وتل ّق ًيا  -ال ّ
كالم مرا َد املتكلم بها مفردة  ،بل تفع ُل مبعون ٍة منْ �أترا ِبها  ،وعلى
ٍ
بالبيان منز ٌل ،وال يجه ُل
العلم
ِ
ِ
الح ِب م�سا ِقها ،ال يجهل هذا منْ له يف ِ
املفهوم منها
كالم) يكونُ
ُ
بل ال يغفل عنْ �أنّ اجلملة (وحدة نحوية من ٍ
خارج �سيا ِقها ووجو ِدها اجلم ِع ِّي غريه وهي فيهْ ،بل قد يكونُ املفهومان
متعاندين ،على ال َّرغم من تطابق البنية اللغوية لها فيهما.
�أال ت َرى �أنّ َ
�سياق تكر ًميا
قول
ٍ
الرجل لزوج ِه�« :أنت حرة» قد يكونُ فيِ
ِ
لها ،و�إعالنَ ِثق ِته بدينها وعق ِلهاُ ،
تفعل ما يهديها �إل ْيه دي ُنها وعق ُلها ،فهو
م�ساق �آخر� ،إِعالن ًا منه لها
نف�سها يف ٍ
ال حمالة ّ
ال�صواب ،وتكونُ العبار ُة ُ
�أ َّنه مفار ُقها ،ال يطيقُ قربها ؟
�سياق قر�آ ّ
ين ُيفهم منها التّـهدي ُد
ٍ
وجملة «اعملوا َما ِ�ش ْئـتُم» جاءت فيِ
قول اهلل �س ْبحانه وتعاىل�ِ } :إ َّن
ج ـ ــذور والوعي ُد  ،وذلك ما يظهر لك جل ًّيا يف ِ
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ي
ا َّلذِ ي َـن ُي ْلحِ ـدُو َن فيِ �آ َيا ِت ـ َنا ال َي ْخ َف ـ ْو َن َعلَ ْي َنـا �أَ َفـ َمن ُي ْل َقى فيِ ال َّنار َخ رْ ٌ
با َت ْع ـ َم ُلو َن
�أَم َّمن َي ْ�أتِي �آمِ ـنـ ـاً َي ْو َم ا ْل ِقـ ـ َيا َم ِة ْاع ـ َمـ ُلوا َما �شِ ـ ْئ ـ ُت ْم �إِ َّن ُه مِ َ
ري {(ف�صلت.)40 :
َب�صـ ِـ ٌ
أهل ْبدرٍ» ُيفهم م ْن ُه التكرمي،
ْ
وجاءت فيِ �سياق ّ
نبوي فيِ �ش� ِأن «� ِ
بح�س ِن ا ْلعق َبى .
والوعد املجيد ْ

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

روى ال�شيخان ي�سنديهما عن علي  -ر�ضي اهلل عنه  -يف �ش�أن ما
كان من حاطب بن بلتعة ب�ش�أن الكتاب الذي بعث ِبه لأهل مكةَ « :....ق َال
ُع َم ُر َ :يا َر ُ�س َ
اللَ ،د ْع ِنى �أَ ْ�ض ِر ْب ُع ُنقَ َه َذا ا ْلـ ُم َنا ِف ِق»َ .ق َال�« :إِ َّنـ ُه َق ْد
ول َهّ ِ
يك َل َع َّل َهّ َ
الل �أَنْ َي ُكونَ َق ِد َّ
َ�ش ِه َد َب ْد ًراَ ،و َما ُي ْد ِر َ
اط َل َع َع َلى �أَ ْه ِل َب ْد ٍر َف َق َال:
ْاع َم ُلوا َما ِ�شئـت ُْـمَ ،ف َق ْد َغ َف ْرتُ َل ُك ْم»(.)3
فال ّر ُ
ياق املقا ّ
(االجتماعي
واملقامي
يل،
بط بينْ َ البناء
وال�س ِ
ّ
اللغويّ ،
ِّ
ّ
والوظي ِف ّي)
بيان �أنْ َيغفل َع ْنـ ُه َف�ض ًال َعنْ
نظر فيِ ا ْل ِ
للكالم ال يت�أتَى ِل ِذي ٍ
ِ
�أن َي َرى َع َد َم َ�ضرور ِت ِه �أ ْو �أه ّم َّي ِت ِه .
وهذا ال ّر ُ
َ
اللغوي الفنّ ) َو ِ�سيا َق ْي ِه هُ َو َ
فري�ض ُة العناي ِة
بط بينْ َ البنا ِء
ِّ
هم جزءٍ َمعزو ًال َعنْ ِ�سيا ِق ِه.
كلي
بال ّنظر ا ْل ّ
للكالم ِبحيثُ ال ُيـكت َفى ِب َف ِ
ِ

ال�سام ِع،
والعناية بفهم
الكالم فيِ �سيا ِقه هو من ٍ
حقوق القائل على ّ
ِ
والعرب ُ
ال�سام ِع كما ال ُي�ؤتَى
ُ
تعرف �أنّ البالغ َة �أ َّال ُي�ؤتَى املتكلم منْ ِق َبل ّ
ال�س ِام ُع ِمن ِق ِبل المْ تك ّل ِم.
ّ
ُ
اجلاحظ« :كان عبدالرحمن بن ا�سحق القا�ضي يروي عن
َي ُقول
جده �إبراهيم بن �سلمة قال� :سمعت �أبا م�سلم يقول� :سمعت الإمام
ج ـ ــذور
�إبراهيم بن حممد يقول:
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«يك ِفي من ِّ
إفهام ال َّناطق ،
حظ البالغة �إن ال ُي�ؤتَى َّ
ال�سامع منْ ُ�سو ِء � ِ
ال�سامع».
فهم َّ
وال ُي�ؤتَى ال َّناطق من ُ�سوء ِ
قال �أبو عثمان  :و�أ َّما �أنا ،ف�أ�ستح�سنُ هذا َ
القول ج ًّدا»(.)4
ٍّ
يفهم كالمه يف
وق
فلكل ح ُقو ٌق ،ومنْ ح ُق ِ
املتكلم على �سام ِعه �أن َ
ِ
�سيا ِقه املقا ّ
مقا�صده ومغازيه ،و�إال ُح ِّم َل البيانُ غ َري ما
يل واملقامي ،ويف ِ
ُيريد منه �صاح ُبه ،وتلك َمظلم ٌة ،ال ُت ُ
الب�ص ِر بالبيان ،وهو
طاق عند � ِ
أهل َ
موا�ض ِع ِه.
من قبيل
القول عن ِ
ِ
حتريف ِ
منتجا �أو
تلك فطر ٌة بيان ّي ٌة َي ِعيها ك ّل ذي منزل ٍة يف
ٍ
البيان ً
م�ستقب ًال.
و�ض َ
البالغي ُ
منهاجه ،و�أدوا ِتهَ ،
وابطه،
يعرف �أنّ للتل ّقي
والعق ُل
َ
ّ
و�آدابه ،ويف علوم القر�آن ما ي ُقوم بتقريب ذلك �إىل من �شا َء �أن يب�ص َر
ال�سام ِع ،ويف
عرفانَ ذ ِلك ِ
العقل بك ّل ما يتع ّلقُ بالتّل ّقي� ،أو حقّ املتك ّل ِم على َّ
وال�سنة ال ّنبو ّية ما يهدي �صراحة �إىل ذلك.
القر�آن الكرمي ّ
العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

***

مراجعة يف املع ّولِ يف بالغ ِة الكالم:

ُ
القاهر ملنهاج
يعر�ض عب ُد
يف مفتتح القول يف «دالئل الإعجازِ»
ِ
�سابقيه يف الإبانة عنْ جوهر بالغة البيان ،و�أ�شار �إىل �أنّ غ َري هذا
أهل زمانه .قال:
املنهاج هو الأعلى ل ِ
ِ
مت ا ْلع ْل َم �أَ ُ
« َولمَ ْ � ْ
نظ ُر ِفيما َقا َل ُه ا ْل ُعلما ُء فيِ َمع َنى
أزل ُم ْن ُذ َخ َد ُ
ا ْل َف َ�ص َاح ِة َوا ْل َب َ
عبارات
بيان المْ غزَ ى ِمنْ ِ
بيان َوا ْل َرب َاع ِة ،وَفيِ ِ
الغ ِة َوا ْل ِ
هذ ِه ا ْل ِ
تف�س ِري المْ را ِد بها َ ،ف� ِأج ُد َب َ
مز والإميا ِء والإ�شار ِة فيِ خفاءٍ
ج ـ ــذور َو ِ
ع�ض َذ ِل َك كال ّر ِ
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هنالك وجهان من النظر:

الوجه الأ ّول:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ً
ومو�ض ِع ال ّدف ِني ِل ُيبحثَ
يطلب،
وبع�ض ُه كالتنبي ِه ع َلى ِ
ِ
مكان الخْ بي ِء ِل َ
فتح لك ّ
لت�سلك ُه  ،و ُت�ض ُع َ
لك
الطريقَ �إلىَ المْ ط ُل ِ
خرجَ ،وكما َي ُ
َع ْنهَُ ،ف ُي َ
وب ؛ ْ
قاع َد ُة ِلتب ِني َعل ْيها(.)5
ا ْل ِ
و َوجدتُ المْ ع ّو َل ع َلى �أنَّ ها هُ نا نظ ًما ،وترتي ًبا ،وت�ألي ًفا ،وتركي ًبا،
ون�سجا  ،وحتب ًريا»(.)6
و�صياغ ًة وت�صوي ًراً ،
مناط النظر واملراجع ِة هنا قوله« :ووجدت املعول على �أ َّن ها هُ نا
نظ ًما وترتي ًبا وت�ألي ًفا وتركي ًبا ،و�صياغة وت�صويراً ون�سجاً وحتبرياً».
ين�ص عبدُالقاهر ع َلى � َّأن املع ّول عل ْيه عند العلماء الأ َّولني يف �ش�أن
ُّ
معنى بالغة اخلطاب وف�صاحته (�أدب ّيته) �أنَّ ههنا :نظم ًا ،وترتيب ًا،
وت�أليف ًا ،وتركيب ًا و�أن ههنا �صياغة ،وت�صوير ًا ،ون�سج ًا ،وحتبري ًا.
أيت
ثمان ،و�أنت �إذا ما نظرت يف هذه الثماين ر� َ
هذه خ�صا ٌل ٍ
عبدالقاهر قد بد�أ ن�سقها ب ـ «ال ّنظم» وانتهى ب ـ «التّحبري» ،و�أ ّنه قد
ن�سقها على نحو مل يقع منه يف �أي موطن من كتابه «دالئـل الإعجاز» وال
غريه فيما �أعلم.
«ن�سجا
غمي توازن ًاً :
و�أنت �إذا نظرت يف ن�سقها ر�أيت يف توقيعها ال َّن ّ
وترتي ًبا»« ،ت�ألي ًفا وتركي ًبا»�« ،صياغ ًة وت�صوي ًرا» و«نظ ًما ،وحتب ًريا».
وهذا جدي ٌر ب�أن نتل َّبثَ عنده ،نراجع ال ّنظر لعلنا نب�ص ُر ما ينف ُع.
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�أنّ الأولني « :ال ّنظم والترّ تيب» �أم ٌر يقع من املر ِء يف ف�ؤاده قبل �أن
يتم ج ـ ــذور
يتحرك به الل�سان ،فهو دا ٌل على مرحلة «التَّ�ص ّور» يف القلب ففيها ّ
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«ال ّنظم والترّ تيب» وفق منازل املعانيِ ِمنْ ب َِع ِ�ضها من بع�ض ،حتّى �إذا
ر�ضي
ما َّمت الأم ُر واكتمل وجا�ش به َّ
ال�صد ُر كما قال «�صحا ٌر العبدي» َ -
اهلل ع ْن ُه( - )7كانت الأخرى« :ال ّت�أليف والترّ كيب» وهذه هي مرحل ٌة
مكتم ٌل كو ًنا وخل ًقا وت�شكي ًال يف
«التّ�صوير» والإبانة ا ّلل�سان ّية ع َّما هو ِ
ال�صدور على الأل�سنة على وفق حالها يف
الف�ؤاد ،وهنا يتقاذف مكنونُ ُّ
الف�ؤاد.
«ال�صياغة  ،والتّ�صوير ،وال ّن�سج ،وال َتّحبري» فتلك
�أ َّما الأربع ُة الآخرّ :
� ٌ
أمناط ملا يكون يف مرحلة الإبانة :ال ّت�أليف والترّ كيب».
و َث َّم موا�ض ُع يف «دالئل الإعجاز» جتع ُل هذا ال ّت�أويل قري ًبا �إدرا ُكه،
ُ
ف�س نظ ًما
يتحدث عبد
فكث ًريا ما
ُالقاهر عن ِ�ص َناع ِة املعنى فيِ ال َّن ِ
ِ
نف�سه حتّى �إذا ما فر َغ من
نظم معانيِ َ فيِ ِ
وترتي ًبا ،و�أنّ املتك ّلم �إنمّ ا َي ُ
ينظم �ألفاظه ،لأ َّنها �آتي ٌة على
نظمها ،وترتيبها فيِ ِ
حتج �إىل � َّأن َ
نف�سه ،لمَ َي ْ
نوال ما قد �صن َع يف معانيها ،ي ُقول:
ِم ِ
فظ مو�ض ًع ًا من غ ِري �أن َ
«ال ُيت�ص َّو ُر �أن َ
تعرف معناه ،وال
تعرف ِل َّل ِ
ألفاظ من حيثُ هي � ٌ
ألفاظ ترتيب ًا ونظم ًا ،و�أ ّنك َّ
�أنْ َّ
تتوخى
تتوخى يف ال ِ
تيب يف املعاين ،و ُت ُ
عمل ال ِفك َر هناك .ف ِ�إذا َّمت لك ذلك �أتبعتَها ال َ
ألفاظ،
الترَّ َ
حتتج
و َق َف ْوتَ بها �آثا َرها .و�أ َّنك �إِذا َ
ترتيب املعاين يف ِ
فرغت من ِ
نف�سك مل ْ
�إىل �أن ت�ست� َ
بح ْك ِم
أنف ِفكر ًا يف
ترتيب ال ِ
ِ
ألفاظ ،بل جتدُها ترتت َُّب لك ُ
العلم مبواق ِع املعاين يف
�أ ّنها َخ َد ٌم للمعاين ،وتابع ٌة لها والحق ٌة بها ،و�أنَّ َ
ألفاظ ال ّدا َّلة عليها يف ال ُّنطق»(.)8
ال َّنـ ُف�س عل ٌم مبواق ِع ال ِ
وقد ُعني عبدالقاهر بتبيان الأمر يف حال «التَّ�ص ّور»  ،وترتيب
ج ـ ــذور املعانيِ يف النف�سَّ ،ثم مرحلة «التّ�صوير» والإبالغ يف �أن تكون ال�صورة
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أعجب ،و�أحقّ ب�أنْ ت�ستو َ
يل على َهوى النف�س،
«هي �أبهى ،و�أ ْزينُ  ،و�آنقُ  ،و� ُ
وتنال َّ
َ
احلامد ،
احلظ الأوف َر من ميل القلوب ،و�أوىل ب�أن تطلقَ ل�سانَ
ِ
و ُت َ
غم احلا�سد».
طيل ُر َ
***

�سمات،
ق�سم �أرب ُع
ٍ
والوج ُه الآخرَّ �:أن ِ
هذه ال َّثماين ق�سمان  ،ك ُّل ٍ
ق�سم �ضربان:
وك ُّل ٍ
الق�سم الأول�« :سمات البناء» :ال ّنظم ،والرتتيب ،وال َّت�أليف،
والترّ كيب.
فالأول والثاين« :ال ّنظم ،وا ْلترّ تيب» ميثالن درجة «اجلوار» بني
عنا�صر الكالم البليـغ( :عالقة ظاهرية).
والثالث والرابع« :التّاليف ،والرتكيب» ميثالن درجة «احلوار» بني
عنا�صر الكالم البليغ( :عالقة باطنية).
البنـاء مبد�ؤه« :نظم» ،ومنتهاه« :تركيب».
العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

للعيان يف جمع وتـنفيذ هذه ال�سمات
ّ�صاعدي ظاه ٌر
التَّـنا�سق الت
ِ
ّ
على هذا النحو يف ذلك املو�ضع الفريد ،الذي مل يتكرر مثله يف � ّأي
أعلم.
موطن من كتبه فيما � ُ
مت�صاعد ًة ِلبني ِة ُ�صورة المْ عنى ا َّلتي هي على
هذه الأربع ُة م�ستوياتٌ
ِ
م�ستويات بنا ِء
العقل .فاحلديثُ عن
وفق
ِ
م�ستويات بناء املعنى ِ
ِ
نف�سه يف ِ
النف�س،
ال�صورة ،هو
انعكا�س ملا هو متحق ٌق من م�ستويات بناء املعنى يف ِ
ُّ
ٌ
بال�سيا�سة
فال�صورة ِهي مجَ ْ َلى املعنى ِ
ُّ
ومعد ُنه الذي منه ُي�ستخرج املعنى ّ
النف�س ،فما نقوله يف ج ـ ــذور
ال�صورة �إمنا هو ا ّلذي كان يف ِ
ال ّت�أويل ّية ،فالذي يف ّ
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ال�صورة يف ا ِّلل�سان هو ما ُي ُ
نان .وهذا جت ُد
قال فيِ بنية املعنى يف الجْ ِ
بنية ُّ
القاهر � ً
أي�ضا ،ي ُقول:
عبد
كالم ِ
ِ
له ما ي�ساندُه من ِ
كانت املعاين �إنمّ ا تتب ُني بالألفاظ ،وكانَ ال َ
�سبيل للمر َت ِّب لها
«ملّا ِ
برتتيب
واجلامع َ�ش ْم َلها �إىل �أن ُيعل َمك ما �ص َنع يف ترتيبها ب ِفكره �إ ّال
ِ
ألفاظ ،ثم
ترتيب املعاين
برتتيب ال ِ
ِ
الألفاظ يف ُنطق ِه  ،تجَ َّوزوا ،فك ّنوا عن ِ
بحذف
ألفاظ
عت ما �أبانَ
«الرتتيب» ،ثم �أَتبعوا ذلك منَ
الو�صف وال َّن ِ
ِ
ِ
بال ِ
ِ
وك�شف عن املُراد كقولهمٌ :
َ
«لفظ متم ّكنٌ » ُيريدون �أنه مبوافق ِة
ال َغ َر�ض،
ٌ
معنا ُه ملعنى ما يلي ِه َّ
و«لفظ
�صالح يطمئنُّ فيه.
كال�ش ْي ِء
احلا�صل يف ٍ
ِ
مكان ٍ
وافق ملا يلي ِه كاحلا�صل يف
ق ِل ٌق ٍ
أجل �أنَّ معنا ُه غ ُري ُم ٍ
ناب» يريدون �أنه من � ِ
ي�صلح له ،فهو ال ي�ستطي ُع الطم�أنين َة فيه �إىل �سائر ما يجي ُء يف
مكان ال
ٍ
ُ
ب�سبب
�صف ِة ِ
يعلم �أ َّنه ُم�ستعا ٌر له من معناه  .و�أ َّنهم َنح ُلوه �إ ّيا ُه ِ
اللفظ َّ
مما ُ
م�ضمو ِنه و ُم ّ�ؤداه»(.)9
ال�صورة ال ّدالة على املعنى
وهذا الوجه من الت�أويل ي�ؤ ّدي �إىل �أنّ ُّ
بح�سب املعنى �إ َّما نظ ًما ،و�إ َّما ترتي ًبا ،و ِ�إ َّما ت�ألي ًفا ،و�إ َّما تركي ًبا.
تكونُ
ِ
وما هي مب�ستويات مرتا ِدفة �أو متقار ِبة بل ُيب َنى ال َّثانيِ على الأ َّول،
ظم ،و�أعالها
والثالثُ على ال َّثاين ،وال َّرابع على ال ّثالث ،ف�أدناها هو ال ّن ُ
هو َرّ
كيب(.)10
الت ُ
اال�ستفتاحي ن�س ًقا �أَ ْو َم َ�أ ب�صياغتها
ن�سقها عبدالقاهر يف هذا املو�ضع
ِّ
�إىل ما بينها:
نظ ًما  -وترتي ًبا
ت�ألي ًفا  -وتركي ًبا.
م�ستوياتُ ال ِبناء تبد�أُ بال َّنظم ،وتنتهي َرّ
بالتكيب ،وك ُّل م�ست ًوى يط ِوي
قول لع َّلي �أب ُني ع َّما يف
ج ـ ــذور فيه ما قب َله من
ٍ
احتاج �إىل ب�سطة ٍ
م�ستويات ،وهذا ُ
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�صدري ،فيكون يل منك � -أيها ال ّنا�صح  -ما يق ّوم عوجه ،وينفي خبثه،
ا�ص ِح.
ويدف ُع َف َنده ،وذلك ح ُّق
ال�صادق ع َلى ا ْل ِ
قارئ ال ّن ِ
ِ
الكاتب ّ
أزعم �أنّ هذا الوج َه الآخ َر هو الأولىَ ع ْن ِدي باالعتبا ِر ؛ ملا َله منْ
و�أنا � ُ
ُ
لكتاب اهلل ُ�سبحانه
ح�ضو ٍر مكني فيِ
بع�ض �أهل العلم تل ّق ًيا ِ
ممار�سات ِ
َ
وتعاىل.
***
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خا�صة
عربي ّ
ومن البينّ �أنّ ع ُلوم العربية َعامة  ،وع ْلم البالغة ا ْل ّ
هلل تعاىل ،ولذا
ح�سن ا ْلفهم عن ا ِ
قائ ٌم  -يف املقام الأ ّول  -لتح ِق ِيق ِ
كانت �أ�سفا ُر التف�سري والت�أويل هي الأ�سفا ُر ال ُ
أ�صدق ،والأقوى َداللة على
البالغي.
للعقل
الواقع العلمي واملعر ّيف ِ
ّ
َنعم ،قد تكون �أ�سفا ُر البالغيني �أظه َر داللة على التّ�ص ّور ال ّنظري
ظري املد ّونَ للحقائق لي�س
للعقل
البالغي ،ولكنّ ال َتّ�ص ّور املعر ّيف ال ّن ّ
ّ
أهم ُيبنى على ذلك التّ�ص ّور املعر ّيف
جانب � ّ
�شيءٍ هنا ،هنالك ٌ
هو ك ُّل ْ
والعمل ع َلى ح�سن
حتليل البيان وتف�س ِري ِه وت�أوي ِله،
جانب
ّ
ِ
ِ
النظري هو ُ
الفهم وال َتّل ّقي.
�أنت ُ
وال�شروح ونقد ّ
تلحظ يف �أ�سفار التّف�سري ّ
ّطبيقي ما ال
ال�شعر الت
ّ
ولي�س ح�س ًنا االكتفا ُء بالأ�سفا ِر التي
جتدُه يف �أ�سفا ِر التّ�ص ّور ال ّن ّ
ظريَ ،
تقارب الواقع البيا ّ
ا�ست�شهاد
ين �إال مقاربة
ٍ
تد ّون اجلانب النظري التي ال ُ
الكلي الذي ُتعنى تلك الأ�سفار بتقريره
ا�ستئنا�س �أو
�أو
ٍ
ٍ
تقريب للأمر ّ
ال�صريحينْ ِ  ،وا ّل ِتي ال ُ
با ُ
تعمل مل ًّيا على
حل ّجة
ِ
ال�صحيحني ّ
والربهان ّ
ح�سن الفهم.
ِ
التحليل والتّذوق �سع ًيا �إىل ِ
هذا يفتح الطريقَ �إىل �أن نب�ص َر الأمر فيِ وا ِقعه
املفتوح اجلام ِع بينْ
ِ
ج ـ ــذور
اجلانبني:
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• جانب الت�صور املعرفيِ النظري ،و�أك ُرث ما يتمثـل فيِ �أفكار املد ّون ِة
البالغ ّية
العلي والعاليِ م ًعا.
ِ
وجانب املمار�سة الت�أويلية للبيان ّ
•
***
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نا�ص ُره
وما ذهبت �إل ْيه من � َّأن بناء ُ�صورة املعنى ذو م�ست َو َي ٍات �أربعة ُي ِ
من وجه ما جا َء عنْ ع ْب ِد القاهر من قو ِله:
وخ�صائ�ص �صادفوها
نظمه،
«�أعجزتهم مزايا ظهرت لهم يف ِ
ُ
مبادي �آي ِه ،ومقاط ِعها ،وجما ِري
يف �سياق لفظه  ،وبدائ ُع راعتهم من
ِ
وم�ساق ِّ
م�ضرب ِّ
كل خ ٍرب و�صورة،
مثل،
�ألفاظها ،ومواقعها ،ويف
ِ
كل ٍ
ِ
حجة،
وك ّل ِعظة ،وتنبيه ،و�إعالم ،وتذكري ،وترغيب ،وترهيب ،ومع ك ّل ّ
وبرهان ،و�صف ٍة ،وتبيان.
وع�شرا ُع�شرا [� ْأي معقدً ا
وبهرهم �أ ّنهم ت�أ ّملوه ُ�سور ًة ُ�سور ًة ُ ،
وف�ص ًال] و�آي ًة �آي ًة ،فلم يجدُوا يف اجلميع كلم ًة ين ُبو بها مكا ُنها ،ولفظة
أ�صلح هناك� ،أو �أ�شبهُ� ،أو �أح َرى و�أخلقُ ،
ينك ُر �ش�أ ُنها� ،أو يرى �أنَّ غريها � ُ
َ
العقول ،و�أعجزَ اجلمهور ونظام ًا والتئام ًا و�إتقان ًا
بل وجدوا اتّ�ساق ًا به َر
طمع
نف�س بليغ منهم َو َل ْو َح َّك ِب َيا ُف ِ
و�إحكام ًا مل يد ْع يف ِ
وخ ِه َّ
ال�سماء مو�ض َع ٍ
ر�ست الأل�سنُ عن �أن ت َّد ِعيَ ،
روم فلم متلك �أن
وتقول ،وخذيت ال ُق ُ
ح َتّى َخ َ
ت�صول»(.)11
ُ
وع�شرا ُع�شرا (�أي
ت�أ ّمل قو َله« :وبهرهم �أنهم ت�أملوه ُ�سورة ُ�سورةُ ،
معقدً ا وف�ص ًال) و�آية �آية».
م�ستويات متع ّددة ،بد ًءا
البيان يف
ٍ
ح�ص ِ
هذا دا ٌّل على �أ َّنهم يعرفون َف َ
«ال�سورة» ،وهي م�ستوياتٌ مت�صاعدة.
ج ـ ــذور من م�ستوى «الآية» �إىل م�ست َوى ُّ
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التتيب والتَّـ�أليف َرّ
وهذا هو َرّ
والتكيب ،وفق م�ستويات بنا ِء �أق�سام
الكالم(.)13
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ملتفت �إىل ذلك ،وقائ ٌم فيِ وع ِيه وعق ِله
القاهر
ودا ّلك ع َلى � َّأن عبد
ٌ
ِ
البالغي.
ّ
ولنا �أوعلينا � ً
القاهر يف فاحت ِة كتا ِبه»
أي�ضا �أن نتلبثَ عند قول عبد
ِ
الرتتيب هو الذي يجعل
االخت�صا�ص يف
�أ�سرار البالغة وهو يبني � َّأن
ِ
َ
كالما .يقول:
ال َك ِل َم (الألفاظ) ً
�شعر
وال�سبب] ا ّل ِذي له كانت هذه الكلم ب ْيت ٍ
« ...املع َنى [�أي الع ّلة ّ
�أَ ْو َ
وح�صولها ع َلى ُ�صور ٍة
ف�صل ِخ ٍ
طاب  ،هو ت ْرتي ُبها َع َلى طريق ٍة َمع ُلوم ٍة ُ ،
تيب -
منَ الت� ِ
كم � -أع ِني االخت�صا�ص يف الترّ ِ
خم�صو�صة ،وهذا الحْ ُ
أليف ُ
ف�س ،املُ ْنتظمة ِفيها ع َلى
َيق ُع فيِ ال ِ
ألفاظ مر ّت ًبا َع َلى المْ عانيِ املُرتّبة فيِ ال ّن ِ
وتخ�صي�ص
وب تقد ٍمي وت�أخري
ِ
عقل .وال ُيت�ص ّور فيِ ال ِ
َق َ�ض ّي ِة ا ْل ِ
ألفاظ ُو ُج ُ
وتنزيلَ ،وعلَى َ
املراتب واملناز ُِل فيِ اجلملِ املر ّكبة
ترتيب
ذلك ُو ِ�ضعتْ
فيِ
ٍ
ٍ
ُ
حق هذا �أن ي�سب َق ل�شك ،ومنْ ّ
و�أق�سام الكال ِم المْ د ّونة ،فقي َل :مِ نْ ّ
حق
َما ههنا �أن َيق َع هُ ناك»(.)12
ت�أ ّمل قولهَ « :وع َلى َ
اجلمل املر ّكبة
عت
املراتب واملناز ُِل فيِ
ذلك ُو ِ�ض ْ
ِ
ُ
الكالم المْ د ّونة» جتده قو ًال َيهدي �إىل �أنّ �أق�سام الكالم املُد ّونة
و�أق�سام
ِ
يخ�ض ُع ترتيبها تقد ًميا وت�أخ ًريا ملا ُي ُ
الكالم من املعنى.
�ساق له
ُ
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الرتتيبي» يطوي يف رحمه
مفهوم «ال ِبنا ِء
يتبي لك � َّأن
من هذا َنّ
َ
ّ
مبني على نظم ،ومفهوم «
«البناء
النظمي» ،فما من ترتيب �إال وهو ّ
ّ
الرتتيبي والنظمي» م ًعا،
أليفي» يطوي غال ًبا يف رحمه «البناء
ّ
البناء الت� ّ
غالب الأمر  -بق َّيـ َة املُ�ستويات ج ـ ــذور
و«البناء
الرتكيبي» يط ِوي يف داخ ِله  -يف ِ
ّ
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ال ِبنا ِئ َّية :ال َّنظم َرّ
امل�ستويات ال يت�أتى
لهذ ِه
والتتيب وال ّت�أليف( )14فاملُتد ّبر ِ
ِ
الرتكيبي.
ح�سن الفهم للبنا ِء
له ح�سنُ الفهم ِ
ومتام ِه �إال من ِ
خالل ِ
ّ
القائم يف ِّ
كل مكونات
الرتكيبي» هو العن�ص ُر
ذلك �أنَّ عمو َد «البناء
ُ
ّ
كلي ُي�سميه �أهل العلم مق�صودًا �أعظم.
اخلطابّ /
الن�ص ،وهو عن�صر ّ
ٌ
ملحوظ فيه ما يف مادة (ع  -ظ  -م) من داللة على
ونعتُه ب�أ ّنه «�أعظم»
الإحاطة.
�ص ووجو ِده
كيبي» هُ و املرحل ُة ال ِّنهائ ّية ال ُعليا لبنا ِء ال ّن ّ
«البنا ُء الترَّ ّ
فهم ِه هو اخلطو ُة الأُولىَ
حل�سن فهم الت�أليفُ ،ثم
البيانيِ ّ  ،وح�سن ِ
ِ
الرتتيبُ ،ثم ال َّنظم.
ِ
اخلوا�ص ال َّنظمية يف بنية اجلملة ال يكونُ �إ ّال فيِ َ�ضو ِء
وح�سنُ فهم
ّ
الكالم ،كما ُ
ُالقاهر.
يقول عبد
�ساق َله
ر�ض املُ ِ
ال َغ ِ
ِ
ُ
ُ
الكالم ال ُ
ُ
ُ
يعرف حتري ُره
امل�ساق له
الغر�ض
وهذا
و�ضبطه �إ َّال ِمنْ
ُ
ظر فيِ البنا ِء َرّ
يبي لل َّن ِّ�ص.
ِخ ِ
�سن ال ّن ِ
الل ُح ِ
الت ِك ّ
ّ
احلال املرحتل ،يتزَّو ُد
ال�سورة �إذنْ يتخذ منهاج
وال َّنظ ُر املتد ّبر يف ّ
من ِّ
كل مرحل ٍة زادًا للأُخرى جيئ ًة و�إيا ًبا.
بليغ �سوا ٌء كان من بيان الوحي قر�آنا و�س ّنة� ،أو كان منْ
ولك ّل ّ
ن�ص ٍ
ن�ص ّي (�أي بناء تركيبي) ولك ّل بناءٍ
بيان الإبداع �شع ًرا ون ًرثا فن ًّيا ِبنـَا ٌء ّ
واحد،
منط ٍ
خ�صائ�صه ،فلي�ست الأبني ُة الرتكيب ّي ُة يف نتاج �شاعر ما على ٍ
ُ
بل تكا ُد ُّ
خ�صائ�ص
(الن�ص ّي /الك ّل ّي)
الرتكيبي
كل ق�صيد ٍة لبنا ِئها
ُ
ّ
ِّ
والفن ِّ
متيز ُه َعنْ غ ِريه يف ق�صيد ٍة �أُخ َرى َّ
نف�سه
نف�سهِّ ،
ال�ش ِّ
عري ِ
اعر ِ
لل�ش ِ
البيان القر�آ ّ
عجزْ ،بل متيز
مدحا �أو افتخا ًرا ....وكذلك الأم ُر يف ِ
ين املُ ِ
ً
وخ�صائ�صه �أوف ُر.
أعظم،
كيبي (ال ّن ّ�ص ّي) � ُ
ُ
ج ـ ــذور ّ
ال�سو ِر يف بنائها الترّ ّ
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أمرْ � ،أي
خ�ص�صت ال ٍ
ُ
و«اخل�صائ�ص» جمع «خ�صي�صة»« :فعيلة» �أي ّ
�أفرد ِبه دون غري ِه  ،ف ـ «اخلا�ص ّية» هي ما يكون يف ّ
ال�ش ْيء ،وال َي ُكونُ فيِ
كال�سمة التي تفرز
َغ ِريه �إ ّما باعتبا ِر وجو ِده� ،أي ال يوجد �إال فيه  ،فهو ّ
ال�شيءِ ،وك ّل ما عداه ،و�إ ّما باعتبار كيفية وجود ِه �أو مقدا ِر وجوده،
بينْ
ْ
مقام وجوده ،فا ُ
خم�صو�صة باالنفراد وجودًا،
و�صية غ ُري
خل ُ�ص ِ
ُ
�أو يف ِ
�شيءٍ ،ولكن ٍ ّ
يخ�صه من
لكل ما ّ
ال�شي ُء موجودًا فيِ �أك َرث منْ ْ
فقد يكونُ ْ
مقام ...وبهذا يفهم قول البالغني  :خ�صائ�ص املعاين
ٍ
كيف �أو مقدا ٍر �أو ٍ
وخ�صائ�ص الرتاكيب(.)15
بنا ُء على هذا فخ�صائ�ص البناء الرتكيبي ال يلزم �أن يكونَ ما نحنُ
بيان �آخر ،بل يكونُ ،
فيه غ َري
نوعه يف �سور ٍة �أخرى� ،أو ٍ
ٍ
موجود مثله يف ِ
جهات ال
وجه من دون ما هو قائم ،فالتم ُّيز يكون من جه ٍة �أو ٍ
ولكن على ٍ
تكون يف غريه.
وهذا ما ت�سعى هذه ال ّدرا�سة الك�شف عنْ وج ِه احلق ِفيه.
***

العقل
�إذا ما كنت م�صطف ًيا �أنّ
م�ستويات بنا ِء ُ�صور ِة المْ عنى فيِ
ِ
ِ
م�ستويات نظ ًرا �إىل طالقة جمال «املعنى» بد ًءا من
البالغي على �أرب ِعة
ٍ
ّ
معنى اجلملة (وحدة نحوية) �إىل معنى الن�ص ( وحدة داللية) فبي
نظر فيِ ك ّل م�ستوىً .
حاج ٌة �إىل ب�سط ِة ٍ

امل�ستوى الأول (النظم):

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

تف�صيل بني م�ستويات البناء:

توخي معاين ال ّنح ِو فيما بينْ معانيِ ال َك ِل ِم فيِ ِبناء ا ُ
هو ِّ
جلملة َع َلى
ج ـ ــذور
أغرا�ض واملعاين ا ّلتي ُي ُ
كالم(.)16
ِ
ح�سب ال ِ
قال لها ا ْل ُ

138

مستويات بناء صورة املعنى في العقل البالغي  -مراجعات منهجية

والكلمة التي ت ُقوم معاين النحو بعقد �أوا�صر القربى بني معناها
بكون معناها حقيقة �أو جما ًزا،
ومعنى �أترابها يف بناء اجلملة ال اعتبار ِ
جمال نظم اجلملة ،فاملجاز عند عبدالقاهر خا�ض ٌع ل�سلطان ال َّنظم
فى ِ
نا�ش ٌئ عن النظم ،وخا�ضع ل�سلطانه ،ومن
�ش�أ ُنه �ش�أن � ّأي كلمة �أُخرى هو ِ
َّثم تكون ك ُّل فنون املجاز على تنوعها من النظم« :فال يت�ص ّور �أن يك ُون
دون �أن يكون قد �أ ّلف مع غ ِريه
ههنا فع ٌل �أو ا�س ٌم قد دخلته اال�ستعارة من ِ
.)17(»...
وكذلك ُّ
كل فنون البديع ،ل َّأن الأم َر يف بالغتها وح�سنها راج ٌع �إىل
املعنى الذي هو راج ٌع �إىل النظم( )18فمن ال ّنظم يكون املجاز ،ويكون
البديع ،كمثل ما يكون غريهما من �أ�ساليب البالغة.
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النظم يف بناء اجلملة ُمهيمنٌ على كل مكوناتها على تعددها
نظر ،وانفتاح ر�ؤية
وامتداداتها وتنوعها .وهذا من عبدالقاهر �إحكام ٍ
 ،ومو�ضوعية تناول.
م�ستويات ال ِبناء ي ُقوم من
املهم �أنّ النظم باعتباره م�ستوى من
ِ
عالقات �إعرابية على تـنوعها قائم ٍة بينْ معاين الكلم يف بنا ِء اجلملة
ٍ
على امتدادها على نحو ما تراه يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل } :حْالم ُد
رب ا ْلعامل َ
حيم َمالِك َيو ِم الدِّين { (الفاحتة.)4-2 :
هّ ِ
لل ِّ
ني ال ّر ِ
حمن ال ّر ِ
هذه الآيات �إمنا هي جملة واحدة تكونت من م�سند �إليه (الحْ َ مدُ)
حيمَ .ما ِلك َي ِوم
وم�س ٍند ( ِ
هلل) وتوابع نعت ّيةِّ :
رب ا ْلعامل َني  .ال ّر ِ
ْ
حمن ال ّر ِ
الدِّ ين) فالعالقاتُ القائمة بينْ مك ّونات هذه الآيات ثالث عالقات:
عالق ٌة �إ�سنادية (بينْ ركني اجلملة).
ج ـ ــذور وعالقة تقييد ّية
الدين).
(ما ِلك َي ِوم ِّ
ّ
يف(رب العاملني) َ
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(رب العاملني،
ال�سم اجلاللة املجرور با ّلالمّ :
وعالقة تبيين ّية يف النعوت ِ
ال ّرحمن ،ال ّرحيم ،مالك.)...
اب ال
هلل �سبحانه وتعاىلَ } :ذل َِك ا ْل ِك َت ُ
ومثل هذا جتده فيِ َق ِول ا ِ
ني * ا َّلذِ َ
َر ْي َب فِي ِه هُ دىً ِل ْل ُم َّت ِق َ
ال�صال َة
ين ُي�ؤْمِ ُنو َن ِبا ْل َغ ْي ِب َو ُيقِي ُمو َن َّ
ما َر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِف ُقو َن * َوا َّلذِ َ
با �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْي َك َو َما �أُ ْن ِز َل مِ نْ
ين ُي�ؤْمِ ُنو َن مِ َ
َو مِ َّ
َق ْبل َِك َو ِب ْالآخِ َر ِة هُ ْم ُيو ِق ُنو َن { (البقرة.)4-2 :
إعرابي يجعل قوله( :الكتاب) بد ًال من ا�سم الإ�شارة،
وذلك على ٍ
وجه � ّ
وقوله( :الريب فيه) خرب ا�سم الإ�شارة ،وقوله( :هدً ى للمتّـقني) خ ًربا
ثانيا ،وقوله( :الذين ي�ؤمنون ....يوقنون) تاب ًعا للمجرور (املتـفني)
فتكون هذه الآيات الثالث جملة نحوية واحد ًة ممت ّدة ،قائمة على
عالقات نحوية �إعراب ّية « :النظم» وقوله �سبحانه تعاىل َ } :ذل َِك ِب�أَ َّن
الل ُيو ِل ُج ال َّلـ ْي َل فيِ ال َّنهَا ِر َو ُيو ِل ُج ال َّنهَا َر فيِ ال َّلـ ْيلِ َو�أَ َّن هَّ َ
هَّ َ
ري
الل َ�سمِ ي ٌع َب ِ�ص ٌ
ال ُّق َو�أَ َّن َما َي ْد ُعو َن مِ ن دُو ِن ِه هُ َو ا ْل َباطِ ُل َو�أَ َّن هَّ َ
َذل َِك ِب�أَ َّن هَّ َ
الل هُ َو حْ َ
الل
*
ري { (احلج.)62-61 :
هُ َو ا ْل َعل ٍِّي ا ْل َك ِب ُ
العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

العالقات التي تقوم عليها ِبنية هذه الآيات ،هي عالقات نحوية،
قبيل ال َّنظم.
ومن َث ّم ُ
قلت �إنّ هذا من ِ

هلل
ومنْ هذا ما تراه يف تتابع اجلمل يف قول اهلل تعاىلِ } :ب ْ�س ِم ا ِ
يم * ُق ْل �أُوحِ َي �إِ يَ َّ
ل �أَ َّنـ ُه ْا�س َت َم َع َن َف ٌر ِّم َن الجْ ِ ِّن َف َقا ُلوا
ال َّر ْحمن ال َّرحِ ِ
�إِ َّنا َ�سمِ ْع َنا ُقرْ�آناً ع ََجباً * َيهْدِ ي ِ�إلىَ ال ُّر�شْ دِ َف�آ َم َّنا ِب ِه َو َلن ُن�شْ ر َِك ِب َر ِّب َنا
�أَ َحداً * َو َ�أ َّنـ ُه َت َعالىَ َجدُّ َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ َ�صاحِ َب ًة َوال َو َلداً * َو�أَ َّنـ ُه َكا َن َي ُق ُ
ول
الل
ن�س َوالجْ ِ ُّن َعلَى هَّ ِ
َ�سفِي ُه َنا َعلَى هَّ ِ
الل َ�ش َططاً * َو�أَ َّنا َظ َن َّنا �أَن َّلن َت ُقو َل الإِ ُ
ن�س َي ُعو ُذو َن ِبر َِجالٍ ِّم َن الجْ ِ ِّن َف َزادُو ُه ْم ج ـ ــذور
َكذِ باً * َو�أَ َّن ُه َكا َن ر َِج ٌال ِّم َن ِْ إ
ال ِ
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َرهَقاً َو�أَ َّنـ ُه ْم َظ ُّنوا َك َما َظ َنن ُت ْم �أَن َّلن َي ْب َع َث هَّ ُ
الل �أَ َحداً * َو�أَ َّنا لمَ َ ْ�س َنا
*
َ
ال�س َماء َف َو َج ْد َناهَا ُم ِل َئتْ َح َر�ساً َ�شدِ يداً َو ُ�شهُباً * َو�أ َّنا ُك َّنا َن ْق ُع ُد مِ ْنهَا
َّ
ِل�س ْم ِع َف َمن َي ْ�س َتمِ ِع الآ َن يَجِ ْد َل ُه �شِ هَاباً َّر َ�صداً * َو�أَ َّنا ال َن ْدرِي
َم َقاعِ َد ل َّ
ال�ص حِ ُ
الو َن
�أَ َ�ش ٌّر �أُرِي َد مِبَن فيِ الأَ ْر ِ�ض �أَ ْم َ�أ َرا َد ِب ِه ْم َر ُّب ُه ْم َر َ�شداً * َو�أَ َّنا مِ َّنا َّ
َومِ َّنا دُو َن َذل َِك ُك َّنا َط َرا ِئ َق ِقدَداً َو�أَ َّنا َظ َن َّنا �أَن َّلن ُنعجِ َز هَّ َ
الل فيِ الأَ ْر ِ�ض
*
َو َلن ُّن ْعجِ َز ُه َه َرباً * َو�أَ َّنـا َلـ َّما َ�سمِ ْع َنا ا ْل ُهدَى �آ َم َّنا ِب ِه َف َمن ُي ْ�ؤمِ ن ِب َر ِّب ِه
َفلاَ َي َخ ُ
اف َب ْخ�ساً َوال َرهَقاً * َو�أَ َّنا مِ َّنا امل ُ ْ�س ِل ُمو َن َومِ َّنا ا ْل َقا�سِ ُطو َن َف َمنْ
�أَ ْ�سلَ َم َف�أُ ْو َلئ َِك تحَ َ َّر ْوا َر َ�شداً * َو�أَ َّما ا ْل َقا�سِ ُطو َن َف َكا ُنوا لجِ َ َه َّن َم َح َطباً {
(اجلن.)1-15 :
فهذه جم ٌل (�آياتٌ ) وقعت جمعيها يف ِّ
حمل ن�صب مقول القول
( َف َقا ُلوا �إِ ََّنا َ�س ِم ْعنا )19()...فما بينها من ن�سق ه َو ِمنْ َق ِب ِيل ال ّنظم  ،هذا
بع�ضها من بع�ض،
من حيثُ العالقات الإعرابية� ،أما من حيثُ مواقع ِ
فذلك من قبيل «الرتتيب» ،فهي من حيث �إ ّنها متعاطفات «نظم» ،ومن
معطوف وت�أخري �آخر من قبيل «الرتتيب» ،فال َّنح ُو ال مينع
حيثُ تقدم
ٍ
رم ُت
عربي ًة �أن تقدم معطو ًفا على
ٍ
معطوف� ،أال ت َرى �أ َّنك �إذا قلت�« :أ ْك ْ
«حممد» ،بينما
تقد َم «خالدً ا» على
ٍ
حممدً ا وخالدً ا « ،ال مينع ال َّنحو �أن ِّ
«خالد» على «محُ َّمد»  ،فيكون
قد متنع مالحظة احلال واقت�ضا�ؤه تقدمي ٍ
حينئذ واج ًبا بالغ ًة ال نح ًوا .
تق ُّد َم
ٍ
«حممد» ٍ
قول اهلل تعاىل يف �سورة (املعارج)� } :إِ َّن ُه ْم َي َر ْو َن ُه
و�أال ترى �أ ّنه يف ِ
ال�س َم�آ ُء َكالمْ ُ ْهلِ * َو َت ُك ُ
َبعِيداً * َو َن َرا ُه َقرِيباً * َي ْو َم َت ُك ُ
ون الجْ ِ َب ُال
ون َّ
َكا ْل ِع ْه ِن * َو َال َي�سْ�أَ ُل َحمِ ي ٌم َحمِ يماً * ِ ُي َب َّ�ص ُرو َن ُه ْم َي َو ُّد امل ُ ْج ِر ُم َل ْو َي ْف َتدِ ي
َ
مِ نْ َع َذابِ َي ْومِ ئِذٍ ِب َبنِي ِه * َو َ
�صاحِ َب ِت ِه َو�أخِ يهِ* َو َف ِ�صيلَ ِت ِه ا َّلتِي ُت�ؤْوي ِه *
ج ـ ــذور َو َمن فيِ الأَ ْر ِ�ض َجمِ يعاً ُث َّم يُنجِ ي ِه { (املعارج.)14-6 :
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يومئذ ب�صاحبته،
عذاب ٍ
ميكنُ فيِ غري القر�آن �أنْ ُيقال :ل ْو ِ
يفتدي ِمنْ ِ
وف�صيلته ،و�أخيه ,وبنيه .وال يكون ما مين ُع عربية من ذلك ،و�إن منع من
ُ
ال�سياق القر�آين واملغزى(.)20
ذلك
ال�ص َّ
اخ ُة
وجاء يف �سورة (عب�س) قوله �سبحانه وتعاىلَ } :ف ِ�إ َذا َجاءتِ َّ
* َي ْو َم َي ِف ُّر امل َ ْر ُء مِ نْ �أَخِ ي ِه * َو�أُ ِّم ِه َو�أَ ِبي ِه * َو َ�صاحِ َب ِت ِه َو َبنِي ِه * ِل ُك ِّل ْامرِئٍ
ِّم ْن ُه ْم َي ْو َمئِذٍ َ�ش�أْ ٌن ُي ْغنِي ِه { (املعارج.)37-33 :
ال�ص َّ
اخ ُة
ويجوز يف علم النحو �أن يقال يف غري القر�آنَ :ف ِ�إ َذا َج ِ
اءت َّ
َي ْو َم َي ِف ُّر المْ َ ْر ُء ِمنْ �أ ّمه و�أبيه و�أخيه ،و�صاحبته ،وبني ِه ...وما �شاكل ذلك،
لأنها متعاطفاتٌ  ،و«الواو» ال تقت�ضي ترتي ًبا فيِ �أ�صل داللتها .بينما ذلك
ين(ِّ .)21
ال ي�ستقيم بالغة يف هذا ال�سياق ال ُقر�آ ّ
فلكل
ترتيب �سيا ُقه
ٍ
واقت�ضا�ؤه ،وبهذا ال تكون العالقات فيما بني الكلم عالقات مرتبطة
باملو�ضع الإعرابي للمرتبات ،بل هي عالقاتٌ معنوية �سياق ّية.
ِ
يم �إِ َذا ُز ْل ِز َلتِ
وكذلك قوله ع ّز وج ّلِ } :ب ْ�س ِم ا ِ
هلل ال َّر ْح ِ
من ال َّرحِ ِ
�ض ِز ْل َزا َلهَا * َو َ�أ ْخ َر َجتِ الأَ ْر ُ
الأَ ْر ُ
ن�س ُ
�ض �أَ ْث َقا َلهَا * َو َقا َل ا ِلإ َ
ان َما َلهَا *
َي ْو َمئِذٍ تحُ َ ِد ُّث �أَ ْخ َبا َرهَا * ِب�أَ َّن َر َّب َك �أَ ْو َحى َلهَا { (الزلزلة.)5-1 :
مما ُ
العالقات بينها
يجعل
ِ
فهذه جمل ذات قيد معنوي (ال�شرط) َّ
ظم.
ٍ
عالقات �إعراب ّية ،فهي من ِ
قبيل م�ست َوى ال َّن ِ
ن�سا َن َلفِي
ومن هذا ِ
قول اهلل �سبحانه وتعاىلَ } :وا ْل َع�صْ ِر * �إِ َّن الإِ َ
ا�ص ْوا ِب حْ َ
ال�ص حِ َ
ُخ ْ�سرٍ * �إِال ا َّلذِ َ
ا�ص ْوا
ال ِّق َو َت َو َ
الاتِ َو َت َو َ
ين �آ َم ُنوا َوعَمِ ُلوا َّ
ب {.
ال�ص رْ ِ
ِب َّ
أ�سلوب واحد هو �أ�سلوب الق�سم:
ال�سورة كلها قائمة مكوناتها على � ٍ
ج ـ ــذور
املق�سم ِبه [والع�صر] واملق�سم عل ْيه [�إنَّ الإن�سانَ  ]....فهذا نظم.
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وعلى ال َّرغم من العالقات الإعرابية بني مكونات ال�سورة ،ف�إ ّنك
تلحظ عالقات املعاين اجلزئية يف ترتيب املعطوفاتَ �( :آم ُنواَ ،و َع ِم ُلوا
ال�صبرْ ِ ) فعالقة ال َتّعاطف هنا
ال�صالحِ َ ِ
ا�ص ْوا ِبالحْ َ ِّقَ ،و َت َو َ
اتَ ،و َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
َّ
أ�سا�سها العالقات املعنوية ب ْيد �أنّ �أدا َة ال ّربط �أدا ٌة نحويـّة (الواو)،
� ُ
والعالقات الإعرابية يف الآية ال متنع �أن يقال يف غري القر�آن� :إال الذين
ات،
ال�ص ِرب .لكنَّ
ال�صالحِ ِ
َ
وتوا�صوا ِب ّ
�آمنوا ،وتوا�صوا باحلقّ  ،وعملوا ّ
الذي مين ُع تغيري ال َّن�سق هو العالقات املعنوية اجلزئية ،فال ي�ستقيم
إميان ،لأنّ الإميانَ
من حيثُ املعنى �أن ُي َّ
ال�صالح على ال ِ
قدم العم ُل َّ
أ�سا�س ا َّلذي ُيبنى عل ْيه ،والعمل ال�صالح داخل يف الإميان دخو ًال
هو ال ُ
�ضمني ًا :الإميان اعتقا ٌد ،وقو ٌل ،وعم ٌل ،وال ي�ستقيم َ
بالغ ًة ،ال نح ًوا �أن
ِّ
ِّ
أخ�ص من
باحلق على العمل ال�صالح؛ فال َتّوا�صي
ّوا�صي
يقدم ال َت ِ
باحلق � ُّ
ّوا�صي باحلق،
بال�ص ِرب
مرتتب ع َلى الت ِ
ال�صالح ،كما � َّأن ال َت ِ
ِ
ٌ
العمل َّ
ّوا�صي َّ
ِّ
يتوا�صى بال�صرب .هذا التَّ�سل�سل
باحلق بعدُ،
توا�ص
َ
فعالم َ
لأ ّنه �إذا ْمل ُي َ
لل�سورة بنيتها الكل ّية.
ّ
املعنوي هو الذي يحقق ّ
***
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وهذا ما تراه يف قول القطامي:
فهن َي��نْ�� ُب��ذ َن م��ن ق��ولٍ ُي��� نْ َ
َّ
مَواق َع املا ِء من ذي ال ُغ َّلـ ِة ال�صَّ ادي
��ص�ْب� ب ِه
البيت عالقاتٌ �إعراب ّي ٌة،
فالعالقات القائمة بني معاين الكلم يف بني ِة ِ
ال تَخرج عن عالقة الإ�سناد ،والتَّـقييد  ،والتَّقرير ،وال َتّبيني ،ومن َّثم كان
ٌ
متما�سك ،
بنا ُء هذا البيت ك ّله ينتمي �إىل م�ستوى «النظم» ،وهو كما ترى
فال يفهم معناه �إال ببلو ِغ �أُخراه.
ي ُقول عبدالقاهر« :ف ِ�إذا نظرتَ �إىل قول ال ُقطامي ....... :وجد ُتك
ُ
حت�صل على مع ًنى ي�ص ُّح �أن َ
يقال �إنه ُ
ال�شاعر ومعناه �إ ّال عند
غر�ض
ال
ِ
ج ـ ــذور قول ِه« :ذي الغلة»(.)22
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ومنه هذا الأع�شى:
خ�ضرا ُء جـا َد عليها م�سبـ ٌل هط ُل
ريا�ض احلزنِ مع�شب ٌة
ما رو�ض ٌة من ِ
ُ
م�����ـ������ؤ ّز ٌر ب��ع��م��ـ��ي��م ال���ن���ب ِ���ت م��ك��ت��ه�� ُل
ال�شم�س منها كوكبٌ �شر ٌق
ي�ضاحك
َ
وال ب�أح�سن منها �إ ْذ دن��ا الأ���ص�� ُل
يومـاً ب�أطيبَ منها ن�شـ َر رائــح ٍة
ال�ضبعي :
ومثله قول املرق�ش الأ�صغر :عمرو بن حرملة
ّ
ت��ع�� ّل عَ��ل��ى ال�� ّن��اج��و ِد ط���ورًا وت��ق��د ُح
كامل�سك ريحُ ها
َومَ��ا َقهو ٌة �صَ هبا ُء
ِ
ثوت فيِ �سَ باء الد ِّّن ع�شْ َ
ْ
ُي����ط����ا ُن ع��ل��يْ��ه��ا َق���ـ���ـ���رمَ��� ٌد وت�������ر ّو ُح
رين حجّ ًة
�سَ باها رج ٌ
من ّ
لجِ يال َن يُدنيها َ
ـوق ُم ْر ِب ُح
���ال م ْ��ن َي��ه��و َد تباع ُدوا
ال�ش ِ
ب�أطيبَ ْ
من ِفيها �إذا َ
جئت طا ِر ًقا
من الليلِ  ،ب�� ْل ُفوها �أل��ـ�� ُّذ و�أن�ص ُح
فهاتان �صورتان �شعريتان ك ُّل ُ�صور ٍة ُجمل ٌة واحد ٌة ممت َّد ٌة يف رحمها
جم ٌل ُ�صغ َرى ،ومع ذلك فهي على امتدادها من قبيل «ال َّنظم» ،على ما
ال يخ َفى عل ْيك.
لي�س ع َلى �إطال ِقه عند البالغيني
وال َّن�سقُ ب�أدا ٍة يف م�ستوى «النظم» َ
َ
ا�شرتاط
 ،و�إن حت ِّقق للمتعاطفني ال َتّوافق يف اخلرب ّية �أو الإن�شائ ّيةْ ،بل �إن
إن�شائي ،فحيثُ
املعنوي �أوىل من ا�شرتاط التَّوافق
اجلام ِع
ّ
ّ
اخلربي وال ّ
عالَ ،ب ْلـ ُه البيانُ ال َع ّلي
ن�سق يف �أي ٍ
بيان ٍ
تعاطفت جملتان ،بل مفردان ب�أداة ٍ
البالغي باحثٌ َعن العالق ِة اجلامع ِة بينْ املتعاطفني.
المْ عجز ،فالعقل
ّ
اجلمل ُة على تن ّوع امتدادتها الأفق ّية بد ًءا من «امل�سند» و«امل�سند
عالقات
تقوم يف ما بينْ عنا�صرها
ٍ
�إليه» �إىل ما ال يح ُّد هي وحد ٌة نحو ّي ٌةُ ،
نحوي ٌة  ،ال تكاد تعدُو ما �أ�شرتُ �إل ْيه من «الإ�سنا ِد» و«التّـقييد» ،و«التّقرير»
و«التّبيني» .

143

و�إذا ما كان م�ستوى «النظم» يكا ُد ينح�ص ُر فيِ ما هو وحدة نحو ّية
(اجلملة) هي �أ�صغ ُر وحد ٍة لغو ّي ٍة مفيد ٍة قابل ٍة لل َتّحليل ،ف�إنّ هذه اجلمل َة ج ـ ــذور
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ن�صا ( وحدة َدالل ّية) �إذا مل تكن
(الوحدة النحوية) يمُ كن �أنْ تكون ّ
«�سباق» لها
يلتفت �إىل
بحاجة �إىل غريها ؛ ليفهم املراد منها ْ �،أي �أ ّنـه ال ُ
ٍ
الن�صية لي�س عيا ًرا
«حلاق» ،
�أو
ٍ
ٍ
فحينئذ ميكنُ �أن تكون ً
«ن�صا» ،لأنّ عيا َر ّ
القول عن غريه  ،ليتحقق ُ
كمال
كم ًّيا ،بل هو عيا ٌر ناظ ٌر �إىل ا�ستغناء ِ
فهمه .
ِ
ً
مرتبطا بن�ص ّية
و ِبهذا يبينّ لك �أن تـن ّوع م�ستويات ُ�صورة املعنى لي�س
واحد� ،أو م�ستويني ،
�ص مقت�ص ًرا على م�ست ًوى ٍ
ِ
اخلطاب  ،فقد يكون ال ّن ُّ
�أو �أكرث .
م�ستويات بنا ِء ُ�صور ِة املعنى ،وهي م�ستوياتٌ تبد�أُ مبا
نظ ُرنا ِ�إىل
ِ
مما عمودُه العالقات
ع ُمودُه العالقاتُ ال َّنحو ّية ،وتدخ ُل فيِ ما وراء ذلك ّ
«ن�صا»  ،فنحنُ هنا جَن ِري على
الداللية ،ولي�س �إىل ما ِبه يكونُ
ُ
الكالم ّ
و�س ّنة ،وعلى
بيان
الغالب فيِ
باب البيان ال َع ّليِ :
ِ
الغالب يف ِ
الوحي قر�آ ًنا ُ
ِ
«الن�ص»
فالغالب �أن يكون
أدبي �شع ًرا ون ًرثا،
ِ
ُ
ّ
باب البيان العايل :الإبداع ال ّ
ُ�صورة معناه ذات م�ستويات ُمتداخلة « :نظم» ،ف ـ «ترتيب» ،ف ـ «ت�أليف»،
«تركيب» ،ك ّل م�ست ًوى يحت�ضنُ ا َّلذي قب َله.
فـ
ٌ
ما يكونُ ِبه
م�ستويات
بيان
أعم ممِ ّ ا نحنُ ب�صد ِده من ِ
ِ
ُ
«ن�صا» � ُّ
الكالم ً
م�ستويات بناء
بنا ِء ُ�صورة املعنى� .إذ يتحققُ ذلك يف � ِّأي م�ستوى منْ
ِ
ُ�صورة املعنى .
***

وامل�ستوى التايل م�ستوى «النظم» هو(الرتتيب)
توخي ما يكون بينْ معاين ا ُ
«الترّ تيب» ّ
جلمل من عالقات غري
ج ـ ــذور الإعرابية (�أي ما يكون بينْ املعاين اجلزئية القائمة يف ِّ
كل جمل ٍة) يف
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ح�سب
ال�صورة الكلية( :النجم /ال�صورة الكلية /ال ِفقرة) َع َلى ِ
بناء ّ
أغرا�ض ا ّلتي ُي ُ
كالم.
ال ِ
قال لها ا ْل ُ
ُ
ويدخل يف هذا ما يقع بينْ اجلمل من كمال االت�صال ،و�شبهه على
ا�صطالح البالغيني.
ِ
ابَ ،ال َر ْي َب فِيهِ ،هُ دًى
وذلك ما تراه يف قو ِله تعاىلَ } :ذل َِك ا ْل ِك َت ُ
ِّلـ ْل ُم َّتـ ِق َ
ني {.
هذه ُ
وجه من الت�أويل( - )23ب ْينها عالقاتٌ معنوية،
جمل  -على ٍ
ثالث ٍ
وال َّر ُ
لي�س عامال لفظ ًّيا ،ولذا جعل جمهرة البالغيني ما ب ْينها من
ابط َ
ربط معنوي كمال ات�صال.
اجلمل كذلك قوله تعاىل� } :آمل
ي ُقول عبدالقاهر « :ومثال ما هو من
ِ
ريب فيه { بيان وتوكيد وحتقيق
ذلك الكتاب ال ريب فيه { قوله } :ال َ
لقوله } :ذلك الكتاب{ وزيادة تثبيت له ،ومبنزلة �أن تقول« :هو ذلك
الكتاب»« ،هو ذلك الكتاب» فتعيده مرة ثانية ،لتثبته ،ولي�س تثبيت اخلرب
غري اخلرب ،وال �شيء يتميز به عنه ،فيحتاج �إىل �ضام ي�ضمه �إليه ،وعاطف
يعطفه عليه»(.)24
تب�صرتَ � َ
هلل �سبحانه وتعاىل�« :آي َة
أعظ َم �آي ٍة فيِ
كتاب ا ِ
ِ
و�إذا ما ّ
كر�سي» �ألفتيتها من ت�س ِع ُجمل ،ك ّل جمل ٍة �أقيم ِبنا�ؤها على م�ستوى
ا ْل ّ
بيد �أنّ بنا َء الآية ك ِّلها �أقيم على م�ست َوى َرّ
التتيبُ .يقول اهلل
ال ّنظمَ ،
ُ�س ْبحا َن ُه وتعاىل } :هّ ُ
الل َال �إِ َلـ َه �إِ َّال هُ َو حْ َ
ال ُّي ا ْل َق ُّيو ُم َال َت�أْ ُخ ُذ ُه �سِ َن ٌة َو َال
ال�س َما َواتِ َو َما فيِ الأَ ْر ِ�ض َمن َذا ا َّلذِ ي َي�شْ َف ُع عِ ْن َد ُه ِ�إ َّال
َن ْو ٌم َّل ُه َما فيِ َّ
ي �أَ ْيدِ ي ِه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َال ُيحِ ُ
ِب�إِ ْذ ِن ِه َي ْعلَ ُم َما َب نْ َ
يطو َن ِب َ�ش ْيء ِّمنْ عِ ْلمِ ِه
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر َ
�ض َو َال َي�ؤُو ُد ُه حِ ْف ُظ ُه َما َوهُ َو
�إِ َّال مِ َ
با َ�شاء َو�سِ َع ُك ْر�سِ ُّي ُه َّ
ج ـ ــذور
ا ْل َعل ُِّي ا ْل َعظِ ي ُم { (البقرة. )255 :
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بعالقات �إعرابية ،بل هي عالقات
العالقات بينْ اجلمل لي�ست
ٍ
متب�ص ٍر .وهذا من
معنوية على امل�ستوى اجلزئي ،كما ال يخفى على ّ
م�ستوى الرتتيب يف بنا ِء ُ�صورة املعنى.
وتـنظر يف َقول ّ
ال�ش ِاع ِر :
َق ْد َي ْن َف ُع الأَدَبُ الأَح�� َد َاث يف َمهَلٍ
ْ�����س ي��نْ�� َف�� ُع َب��ع�� َد الْ���كِ�ب�رَ ِة الأدبُ
َول��ي َ
ول ْ���ن َت�� ِل َ
�ين �إذا َق�� َّومْ�� َت��ه��ا الخْ��� َ��ش��بُ
�إ َّن ا ْل ُغ�صُ و َن �إذا َق ّو ْم َتها ا ْع َت َد َل ْت
ال�شطر ال َّثاين من ٍ ّ
فرتى �أنَّ َّ
كل قد ُعطف على الأ ّو ِل ؛ فهذا من
بالبيت الأول ر�أيتها
«النظم» و�إذا نظرت �إىل عالقة البيت الثانيِ ك ّله
ِ
عالقة معنوية ال �إعرابية  ،فهو يف قوة التوكيد البياين ،ولي�س التوكيد
النحوي .والتوكيد البياين على ما ال يخفى لي�س من قبيل العالقات
الإعرابية ( معاين النحو الوظيفية)(.)25
والبيت ال ّثاين مبثابة امل�شبه به ،والأول مبثابة امل�شبه ،لأنهما م ًعا
من قبيل «التّ�شبيه ال�ضمني» ،وهو ُ�صورة من ُ�صور «الت�شبيه التمثيلي»
والعالقة بينهما عالقة معنوية  ،فهما متوافقان مت�آزران يف املعنى،
بالبيت الأول عالقة» الترّ تيب» ولي�س
لهذا كانت عالقة البيت الثانيِ كله
ِ
«النظم» ،و�إن كان عبدالقاهر جعل ما �سماه يف»الدالئل»« :االت�صال �إىل
غاية» ،و�أ�سماه البالغيون املت�أخرون» كمال االت�صال» من قبيل «نظرية
مما يجعلنا ُ
ندرك �أن «نظرية النظم» لي�ست باملق�صو ِر �أم ُرها
النظم « َّ
العالقات ال َّنحو ّي ِة الإعراب ّية ،فيدخ ُل فيها املُ�ست َوى ال َّثاين من
على
ِ
�ستويات بنا ِء ُ�صور ِة املعنى« :الرتتيب».
ُم
ِ
ال�صياغة يف ٍّ
كل �ألفيت �صنع ًة لطيف ًة ،ت� َّأمل
تب�صرت ّ
و�أنت �إذا ما َّ
مهل) ثم ت�أمل القطع يف (لي�س ينف ُعه)،
ج ـ ــذور قوله( :قد ينفع) وقوله ( :يف ٍ
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أدب) �إ�شارة �إىل م�صدر
وتقدميه الظرف على الفاعل (بعد الكربة) (ال ُ
انتفاء ال ّنفع لي�س الفاعل ،بل هذا الظرف ،فهو لي�س مبنتفع كيفما كان
م�ستوى الأدب و�إتـقا ِنه ،وت�أ َّمل مقابلته( :بعد الكربة) (الأحداث) ومل
يقل (عن �صغر) فا�صطفى كلمة (الأحداث) ا َّلتي حتمل معنى التَّج ّدد
والتَّغري ،واملتوائم مع ال َّنفع املثبت يف �صدر البيت.
وت�أ َّمل ال َتّناظر بني (�إنَّ ) يف �صدر البيت الثاين ،و(قد) يف �صدر
البيت الأ ّول ،ومناظرة (ال ُغ ُ�صون) يف الثاين (الأحداث) ملا يف ك ّل من
الليونة� ،أي ملا يف ٍ ّ
كل من عامل القابل ّية ،ثم اختيا ُره كلمة (اعتدلت)
ومل ْ
قد يكونُ فيها من َِعوج ،وهذا
يقل« :ال َنت» لأ ّنها بنف�سها ل ّينة مع ما ْ
االعتدال ال يرت ّد؛ لأنه �صنعة تقومي ،ف�سيبقى �أث ُر التقومي ال يفنى،
النفي بـ (لن) مقدمة النتيجة
بخالف اخل�شب ،فنفى �أن يلني ،وكان ُ
م�ستعم ًال(�إذا) قائ ًال( :لنْ َت ِل َني �إذا
املقدمة على الفعل (�إذا قومتها)
ِ
َق َّو ْمتَها الخْ َ�ش ُب )( )26بينما جاءت النتيجة يف َّ
ال�شطر الأول بعد الفعل
(�إذا قومتها اعتدلت).
كذلك َي َت َبينّ ُ لك ُم�ست َوى «ال َّنظم» ،وم�ستوى َرّ
تيب» يف هذين
«الت ِ
البيتني ،و�أنت ترى �أ َّنهما على ال َّرغم من �أ َّنهما من َقبيل املعاين العقل ّية،
�صواب
ال�صنعة واالختيار ،وا�ستدراك
ٍ
و�أنّ َذنوب اخليال قلي ٌل �إ ّال �أنّ ّ
بيا ٍّ
علي.
ين له يف البيت منز ٌل ٌّ
وغري قليل مما ُ
ال�ضمي» هو �إىل الرتتيب �أقرب،
يعرف ب ـ «الت�شبيه
ّ
ّـنا�سقُ ا ّلذي بينْ معانيِ ا ُ
جلمل هو
لفظي .الت ُ
�إذا مل يكن بينْ ركنيه عام ٌل ٌّ
ا ّلذي �أ�سميه «ترتي ًبا»  ،وهو �ألطف من التّنا�سق ال ّذي بني معانيِ ا ْلكلم
فيِ بناء اجلملة .
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ويب َقى هنا ما هو ُّ
حمل مراجعة:
عطف جملة على �أخرى ال حم ّل لها من الإعراب ،ولي�س لها قيد
و�صف
متام يف مطلع ق�صيدته «الرائية» يف ِ
معن ِو ّي كما يف ِ
قول �أبي ٍ
الكون ،وربيع اخلالفة :املعت�صم:
الربيع:ربيع ِ
َوغ����� َدا ال رّ َ
��ّث��ى فيِ ح��لْ�� ِي�� ِه و َت��ك��� ّ��س�� ُر
وا�شي الدّه ِر َف ِه َي مَت ْرم ُر
ر ّق ْت حَ ِ
امل�ستويات هو؟
منْ �أي
ِ
� ِأمنَ «ال َّنظم» نظ ًرا �إىل �أنَّ اجلام َع ب ْينهما �أدا ُة عطف «الواو»
ف�إحداهما معطوف ،والآخر معطوف عل ْيه ،و�إن مل ت�شاركها يف حكم
ُ
إعراب،
إعرابي ؛ فاجلمل ُة
حم ّل لها من ال ِ
املعطوف عل ْيها (الأوىل) ال َ
� ّ
إعرابْ � ،أم
فهي ابتدائ ّي ٌة ،واالبتدائ ّي ٌة من اجلمل التي ال حم ّل لها من ال ِ
لي�س َنحوية ،بل امل�س ّوغ
هو من «الرتتيب» نظ ًرا لأنّ
ِ
العالقات ب ْينهما ْ
ل ـ «واو العطف» معنوي� :أي معنى اجلملة الأوىل (املعطوف عليها)
الغر�ض � ْأي �إىل
والأخرى (املعطوفة) ومثل هذا ينظ ُر فيه كما ُينظ ُر �إىل
ِ
ما كان ال َّر ُ
ر�ضي كما يف ْ
الق�صة على
بط ِ
عط ِف ّ
ب�سبب من التّقارب ال َغ ّ
الق�صة ؟
ّ
أرجحه � َّأن َ
عطف ُجملة على �أخرى ال حم ّل لها منَ الإعراب،
الذي � ّ
أيت فيِ مطل ِع
ولي�س لها قي ٌد
يب» ع َلى نحو ما ر� َ
ّ
قبيل «الترّ ِت ِ
معنوي هومن ِ
َ
ق�صيد ِة �أبي متام.
ِ
قول اهلل ُ�سبحانه وتعاىل� } :أُ ْو َلـئ َِك َعلَى هُ دًى
ومن هذا ما تراه يف ِ
ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو�أُ ْو َلـئ َِك هُ ُم امل ُ ْفل ُِحو َن { (البقرة .)5 :
�إذا مـا جعلنـا قولـه �سبحانه وتعاىل } :ا ّلذ َ
ِين ُي ْ�ؤمِ ُنو َن ِبا ْل َغ ْي ِب{...
(البقرة )4-3 :تبيينا لقو ِله تعاىل } املتقني { يف( :هُ دًى ِللمتـقني) فقوله تعاىل:
ٌ
ا�ستئناف بيا ّ
ال�سامع العرفان
ج ـ ــذور } �أُ ْو َلـئ َِك َعلَى ُهدًى ِّمن َّر ِّب ِه ْم {
ين لرتقب َّ
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بحال من ذكرت نعوتهم قب ُل .فيكون ُ
عطف } �أُ ْو َلـئ َِك هُ ُم امل ُ ْفل ُِحو َن { على
اب ،فالعطف ي�سميه البالغيون «التَّو�سط بينْ
جملة ال محَ َ ّل لها من الإِع َر ِ
الكمالني» ،وحقّ هذه «الواو» �أن ت�س ّمى «واو و�صل» لتبقى «واو العطف»
خا�صا بربط املفرد ،وما يف قو ِته من اجلمل ا ّل ِتي لها
ً
م�صطلحا نحو ًيا ً
محَ ّل �إعرابي �أو قي ٌد معنوي.
و�إن جعلنا قوله ج ّل ثـنا�ؤه } :ا ّلذِ َ
ين ُي�ؤْمِ ُنو َن ِبا ْل َغ ْي ِب( { ....البقرة:
 )3م�ست�أن ًفا ال نعتًا للمتقني ،فيكون مبتد�أً ،وقـوله عـز وجـ ّل�} :أُ ْو َلـئ َِك
َعلَى هُ دًى ِّمن َّر ِّب ِه ْم { خ ًربا له ،عطف عل ْيه } �أُ ْو َلـئ َِك هُ ُم امل ُ ْفل ُِحو َن {
ُ
العطف من قبيل م�ستوى «النظم» ،لأ ّنه عطف جمل ٍة على �أخرى
كان هذا
إعراب.
لها حم ٌّل من ال ِ
***

ومن هذا قول املرق�ش الأكرب :عمرو بن �سعد َّ
بعي:
ال�ض ّ
أكف َع َنم()27
ري و�أط ُ
ـراف ال ِّ
ال َّن�شر مِ �س ٌك ،والوجوه دنان ُ

ُ ْ

ْ

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

جمل ك ُّل جمل ٍة �أقيم بنا�ؤها على النظم
بنا ُء ِ
البيت من ِ
ثالث ٍ
(العالقات الإعرابية) �أ َّما ترتيب اجلمل الثالثة فيما بينها ،فلي�س على
أ�سا�س من معاين النحو يف �شيءٍ ،ولهذا يجو ُز يف النحو �أن تق ّدم ال ّثالثة
� ٍ
على الأوىل  ،وت� ّؤخر الأول  ،فتجعلها الأخرية ،وال يكون ما يمُ نع نح ًوا،
�أ َّما املعنى ّ
عري ف�ضال عن الوزن ،ف�إ ّنه يمَ ن ُع من �أن ُيق ّدم �شي ٌء على
ال�ش ّ
اجلمل الثالثة عالقاتٌ معنوية:
�شي من �أنّ العالقات بينْ
ِ
ٍْ
رائحة الن�شر �أوىل بالتَّـقدمي على ما بعدها ،ثم يتلوه حال الوجوه،
يقت�ضيه منطقُ ترتيب املُ ْد َركات
ثم حال �أطراف الأكف .وذلك وف ًقا ملا ِ
ج ـ ــذور
ال�سبق :
يف ِ
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�أ ّول ما يلقاك وتتلقاه هو ال َّرائحة ،ف�إنها ال حتاجزها حواجزُ ،فهي
ت�ش ُّم من وراء ،ويف حند�س الليلَ ،ثم يتلو ذلك الب�ص ُر بحال الوجوه ،وهي
احل�س ّية  ،مبعنى � َّأن َ
مناط
�إىل
ِ
احلال ال َّنف�س ّية � ُ
أقرب منها �إىل احلال ّ
اجلانب َّ
واحل�سي وحده،
كلي
االلتقا ِء بني الوجوه وال َّدنانري لي�س
َ
َّ
ال�ش ّ
أقرب ،وبرغم من ذلك ُت َ�ش ّبه بال ّدنان ِري
ال�سمرة � َ
فقد تكونُ الوجو ُه �إىل ُّ
ف�سي بال ُب�شري
يف �صفاء ا ّل ِ
لون ،ولي�س فيِ �صفر ِته ،ويف �إ�شراق � ِأثرها ال َّن ّ
ب�صرها بالدِّ ينارّ ،ثم ي�أتي ما ال يمُ كنُ �إدراكه �إال
ِ
واطمئنان ال َّنف�س عند ِ
باملالم�س ِة ،وال ُيراد من ال َتّ�شبيه بال َعنم ا ّللونُ وحده ،بل ما ورا َء ا َّللون ؛
أكف ُجوا ّ
أطراف هذه ال ِّ
ين امل�صدر ال بران ّيه� :أطرف
فلونُ الحْ مرة يف � ِ
أكف �إذا كانت َع َن ًما ،فهي متتاز ب�أمرين :ا ّللني ،وا ُ
ال ِّ
حلمرة ا َّلتي هي
وليد ُة نعوم ٍة ت ُ
�شباب و�أنوث ٍة
لون َّ
ـك�شف على ِ
دم ٍ
الد ِم اجلا ِري فيها ،وهو ُ
النف�س عند ا َمل ْر َ�أى وا َمل ْل َم ِ�س(.)28
ت ُ
ـن�شرح بها ُ
وعلى � ٍ ّأي  ،فا َّلذي ق َّوى َ
جعل هذا من «الرتتيب» �أنّ هذه «الواو» لي�ست
قيد معنوي،
إعرابي� ،أو ٍ
كم � ّ
«واو» عطف ت�شرك ما بعدها ما قبلها يف ُح ٍ
و�صل»،
بل �أ�شركت ما بعدها فيما قبلها يف
الغر�ض «فهي عندي « واو ٍ
ِ
وعلينا �أن نفرق بينْ «واو العطف» ال َّنحو ّية ،وبينْ «واو الو�صل» البالغية/
البيان ّية ،وبينّ �أنَّ بينْ معنى ك ّل جمل ٍة من هذه اجلمل يف البيت من
أن�س مبقامه �إذا ما ق ّدمْ ،بل ينبو به
التَّالحظ ما يجعل ما بعد «الواو» ال ي� ُ
ُ
احلال ،ويقلقُ م�ضجعه.

العرب ُة عندي يف التَّفريق بينْ م�ستوى «ال ّنظم» وم�ستوى «الترّ تيب»
ربط هي وظيف ُة الأداة ،فالأدواتُ بوظائفها� ،أال
يف جملتني بينهما �أدا ُة ٍ
عد ما ت�صدر بـ «واو اال�ستئناف البيا ّ
ين» �أو ما ُي�س ّمى
ج ـ ــذور ت َرى �أ ّنه لي�س لنا �أن َن َّ
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قبيل املعاين النحو ّية  ،لأ َّنه لي�س الذي
الق�صة» من ِ
الق�صة على ّ
بـ «عطف ّ
اعتمد هنا �أم ًرا نحو ًّيا بل هو �أم ٌر بيا ّ
ين ،فكان مث ُل هذا جدي ًرا ب�أنْ يكون
من قبيل «الترّ تيب» ال «ال ّنظم».
لي�س ع َلى �إطال ِقه عند البالغيني،
وال ّن�سقُ ب�أداة يف م�ستوى «ال ّنظم» َ
و�إن حت ّقق للمتعاطفني التّوافق يف اخلرب ّية �أو الإن�شائ ّية ْبل �إن ا�شرتاط
املعنوي» �أوىل من ا�شرتاط ال َتّوافق خ ًربا� ،أ ْو � َ
إن�شا ًء ،فحيثُ
«اجلامع
ّ
البالغي باحثٌ عن
ن�سق ،فالعقل
ْ
تعاطفت جملتان بل مفردان ب�أداة ٍ
ّ
نت لك من عطف قو ِله:
العالقة اجلامعة بينْ املتعاطفني على ما ب ْي ُ
ري» على قو ِل ِه« :الن�شر ِم ٌ
�سك» ،وترى ذلك بار ًزا يف نظر
«الوجوه الدنان ٌ
مقت�ضي العطف يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل� } :أَ َفال
العقل
البالغ ّي يف ِ
ِ
ِ
َي ُ
ال�س َماء َك ْي َف ُر ِف َعتْ * َو�إِلىَ
نظ ُرو َن �إِلىَ الإِ ِبلِ َك ْي َف ُخ ِل َقتْ * َو�إِلىَ َّ
الجْ ِ َبالِ َك ْي َف ُن ِ�ص َبتْ * َو�إِلىَ الأَ ْر ِ�ض َك ْي َ
ف ُ�سطِ َحتْ { (الغا�شية .)20-17 :
انتظم هذه الأ�شيا َء نظ ُر العرب
ي ُقول الزخم�شري (ت538 :هـ)« :قد َ
يف �أوديتهم وبواديهم ؛ فانتظمها ال ّذكر على ح�سب ما انتظمها نظ ُرهم .
طلب املنا�سبة»(.)29
ال�س ُ
حاب �إىل قوله� :إ َّال ُ
ومل ْيد ُع من زعم � َّأن ال َإبل َّ
ي�شري الزخم�شري �إىل �أنّ الذي �أ ّول كلمة «الإبل» يف قول اهلل تعاىل:
«ال�سحاب» حمله على
} �أ َفال ينظرون �إىل الإبل ك ْي َف ُخلقت { بـ ّ
ال�سماء كيف رفعت { ملا بني
طلب املنا�سبة لقوله } و�إلىَ ّ
ذلك ال ّت�أويل ُ
طلب املنا�سبة بينْ املتعاطفني
ال�سحاب وال�سماء من تـنا�سب ،ف�صرفه ُ
ّ
�إىل هذا الت�أويل البعيد ،ولوال هذا ما كان يخطر �إِىل ُح ْ�س َبا ِن ِه �أن «ال َإبل»
لطلب املنا�سبة �أهمي ًة با ِلغ ًة
«ال�سحاب» .ويف هذا داللة على �أن ِ
ت�أ ّول بـ ّ
احلر�ص على حتقيقها �سب ًبا يف التك ّلف يف
فاعل ًة عندهم ،وقد يكون
ُ
الت�أويل.
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وجب النظر ،واملراجعة .ي ُقول:
وقد َي�أ ِتي ِمنْ ِ
ْ
عبد القاهر ما ُي ُ
وا�ض ُعه
«واعلم � َّأن من الكالم ما �أَ َ
يحتج ِ
نت ُ
ْ
تعلم ِ�إذا تد َّبرتَه �أَنْ مل ْ
بع�ض
فكر ورو ّي ٍة حتى
�ضم بع�ض ِه �إِىل ٍ
�إِىل ٍ
َ
انتظم له .بل ترى �سبي َل ُه يف َّ
َ
�سلك ،ال يبغي �أكثرَ َ من �أن مين َعها
مد ِ�إىل ل ٍآل،
�سبيل َمنْ َع َ
فخرطها يف ٍ
بع�ض ،ال ُيري ُد يف َن ْ�ضد ِه َ
التف ُّر َق ،وكمن َن َ�ض َد �أ�شيا َء َ
ذلك
بع�ضها على ٍ
�أن جتي َء له من ُه هيئ ٌة �أو �صور ٌة ،بل لي�س �إِال �أن تكونَ جمموع ًة يف ر� ِأي
ال َعني.
َ
يحتاج �أن ت�صن َع فيه �شيئ ًا غ َري �أن
معناك معنى ال
وذلك ِ�إذا كان
ُ
َ
كقول اجلاحظ:
تعطف لفظ َا على مثل ِهِ ،
وع�ص َ
«ج َّن َ
مك منَ َ
بك اللهُ ُّ
احليرْ ة ،وج َع َل بي َن َك وب َني
ال�شبه َةَ ،
دق َ�سبب ًا ،وح َّبب �إِليك التـث ُّب َت ،وز َّينَ يف عينك
ال�ص ِ
املعرفة َن َ�سب ًا ،وب َني َّ
ا ِلإ َ
ن�صاف ،و�أذا َق َك حالو َة ال َتّقوى  ،و�أ�شع َر قل َب َك ِع َّز احلقّ  ،و�أو َد َع
�صد َرك َب ْر َد اليقنيَ ،
وط َرد عنك ُذ َّل الي� ِأ�س ،وع َّر َفك ما يف
الباطل منَ
ِ
الذ َّلة  ،وما يف اجلهل من ال ِق ّلة «.» ».....
وجب �إال مبعنا ُه� ،أو
يجب به ف�ض ٌل ِ�إذا َ
فما كانَ من هذا و�شبهه مل ْ
نظمه وت�أليفه  ،وذلك لأنه «ال ف�ضيلَ َة ح ّتى ترى يف
ألفاظه دونَ ِ
ُمب ِ
تون � ِ
التخي �سبي ً
ال ،وح ّتى َتكون قد ا�ستدركت
الأم ِر َم�صْ َنعاً وحتى جت َد �إِىل رُّ ِ
ُ
وي�صعب الو�صول �إل ْي ِه،
ي�شرف مو�ضعه
�صواب
َ�صو ًبا»(� )30أَ ْي �سعيت �إىل ٍ
ُ
نظر ،وف�ضل روية وقو ِة
وتركت خط�أ ُيحتاج يف الت ِ
ّحفظ منه �إىل لطف ٍ
ذهن و�ش ّدة تي ّقظ(.)31
ٍ
هذا الذي قا َله عبد القاهر يبينّ فيه � َّأن مقالة اجلاحظ ُبنيت على
ج ـ ــذور نظم ك ّل جملة على حيالها ،ولي�س يف بناء القول ما يوجب �أن يكون ما
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عيد ن�سقَ ا ُ
مل فيما ب ْينهاُ ،ثم
مقدما فري�ضة بالغ ّية ،بل لك �أن ُت َ
جل ِ
ق ّدم ً
ال تفقد �شي ًئا ال يف بنية اجلملة  ،وال يف بنية القول.
ّب�ص َر يف
يح�سن ت�سليمه ،بل لنا �أن َ
نعيد ال َت ّ
هذا من عبدالقاهر ال ُ
َ
الثالث ع�شر َة جمل ًة هي التي �أوجبت بالغة الترَّ تيب
العالقات املعنو ّية بني
ِ
ُ
اجلاحظ ،وهو
البيان العايل ا ّلذي ا�ستفتح به
القائم ب ْينها ،ف�ش�أنُ هذا ِ
من هو يف �صنعة البيان كتابه اجلليل (احليوان) ال ميكنُ �أن يكونَ ن�سقُ
ُ
ي�شرف مو�ض ُعه،
�صواب
القول فيه عف َو
اخلاطر ،ومل ي�س َع فيه �إىل �إدراك ٍ
ِ
ِ
الو�ص ُ
ول �إل ْيه.
ُ
وي�صعب ُ
عبدالقاهر يف كتا ِبه «�أ�سرار ا ْلبالغ ِة» قال فيِ مقال ِة
قد ُيقال �إنَّ
ِ
وجه �آخر،
اجلاحظ هذه قو ًال �آخر ،يرب ُز ما فيها من الحْ ْ�سنى من ٍ
ِ
ي ُقول:
«�إن �أردت �أن تعرف ِمثا ًال فيما ذكرتُ لك ،من �أن العارفني بجواهر
يعرجون على هذا الفنّ [ �أي البديع ] �إ ّال بعد ال ّثـقة ب�سالم ِة
الكالم ال ِّ
و�صحته ،و�إ ّال حيثُ ي� َأمنون جناي ًة منه عليه  ،وانتقا�ص ًا له وتعويق ًا
املعنى َّ
دونه ،فانظر �إىل ُخ َطب اجلاحظ يف �أوائل كتبه هذا  -وا ُ
طب من
خل ُ
�ش�أنها �أن ُي ْع َت َمد فيها الأوزانُ والأ�سجاعُ ،ف�إنها ُت ْر َوى ،و ُتـتـناقل َت َنا ُق َل
الأ�شعار ،وحم ُّلها حم ُّل ال ّن�سيب والتّ�شبيب من ّ
ال�شعر ا ّلذي هو ك�أ َّنه ال
ُ
يحة،
ُي َرا ُد منه �إ ّال
االحتفال يف ال�صنعة  ،وال َّدالل ُة على مقدار َ�ش ْو ِط ال َق ِر َ
والإخبا ُر عن َف ْ�ضل القوة ،واالقتدار على نُّ
ال�صف ِة  -قال يف �أول
التفن يف ّ
«ج َّنبك اللهّ ُّ
ال�ش ْبهة.»........
كتاب احليوانَ :
فقد ترك �أ َّو ًال �أن يو ِّفق بني «ال�شبهة» و«احلرية» يف الإعراب ،ومل
َي َر �أن َي ْقرن «اخلالف» �إىل «الإن�صاف» ،و َي ْ�ش َف َع «احلق» ب ـ «ال�صدق»،
جناحه ،و�شيئ ًا يكون َر ِديف ًا له  ،ج ـ ــذور
ومل ُي ْعنَ ب�أن َي ْط ُلب «للي� ِأ�س» قرين ًة ت�صل َ
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لأ ّنه ر�أى التوفيق بني املعاين �أحقُّ ،واملوازنة فيها �أح�سن  ،ور�أى العناية
بها حتى تـكونَ �إخو ًة من � ٍأب و� ٍّأمَ ،
ويذ َرها على ذلك َت َتّفقُ بالوداد ،على
ح�سب اتّـفاقها بامليالد� ،أَ ْوىل من �أن َي َدعها  ،ل ُن ْ�ص َرة ال�سجع وطلب
الوزن � ،أوال َد ِع َّلة  ،ع�سى �أن ال يوجد بينها وفا ٌق �إ ّال يف ّ
الظواهر ،ف�أ ّمـا �أنْ
وال�سرائر ،ففي ال ِّ
َي َت َع َّدى ذلك �إىل ّ
أقل
ال�ضمائر ،و ُي ْخل�ص �إىل العقا ِئد َّ
النادر»(.)32
قد يقال ذلك ،ولك َّنك �إن نظرت ر�أيت � َّأن عبدالقاهر ينظر �إىل
التوافق يف بنية اجلملة ،و�أن اجلاحظ ترك البديع من �أجل �أنْ يح ّقق
ملكونات اجلملة ت�آخ ًيا جوان ًّيا  ،فهو الأح ُّق بالعناية من حتقيق التناغي
ال�صوتي بني اجلملتني �إذا ما تعار�ض حتقيقهما م ًعا.
َّ
يتطلب
هو يف «الأ�سرار» ينظ ُر �إىل �أنّ املعانيِ يف م�ستوى بنية اجلملة
ُ
فنون من البديع فيما بينها وبني
ح�سن اقرتانها فيما بينها ترك ٍ
حتقيق ِ
�أترابها من اجلمل  ،ال حت ّقق للمعاين مز ّية ،بل تو ِق ُع ِبها بل ّية  :تـنق ُلها
من �أنْ تكونَ �إخو ًة من �أب و� ٍأم �إىل �أَ ْوال ِد ع ّل ٍة.
ي�ستلزم ما �أُ ّخر ،وما �أُ ّخر
الئل» ينظ ُر �إىل �أنّ ما ق ّدم ال
وهو يف «ال ّد ِ
ُ
ال ُيبنى ع َلى ما ق ّدم ،فاختلفت جهتا ال ّنظر .فقال يف «ال ّدالئل» غري ما
قال «يف الأ�سرار» وقو ُله يف «الأ�سرا ِر» ال تـرثيب عليه.
ٌ
الفراهي»
«عبدالحْ ميد
�أ َّما ماقا َله يف»الدالئل» ف ِفيه نظ ٌر
كا�شف من ِ
ّ
اجلمل املكونات البيان كله من و�شائج ال ُقرى ،والتالحظ،
بينْ ِفي ِه ما بني
ِ
والتّـ�آخي:

راه ّي وج ًها لتمكن جمل هذه الفقرة من كالم
�أبرز عبدُاحلميد ال ِف ِ
ج ـ ــذور اجلاحظ يف موا ِقعها  ،و�أنّ َّ
كل جملة هي �آن�سة مبا قامت فيه ،ولي�س كما
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ذهب �إليه عبد القاهر منْ �أنه ال ف�ضيلة للت�أليف فيها ،ي ُقول« :فاع َل ْم � َّأن
َ
ُّ
رج ُح ،
أمرين ُي ّ
ال�شبه َة �أ ّو ُل ا ْل َبل ّي ِة ،فتغا ِد ُر المْ ْر َء ُمتحيرّ ً ا ،ال يد ِري � ِّأي ال ِ
دق ،وحي َن ِئذ
ال�ص ِ
بب ِ�إلىَ المْ ِعر َف ِة َم َال �إل ْيهاِ ،
ف�إنْ كانَ َل ُه َ�س ٌ
،فهد َي �إىل ّ
حتاج �إلىَ التّـ َثبـ ّ ِت عل ْي ِهُ ،ثم التّـ َثـ ُّب ُت َي ُعو ُد ت َع ُّ�س ًفا �إذا َن ّب َذ الإ ْن َ�ص َ
اف ،
َي ُ
عر َف ،وال َي ْ�ص َع ُد ِ�إلىَ َما هُ َو �أ ْر َف ُع م ْن ُه  ،ف ِ�إنْ ُز ّينَ فيِ َع ْي ِن ِه
َفيج َم ُد َع َلى َما ِ
إن�ص ُ
اف ت َ
اب ا ْل ِع ْل ِمِ ،
فهذ ِه ِ�س ُّت مناز َِل فيِ
َاق �إ َل ْي ِهَ ،و َهاهُ نا َك ُم ًل ْت َل ُه �أ�س َب ُ
ال َ
ا ْل ِع ْل ِم.
باط َل
عمل بمِ ا َع ِل َم ،و ِ�إ َّال َف َ�س َد َر�أ ُيهَُ ،ف ُي ِ
و�ش ُك �أنْ َي َرى ا ْل ِ
ُث َّم ال ُب َّد ِمنَ ا ْل ِ
أجل � َإ�صا َب ِة
ح ًّقا  ،و ِبذا َع ِل َ
اج ِت َنا ِ�إىل ت ِ
َهذ ِ
يب �أخال ِقنا ؛ل ِ
مت ِ�ش َّد َة َح َ
ال ّر� ِأيَ ،فمنَ الأَ َّو ِل احت ََاج المْ َ ْر ُء َم َد َد التّق َوىَ ،ف�إ َّنها م ْن َب ُع الخْ َ ِريَ ،واملُـ َّت ِقي
وال�ض ِّر ،ف�إذا َ
فيِ َه ِذ ِه ال ّدا ِر ا ْل َفا ِن َي ِة رُبمَّ َ ا ا ْب ُت ِل َي ِبال ُب� ِؤ�س ُّ
نبذ ال ُّدنيا وق َن َع
وا�ستها َن ُه الجْ م ُهو ُر ف�إنْ َ�ص َرب ع َلى ُّ
ال�ض ِّر ،ف َك ْي َف
بالتّق َوى ،ف ّن َده ال ّن ُ
ا�سْ ،
وع ِّز َ
نف�سهُ،
باطلِ ،
َي ْ�صبرِ ُ َع َلى المْ َها َن ِة �إ َّال �أنْ َي ْ�ش ُع َر ِبذ ُّل ا ْل ِ
احل ِّقَ ،ف ُيـ ْك ِر َم َ
فالح املُـتّـ ِقنيَ ،ف ِب َه َذا ا ْل ِع ِّز
و َي ُهونَ فيِ َع ْين ِه َجا ُه الأ�ش َرا ِر ؛ ِلي ِقي ِن ِه ال َّث ِ
ـابت ِب ِ
�شرب ق ْلـ ُبه ط َر َد َع ْن ُه ُذ َّل ا ْل َي� ِأ�س ،و َلو َه َج َم ْت ّ
ال�شدائ ُد ،و َب ُع َد َع ْن ُه
ا ّلذي �أُ َ
الذ َّل ِة ،وي َرى الجْ َ َ
فقر»
إلهي فحي َن ِئ ٍذ َي َرى ا ْل َب ِاط َل َعينْ َ ِ
هل َع َني ا ْل ِ
الوع ُد ال ُّ
�أهـ(.)33
البيان
اجلمل يف
ن�سق
الفراهي
يتبينّ لك من ت�أويل
ِ
ِ
ِ
مقت�ضيات ِ
ّ
القاهر ف�ض ًال لهذا الن�سق ،منْ �أنه خوا ٌء من
اجلاحظي الذي مل ير عبد
ِ
ّ
وا�ستدراك ال�صواب.
ال�صنع ِة
ِ
االختيا ِر َو َّ
الفراهي بب�صري ِته النافذة يف غور �أن�ساب اجلمل
وما �أبرزه
ّ
اجلاحظية هو من قبيل الرتتيب بينْ معاين اجلمل ،وال معاين الكلم،
مطلب �أعلى من مطلب النظر فيما بينْ معاين الكلم من �أن�ساب .ج ـ ــذور
وهذا ٌ
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امله ُّم �أنَّ هذا الذي جاء من اجلاحظ هو على َ�س نَ ِن موا�ضع يف
القر�آن الكرمي قد ي ُقال فيها ما قاله عبدالقاهر يف «ال ّدالئل» ب�ش� ِأن مقال
اجلاحظ :لي�س فيه ما يوجب تقدمي ما قدم ،وت�أخري ما �أخر� .أال ترى
نن�سق جمل �آية الكر�سي
�أ ّنه ميكن �أن ي�أتي من ي ُقول ما الذي مينع �أن ّ
حمافظني على عددها وبنية كل جملة ،غري �أ ّنه نقدم ون�ؤخر؟
نهج ما ذهب �إل ْيه عبد القاهر �أن ي�أتي من ي ُقول
كذلك يمُ كن على ِ
ال�سبع يف �أول �سورة (امل ّدثر)} :
�إ ّنا ميكن بالغة �أن َ
نعيد ن�سقَ ال ِ
آيات َّ
ب * َو ِث َيا َب َك َف َط ِّه ْر * َوال ُّر ْج َز
يا �أَ ُّيهَا املُـ َّد ِّثـ ُر * ُق ْم َف�أَنذِ ْر * َو َر َّب َك َف َك رِّْ
َفاهْ ُج ْر * َوال مَْ
ب { (املدثر .)34()7-1 :
ت نُن َت ْ�س َتكْثرِ ُ * َو ِل َر ِّب َك َفا�صْ رِْ
ما الذي مينع بنا ًء على مقال عبدالقاهر �أن ي ُقال فيِ غري القر�آن:
يا �أَ ُّي َها املُ َّد ِّثـ ُر ُق ْمَ ،ف�أَ ِنذ ْرَ ،وال ُّر ْجزَ َ ،ف ْاه ُج ْرَ ،و ِث َيا َب َكَ ،ف َط ِّه ْرَ ،وال تمَ ْ نُن
ا�صبرِ ْ َ ،وال تمَ ْ نُن ت َْ�س َت ْكثرِ ُ َ ،و َر َّب َك َف َكرب.
ت َْ�س َت ْكثرِ ُ َ ،و ِل َر ِّب َكَ ،ف ْ
ومن َّثم ال يكون يف ترتيب الآيات ف�ضيل ٌة بالغ ّي ٌة ،و� َّأن احلجا َز املان َع
لتزم به من ي�ؤمن بالقر� ِآن ،ولي�س
ديني �إمياين َي ُ
من تغيري ال ّن�سق مان ٌع ّ
الن�ص يلتزم به من ال ي�ؤمن بالقر�آن ،وبذلك تكونُ
مان ًعا بيان ًّيا قائ ًما فيِ
ّ
مقارب ٌة بينْ هذا املذهب ومذهب من ي ُقول � َّإن الع َّلة ال َوحيدة لإعجاز
كالم اهلل �سبحانه وتعاىل� ،أما بالغتُه ،فكمثل بالغة غ ِريه،
القر�آن �أ ّنه ُ
متاما مع قو ِله:
وهذه ال ير�ضاها عبدالقاهر ال َبتة ،وهو متقاط ٌع ً
وخ�صائ�ص �صادفوها
ظهرت لهم يف نظم ِه،
«�أعجزَ ْت ُهم مزايا
ْ
ُ
َ
ومقاطعها ،وجماري
مبادئ �آي ِه،
�سياق لفظ ِه ،وبدائ ُع راعتهم من
يف ِ
ِ
كل خ ٍرب ،و�صور ِة َّ
وم�ساق َّ
م�ضرب َّ
كل
مثل،
ألفاظها ،ومواقعها ،ويف
ِ
� ِ
كل ٍ
ِ
وترهيب ،ومع َّ
رهان
وترغيب
إعالم وتذك ٍري
كل ُحج ٍة و ُب ٍ
عظ ٍة وت ٍ
ٍ
ِ
ـنبيه و� ٍ
وع�شر ًا ُع�شر ًا ،و�آي ًة
و�صف ٍة وتبيان .و َبهرهُ م �أ َّنهم ت�أ َّمـلو ُه �سور ًة �سور ًةُ ،
ج ـ ــذور �آي ًة  ،فلم يجدوا يف اجلميع كلم ًة ي ُنبو بها مكا ُنها ،ولفظ ًة ُينك ُر �ش�أ ُنها،
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أ�صلح هناك� ،أو �أ�شبهُ� ،أو �أحرى ،و�أخلق .بل وجدُوا
�أو ُيرى � َّأن غيرَ ها � ُ
اتّ�ساق ًا َبه َر ال ُع َ
قول ،و�أعجزَ اجلمهو َر ،ونظام ًا ،والتئام ًا ،و�إتقان ًا،
بليغ منهم  -ولو َّ
ال�سماء  -مو�ض َع
حك
ِ
و�إحكام ًا مل يد ْع يف ِ
بيافوخه َّ
نف�س ٍ
عيَ ،
وتقولَ ،
ذيت ال ُق ُروم ،فلم
وخ ِ
طمع حتى َ
خر�س ِت الأل�سنُ عن �أن ت َّد َ
ٍ
)
35
(
ْ
متلك �أن ت َ
َ�صول» .
قلت �إنّ م�ستوى َرّ
«التتيب» بيـْن اجلمل �أعلى منز ًال من م�ستوى
لهذا ُ
«النظم» ،وال يكون «الترَّ تيب» �إال مبن ًيا عل حت ّقق ال ّنظم يف مكونات
م�ستوى «الترّ تيب» .
والعناي ُة بهذا امل�ست َوى من بناء ُ�صورة املعنى ح ًرى �أن ت�سامق ما
ٌ
وفي�ض
�أواله البالغيون مل�ستوى «النظم» من عناية تنظريية وت�أويلية.
علي المْ عجز قائم ٌة يف هذا
بال ٌغ من �أ�سرار بالغة اخلطاب العاليِ َب ْلـ ُه ا ْل ّ
امل�ستوى من بناء ُ�صورة المْ عنى :م�ستوى الرتتيب.
***

امل�ستوى الثالث( :الت�أليف)(:)36
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تقوم بني
مكونات بنية املعقد �أو الف�صل()37ومنْ
ِ
«الت�أليف» عالق ٌة ُ
َثم ،فالت�أليف هو ّ
جوم �أو ا ْل ُع�شر كما ي�سميه
توخي ما يكون بينْ معاين (ال ُّن ِ
ال�صو ِر ال ُكل ّية /ال ِف َق ِر) من عالقات يف بناء املعقد /الف�صل
عبدالقاهرُّ /
املرحلي ا ّلذي ُي ُ
كالم.
الغر�ض
ح�سب
َع َلى ِ
ِ
قال له ا ْل ُ
ّ
جنم� ،أو فقرة يت�آلف مع ِ�سبا ِق ِه ،ولحِ ا ِقه
ك ّل معنى ّ
جزئي ل�صور ٍة� ،أو ٍ
املرحلي.
الغر�ض
و�صو ًال �إىل الف�صل /املع ِقد ذي
على ِ
ِ
ال�سياق ُ
الحب ّ
ّ
«املع ِقد» يتك ّونُ من جممو ِع �صو ٍر ك ّل ّي ِة (جنوم /فقر) وعمو ُد بني ِته
ال�صور الكلية من عالقات
هو «الت�أليف»  ،فهو �إذن يتم ّث ُل ِفيما بينْ معاين ُّ
ج ـ ــذور
توجب ن�س َقها يف بنية «املع ِقد» .
ُ
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ال�صور ِة الواحد ِة (النجم /ال ُع�شر /الفقرة) مكو ٌن من
َومع َنى ُ
معاين ا ُ
لل�صورة (النجم /الفقرة) ،كما � َّأن معنى «المْ ع ِق ِد»
جلمل املُك ّونة ُّ
ال�صو ِر ،...وهذا التّـنا�سقُ بينْ معاين
(الف�صل) ال َو ِاح ِد مك ّو ٌن منْ معانيِ ُّ
اللطف ،وذلك �ش�أنُ ال ّت�أليف .
ال�صور �أ�س ّميه ت�ألي ًفا ،لأ ّنه �أوغ ُل فيِ
ِ
ُ
عبدالقاهر مزي ُد اعتناءٍ به كما كان من ُه يف
وهذا ما مل يكنْ من ِ
(الرتتيب).
م�ستوى (النظم) ُث ّم م�ستوى
ِ
قوي ال ّداللة على هذا «الت�أليف» ما تراه يف ن�سق �آيات
ومما هُ َو َّ
َّ
�أحكام املُ
آيات بقول اهلل
عامالت املال ّية يف �سورة (البقرة)  .تبد�أ ال ِ
ِ
�سبحانه وتعاىلَّ } :م َث ُل ا َّلذِ َ
الل َك َم َثـلِ
ين ُين ِف ُقو َن �أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِبيلِ هّ ِ
َح َّب ٍة �أَن َب َتتْ َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل فيِ ُك ِّل ُ�سن ُبلَ ٍة ِّم َئ ُة َح َّب ٍة َو هّ ُ
الل ُي َ�ضاعِ ُف لمِ َن َي َ�شا ُء
َو هّ
الل َوا�سِ ٌع َعلِي ٌم { (البقرة .)261 :
ليختم هذا «ا َملع ِقد» بقوله �سبحانه وتعاىلَ } :و�إِن ُكن ُت ْم َعلَى َ�س َفرٍ
َان َّم ْق ُب َ
َولمَْ تجَ ِ دُواْ َكاتِباً َف ِره ٌ
و�ض ٌة َف�إِ ْن �أَمِ َن َب ْع ُ�ض ُكم َب ْع�ضاً َف ْلـ ُي�ؤَ ِّد ا َّلذِ ي
ا�ؤْ مُت َِن �أَ َما َن َت ُه َو ْل َي َّتـقِ هّ َ
الل َر َّبـ ُه َو َال َت ْكـ ُت ُمواْ َّ
ال�شهَا َد َة َو َمن َي ْكـ ُت ْمهَا َف�إِ َّن ُه
�آ ِث ٌم َق ْلـ ُب ُه َو هّ ُ
با َت ْع َم ُلو َن َعلِي ٌم { (البقرة .)283 :
الل مِ َ
• �أقيم هذا «ا َملع ِقد» من �أربع ِفقر (�صور كلية).
• الفقرة الأوىل فقرة (ال�صدقة :ي .)274-261
• الفقرة الثانية فقرة (الربا :ي )281-275
• الفقرة الثالثة فقرة املداينة واملبايعة  :ي)282 :
• الفقرة الأخرية فقرة الرهن :ي.)284 :
ن�سق هذه ال ِفقر فيما بينها هو «ال َّت�أليف» وهو قائ ٌم بينْ (النجوم/
واملرامي ا َمل ْرحل ّية
أغرا�ض واملقا�صد
ِ
ال�صور /ال ِفقر) على � ٍ
أ�سا�س من ال ِ
ّ
ج ـ ــذور للقول ،فلك ّل ِفقرة مو�ضو ٌع له ٌ
حلي.
غر�ض َم ْر ٌّ
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ال�سالم  -مع العبد ال�صالح،
وانظ ْر يف ق�صة �سيدنا مو�سى  -عل ْيه ّ
م َّرت بثالثة �أحداث :خرق ال�سفينة ،ثم قتل الغالم ،ثم بناء اجلدار.
بع�ض ،وهي � ٌ
يقد َم ُ
أحداث
ظاهر الأمر �أ ّنه يمُ كنُ �أن َّ
بع�ضها على ٍ
ال�سالم
ق�صة واحـد ٍة  ،ولكن �إن ّ
يف َّ
تب�صـَرت �أم َر َ�س ّي ِـد َنا مو�سـى  -عل ْيه ّ
الق�صة ر�أيت �أن
 وما كان ِبه ومنه قبل النب ّو ِة ،وعالقة ذلك ِب�سياق َّ
يتعجب
ال�سالم  -قد م َّر هُ َو بالأحداث الثالثة ،ومل
ْ
�س ّيدنا مو�سى -عل ْيه ّ
عبد ال�صالح:
منها  ،بل لو تذكرها ملا تعجب من �صني ِع ا ْل ِ
ي ُق ُ
البقاعي « :وقد نبه اهلل � -سبحانه وتعاىل -مو�سى  -عليه
ول
ّ
ال�سالم  -كما يف تف�سري الأ�صبها ّ
ين وغريه مبا فعل اخل�ضر على ما وقع
ّ
له هو من مثله �سواء ب�سواء:
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فنبهه  -بخرق ال�سفينة الذي ظاهره هلك وباطنه جناة من يد
اليم خوف ًا عليه من
الغا�صب  -على التَّابوت الذي �أُطبق عليه  ،و�أُلقي يف ِّ
فرعونَ الغا�صب ،فكان ظاه ُره هلك ًا وباطنه جناة.
ُ
مع�صوم احلركة يف نف�س الأمر يف قتله
الغالم على �أ ّنه كان
ويقتل
َ
َ
القبطي  ،و�إن مل يكن �إذ ذاك يعلمه لكونه مل ُين ّب�أ.
ّ
لبنات �شعيب  -عليه
أجر على َ�سقي ِه ِ
وب�إقامة اجلدار من غري � ٍ
أجر مع احتياجه لذلك»(.)38
ال�سالم  -من غري � ٍ
فهذه ال ُ
أحداث التي وقعت ملو�سى
أحداث مر َتّب ٌة زمن ًّيا على ترتيب ال ِ
ال�سالم  -قبل نبوته.
 علي ِه ّأحداث ببع�ضها،
وننظر يف هذه الق�صة من ٍ
وجه �آخر ،عالقة ال ِ
ج ـ ــذور
فنجد تـنا�س ًبا :
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ُ
ألفيت �أنّ ِفيه
احلدث الأول
�إذا ما نظرت يف
(خرق ال�سفينة) � َ
ِ
�سلطان ال طاق َة للمظلوم يف دفع ِه  ،وهُ و
ظلم
منجا ًة جلماع ٍة
ٍ
ٍ
�ضعاف من ِ
ملرعي يف �إمر ِته.
راع ّ
ظل ٌم من ٍ
احلدث ال َّثانيِ (قتل الغالم) �ألفيت �أنّ ِفي ِه منجا ًة منْ �ضر ِر
ويف
ِ
لراع.
يكون من �صغري لكب ٍري ،هو الوايل عل ْيه  ،فهو ظل ٌم من ِ
مرع ٍ ّي ٍ
يت �أنَّ فيه
ويف
الث ( بناء اجلدار لغالمني يتيمينْ ) �أل َف َ
احلدث ال َّث ِ
ِ
أنف�سهما .
م ْنجا ًة من �ضر ٍر من عام ٍة ل�صغريين من � ِ
وجه،
وجه ،وتـناظ ًرا من ٍ
�أنت ترى بينْ «الأ ّول» و«الثانيِ » تقاب ًال من ٍ
العجز على
وجه .فهو ك ـ «ر ّد
وترى بينْ «الأ ّو ِل»
و«الثالث» تـناظ ًرا من ٍ
ِ
ِ
ممن �ش�أنهم �أن يكونوا رعا ًة حما ًة كاف ِلني
ال�صدر» :فالثالثُ �ضر ٌر يقع ّ
ّ
أ�صحاب
لهذين اليتيمينْ  ،والأول �ضر ٌر يقع ممِ ّ ن �ش�أ ُنه �أن يكونَ حام ًيا ل
ِ
الرزق الحْ َ
ال�سفينة راع ًيا لهم معي ًنا لهم على ح�سن طلبهم َ
الل.
ّ
احلدث «الثاين» ر�أيت َّ
و�إذا نظرت يف
قلب الأ�سرة،
ِ
ال�ضر َر �آت ًيا من ِ
يوما عو ًنا لوالديه ،ال �أن يرهقهما طغيا ًنا وكف َرا.
ّ
ممن ي�ؤ ّمل �أن يكونَ ً
وتـنظ ُر من جه ٍة �أخ َرى ،فرتَى فيِ «الأ ّول» وقاي ًة من �ضرر � ٍآت من
داخلي (االبن) ،ويف
�أعلى (امللك) ،ويف «ال َّثاين» وقاية من �ضر ٍر
ّ
خارجي (العامة).
«ال َّثالث» وقاي ًة من �ضر ٍر
ّ

ال�شعب َ
قي�ض له من يدفع عنه ظلم
وتـنظر ،فرتى يف «الأ ّو ِل» �صالح
ِ
ماليكه.
ويف «ال ّثاين» �صالح الوالدين َ
قي�ض لهما من يدف ُع عنهما ظلم
ج ـ ــذور وليدهما.
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ويف «ال ّثالث» �صالح الوالدين قي�ض لولديهما من يدفع عنهما ظلم
الآخرين.
ال�صالح يف الأحداث الثالثة كه ًفا ُ
يحفظ �أهل ال�صالح ،كما
فكان َّ
ال�سورة.
حفظ الكهف الفتية .فكان «الكهف» جدي ًرا �أن ت�س ّمى ِبه ُّ
َ
احلدث «الأ ّول» (الوقاية من ظلم امللك) يناظر
وتـنظر ،فتج ُد
الكهف من ظلم امللك � ً
أي�ضا.
وقاية فتية
ِ
احلدث «ال َّثالث» جت ُد بناء (العبد ال�صالح :ا َ
خل�ضر) جدا ًرا
ويف
ِ
ُ
يحفظ كنزً ا ليتيمني منْ عدوان الغوغاء من العامة يناظر بناء ذي
ا�س من ُظلم الغوغاء( :ي�أجوج
القرنيني (العبد ال�صالح) �سدً ا يحفظ ال َّن ِ
وم�أجوج).
دث «ال ّثاين» جت ُد ُكفرانَ
�صاحب اجلنتني ،و�إميانَ �صاحبه،
ويف الحْ ِ
ِ
وما بينهما من منازعة يناظره كفران الغالم ،ومنازعته والديه  ،كما ي�شري
�إل ْيه قوله �س ْبحانه وتعاىلَ } :فخ�شِ ينا �أن يُرهِ قهُما ُطغيا ًنا و ُكف َرا {.
لن�سق هذه ال�صور الق�ص�صية يف هذا
املهم �أنّ ّثم وجوهً ا ع ّدة ِ
ّ
معاقد ُ�سور ِة الكهف ،وهذا ال َّن�سقُ هو من باب ت�أليف مك ّونات
املعقد منْ
ِ
ِ
الق�صة الواحدة التي ت�ش ِّك ُل َمعقِدً اُ .يجم ُع ِ�إىل معاقد ترت ّك ُب م ْنها ال�سورة
ّ
�ص).
(ال ّن ّ
وتـنظ ُر يف ُ�سور ِة «يو�سف» جتدها ت�ألفت من معقدين:
ال�سالم ،وهو
• املعقد الأول �صو ٌر َّ
مما كان يف مقتبل �أمر»يو�سف» عل ْيه ّ
�صغري يف �إخوته.
أمره.
• واملعقد الآخر ما كان يف فتوته  ،وهو يف ب ْيت �سيده ،
وخمتتم � ِ
ِ
ك ّل َمع ِق ٍد تكونُ من ثالث مراحل :مرحلة الت�آمر ،ومرحلة االبتالء،
ج ـ ــذور
ومرحلة االجتباء.
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�أو ًال :يف املعقد الأول :
ال�سالم  ،وهو �صغري يف
�صو ٌر َّ
مما كان يف مقتبل �أمر»يو�سف» عل ْيه ّ
ثالث مراحل:
�إخوته (ي  : )22-7 :جتده من ِ
• املرحلة الأوىل :ت�آمر �أخو ِته  ،ومتك ِنهم من �أن ي�أخذوه  ،و�أن يلقوا به
يف اجلب (�آي .)18-7 :
• واملرحلة الثانية :مرحلة االبتالء والأ�سر وال�سجن ،هو ما كان يف
ا ُ
بخ�س (�آي.)20-18 :
جل ِّب،
ِ
والتقاطه وبيعه بثمن ٍ
• واملرحلة الثالثة :مرحلة االجتباء � ،شراء عزيز م�صر  ،ونزوله منه
منزلة عل َّية (�آي.)22-21 :
ثان ًيا :يف املعقد الآخر:
أمره (�آي :)101-23 :
ما كان يف فتوته ،وهو يف ب ْيت �سيده،
وخمتتم � ِ
ِ
• املرحلة الأوىل :مرحـلة الت�آمر :ت�آم ُر امر�أة العزيز والن�سوة�(:آي:
.)31-23
ال�سجنُ (�آي .)42-32 :
• واملرحلة الثانية :مرحلة االبتالءّ :
• واملرحلة الثالثة :مرحلة االجتباء ،براء ُته ،خروجه واعتال�ؤه منز ًال
وا�ستقدام �أبويه ،و�إخوته ،وعلو �ش�أنهم�( .آي:
رفي ًعا يف ق�صر العزيز،
ُ
.)101-43
أليفي»،
هذا ال ّن�سقُ يف بنا ِء ك ّل مع ِق ٍد من هو ما �أ�سم ّيه « البناء ال ّت� ّ
فهو ن�س ٌق بينْ مكونات «املع ِقد» .
ولي�س يخ َفى �أنّ ما ي ْر ُ
بط بينْ مكونات «املع ِقد» (الف�صل) لي�س
جزئي حتم ُله جملة نحوية ،بل هو عالق ٌة
بعالق ٍة �إعرابية ،ولي�س مبعنى ّ
معنوية (غر�ض جزئي) تدور عليها مكونات «المْ َع ِقد» (الف�صل) ك ّله .

ج ـ ــذور

***
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وهو ّ
توخي ما يكون بينْ معاين «املعاقد» (الف�صول) (�أي الأغرا�ض
الن�ص (ال�سورة يف البيان
املرحلية /اجلز ِئ ّية للمع ِقد) من عالقة يف بناء ّ
ح�سب
القر�آين �أو الق�صيدة ،اخلطبة ...يف بيان الإبداع
ّ
الب�شري) َع َلى ِ
ومق�صود �أعظم  ،ومغزى
حموري رئي�س،
عر�ض
ٍ
ّ
�ص من ٍ
ما لهذا ال ّن ّ
للن�ص وحدة المْ غزَ ى ،وهي وحدة
مركزي ُي�ساق له
ّ
الكالم ك ّله َّ
ُ
مما ُيحقّقُ ِّ
ت� ُ
أغرا�ضها املرحل ّية(.)39
ؤلف بينْ
املو�ضوعات املتعدد ِة املتنوع ِة يف � ِ
ِ
ن�سق معاقد ُ�سورة البقرة  ،وقد تكلم العلماء يف
من هذا ما تراه من ِ
هذا ،و�أبانوا عن الأق�سام (املعاقد) التي تركبت منها ال�سورة.
وكذلك ميكنك �أن تراجع ال َّنظر فيما �أَب ْنـتُـ ُه لك يف �سورة «يو�سف»
ال�سورة من مع ِقدين حددتهما،
فقد كان فيما ذكرتُ �إ�شار ٌة �إىل بنا ِء ّ
وحدّدتُ ما ت�شكل م ْنه ك ّل «مع ِق ٍد».
ولك �أن تنظر �سورة ( ال�ضحى) .ي ُقول اهلل �سبحانه وتعاىل :
حيم َو ُّ
�سم ا ِ
هلل ال َّرح َم ِن ال ّر ِ
} ِب ِ
ال�ض َحى * َوال َّلـ ْيلِ �إِ َذا َ�س َجى *
ي َّل َك مِ َن الأُولىَ * َو َل َ�س ْو َف
َما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َقلَى * َو َللآخِ َر ُة َخ رْ ٌ
ُي ْعطِ َ
يك َر ُّب َك َف رَْ
ت َ�ضى * �أَلمَْ يَجِ د َْك َيتِيماً َف�آ َوى * َو َو َجد ََك َ�ضا ًال
َف َهدَى * َو َو َجد ََك َعا ِئ ً
ال�سا ِئ َل
ال َف�أَ ْغ َنى * َف�أَ َّما ا ْل َيتِي َم َفال َت ْق َه ْر * َو�أَ َّما َّ
َفال َت ْن َه ْر * َو�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحد ْ
ِّث { (ال�ضحى .)22-1 :
فهذه �إحدى ع�شرة �آية هي �أربع ُة معاقد على النحو التايل:
حيم َو ُّ
ال�ض َحى َوال ّلَ ْيلِ ِ�إ َذا َ�س َجى
�سم ا ِ
هلل ال َّرح َم ِن ال ّر ِ
• } ِب ِ
ي َّل َك مِ َن الأُولىَ * َو َل َ�س ْو َف
• َما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َقلَى * َو َللآخِ َر ُة َخ رْ ٌ
ج ـ ــذور
ُي ْعطِ َ
يك َر ُّب َـك َف رَْ
ت َ�ضى
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• �أَلمَْ يَجِ د َْك َيتِيماً َف�آ َوى * َو َو َجد ََك َ�ضا ًال َف َهدَى* َو َو َجد ََك َعا ِئ ً
ال
َ
َف�أ ْغ َنى *
ال�سا ِئ َل َفال َت ْن َه ْر* َو َ�أ َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك
• َف�أَ َّما ا ْل َيتِي َم َفال َت ْق َه ْر * َو�أَ َّما َّ
َف َح ِد ّْث {.
ا�ستفتحت ال�سورة بالق�سمَ } :و ُّ
ال�ض َحى َوال ّلَ ْيلِ ِ�إ َذا َ�س َجى {.
وجاء جواب الق�سم من ثالث جمل:
ُ
} َما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َقلَى * َو َللآخِ َر ُة َخ رْ ٌ
ي َّل َك مِ َن الأولىَ *
َو َل َ�س ْو َف ُي ْعطِ َ
يك َر ُّب َـك َف رَْ
ت َ�ضى {.
فهذا ميث ُل الوعد الإلهي لنبيه �ص ّلى ُ
اهلل عل ْي ِه و�س ّلم ليطمئنّ ف�ؤاده،
النبي �ص ّلى ُ
اهلل
ومن َثم لنْ يجد
التوج�س خيفة �أو القلقُ �سبي ًال �إىل ِ
ُ
قلب ّ
و�س ّلم .
عل ْي ِه َ
و�إذا نظرت يف هذه اجلمل �ألفيت َّ
كل جمل ٍة حتم ُل وعدً ا بنعم ٍة جليلة،
رتّبت  ،ون�سقت ن�س ًقا بدي ًعا.
بنعم
ثم جاء ما يزيد هذا الوعد قرا ًرا يف قل ِبه  ،بتذكريه وتقريره ٍ
�سبقت عل ْيه من ر ِّبه �سبحانه وتعاىل منذ �أن ن�ش�أ �إىل �أنْ جعله نب ًّيا ،جت ُد
جمل (�آيات) ك ّل جمل ٍة (�آية) ُ
هذه � ً
حتمل نعمة �أنعمها عليه:
أي�ضا ثالث ٍ
} �أَلمَْ يَجِ د َْك َيتِيماً َف�آ َوى * َو َو َجد ََك َ�ضا ًال َف َهدَى * َو َو َجد ََك َعا ِئ ً
ال
َف�أَ ْغ َنى{.
القلب يقي ًنا ،وهو يف هذه احلقبة من
هذا اال�ستفهام ال ّ
إقراري ميلأُ َ
االحتياج ِ�إلىَ ذلك ا َملد ِد الر ّبا ّ
ين.
ال ّدعوة �شديد
ِ
َ
َ
الثالث من�سوق ًة على ال ّنح ِو الذي جاءت
اجلمل
وتـنظر ،فتج ُد هذه
ج ـ ــذور عليه اجلم ُل (الآيات) ال�سابقة ،فالأوىل فيِ ا ْل ِق ْ�س ِم الأ ّول } :مَا َو َّدع ََك
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تعادل الأوىل فيِ ا ْل ِق ْ�س ِم ال ّثاين� } :أَلمَْ َي ِجد َْك َيتِيماً
َر ُّب َك َومَا َقلَى { ُ
َف�آ َوى{.
ي َّل َك مِ َن الأُول { تعادل
والثانية تعادل الثانيةَ } :و َللآخِ َر ُة َخ رْ ٌ
الثانيةَ } :و َو َجد ََك َ�ضا ًال َف َهدَى {.
والثالثةَ } :و َل�سَ و َْف ُيع ِْط َ
يك َر ُب َّك َف رَْ
ت َ�ضى { تعادل الثالثةَ } :ووَجَ َد َك
َ�ضا ًال َف َه َدى {.
أدب له،
وتـنظر يف الآيات الثالث الأخرية ،جتدها قد تك َّفلت بال ِ
وتربي ِته ،ودعو ِته �إىل �أن َ
يفعل يف �أُ َّم ِت ِه ومعها ما فعل اهلل �سبحانه وتعاىل
معه :
ال�سا ِئ َل َفال َت ْن َه ْر * َو�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة
} َف�أَ َّما ا ْل َيتِي َم َفال َت ْق َه ْر * َو�أَ َّما َّ
َر ِّب َك َف َحدِّثْ {.
وتـنظ ُر فتج ُد الأوىلَ } :ف�أَ َّما ا ْل َيتِي َم َفال َت ْق َه ْر { تعادل الأوىل يف
الق�سمني (املعقدين) ال�سابقني َ } :ما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َقلَى َ /و َللآخِ َر ُة
ي َّل َك مِ َن الأُول {.
َخ رْ ٌ
ال�سا ِئ َل َفال َت ْن َه ْر { تعادل
وجتد الثانية من الق�سم الثالثَ } :و�أَ َّما َّ
ي َّل َك مِ َن الأُولَ /و َو َجد ََك
الثانية من الق�سمني الأولني َ } :و َللآخِ َر ُة َخ رْ ٌ
َ�ضا ًال َف َهدَى {.
وجتد الثالثة من الق�سم الثالثَ } :و�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحد ِّْث { تعادل
الثالثة من الق�سمني الأولنيَ } :و َل َ�س ْو َف ُي ْعطِ َ
يك َر ُّب َك َف رَْ
ت َ�ضىَ /و َو َجد ََك
عَا ِئ ً
ال َف�أَ ْغ َنى {.
وبذلك جتد ات�سا ًقا على االمتداد الأفقي بينْ �آيات ك ّل «معقد» ال
ج ـ ــذور
يخفى عل ْيك.
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أ�سي فيه ٌ
لطف :
وجتد ات�سا ًقا على االمتداد الر� ّ
} َما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َقلَى� /أَلمَْ يَجِ د َْك َيتِيماً َف�آ َوىَ /ف�أَ َّما ا ْل َيتِي َم
َفال َت ْق َه ْر{.
ي َّل َك مِ َن الأُولَ /و َو َجد ََك َ�ضا ًال َف َهدَى َ /و�أَ َّما
} َو َللآخِ َر ُة َخ رْ ٌ
ال�سا ِئ َل َفال َت ْن َه ْر {.
َّ
} َو َل َ�س ْو َف ُي ْعطِ َ
ت َ�ضىَ /و َو َجد ََك عَا ِئ ً
يك َر ُّب َك َف رَْ
ال َف�أَ ْغ َنىَ /و َ�أ َّما
ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّثْ {.
هكذا جتد َّ
ب�سبق ِم َن ٍح ر َّبانية ي�ؤ ّكد
كل نعم ٍة تبد�أ ٍ
بوعد ،يتلوها تقري ٌر ِ
الوعد ُ ،ث ّم �إغراء بفعل ي�ضمن حتقيقه ا�ستمرار ا ِمل َن َح العطايا.
ُتع ُّد �سور ُة ُّ
إدراك ،متباعدً ا
ال�ض َحى
قريب ال ِ
ً
منوذجا ظاه ًرا باه ًرا َ
ل�صورة
عن جمال االختالف بينْ �أهل النظر لن�سق البنا ِء
الرتكيبي ُ
ّ
املعنى ،ومن َث ّم �آثر ُته هنا بال َّنظر يف هذا
البحث الوجيز(.)40
ِ
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( )1دالئل الإعجاز .عبد القاهر اجلرجاين  .قراءة حممود �شاكر .ط :املدين  .ن�شر اخلاجني
مب�صر� :ص .81
( )2ال�سابق .43 :
ال�صحابة.
( )3البخاري  :كتاب اجلهاد ،وم�سلم كتاب :ف�ضائل ّ
( )4البيان والتبيني للجاحظ :حتقيق عبد ال�سالم هارون – ن�شر اخلاجني  .ط (1418 )7هـ,
ج� ,1ص . 87
( )5لي�س هذا من عبد القاهر معابة ل�سابقيه بل هو و�صف ملا كان منهم يف زمانهم ،وكان غري
�ضا ٍر ب�أهل ذلك الزمان  ،ففي ما �صنع علماء ذلك الزمان كفاية لأهله ،و�إن مل يكن فيه كفاية
لأهل الأزمنة من بعدهم ،وهذا واجب علماء كل زمان �أن ُيغنوا �أبناء زمانهم ،ف�إن فعلوا فقد
�أدوا ما عل ْيهم.
( )6دالئل الإعجاز . 34 :
يقول عبدالقاهر ووجدت املعول على �أن هاهنا ...يفيد �أن ذلك ما كان يعول عل ْيه يف الزمان
مف�صلة خمرجة اخل�صائ�ص واملزايا من معادنها.
ال�سابق �إال �أنّ الإبانة عنه مل تكن ّ
ي�سعى عبدالقاهر �إىل خدمة العلم من خالل التف�صيل والتبيني وا�ستخراج اخل�صائ�ص
وهذا ما ْ
واملزايا ،وحترير الوجوه ،وتبيان النظائر ،وما يكون من فروق.
العبدي:
أعرابي  :قال معاوية بن �أبي ُ�سفيان ل�صحار بن ع ّيا�ش
ّ
( )7قال اجلاحظ« :قال ابن ال ّ
«�شي ٌء تجَ ِ ُ
ي�ش ِب ِه ُ�صدورنا ،فتقذفه ع َلى �أل�سنتنا»( ،البيان
ما هذه البالغة التي فيكم ؟ قالْ :
والتبيني. )96/1 :
( )8دالئل الإعجاز.54 - 53 :
( )9ال�سابق .64 :
(( )10والأربعة الأخر متثل فنون الت�شكيل( :ت�شكيل البناء على تنوع م�ستويات بنائه).
وهذا يعني �أنّ فنون الت�شكيل �ضربان كليان�( :صياغة وت�صوير) و(ن�سج وحتبري).
«ال�صياغة» مبد�أ ،و«التّ�صوير» غاية هذه ال�صياغة وبديعها ،فهنالك �صياغة غري م�صورة،
ّ
و�أخرى م�صورة.
و«ال ّن�سج» مبد�أٌ ،و«التحب ُري» غاية هذا الن�سج وبديعه ،فهناك ن�سج غري حمبرّ  ،ون�س ٌج حمبرّ .
كالما مزيته
كالما مزيته من نظمه دون لفظ ِه ،و�أنّ هنالك ً
وعبدالقاهر �أ�شار �إىل �أنّ هنالك ً
من نظمه ولفظه  ،فما كان من نظمه وحده فهو �صياغة �أو ن�سج ،وما كان من نظمه ولفظه ،
فهو �صياغة م�صورة ،ون�سج حمبرّ .
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ن�سجا ،وال�س ّيما يف م�ستوى
ولي�س يخفى �أنّ طريقة الت�شكيل �صياغة لي�ست هي طريق ُة الت�شكيل ً
ن�سجا ببع�ضها  .يف ال�صياغة تفاعل عنا�صر
عالقات املكونات �صياغة ِ
ببع�ضها ،واملكونات ً
�شيءٍ من خ�صائ�صها يف وجودها
على
اجلمعي
وجودي
يف
ومتاهي ،وال تبقى العنا�صر
ْ
الفردي.
�شي ٌء من
خ�صائ�صها فيِ
ِ
ويف «ال ّن�سج» تناظر �أجزاء ،ويبقى للعنا�صر يف وجودها اجلمعي ْ
ّ
َ
وجودها الفر ِد ّي ،وهذه الأمناط والفنون الت�شكيلية متنوعة وفق �أنوا ِع املعاين التي تُ�شكل ،
ن�سجا ...جممل القول �أن البناء عالقات
فلي�س منهاج الت�شكيل �صياغة هو منهاج الت�شكيل ً
(ر�أ�سية) ت�صاعدية  ،والت�شكيل عالقات متدّد ّية (�أفقية).
م�ستويات البناء ميكن �أن جتري ِفيه الفنون الت�شكيلية الأربعة وف ًقا لطبيعة
وك ّل م�ستوى منْ
ِ
ٌ
ّ
البنائي .فاجلملة �أو املعقد ميكن �أن يكون كل �صياغة� ...أو
املعنى الذي يحمله امل�ستوى
ّ
ً
حتب ًريا .فلي�س الأ ّول ت�شكيال مرتبطا بالأ ّول بنا ًء� ....إلخ.
( )11دالئل الإعجاز .39 :
(� )12أ�سرار البالغة  ،عبدالقاهر اجلرجاين  ،قراءة وتعليق حممود �شاكر  ،ط ( )1مطبعة
املدين� ،1412 ,ص .5
كالم عبدالقاهر اجلرجاين،
( )13وهذا الذي بينتُه لك من م�ستويات بنا ِء ُ�صورة املعنى م� ّؤ�ص ًال من ِ
البقاعي(ت885 :هـ) يف مقدمة تف�سريه (نظم الدرر من
جتد له َ�شبي ًها عند برهان الدّين
ّ
مطابق ،فقد جعل ال ّنظم �ضربني :
مقارب ،ال
تنا�سب الآيات وال�سور) ،و�إن كان على نح ٍو
ٍ
ٍ
ال ُ
ترتيبي.
تركيبي ،والآخ ُر نظم
أول نظ ٌم
ّ
ّ
(الرتتيبي) ما كان
خمت�صا ببناء اجلملة والآية ،والآخر:
(الرتكيبي) ما كان
وهو يجعل الأ ّول
ًّ
ّ
ّ
وال�سور ال ُق ْر�آنية .وبينّ ٌ �أنّ ما ذهب �إليه من ت�سمية امل�ستوى
يف نظم الآيات والف�صول وال�سور ِة ّ
القول بالرتاكيب النحوية وبينّ ٌ � َّأن «الرتتيب» عنده ُ
خمرجه ُ
يعادل
الأول (النظم الرتكيبي)
ُ
مما بينتُه لك( :الرتتيب والت�أليف والرتكيب) ،وهي مباينات ا�صطالحية .
ثالث َة م�ستويات َّ
ومف�سر.
وال م�شاحة يف اال�صطالح بني
بالغي ّ
ّ
ولع َّله َملّا كانت امل�ستوياتُ البنائية ال َّثالثة الأخرية( :الرتتيب والت�أليف والرتكيب ) تتفق يف � َّأن
العالقات يف ٍ ّ
كلي
كل منها بينْ العنا�صر لي�ست عالقات نحو ّية كان ي�س ًريا �أن تُدرج حتت جت ّم ٍع ّ
الرتتيبي) وهي من بعد تتن َّوع يف امل�ستوى ال ّك ّمي لعنا�صر البناء
�أطلق عل ْيه (النظم
ّ
( )14قلت هنا « :يف غالب الأمر» ؛ لأنّ بع�ض �سور القر�آن الكرمي ،وال�س َّيما املكية ال تتك ّون من
(ف�صول) بل من فقر ،بل �إن بع�ضها اليعدو �أن يكون �أ�سلو ًبا واحدً ا كما تراه يف �سورة
«معاقد» ُ
« والع�صر» .
بيان
(� )15إذا ما بينت مدلول م�صطلح « اخل�صائ�ص» ،ف َثم م�صطل ٌح �آخر يقارنه كث ًريا يف ِ
م�صطلح «املزايا».
عبدالقاهر :هو
ُ
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ُ
مدلول هذا امل�صطلح «املزايا» هو الفوائد البيانية التي تنتجها اخل�صائ�ص النظمية...
والرتكيبية ،فمنزلة «املزايا» من اخل�صائ�ص منزلة الثمرة من ال�شجرة  ،وهذه املزايا تتنوع
من اخلا�صية الواحدة بتنوع ال�سياق ،ف ـ «التنكري» خا�صية قد تكون مزيته البالغية التعظيم
خ�صائ�ص عدة  ،وعلى
ثالث العموم ...وكذلك التقدمي له
يف �سياقٍ  ،ويف ثانٍ التحقري ،ويف ٍ
ُ
للمتدبر �أث ٌر يف ا�ستنتاجها من
ذلك فـ»اخل�صائ�ص» مو�ضوعية ِ�صرفة  ،و»املزايا» يكون
ِ
«اخل�صائ�ص» وف ًقا لقدرة وتنوع �أدواته التي ي�ستنتج وي�ستنبط بها الفوائد  ،وك�أنّ الأديب
ِ
معط � .أي �أنا قا�س ٌم
�أو البليغ ي ُقول لل�سامع املتدبر �إمنا �أنا قا�س ٌم واهلل �سبحانه وتعاىل ٍ
ُ
عط املزايا ك ّل على قدره } .كال
بال�سوية  ،واهلل ُ�سبحانه وتعاىل ُم ٍ
اخل�صائ�ص بينْ ال�سامعني ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ن ُّد َه�ؤُال ِء َو َه�ؤُال ِء مِ نْ ع ََطا ِء َر ِّبك َومَا كا َن عَطا ُء َر ِّبك محَْ ظو ًرا { (الإ�سراء.)20 :
مُ ِ
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عالقات وظيفية
( )16معاين النحو هي ما يكون بينْ املعاين الو�ضعية (اللغوية) للكلم من
ٍ
الوظيف ّية هو الذي يعني على تن ّوع
 ،كالفاعلية ،واملفعولية ،ونحو ذلك ،وتنوع هذه المْ عاين ِ
مما يحقق لها ما ُي�سمى ب ـ
الأمناط الرتكيبية للمواد اللغوية ،و�إن كانت هذه املواد قليلةّ ،
«الوجوه» و«الفروق الرتكيبية».
قولك� :أعان حممد املظلوم ،جتد لكل كلم ٍة من هذه اجلملة معنيني :معنى لغوي هو الذي
نح�صل علي ِه من املعاجم اللغوية .ومعنى وظيفي ،هو الذي نح�ص ُل عل ْيه من ع ْل ِم الإعراب
(النحو).
والبد �أن يكونَ هنالك توا ُء ٌم بينْ املعنيني لكل كلمة ،فقد يكون املعنى اللغوي ال يتنا�سب
مع املعنى الوظي ِفي ،فال يتحقّقُ بنا ُء اجلملة ،ولن ت�ؤدي وظيفتها الإخبارية« :التعبري»،
و«الت�صوير» ،فمن قال�« :أعان الهوا ُء اجلبل» ،ال يكون قو ِله هذا قيمة �إعالمية  ،فهو جمل ٌة
فارغة من املعنى البياين (الإخباري /الإعالمي) ،على ال َّرغم منْ �أنّ ك ّل كلم ٍة لها معنى
لغوي ،ب ْيد �أنّ هذا املعنى اللغوي ال تتحقق يف ب ْينه العالقات الوظيفية ا ّلتي حتققت يف اجلملة
ال�سابقة (�أعان حمم ٌد المْ ظلوم).
ّ
( )17دالئل الإعجاز ،ط� :شاكر� ،ص . 393 :
(� )18أ�سرار البالغة � ،ص .7 :
( )19قوله } و�أ ّنه تعاىل جد ربنا { وما �شاكله يف الآيات فيه قراءتان:
الأوىل قراءة اجلمهور بك�سر همزة�إنا عطفا على } �إنا �سمعنا { الذي هومقول القول،
والقراءة الأخرى حلف�ص وابن عامر و�أبي جعفر وحمزة والك�سائي وخلف بفتح الهمزة فهو
معطوف على على املجرور بالباء يف } َف�آ َم َّنا ِب ِه { من غري �إعادة العامل مع املعطوف،وهونهج
يف العربية ،وال�سيما �أن حرف اجلر يكرث حذفه مع(�أن) ويف القراءتني هومن عطف املفرد
على املفرد ،فكان من قبيل النظم.

ج ـ ــذور

ج ـ ــذور

البقاعي ،حتقي  :عبدالرزاق غالب
( )20ينظر نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سورلربهان الدين
ّ
املهدي ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت ،1415 ،ج� ،8 ،/ص.)149 - 148 :
( )21ينظر ال�سابق ج� 8 :ص .333 :
( )22دالئل الإعجاز ،ط� :شاكر� ،ص . 535 :
( )23هنالك وجوه �أُخر ،ال يكون هذا البيان عليه ثالث جمل  ،منها �أنّ (الكتاب) بد ٌل من ا�سم
قبيل
رب ثانٍ  ،وبذلك يكون
الكالم منْ ِ
ُ
رب �أ ّول ،وهدى خ ٌ
الإ�شارة (ذلك) و(الريب فيه) خ ٌ
«النظم»  :امل�ستوى الأ ّول والأدنى.
� َّأما الوجه الأول الذي اخرتته هنا  ،فلدينا ثالث جمل ب ْينها كمال ات�صال ،وا�سم الإ�شارة مرجعه
ال�ص َ
راط
عندي هو ال�صراط امل�ستقيم املطلوب الهداية �إليه يف �سورة «الفاحتة»�( :إِهدِ َنا ِّ
املُ ْ�ست ِقيم) فكانت ا�ستجابة الدعاء يف قوله تعاىل يف � ِأول ُ�سور ِة البقرة (ذلك الكتاب) فك�أنه
رب عن
قيل ذلك ال�صراط امل�ستقيم الذي طلبتم الهداية �إليه هو الكتاب ،فقوله (الكتاب) خ ٌ
ا�سم الإ�شارة (ذلك) وهذا الوجه يرب ُز فيه التوا�صل والتنا�سق ،بل الت�صاعد يف حركة املعنى
القر�آين على ما ال يخفى عل ْيك.
( )24دالئل الإعجاز .227 :
كر ِمنْ �أنّ ال َّتوكيدَ � ،أوال َتّبيني
املعنوي ا ّلذي يعت ُّد ِبه البالغيون يف باب
َّ
( )25علينا �أن نكونَ على ُذ ٍ
ُ
ّ
قر لي�س هو ال َّتوكيدَ والتّب ِي َني
النحوي الذي يعت ُّد ِبه النحاة ،فما يعت ُّد ِبه
ّ
ِ
عالقات اجلمل  ،وال ِف ِ
العالقات املعنو ّية،
العالقات الإعرابية ،وما يعت ّد ِبه البالغيون منْ قبيل
قبيل
ِ
ِ
النحا ُة هو من ِ
ال الإعرابية.
(ُ )26
وثم طائف ٌة
القول بجواز تقدم جواب ال�شرط عليه هو مذهب من مذاهب �أهل العلم بالنحوَّ ،
ٌ
ّ
واجلواب حمذوف ،لكنْ يب َقى عليهم بيانُ
باجلواب ،بل هو دليل عليه،
تذهب �إىل �أنه لي�س
ِ
ُ
ُ
لال�ستهالل بالنتيج ِة مطلق ًةُ ،ث َّم ي�أ ِتي تقيي ُد
احلذفُ ،ثم ال َتّف�س ُريَّ � ،أما ال َتّقدمي ،فهو
مقت�ضي
ِ
ِ
ِ
ُ
حدو ِثها َّ
بال�شرط ،فهو من قبيل الإطالقِ ث َّم ال َتّقييد ،ت ُقول ل�صاحبك� :أزورك �إذا �أكرمتَ
حم ّمدً ا .ف�أنت حني ت�ستهل بقولك «�أزورك» يته َّلل ال�سامع بوعدك  ،ف�إذا جاء ال�شرط مت َّكن
فيحر�ص
يف وعيه  ،لأ ّنه �أدرك �أن ما ُوعد به  ،ف�س َّره  ،لن يكون �إال بتحقق هذا ال�شرط ،
ُ
ال�صنعة
إىل
وال�سياقِ �أعلى عندي من الإحتكام �
على حت ّققه .واالحتكام �إىل املعنى
ِ
ّ
والغر�ض ّ
ُ
والقول ب� َّأن �أداة َّ
ال�صدارة  ،وال تعمل فيما قدم
ال ّنحوية وحدها.
ال�شرط ك�أداة اال�ستفهام لها َّ
ليم به.
الت�س ُ
عليها اليلزم ّ
(ينظر يف م�سالة جواز �أو منع تقدمي اجلواب على ال�شرط :الإن�صاف يف م�سائل اخلالف
بني النحويني الب�صريني وا ْلكوفيني لأبي الربكات بن الأنباري ،حتقيق  :حممد حميي الدين
عبد احلميد :امل�س�ألة ال�سابعة والثمانني ( ،)87ج � ،2ص ،517-511ط :املكتبة الع�صرية
1424هـ ،بريوت .
( )27البيت من ق�صيدة رثى بها ابن عمه  :ثعلبة بن عوف بن مالك بن �ضبيعة،وقد قتلته بنو تغلب،
وكان املرق�ش معه ،ف�أفلت منه دون ابن عمه .مطلعها (بحر ال�سريع).

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

170

مستويات بناء صورة املعنى في العقل البالغي  -مراجعات منهجية

محمود توفيق محمد سعد

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ه����� ْل ب����ال���� ّدي����ار �أ ْن تجُ����ي����بَ � َ��ص��ـ��ـ��م�� ٌم
ل�����و ك�����ان ر����س���ـ���ـ���ـ��� ٌم ن��اط��ـ��ـ��ـ��ـ ٌ��ق ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ّل�� ْم
ر ّق َ
ال��������دا ُر ق���ف��� ٌر  ،وال��� ّر����سُ ���ـ���ـ���ـ���و ُم ك�� َم��ـ��ا
مي َق��ـ��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْم
���������ش فيِ ظ��ه��ـ��ـ�� ِر الأد ِ
دي�������ا ُر �أ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ا َء ا ّل����ت����ي ت��ب��ـ��ـ��ـ��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ْ��ت
َق���لْ��� ِب���ي َ ،ف���ع���ي��� ِن���ي م�����ا�ؤُهَ�����ا ي�����سْ��ج��ـُ�� ْم
�أ���ض��ح��ـ��ـ��ت َخ����ـ��ل�ا ًء َن��بْ�� ُت��ـ��ـ��ه��ا َث��ـ��ئ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ٌد
ن������ ّو َر فِ��ي��ه��ا زه���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُو ُه ف��اعْ��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ّم
ك�����أ ّن����ه َّ����ن ال�� ّن��خ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُل مِ ْ
ب����� ْل ه����� ْل � َ���ش���ج���ت َ���ك ال ّ���ظ���ع ُ���ن َب���ا ِك���ـ���ر ًة
������ن مَ��لْ�� َه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْم
م�س ٌك ،وا ْلوجوه دنـا نري ،و� ُ
نم
أطراف ا ْل ِ
بنان َع ْ
ال ّن�ش ُر ْ
ديوان املرق�شني :الق�صيدة ( )14من ديوان املرق�ش الأكرب �ص ،76حت:كارين �صادر ،دار
�صادر ،بريوت.
( )28ي ُقول عبدالقاهر« :ويزيدك ا�ستب�صار ًا فيما قلناه �أن تنظ َر فيما كانَ من ِّ
ال�ش ْع ِر ُجم ًال قد
بع�ض بالواو كقوله :ال َّن�ش ُر ِم ْ�س ٌك والوجوه دنان ُري و� ُ
َ
ّ
ُع ِط َف ُ
أكف َعن ْم.
أطراف ال ِ
بع�ضها على ٍ
وذلك �أنك ترى الذي تع ِق ُله من قو ِله  « :ال َن�ش ُر ٌ
م�سك « ال ي�ص ُري بان�ضمام قوله  « :والوجو ُه
تعقل من قو ِله
دنان ُري « �إليه �شيئ ًا غري الذي كان بل تراه باقي ًا على حاله  .كذلك ترى ما ِ
يلح ُقه تغ ُري بان�ضمام قوله« :و� ُ
أطراف ال ِّ
أكف َعنم «�إليه» (دالئل الإعجاز
«والوجو ُه دنان ُري « ال َ
� :ص .)535/
يجب ُحف ُْظ هذا الرتتيب فيها لأجل ِّ
ال�شعر (�أي لأجل وزن
وي ُقول يف «�أ�سرار البالغة»�« :إمنا ُ
ال�شعر) ،ف�أ ّما �أن تكون هذه اجلمل متداخل ًة كتداخل اجلمل يف الآية ،وواجب ًا فيها �أن يكون لها
خا�ص ٌة
َن�س ٌق خم�صو�ص كالن�سق يف الأ�شياء �إذا ُر ِتّبت ترتيب ًا خم�صو�ص ًا كان ملجموعها ُ�صور ٌة ّ
مق َّررة فال» (�ص ،)110
فهو �إمنا يتكلم يف �ش�أن بنية الت�شبيه ،ولي�س يف بناء البيت ،ولي�س يخ َفى �أن جملة (الن�شر
إعرابي �أو قيد
م�سك) جملة ابتدائية ،و�أن عطف (الوجوه دنانري) مل ي�شاركها يف حكم � ّ
معنوي ،ولذا ال �أذهب �إىل �أن هذا الذي بينهما من ترابط من قبيل «النظم» ْبل هو ع ْندي من
ّ
قبيل» الرتتيب الذي العامل فيه املعنى ،والغر�ض.
لفظي بل كان معنو ًّيا ،فهو �إىل الرتتيب ،ال النظم.
جممل القول �أن ما كان عامل الربط غري ّ
( )29الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل ،للزخم�شري  ،حتقيق :
عبدالرزاق املهدي ،ط :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،ج .747/4 :
وينظر معه مفتاح العلوم لل�سكاكي ،ط� ،1سنة 1356هـ م�صطفى احللبي� ،ص  ،124 :وتف�سري
التحرير والتنوير للطاهر بن عا�شور ،ط  :دار �سحنون للن�شر والتوزيع  -تون�س1997 ،م: ،
.304/30
( )30دالئل الإعجاز.97-96 :
بت�صرف ي�سري.
( )31ال�سابق
ٍ
(� )32أ�سرار البالغة  ،قراءة �شاكر� ،ص .10-9
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( )33جمهرة البالغة �ص ،51لعبدالحْ ميد الفراهي ،نق ًال عن بحث (م�ستويات الكالم البليغ عند
عبد القاهر) للدكتور �صالح بن �سعيد الزهراين .جملة عالمات ،نادي جدة الثقايف ،ج،44
جملد ( 11ربيع الآخر1423 :هـ).
الدّاعية �إىل اهلل �سبحانه
( )34ترتيب الآيات يف مطلع �سورة املدثر بال ُغ الدق ِة ،وهو ميثل منهاج َ
وتعاىل  ،من �شاء مزيدً ا من التب�صر يف بالغة ن�سق �آيات هذا املطلع  ،فلينظر :تف�سري
التحرير والتنوير .274/29 :
( )35دالئل الإعجاز.39 :
(� )36إذا ما كان النظم ،يف �أ�صل داللته اللغوية يحمل معنى اجلمع كيف كان واتفق ،وكان الرتتيب
�شكلي،
ح�سي �أو
ّ
معنوي ،فقد ترتب الأ�شياء وفق معيار ّ
يحمل اجلمع املن�سق وفق �أي عيار ّ
ولكنك لن ت�ؤلف بينها وفق معيار �شكلي ،ف� َّإن الت�أليف يحمل جم ًعا يالحظ فيه عالقة الألفة
والتواد بني الأ�شياء ،وهذا ال يكون �إال بعامل جوا ّ
ين.
وهذا يهدِ ي �إىل �أن عوامل التال ِقي بني مكونات هذا امل�ستوى من بناء ُ�صورة املعنى عوامل
جوانية غائرة ممتدّة ،وهذا ما يتالءم مع بناء ُ�صورة املعنى يف «املعقد» (الف�صل).
(� )37أ�س ّمي ما ُي�س ّمى» ف�صال» وهو ما تكون من �صو ٍر كلية (فقر) «معقِدً ا» وال �أرغب فيِ ت�سميته
فا�سم «املعقد» � ّ
أدل على العالقة القائمة بني مكوناته ،و�إن كان يف م�صطلح «الف�صل»
«ف�ص ًال» ُ
ف�صل بني املكونات ،ف� َّإن داللة «املع ِقد» على التما�سك والت�شابك،
دالل ٌة على التف�صيل  ،ال ٍ
النف�س ،لذا �أطلقت عليه «معقِدً ا» ولع ّلي �أكون م�صي ًبا.
� ُ
أقرب و�أمكن يف ِ
( )38نظم الدرر ،للبقاعي.496/4 :
علوم القر�آن
( )39فكرة املغزى املركزي ،واملق�صد الأعظم للن�ص ّذ فكرة عرب ّية ُع ِن َي ِبها الأئمة يف ِ
ا ْلكرمي ،ولذا ن�ش�أ عندهم ما ُي ُ
العلم جعله ُبرهان
عرف بعلم مقا�صد ال�سور القر�آنية ،وهذا ُ
ً
الدين
البقاعي (ت885 :هـ) �ضابطا لـ «علم املنا�سبات» ،فقد كان «علم املنا�سبات» منْ قبله
ّ
البقاعي معن ّي ًة مبنا�سبة
قبل
غري
خا�ضع لـ «علم املقا�صد» ،فكانت عناية جمهرة املف�سرين من ِ
ّ
ٍ
ال�ساري
الروح ّ
الآيات بع�ضها ببع�ض ،دون �أن تخ�ضع هذه املنا�سبات ملغزى ّ
كلي هو منها مبثابة ِ
كالرازي مل يكن
ال�سابقني عل ْي ِه فيِ هذا
ّ
يف ك ّل مكونات ال�سور ِة  ،وما كان من ٍ
بع�ض �أهل العلم ّ
املقا�صد» وهذا ما �أ�ضافه
مطردًا يف �أعمالهم  ،فجاء
علم املنا�سبات لـ «علم ِ
البقاعي و�أخ�ض َع َ
ّ
البقاعي �إىل «علم املنا�سبات»  ،ولذا تراه يف ك ّل ُ�سورة ُيعنى ِب�أمرين رئي�س ِني :الأمر الأول :
ّ
املق�صود الأعظم لل�سورة.
بيان ُ
للمق�صود الأعظم.
ا�سم ال�سور ِة
ُ
والأمر الآخر :بيانُ منا�سبة ِ
الرتكيبي راجع بح ٍثي« :منهج الدّعوة �إىل اهلل يف �ضو ِء
التطبيقي للبناء
( )40ملزيد من البيان
ّ
ّ
الرتكيبي يف �سورة النحل» املن�شور يف اجلزء الأول من بحوث ندوة كلية اللغة العربية
البنا ِء
ّ
يف جامعة الإمام محُ ّمد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض  ،حتت عنوان «الدرايات البالغية:
الواقع وامل�أمول».
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العيا�شي �إدراوي

(*)

متهي ـ ـ ـ ــد:

(*) باحث وأكاديمي بكلية اآلداب والعلون اإلنسانية  -المغرب.
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لي�س ثمة ما مييز مفهوم املناظرة و«م�سلك التناظر» يف الفكر العربي
الإ�سالمي �أ�شد من قيامهما على «احلوار العقالين» الذي ي�أخذ بوجوه
الربهان الطبيعي القائم على التدافع الكالمي املف�ضي �إىل البحث عن
التوحد من خالل االختالف ،والتفاهم بعد النزاع ،بل والبحث امل�شرتك/
اجلماعي عن احلقيقة � -أي ًا كان جن�سها وف�صلها  -ا�ستنادا �إىل قواعد
تبليغية و�ضوابط تهذيبية.
ومعلوم �أنه مل ينل منهج حظه من التطبيق وال �أخذ ن�صيبه من
التعميم على جميع جماالت املعرفة املو�صولة بالعطاء الفكري الإ�سالمي
مثلما نال و�أخذ «منهج املناظرة» منها ،مما �أك�سبه خ�صبا فل�سفيا
متفرد ًا .فاملناظرة مل تكن ،قط� ،آلية لال�شتغال باملنازعة املق�صودة
لذاتها ،وال كانت منهج ًا «كمالي ًا» يف الثقافة العربية الإ�سالمية ،و�إمنا
عدت و�سيلة من و�سائل تنمية املعرفة ال�صحيحة ،و�أداة �أ�سا�سية للتفكري،
وطريقة للت�أليف وممار�سة عقالنية الق�صد من ورائها التعاون على بلوغ
احلق وك�شف ال�صواب .و�أ�سلوب ًا للتوا�صل بني الأ طراف الفاعلة يف الفكر

ج ـ ــذور
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الإ�سالمي؛ �إغناء للعلم وتطويرا للمعرفة املقرونني بروح اجلماعة؛ �إن
من جهة التنظري والتجريد �أو من جانب �ألإجراء والتطبيق.
�ضمن هذا ال�سياق العام ت�أتي هذه الدرا�سة املركزة موجهة بطموح
معريف قوامه التعريف بـ «املناظرة» مفهوم ًا وم�سلك ًا ،معجم ًا وتداو ًال؛
لأجل لفت الأنظار �إىل قيمتها املنهجية ومفعوالتها املعرفية ،على اعتبار
�أن البحث يف «جن�س املناظرة» هو بحث يف �آليات اخلطاب التوا�صلي بني
الب�شر ا�ستناد ًا �إىل منوذج خم�صو�ص �سواء �أكانت �أركانه ومعامله تراثية
�أم حداثية.

 - 1التحديد النظري:
 - 1-1معجميـ ـاً:
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�إن عدم توفر قامو�س تاريخي ُي َع ّقد مهمة تعقب التطور الداليل
لكلمة «مناظرة» ،ف�إىل جانب الدالالت التي متثل ما ميكن و�سمه باملفهوم
النظري ،يوجد «املعنى العملي» للكلمة .و�إذا كان املفهوم الأول ي�ستند
�أ�سا�س ًا على املعنى اللغوي ويرتبط به ،ف�إن «املعنى العملي» يت�أ�س�س على
ما كان �سائد ًا عند العرب امل�سلمني� ،أي الن�صو�ص التي كانت ترتبط
بتلك الت�سمية.
ت�ستخدم امل�صادر القدمية املهمة يف الأدب العربي كلمة «املناظرة»
ا�ستخدام ًا وا�سع ًا بعيد ًا عن ال�ضبط والتحديد� ،إما للداللة على ن�صو�ص
معا�صرة لتلك امل�صادر� ،أو للإ�شارة �إىل حماورات جدلية جرت يف
الع�صور ال�سابقة عليها( .)1لكن رغم ذلك تهمل املعاجم اللغوية وامل�ؤلفات
ذات ال�صلة بها من امل�صطلحات ،الكلمة �إهما ًال تام ًا� ،سواء على امل�ستوى
املعجمي �أو على امل�ستوى الداليل .وهو �أمر يربز بو�ضوح عند الرجوع �إىل
امل�ؤلفات واملعاجم التي �ألفت قبل القرن اخلام�س الهجري مثل؛ «�إح�صاء
ج ـ ــذور العلوم» للفارابي و«ال�صحاح» للجوهري.
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املناظرة «مفاعلة» من «نظر» ،والنظر ح�سي ومعنوي .فمن احل�سي
ناظر العني ،وهي النقطة ال�سوداء ال�صافية التي يف و�سط �سواد العني،
وبها يرى الناظر ما يرى.
والنظر ح�س العني ،نظره ينظر نظرا ،ونظر �إليه ،النظر :ت�أمل
ال�شيء بالعني( )2ومييز اخلليل بني النظر احل�سي واملعنوي فيقول:
«وتقول نظرت �إىل كذا وكذا؛ من نظر العني ،ونظر القلب»(� .)3إذا قلت:
نظرتُ �إليه ،مل تكن �إال بالعني .و�إذا قلت :نظرت يف الأمر ،احتمل �أن
يكون تفكر ًا وتدبر ًا بالقلب( .)4وهو املعنى نف�سه الذي يورده �صاحب كتاب
«التعريفات» �إذ يقول« :املناظرة لغة م�شتقة من النظر ومن االنتظار،
ومن النظر بالب�صرية ،ومن النظري»(.)5
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و�إذا كان النظر يق�سم وفق ما متت الإ�شارة �إليه �أعاله ،فهناك
ت�صنيف �آخر باعتباره �إما طلبي ًا �أو ا�ستداللي ًا ،فـ «النظر جتريد العقل
عن الغفالت ،وقيل هو حتديق العقل نحو املرئي .والأول هو النظر
الطلبي ،وهو طلب ما يدله على احلق ،والثاين هو النظر اال�ستداليل،
وهو النظر يف الدليل الذي يو�صله �إىل احلق ،وهذا الثاين هو الذي يوجب
العلم»(.)6

ولو عمدنا �إىل تتبع داللة الفعل «نظر» يف املعاجم اللغوية القت�ضى
ذلك وقت ًا طوي ًال ،ننتقل بني داللته احل�سية ،ما كان حقيقيا منها ،وما �آل
�إىل املجاز ثم داللته املعنوية التي تولدت عن الداللة احل�سية وفقا للتطور
الداليل يف اللغة� .إال �أننا اقت�صرنا فقط على ماله عالقة باملو�ضوع من
حيث تطور داللة الكلمة من «نظر القلب والب�صرية» �إىل �صريح النظر
العقلي ،على اعتبار �أن اجلانب الأ�سا�س وجوهر الأمر يف املناظرة هو
ج ـ ــذور
النظر العقلي(.)7
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�أما قراءة كلمة «مناظرة» �صرفيا فتربز �أنها م�شتقة من فعل «ناظر»
املتكون من �أربعة �أحرف بزيادة حرف (الألف) على الأ�صل الثالثي
(نظر) .ومعروف يف علم ال�صرف العربي �أن �صيغة (فاعل) تدل مبنى
ومعنى على وجود �شخ�صني (طرفني) ي�شرتكان معا يف القيام بفعل واحد
يف الوقت نف�سه .كما تدل �أي�ض ًا على املناف�سة بني الطرفني امل�شاركني.
فالفعل «�سابق»  -على �سبيل املثال  -يحمل داللة قيام �شخ�صني بالفعل
نف�سه ،والوقت ذاته ،كما يعني التناف�س بني هذين ال�شخ�صني .و�إذا كان
الأمر على هذا النحو ،ف�إن الفعل (ناظر = فاعل) كذلك ،يعني وجود
�شخ�صني ينظـر �أحدهما �إىل الآخر يف وقت واحد .و�إذا �أ�ضيف حرف
على الفعل (ناظر) لي�صري (تناظر = تفاعل) ،ف�إن الفعل بالإ�ضافة �إىل
الداللة ال�سابقة ،يدل على وجود �شخ�صني يقابل �أحدهما الآخر.
وبالرجوع �إىل �أغلب امل�ؤلفات  -القدمية منها واحلديثة  -التي
تناولت مو�ضوع املناظرة جند �إ�شارات وا�ضحة ت�ؤكد ما �أو�صلتنا �إليه
القراءة ال�صرفية للكلمة نكتفي منها مبا ي�أتي:
• «تكون املناظرة مع الغري ،وذلك بالتواجه بينهما �إظهارا
لل�صواب»(.)8
• «املناظرة يف اللغة ،املقابلة بني اثنني ،كل منهما ينظر �إىل الآخر،
�أو كل منهما ينظر ،مبعنى يفكر ،والفكر هو امل�ؤدي �إىل علم �أو غلبة
الظن»(.)9
• «كل خطاب ا�ستداليل يقوم على املقابلة واملفاعلة املوجهة ،ي�سمى
مناظرة»(.)10
ولعل �أول م�صدر قدم حتديدا للكلمة يقرتب من الداللة اال�صطالحية
التي تهمنا هو كتاب «�أ�سا�س البالغة» للزخم�شري حينما قال« :ناظرته
يف �أمر كذا �إذا نظر ونظرت كيف ت�أتيانه»( .)11فالإ�ضافة اجلديدة
ج ـ ــذور التي يحملها هذا التعريف �إ�شراك �شخ�صني (طرفني) يف نقا�ش حول
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مو�ضوع حمدد .وي�ضيف ابن منظور يف «ل�سان العرب» �إىل ما �سبق ذكره:
«واملناظرة �أن تناظر �أخاك يف �أمر �إذا نظرتها فيه معا كيف ت�أتيانه»(.)12
وبذلك يكون �أول معجم يذكر املعنى اال�صطالحي للكلمة (تناظر) من
منطلق �أنه �إذا كان الزخم�شري يقت�صر يف حتديده لكلمة التناظر على
كون «التناظر ،التقابل ،ودُو ُرهم تتناظر �أي تتقابل .وناظرت فالن ًا �أي
�صرت له نظري ًا يف املخاطبة»( .)13مما يدل على �أن �صاحب الل�سان كان
واعيا ب�ضرورة التكاف�ؤ وامل�ساواة يف �إطار احلوار بني طريف املناظرة،
بو�صفه �شرط ًا �ضروري ًا من �شروط املناظرة و�صحة قيامها ،كما �سنقف
على ذلك ب�شيء من التف�صيل يف الفقرات الآتية.
 - 2-1ا�صطالحيـ ـ ـاً:
�أما �أول من قدم تعريف ًا ميز فيه بني الداللة اللغوية والداللة
اال�صطالحية بو�ضوح ،فهو �صاحب معجم «تاج العرو�س» الذي ي�ضيف
 بعدما ذكر ما قاله �سابقوه بخ�صو�ص الداللة اللغوية « -واملناظرة هياملباحثة واملبارة يف النظر ،وا�ستح�ضار كل ما يراه بب�صريته .والنظر،
البحث»( .)14بيد �أن ما يالحظ �أن هذا التعريف ال يرقى �إىل م�ستوى
الكفاية يف ال�ضبط والتحديد الكامل للمفهوم ،و�إن كان �أ�ضاف عن�صر ًا
مهما �إىل م�ساحة الداللة اال�صطالحية بذكره «للبعد النف�سي» امل�ض ّمن
يف كلمة «ب�صرية» وما حتيل عليه من دالالت �صوفية تت�أ�س�س على الك�شف
واال�ستكناه الداخلي (الباطني) للحقيقـة( .)15وهو التحديد نف�سه الذي
يعطيه اجلرجاين ملفهـوم املناظـرة باعتباره �أول من ب�سط تعريفا دقيق ًا
وكام ًال للمناظرة من الناحية اال�صطالحية  -يف نظرنا  -حيث يقول
يف كتابه التعريفات« :املناظرة لغة من النظري ،وا�صطالح ًا هي النظر
بالب�صرية من اجلانبني يف الن�سبة بني ال�شيئني �إظهار ًا لل�صواب»( .)16ج ـ ــذور
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وهذا التعريف ،لأهميته ،تلقفه عدد من امل�ؤلفني و�ضمنوه كتبهم
وبذلك �أ�ضحى كثري التداول .نقت�صر من هذه الكتب على كتابني
�أ�سا�سيني بالنظر �إىل قيمة و�أهمية التعريف الذي يقدمانه مقارنة مع
غريهما( .)17الأول هو «ر�سالة �آداب البحث و�شرحها( ،)18مل�ؤلفها �أبو
اخلري �أحمد ،امل�شهور بطا�ش كربى زاده (ت968 .هـ) .والثاين هو كتاب
«ك�شاف ا�صطالحات الفنون»( )19مل�ؤلفه ابن علي التهانوي .فاملناظرة
عنده ال تختلف كثري ًا عن �سابقيه �إذ هي« :علم يعرف به كيفية �إثبات
املطلوب ،ونفيه �أو نفي دليله مع اخل�صم ..وتطلق �أي�ض ًا يف ا�صطالح
�أهل هذا العلم على النظر من اجلانبني ،يف الن�سبة بني ال�شيئني �إظهار ًا
لل�صواب»(.)20
و�إذا كانت «الر�سالة» �سبقت التهانوي بحوايل قرنني من الزمن،
ف�إن ما يرد فيها بخ�صو�ص حتديد مفهوم املناظرة و�شروطها و�آدابها،
�أكفى مما يوجد يف «ك�شاف ا�صطالحات الفنون»� ،إن مل نقل يف�ضل
�أغلب ما احتوته امل�صادر القدمية (التي اطلعنا عليها على الأقل) .يقول
زاده معرفا املناظرة« :اعلم �أن املناظرة يف اللغة م�أخوذة �إما من النظري
�أو من النظر ،مبعنى الإب�صار �أو االنتظار .ويف اال�صطالح هي النظر
بالب�صرية من اجلانبني بالن�سبة بني ال�شيئني �إظهار ًا لل�صواب»(.)21
بعد هذا التحديد العام يلج�أ امل�ؤلف �إىل املنطق لتحديد كل واحدة
من مفردات ذلك التحديد .وبذلك ميكن ا�ستنتاج عنا�صر خم�سة ،رئي�سة
يلزم توفرها يف املناظرة:
 - )1يجب �أن تدور بني �شخ�صني على الأقل ،يرمي ك ٌّل منهما �إىل �إ�سقاط
فر�ضية اخل�صم عن طريق �إدحا�ض �أدلته ،و�إثبات فر�ضـيته هـو،
والدفاع عـنـها ب�أدلـة وبـراهـني يعر�ضـها .وعلـيه ال ي�سمى ،مث ًال،
ما يدور بني املعلم واملتعلم من حوار حول م�س�ألة واحدة يكون فيها
ج ـ ــذور
الأول �سائ ًال ،والثاين جميب ًا ،مناظرة.
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� - )2إن الهدف الأ�سمى للمناظرة هو �إظهار احلقيقة ،وك�شف ال�صواب،
واملق�صود باحلقيقة ،احلقيقة املو�ضوعية ال احلقيقة الن�سبية،
التي يعتقد كل من الطرفني امتالكها .وللو�صول �إىل هذا الهدف
يتوجب على اخل�صمني معا ،جتنب اجلدل واللجوء �إىل ال�سبل غري
ال�صحيحة لإدحا�ض حجج اخل�صم وبراهينه ،و�إظهار خطئها.
كما �أن هذا الهدف يقت�ضي عدم �إهمال الدفاع عن احلقيقة بعد
الك�شف عنها� ،أمام هجوم اخل�صم مهما تكن الأ�سباب التي تدفع
�إىل ذلك(.)22
�إن هدف املناظرة �إذن ،لي�س �أن يحاول كل من اخل�صمني �إظهار
احلقيقة �إىل جانبه ،مع تغليط اخل�صم و�إظهار خطئه� ،أو �إظهار احلقيقة
يف جانب اخل�صم والت�سليم له ،يف حال كون هذا اخل�صم على خط�إ،
حتت ت�أثري عوامل خمتلفة.
� - )3إنه ال يت�أتى حتقيق هدف املناظرة الذي يجب �أن تتقيد به �إال عن
طريق النظر والبحث عن احلقيقة بوا�سطة الب�صرية .وهذا ال يتم
�إال عندما تقوم النف�س الب�شرية بالبحث عن حقيقة املعقوالت،
لي�س عن طريق احلوا�س التي ال تدرك �إال مظاهر الأ�شياء ،و�إمنا
عن طريق الب�صرية التي هي للقلب مبنزلة الب�صر للعني(.)23
فالب�صرية هي �صفاء القلب و�أداته يف الو�صول �إىل احلقيقـة.
واليزال القلب ،كما كان ،يف التـراث العـربي الإ�سالمي مركز
الإنـ�سان وجوهره ،ومركـز الإلـهام والإ�شـعاع الإلهـني لأن احلقيـقة
العلـيا تكمن فيه .وعلـيه ال يجـب االطمئـنان واال�ستـ�سالم للحقيقة
واملعرفـة التي تقوم على الب�صر الذي قــد يخــدع .و�إنـمـا يـجـب �أال
نـطمـئـن �إال �إىل البـ�صـيـرة الـتـي ال تخطئ ،وهي وحدها القادرة
ج ـ ــذور
عن الك�شف عن حقائق الأ�شياء وجوهرها(.)24
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ي�ؤكد هذا املعنى الإمام اجلويني ال�شافعي ،الذي يعد النظر واملناظرة
�سبيال �إىل حت�صيل العلم والو�صول �إىل احلق ،الذي ال يح�صله ويو�صل
�إليه احل�س (احلوا�س) وخرب التواتر يقول« :ويفزع العقالء �إىل النظر
واملناظرة فيما غاب عن حوا�سهم ،ف ُع ِل َم �صحة اخلرب وكونه طريق ًا �إىل
احل�س وخرب التواتر طريقا �إليه .حتى �إن من �أنكر
العلم ،فيما ال يكون ُّ
�صحة النظر واملناظرة ،جل�أ �إىل النظر فيما يروم فيه بيان ف�ساد النظر،
�إذ ال يجد طريقا �إىل ف�ساده من جهة احل�س والبديهة وخرب التواتر،
ال�شرتاك العقالء يف طرق ال�ضرورات والبدائه»(.)25
� - )4إن ت�أكيد �صاحب «ر�سالة �آداب البحث» و�إحلاحه على �أن الهدف
الأ�سمى من املناظرة هو احلقيقة املطلقة ،مبعثه كون امل�ؤلف تفطن
�إىل �أن �أغلب من �سبقوه ممن تعاطوا املناظرة ،ما كانوا يتقيدون
يف مناظرتهم بهذا الهدف ،وال يجعلونه مدار الأمر عندهم ،على
اعتبار �أنهم مل يكونوا يناظرون لك�شف و�إظهار احلقيقة ،وخا�صة
�إذا كانت تلك احلقيقة ل�صالح اخل�صم( .)26وهو �إذ ي�شدد على
ذلك يف نهاية حتديده للمناظرة ف�إنه  -يف ت�صورنا  -يحاول �شرح
عذرهم ،ذلك �أن «الطبيعة الب�شرية ت�أبى االعرتاف بخطئها،
وقبول ال�صواب عند اخل�صم ،ملا يف ذلك من �إ�ضعاف للنف�س،
وحط لها ،وهو ما ترف�ضه تلك الطبيعة»(.)27
 - )5يربز الهدف الذي تروم املناظرة حتقيقه الفارق الكبري بني
م�صطلحي اجلدل واملناظرة ،على اعتبار �أنه ال عالقة للأول
بالثاين �إال فيما يخ�ص اجلوانب ال�شكلية ،وذلك الختالف هدف
كل منهما عن الآخر .فهدف اجلدل لي�س �إظهار احلقيقة املطلقة
التي ال تدخل على الإطالق يف اهتمامه(.)28
ج ـ ــذور
فهدف اجلدل هو الدفاع عن ق�ضية ما� ،أو هدم ق�ضية ما ،بغ�ض
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النظر عن طبيعة هذه الق�ضية �أو عالقتها باحلقيقة ،ودون �أي اهتمام
مبقومات احلق والباطل .يكتب النووي يف هذا ال�سياق« :اجلدل واجلدال
واملجادلة مقابلة احلجة باحلجة ،وتكون بحق وباطل .و�أ�صله اخل�صومة
ال�شديدة .وي�سمى جداال لأن كل واحد من املتجادلني يحكم خ�صومته
وحجته � ْإح َكام ًا بليغا على قدر طاقته ت�شبها بجدل احلبل وهو �إحكام
فتله»( .)29وعليه جرى ا�ستعمال اجلدل يف ا�صطالح �أهل املناظرة �سواء
�أكانت بحق �أو باطل .بيد �أن ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه يف هذا النطاق
هو الآتي :هل يعد اجلدل الذي يكون هدفه �إظهار احلق مناظرة؟ وما
عالقة اجلدل باملناظرة؟.
يكاد يتفق علماء الأ�صول واملتكلمون على �أن اجلدل نوعان :مذموم
تيد اال�ست�شهاد بها يف
وحممود ،وي�ستدلون على ذلك بن�صو�ص قر�آنيةْ ،اع َ
مثل هذا املقام ،بل منهم من َك َّر َه اجلدل كلية( .)30غري �أن ما يهمنا لي�س
ر�ص َد املواقف ،وحتليل �أدلة م�شروعية اجلدل ،فذاك �أمر له مقام غري ما
ْ
نحن فيه .لذلك �سنقت�صر على ماله عالقة ب�صميم مو�ضوعنا ،حماولة
منا اال�ستدالل على �أن اجلدل املحمود .امل�ستند على �ضوابط و�شروط -
ن�أتي على ذكرها فيما بعد  -لي�س �إال مناظرة.
يقول �صاحب كتاب «�أ�صول اجلدل واملناظرة يف الكتاب وال�سنة:
اجلدل يف ال�شرع جاء على معنيني �أحدهما حممود ،وهو ما كان يف
تقرير احلق ،وبا�ستعمال الأدب ،قال تعاىل} :وجادلهم بالتي هي
�أح�سن{[ .النحل ]145 :والثاين مذموم ،وهو ما كان ب�سوء �أدب� ،أو بجهل،
�أو يف ن�صرة باطل .قال تعاىل} :وجادلوا بالباطل ليدح�ضوا به
احلق{ [غافر .)31(]5 :ولعله املعنى نف�سه الذي يقرره الإمام اجلويني يف
«كافيته» بعدما يحدد مفهوم اجلدل باعتباره» �إظهار املتنازعني مقت�ضى
نظرتهما على التدافع والتنايف بالعبارة� ،أو ما يقوم مقامهما من الإ�شارة ج ـ ــذور
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والداللة»( ,)32وينتقد جملة من التحديدات التي �أُعطيت للمفهوم قبله.
يقول«:ثم من اجلدل ما يكون حممود ًا ُمر�ضيا ،ومنه ما يكون مذموما
حمرم ًا ،فاملذموم منه ما يكون لدفع احلق� ،أو حتقيق العناد� ،أو ليلب�س
احلق بالباطل� ،أو ملا ال يطلب تعرف وال تقرب� ،أو للمماراة وطلب اجلاه
والتقدم� ،إىل غري ذلك من الوجوه املنهي عنها .وهي التي ن�ص اهلل
�سبحانه يف كتابه على حترميها فقال } :ما �ضربوه لك �إال جدال بل هم
قوم خ�صمون { [الزخرف ،]58 :وقال تعاىل } :وكان الإن�سان �أكرث �شيء
جدال { [الكهف ،]54 :وغريها من الآيات .و�أما اجلدل املحمود ،املدعو
�إليه ،فهو الذي يحقق احلق ،ويك�شف عن الباطل ،ويهدف �إىل الر�شد،
مع من ُيرجى رجوعه عن الباطل �إىل احلق»(.)33
يت�ضح �إذن �أن من�ش�أ اخلالف بخ�صو�ص مفهوم اجلدل لي�س مرتبطا
به من جهة كونه عملية عقلية نظرية� ،أو منهج ًا لتح�صيل العلم ،و�إمنا
باعتبار الهدف الذي يراد حتقيقه ،ف�إن كانت غايته احلق �سمي حممود ًا،
و�إن كانت غريه كان مذموم ًا� .إال �أن ما يجدر التنبيه �إليه يف هذا املقام
�أن العلماء امل�سلمني ا�ستدلوا على الت�صنيف ال�سابق ذكره (للجدل)
بن�صو�ص قر�آنية اعتماد ًا على ا�ستقراء هو  -يف نظرنا  -ناق�ص ،لأنه
قائم على �أ�سا�س املالحظة والو�صف ،دومنا �إمعان وال تدقيق ،مما
جعلهم يتو�صلون �إىل خال�صات انتقدوا على �ضوئها اجلدل ووقفوا موقف
املعار�ض له� ،إال �أن الأمر غري ذلك فلو قمنا مث ًال ،ب�إح�صاء ملواقع لفظة
«جدل» يف القر�آن الكرمي لوجدناها ت�سعة وع�شرين موقعا ،يف �سبع
وع�شرين �آية؛ تتوزع على ق�سمني ،الق�سم الأكرب منها يف ذم اجلدل،
وهي �ستة وع�شرون موقعا .والق�سم الأ�صغر منها يف مدح اجلدل .ولعل
هذا التباين والتفاوت بني عنا�صر املجموعتني قد يدعو �إىل ت�أويل ينفع،
ج ـ ــذور بتعبري الأ�صوليني (منتقدي اجلدل) ،لكن �سرعان ما ي�ضعف احتمال
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هذا الت�أويل مبجرد ما يتم الإدخال يف االعتبار املعاين الأخرى التي
ينبني عليها اجلدل ،والتي جتاوره يف احلقل الداليل نف�سه ،والتي وردت
يف القر�آن الكرمي مثل معنى «احلجة» ومعنى «ال�سلطان» .وبذلك تزيد
عنا�صر جمموعة اجلدل املحمود زيادة كربى ،بالنظر �إىل �أن مواقع
«احلجة» �سبعة وع�شرون موقعا ،ومواقع «ال�سلطان» ثالثة وثالثون ،بل �إن
هذا الت�أويل ال�سلبي للجدل ي�صبح بعيد االحتمال لقيام مرجح قوي وهو
�أن كتاب اهلل ي�شتمل على طريق �صريحة للحجاج كثرية ومتنوعة لإحقاق
احلق و�إزهاق الباطل(.)34
ولرمبا يبطل  -ب�شكل تام  -الت�أويل القادح يف اجلدل قدح ًا مطلق ًا،
�إذا ما مت تدبر الآيات التي ي�ستند �إليها هذا الت�أويل ،والتي �إن كان
«منطوقها» يفيد ذم اجلدل -كما �أ�شرنا �إىل ذلك �سابق ًا  -ف�إنها تت�ضمن
قرائن و�أدوات لغوية تقيد معنى اجلدل وحتده .فتوجب الأخذ «مبفهوم
املخالفة مثل قوله تعاىل } :الذين يجادلون يف �آيات اهلل بغري �سلطان
�أتاهم {( } )35ومن النا�س من يجادل يف اهلل بغري علم ،وال هدى وال
كتاب منري {( } )36ويجادل الذين كفروا بالباطل {(.)37
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فمفهوم هذه الآيات املخالف يقت�ضي �أن اجلدل بال�سلطان وبالعلم
وبالهدى وباحلق ،جائز ،بل هو حممود �إن مل يكن واجب ًا .فـ «دليل
اخلطاب يقت�ضي جواز املجادلة يف اهلل �إذا كان �صاحب املجادلة على
علم بالدليل واحلجة لي�ستطيع املنا�ضلة عن دينه»( .)38وبناء عليه
ي�صح الت�أكيد على �أن اجلدل من �آكاد الواجبات كما �أن النظر من �أوىل
املهمات ب�شرط �أال يخرج املجادل عن �آداب اجلدل� ،أو مل يقطع اللجاج
بعد ظهور احلق( .)39وهي �صفات مرتبطة باملجادل ولي�س باجلدل .بل
�إن �شروط اجلدل املحمود و�آدابه لي�ست يف نهاية املطاف� ،إال ما تقوم ج ـ ــذور
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عليه املناظرة ،ولعل هذا ما جعل الكثري من الدار�سني والعلماء ال مييزون
بني امل�صطلحني بحكم التداخل القائم بينهما نظريا وعمليا فقد «يبتدئ
املتناق�شان متناظرين طالبني للحق ،فينقدح يف ذهن �أحدهما ر�أي يثبت
عليه ،وي�أخذ يف جذب خ�صمه �إليه ،و�إلزامه به ،وحينئذ تنقلب املناظرة
جد ًال»(.)40
يبدو �إذن �أن مفهوم اجلدل نظر �إليه باعتباره حوار اخلالف
وامل�صادمة ،لأنه يقوم على نوع من التناف�س والتنازع الرامي �إىل الغلبة
والإفحام� ،أي �إلزام اخل�صم والتغلب عليه يف مقام التدليل .لذا عد
اجلدل – بخالف املناظرة  -داال على الت�سلط بقوة اخلطاب ،بالإ�ضافة
�إىل ما قد ي�ستح�ضره من �سبل غري م�شروعة .وعليه �أدخل �ضمن الألفاظ
التي تنبني على العداوة واخل�صام ،عك�س املناظرة التي تبتعد عن كل ما
ميكن �أن يثري نزاعات وينتهي �إىل الغلبة والفرقة(.)41
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�إن ت�صور «املفهوم العملي» للمناظرة ال يتحقق �إال بقراءة ن�صو�ص
املناظرات التي تعود �إىل القرون الأربعة الأوىل (الهجرية) لكونها
ت�ساعد على ر�صد ال�سمات امل�شرتكة بني هذه املناظرات وطبيعتها.
ذلك �أن م�صطلح «مناظرة» كان ي�ستخدم يف تلك القرون للداللة على
ن�ص �صغري �أو كبري يعر�ض حوارا بني �شخ�صني ،و�أحيانا �أكرث ،كل من
املتحاورين يخالف الآخر يف املو�ضوع املب�سوط للمناق�شة ويتبنى فر�ضية
تخالف فر�ضية اخل�صم .ويحاول دعمها باحلجج والرباهني ،و�إدحا�ض
فر�ضية الآخر و�أدلته .هذا احلوار يدور دائما يف ح�ضور �أ�شخا�ص
�آخرين يختلف عددهم من فرتة �إىل �أخرى ،كما تختلف �صفاتهم ،فهم
ج ـ ــذور �إما �أمراء �أو خلفاء �أو وزراء �أو علماء ومثقفون� ،أو �أي�ضا من العامة ،
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وتبع ًا الختالف اجلمهور يختلف املكان الذي تدور فيه املناظرة ؛ فمن
دار اخلالفة وق�صور الأمراء وجمال�س الوزراء� ،إىل جمال�س العلماء يف
امل�ساجد �أو دكاكني الوراقني يف الأ�سواق(.)42
واملو�ضوعات املعرو�ضة يف هذه املناظرات خمتلفة ومتنوعة ،تغلب
عليها مو�ضوعات علم الكالم ،ولكنها ت�شمل املو�ضوعات االجتماعية
والأدبية والفنية وال�سيا�سية والثقافية عموم ًا.
ينبغي التمييز �إذن ،انطالق ًا من املفهومني النظري والعملي
للمناظرة ،بني املناظرة بو�صفها �شك ًال من �أ�شكال اخلطاب احلجاجي،
وباعتبارها نوع ًا �أدبيا ،فهي �شكل من �أ�شكال اخلطاب احلجاجي من
حيث كونها حوار ًا بني �شخ�صني واقعيني يدور يف ظروف م�سرحية هدفها
اكت�ساب ت�أييد ال�سامع لفر�ضية ما( .)43وهي ت�ستخدم للو�صول �إىل هدفها
تقنية خطابية جتعل منها النموذج الأمثل للخطاب احلجاجي .وهي نوع
�أدبي عندما ت�أخذ مكانها بني �أنواع �أدبية �أخرى يف كتب الأدب العامة،
وعليه فهي �شكل من �أ�شكال التفكري ،وخطاب اجتماعي يعك�س الواقع
االجتماعي الثقايف للع�صر.
وعندما نتابع اجتاهات «املفهوم العملي» للمناظرة جند �أنه كان
يتجه اجتاه ًا �أقرب �إىل «املحاكمة» �أو «التحقيق الق�ضائي» يف مناظرات
الوزراء ،التي كانت تقع للوزير الذي ُيعزل ،وي�صادر فيناظر يف جمل�س
ليحا�سب على الأموال ،ما �أنفقه منها وما كنزه ،فيجب �إظهاره حتى
ي�صادر .وكان يطلق على تلك املجال�س كما قيل :جمال�س املناظرات(.)44
وما يو�ضح ذلك ما دار بني املعت�صم وابن �أبي داود« ،وكان املعت�صم قد
ا�شتد غيظه على حممد بن اجلهم الربمـكي ،ف�أمـر ب�ضـرب عنقه ،فلما
ر�أى ابن �أبـي داود ذلك ،و�أنه ال حيلة له فيه ،وقد �شد ر�أ�سه ،و�أقيم يف
النطع ،وهز له ال�سيف ،قال ابن �أبي داود للمعت�صم :وكيف ت�أخذ ماله ج ـ ــذور
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�إذا قتلته؟ قال :ي�أبى اهلل تعاىل ذلك ،وي�أباه ر�سوله عليه ال�سالم ،وي�أباه
عدل �أمري امل�ؤمنني ،ف�إن املال للوارث �إذا قتلته تقيم البينة على ما فعله،
و�أمره با�ستخراج ما اختانه �أقرب عليك وهو حي ،فقال :احب�سوه حتى
يناظر ،فت�أخر �أمره على مال حمله ،وخل�ص حممد الربمكي»(.)45
كما �أن املفهوم قد يتجه اجتاها تعليميا ،وهذا ما يفهم من قول
اجلاحظ« :بينما ال�شعبي جال�س يف جمل�سه و�أ�صحابه يناظرونه يف
الفقه ،)46(»...وقول خلف الأحمر وهو يتكلم عن كتابه  -مقدمة يف
النحو « : -فعملت هذه الأوراق مل �أدع فيها �أ�ص ًال ،وال �أداة ،وال حجة
وال داللة �إال �أمليتها فيها ،فمن قر�أها وحفظها وناظر فيها ،علم �أ�صول
النحو كله»( .)47والأخف�ش ناظر �سيبويه فقال له�« :إمنا ناظرتك لأ�ستفيد
ال لغرية ،فقال �سيبويه� :أتراين �أ�شك يف ذلك»( .)48و�أبو بكر الزبيدي
يقول عن �أبي علي �إ�سماعيل بن القا�سم القايل البغدادي« :قر�أ عليه
كتاب �سيبويه �أجمع ،وا�ستف�سر جميعه ،وناظره فيه ،ودقق النظر ،وكتب
عنه تف�سريه»(.)49
فمفهوم املناظرة يف خمتلف هذه ال�سياقات يعني املناق�شة العلمية
على �سبيل التعلم واال�ستزادة ،واختبار الكفاية العلمية �إجرائي ًا وعملي ًا.
و�إذا ما �أردنا �أن نخرج بتحديد �شامل جامع ملفهوم املناظرة
م�ستفيدين من خمتلف التعاريف التي �سبقت نقول ما ي�أتي :املناظرة
فن من فنون القول ،ينتج عن اجتماع طرفني من �أهل الفكر والر�أي،
�أو العلم والأدب ،يف جمل�س ي�ضم جمهور ًا ،ويقع بينهما بحث �شفهي يف
مو�ضوع ،يتفق عليه �سلفا �أو يثار يف املجل�س .وغاية املناظرين �إظهار
احلق ،والو�صول �إىل ال�صواب ب�شكل تعاوين ،والإذعان �إىل احلقيقة
من �أي طرف جاءت .وعموم اجلمهور �أو العلماء املتخ�ص�صون حكم
بني املتناظرين .وقد تبد�أ املناظرة بر�أي �أو �س�ؤال ،وتنتهي بانقطاع �أحد
ج ـ ــذور طرفيها واعرتافه ،فتكون الغلبة للآخر.
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تقت�ضي كل مناظرة �أن يكون هناك مو�ضوع يتناظر فيه طرفاها،
ولي�س من املناظرة يف �شيء �أن يتكلم �أحد طرفيها يف مو�ضوع ،ويتكلم
الآخر يف مو�ضوع ثان ،فال بد من وحدة املو�ضوع الذي يتفق عليه طرفاها
�أو يقرتحه غريهما ،كاخلليفة �أو الوزير �أو �سواهما فيكون ذلك املو�ضوع
مدار احلجج املتقارعة ،والآراء املت�صارعة ،وي�ستح�ضر يف ذلك كل ماله
عالقة باملو�ضوع ،لأن الغاية الإملام بكل �أطرافه ،والك�شف عن املقدرة يف
تلك ،ورمبا حدد املو�ضوع ب�س�ؤال يثار يف مفتتح املناظرة من �أحد طرفيها،
وعادة ما يتفق على املبادئ بال�س�ؤال ك�أن يقول املناظر ل�صاحبه ،ت�س�ألني
�أم �أ�س�ألك؟ وال�س�ؤال يكون مفتاحا ملو�ضوع املناظرة ،وقد يحدد يف �ضوء
ما ا�شتهر به �أحد طرفيها من علم �أو تخ�ص�ص(.)50
وما جتب الإ�شارة �إليه �أن امل�س�ألة املتناظر حولها يجب �أن تكون
خالفية ،وهذا �شرط وا�ضح يف بداهة العقول ،لأن املتفق عليه لي�س
مبحل للنزاع ،وحقيقة املناظرة �أن كل واحد من املتناظرين ي�ضاد الآخر
يف مذهبه .يقول ابن عقيل احلنبلي« :و�إمنا بد�أت بذكر اخلالف ،لأن
اجلدل ينبني عليه ،وال يكون اجلدل مع االتفاق» ،وي�ضيف «�أال ترى �أن كل
متفق عليه من خرب �أو حكم ،ال ي�صح فيه النزاع واملماراة»(.)51
ومو�ضوعات املناظرة مل تكن حم�صورة يف جمال دون غريه� ،أو ميدان
دون �سواه ،و�إمنا �شملت خمتلف العلوم يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية
من لغة و�أدب وفقه وكالم ،وغري ذلك�.إال �أنه ميكن تق�سيم مو�ضوعاتها
العامة  -تبع ًا لبعـ�ض الدرا�سات(� - )52إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة :ال�سيا�سة
واحلكم ،الفقه والأديان ،الكالم والفل�سفة .بيد �أن ما جتب الإ�شارة
�إليه �أن تداخ ًال قد يح�صل يف املناظرة الواحدة بني تلك املو�ضوعات ،ج ـ ــذور
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وهذا من طبيعة املناظرة التي تتناول مو�ضوعات الفكر الإ�سالمي ،التي
يت�سم البحث فيها بال�شمول ،ثم �إن جوانب هذا الفكر ال ميكن �أن تقطع
بتق�سيمات حادة.
ومعنى هذا �أن مناق�شة املو�ضوع ال ت�أخذ منحى ت�صاعديا م�ستقيما،
بل رمبا ت�شعب (املو�ضوع) وات�سعت �أطرافه ،كما كان يح�صل مث ًال ،يف
مناظرات بديع الزمان الهمذاين و�أبي بكر اخلوارزمي ،فهما ينتقالن
يف مو�ضوع ال�شعر ،من روايته وحفظه� ،إىل البداهة واالرجتال يف قوله،
وذلك يرجع  -فيما يبدو � -إىل �أن الباعث على املناظرات التي دارت
بينهما هو الك�شف عن املقدرة والكفاية العلمية ،وهذا ما كان ي�سعى �إليه
بديع الزمان الهمذاين باعتباره كان يبحث عن ال�شهرة يف �سنه املبكرة،
فكانت الرغبة يف الك�شف عن مكنونات ال�شخ�صية العلمية والأدبية
بجوانبها املختلفة ،وهو يتوقف على انتظام الذهن يف �إنتاجه ،والعقل يف
عطائه الذي ين�ساب من احلوار يف امل�س�ألة واجلواب يف املناظرة(.)53
ومو�ضوع املناظرة هو الذي يتحكم يف طولها �أو ق�صرها ،فقد تدوم
�ساعات كما �أنها قد تنتهي يف دقائق ،وذلك بح�سب قوة احلجج وطرق
عر�ضها ،وكذلك مقدرة طرفيها يف ات�صال احلجج �أو انقطاع حجج
�أحدهما .فعندما يكون الكالم �أو الفل�سفة مو�ضوعا للمناظرة ،ف�إن
البحث فيه عادة ما يطول ،وكذلك مو�ضوعات العقائد والأديان(.)54
بينما ال يح�صل ذلك عندما تكون م�سائل النحو مو�ضوع ًا للمناظرة،
على اعتبار �أن طبيعتها ال حتتاج �إىل الكثري من تردد الكالم ،وتبادل
احلجج بني الطرفني املتناظرين ،وذلك راجع �إىل غياب املرونة التي
توجد يف الكالم والفل�سفة مثال ،حيث يف�سح املجال وا�سع ًا �أمام العقل
خللق الإ�شكاالت ،وا�ستق�صاء املفاهيم.
كما �أن طبيعة املو�ضوع ت�ؤثر يف تقبل املتلقي �أو احلا�ضر يف املجل�س
ج ـ ــذور ملا ي�سمع من طريف املناظرة ،وان�سداده له ،ورمبا فهمه وا�ستيعابه .فقد
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ح�ضر �أعرابي جمل�س الك�سائي وهم يتحاورون يف النحو ف�أعجبه ذلك،
ثم تناظروا يف الت�صريف فلم يفهم ما يقولون ،فغادر املجل�س و�أن�ش�أ
يقول:
حتى تعاطوا كالم ال َّز ْنـج وال��رو ِم
ما زال �أخ��ذه��م يف النحو يعجنب
كـ�أنـه زجـ ــل الغرب ــان والبـوم()55
مب��ف��ع��ـ��لٍ ف��ع��ـ��ل ال ط��ـ��اب م��ـ��ن كلـم
واختيار مو�ضـوع املناظـرة ي�سـتوجب تخـ�ص�ص طرفيها يف الـعلم
الذي يكـون ذلك املو�ضـوع جـزء ًا منـه �أحيـان ًا .فامل�أمـون ين�صـح �أبا
العتاهية ب�أال يناظر ثمامة بن �أ�شر�س يف القدر ويقول له« :ال تردد هذا
فل�ست يف الكالم من طرزه»(.)56
�إال �أنه لي�س كل مو�ضوع قابال للمناظرة ،بل هناك موا�ضيع لي�ست
جماال لها ،من جملتها:
• املفردات :وهي كل ما انت�سب �إىل عامل الت�صورات ،وت�شمل اال�سم
والفعل واحلرف ،كما ت�شمل التعريف واملركب الإ�ضايف التقييدي
وغري التقييدي(.)57
• اجلمل الإن�شائية :وهي «الكالم الذي ال يحتمل ال�صدق والكذب
لذاته» ،وت�شمل الأوامر واال�ستفهام والتمني والنداء(.)58
�إن هذين العن�صرين ال يدخلهما التناظر ،فيما يرى البع�ض(� ،)59إال
من جهتني :فاملفردات تكون حمال للتناظر من جهة غمو�ض مفرداتها،
�أو من جهة �إخاللها ب�شروط حدودها.
�أما اجلمل الإن�شائية فهي بدورها ت�ستدعي التناظر كلما ا�ستلزمت
�أ�سلوبا خربيا �أو ادعا ًء نقلي ًا(.)60
بيد �أن الدعوى التناظرية ال تقت�صر على هذين اجلانبني بل تظهر
يف كل الق�ضايا التي يلتزم �صاحبها �شروط ًا معينة كال�شروط احلدية �أو
ج ـ ــذور
ال�شروط التق�سيمية �أو ال�شروط اخلربية(.)61
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�أ�شرنا يف معر�ض حتديد «مفهوم املناظرة» لغة وا�صطالحا �إىل �أنه
لن تقوم «لفعل التناظر» قائمة يف غياب طرفني (جانبني) متناظرين
يختار �أحدهما دور «العار�ض» �أو املعتقد (ويدعى يف ا�صطالح �أهل
املناظرة با�سم املدعي �أو امل�ستدل �أو املعلل �أو املجيب) ،والآخر دور
«املعرت�ض» �أو املنتـقد (ويطلق عليه ا�سـم ال�سائل �أو املـانع)(.)62
وهما ال يخلوان �أن يكونا �شخ�صني لكل منهما ر�أي �أو مذهب� ،أو
ميثالن فئتني وجمعهما خالف� ،أو عاملني �أو �أديبني جمعهما �سبيل العلم
والأدب� ،أو دعوة من خليفة �أو وزير ،فتـناظرا ،كما ح�صل يف جمال�س
اخللفاء الأمويني والعبا�سيني� ،أو جمال�س الوزراء يف ظل الدولة العبا�سية
حيث كان للوزراء �ش�أن يف نظام احلكم(.)63
وقد تكون الدعوة �إىل التـناظر من �أحد الطرفني ،كما حدث بني
بديع الزمان الهمذاين و�أبي بكر اخلوارزمي ،حيث عرب البديع عن رغبته
يف ذلك(.)64
ويت�صف طرفا املناظرة بالتكاف�ؤ عادة ،على اعتبار �أن ت�ساوي
الطرفني �أمر مهم يف الو�صول بها �إىل غايتها يف ك�شف احلق و�إظهار
ال�صواب .وهذا ما طبع مناظرات �أبي الهذيل العالف والنظام ،فال يكاد
ُيعرف القاطع منهما واملنقطع ،بينما كان يالحظ انقطاع �أبي الهذيل
عندما يناظره زجنويه احلمال ،فيقطعه يف �ساعة( .)65وقد �سئل العالف
عن ذلك فقال« :يا قوم �إن النظام معي على جادة واحدة ال ينحرف
�أحدنا عنها �إال بقدر ما يراه �صاحبه ،فيذكره انحرافه ،ومما على �سننه،
ف�أمرنا يقرب ،ولي�س هكذا زينجويه احل ّمال ،ف�إنه يبتدئ معي ب�شيء ثم
يطفر �إىل �شيء بال وا�صلة وال فا�صلة ،و�أبقى فيحكم علي باالنقطاع،
ج ـ ــذور وذلك لعجزي عن رده �إىل �سنن الطريق الذي فارقني �آنف ًا فيه»(.)66
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ولعل هذا ما جعل ال�سلف يعتربون «ت�ساوي الرتبة يف العلم بني
املتناظرين» �شرطا �أ�سا�س ًا من �شروط املناظرة ،وذلك ب�أن يناظر عامل
عامل ًا ،لأنه �إذا اختلفت الرتبة بني املتناظرين ،ال�سيما �إن كان االختالف
كبري ًا ،ف�إن ناق�ص العلم والفهم والرتبة� ،إذا ُر َّد �إىل بع�ض م�سائل وفروع
امل�س�ألة املتناظر فيها� ،أو ُر َّد �إىل مباحث وجزئيات علمـية دقـيـقة متعلقـة
بامل�سـ�ألة املتـناظر فيها ال ينتـبه لها� ،أو قـد ال يحيط بها علم ًا و�إدراك ًا فال
يح�صل االنتفاع من مناظرته(.)67وعليه ،ال ت�صح املناظرة ويظهر احلق
بني املتناظرين حتى يكونا متقاربني �أو مت�ساويني يف مرتبه واحدة من
الدين والفهم والعقل والإن�صاف ،و�إال فهو مراء ومكابرة(.)68
ومما توحي به �أخبار العلماء املبثوثة يف كتب الرتاجم والطبقات �أن
العلماء كانوا منتبهني �إىل هذا ال�شرط؛ فال يقدم �أحدهم على مناظرة
من هو فوقه يف العلم .قال الفراء« :قال يل رجل :ما اختالفك �إىل
الك�سائي و�أنت مثله يف النحو؟ ف�أعجبتني نف�سي ف�أتيته فناظرته مناظرة
الأكفاء ،فك�أين كنت طائر ًا يغرف من البحر مبنقاره»(.)69
وهذا ال�شرط وا�ضح -كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك  -من مادة
(املناظرة) اللغوية ،فهي م�أخوذة من النظر ،ومن النظري �أي املقارب
له والند.
وقبل اخلروج مما نحن فيه �إىل غريه ن�شري �إىل �أن بع�ض املناظرات
ت�سبقها مرا�سالت بني طرفيها ،وتـنطوي هذه الر�سائل على تهديد
ووعيد مبا ي�شبه احلرب النف�سية ،فكل يهدد الآخر ،ويخوفه اللقاء .كقول
بديع الزمان للخوارزمي يف �إحدى ر�سائله�« :إن �أجر�أ النا�س على الأ�سد
�أكرثهم ر�ؤية له ،وقد قال بع�ض �أ�صحابنا :قلت لفالن ال تناظر فالنا
ف�إنه يغلبك ،فقال� :أمثلي يغلب وعندي دفرت جملد ،ووجدنا عندنا دفاتر
جملدة و�أجزاء جمودة  ...ف�أنك متى �شئت لقيت م ّنا خ�صم ًا �ضخم ًا
ج ـ ــذور
ينه�شك ه�ضم ًا ،وي�أكلك خ�ضم ًا»(.)70

192

املناظرة التراثية  -بحث في البنية املفهومية والضوابط املنهجية

لكن طريف املناظرة يحر�صان على االبتعاد عما «ال دخل له يف
املق�صود ،لئال ينت�شر الكالم ،ويح�صل البعد عن املرام ،وهو «�إظهار
ال�صواب يف جمل�س واحد»(.)71
 - 3-3املجل�س واجلمهور:
ال تكتمل �أركان املناظرة �إال بوجود املجل�س الذي يعقد ويح�ضره
اجلمهور ،وقد يعقد املجل�س خ�صي�ص ًا ملناظرة معلومة بني عاملني �أو �أديبني
معروفني ،وبذلك يح�ضر اجلمهور وهو يعلم طرفيها واملو�ضوع( ،)72وقد
تقع املناظرة فج�أة يف �أثناء انعقاد حلقات العلم �أو جمال�س العلماء.
واملجل�س قد يعقد يف امل�سجد �أو يف ح�ضرة خليفة �أو وزير� ،أو يف بيت
عامل �أو �أديب� ،أو حتى يف �سوق الوراقني ،كتلك املناظرة التي جرت بني
احلريري واملقد�سي(� ،)73أو يف املدار�س ،بعد ن�شوئها� ،أو يف �أي مكان
يتفق عليه طرفاها.
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ويف امل�سجد ن�ش�أت حلقات الدر�س ،لتعليم القر�آن الكرمي وتالوته،
ورواية احلديث وتعليم الفقه ،وما رافق ذلك من ظهور علوم العربية
وتفرعها ،قبل �أن تن�ش�أ املدر�سة ،وتنف�صل عن امل�سجد �أواخر القرن
الثالث( .)74وعليه فالكثري من املناظرات كانت جتري يف امل�ساجد وتعقد
جمال�سها فيها .فقد كان �سيبويه مثال ،يتوعد الأ�صمعي ويقول« :ال ناظرته
�إال يف امل�سجد اجلامع»( .)75وتقع املناظرة فعال يف ذلك امل�سجد اجلامع
يف الب�صرة .كما كانت جتري مناظرات �أخرى مب�سجد الكوفة ،من مثل
مناظرات الك�سائي والفراء قبل انتقالها �إىل بغداد .ويف م�ساجدها كانت
تقوم املناظرات �أي�ض ًا ،فمث ًال كان �أحمد بن يحيى ثعلب يت�شوق �إىل حلقة
املربد قبل دخوله بغداد «وكان كثري ًا ما يرد اجلامع قوم خرا�سانيون
ج ـ ــذور من ذوي النظر ،فيتكلمون ويجتمع النا�س حولهم ،ف�إذا ب�صر بهم ثعلب
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�أر�سل من تالميذه من يفات�شهم (يناظرهم) ،ف�إذا انقطعوا عن اجلواب
انف�ض النا�س عنهم»(.)76
واجلمهور مهم يف املناظرة ،وهو نوعان :خا�ص وعام� ،أما اخلا�ص
فهو اجلمهور الذي يح�ضر املجل�س من العلماء املتخ�ص�صني وهم
الر�ؤ�ساء .يقول اخلوارزمي لبديع الزمان الهمذاين بعد مناظرة جرت
بينهما« :وقد تواترت الأخبار ،وتظاهرت الآثار يف �أنك قهرتَ  ،و�أين
قهرت ،وال �شك �أن ذاك التواتر عنك �صدرت �أوائله ،واخلرب �إذا تواتر
به النقل قبل العقل ،والبد �أن جنتمع يف جمل�س بع�ض الر�ؤ�ساء فنتناظر
مب�شهد اخلا�صة والعامة»(.)77
و�أما العام ،فعامة من يح�ضر جمل�س املناظرة من �أ�صحاب طرفيها،
�أو مريدهما �أو �أتباعهما �أو تالميذهما يجتمعون يف املجل�س ،بينما يتقابل
املتناظران فيه .ولي�س لأحدهما �أن يتجه �إىل �صدر املجل�س مبتعد ًا عن
مقعد التقابل مع مناظره .فبديع الزمان ينبه مناظره اخلوارزمي على
ذلك فيقول له« :يا �أبا بكر تزحزح عن ال�صدر قليال �إىل مقابلة �أخيك.
فقال :ل�ست برب الدار فت�أمر على الزوار .فقلت :يا عافاك اهلل ،ح�ضرت
لتناظري واملناظرة ا�شتقت �إما من النظر �أو من النظري .ف�إن كان
ا�شتقاقها من النظر ،فمن ح�سن النظر �أن يكون مقعدنا واحد ًا حتى يتبني
الفا�ضل من املف�ضول ،ثم يتطاول ال�سابق ،ويتقا�صر امل�سبوق»(.)78
ومعنى هذا �أن �أبطال املناظرة لي�سوا وحدهم من ي�صنع املناظرة
ويحدد �شكلها على اعتبار �أنها ال ت�سعى فقط �إىل الدفاع عن عقيدة �أو
فر�ضية ذهنية ،و�إمنا تهدف �أي�ض ًا �إىل عك�س العالقة الن�سبية القائمة
بني املتجادلني واحل�ضور ،وحماولة املتجادلني �إر�ضاء اجلمهور ،وتدخل
ه�ؤالء يف تطورات املناظرة ،مما يقت�ضي من امل�شاركني فيها اعتماد
�أ�سلوب لغوي ر�صني ،وتراكيب خا�صة تن�سجم مع اجلو الثقايف العام،
ج ـ ــذور
واملقام الذي تدور فيه.
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 - 4-3تن�صيب احلاكم:
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يق�ضي احلاكم بني املتخا�صمني ،مينع اللجاج �إذا ا�سرت�سل
املتناظران يف العناد واملكابرة والتدافع ،فيتدخل لقطع ال�شجار ،وفك
اال�شتباك عند اختالف الأنظار كما �أنه يق�ضي ل�صاحب احلق ،ال�سيما
�إذا بقي كل من املتناظرين على ا�سرتجاح حجته .من ذلك «تنازع علي
عليه ال�سالم و�أخيه جعفر بن �أبي طالب ،وزيد بن حارثة موىل ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ،فما اعرتف �أحد منهم خل�صمه بعد �أن �أدىل كل
واحد منهم بحجته ،بل بقي كل على ا�سرتجاح حجته حتى حكم ر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم بحكمه ،و�أثنى على كل واحد منهم بف�ضله»(.)79
ومن وظائف احلاكم �أنه يوقف من �صادر حق خمالفه يف املناظرة،
وكذلك من حاد يف اجلواب ومن �أدىل بدليل يف غري حمل النزاع،
وكذلك يزجر من �أ�ساء الأدب يف املناظرة ،وي�سكن من روع من ا�ست�شاط
غ�ضب ًا( .)80واحلاكم ينبغي �أن يكون من�صفا عد ًال غري متهم باجلهل �أو
الهوى �أو نحوهما.
�إال �أنه يحدث �أن يكون اجلمهور هو احلكم يف املناظرة .من ذلك ما
رواه الأ�صمعي عند مناظرة جرت بينه وبني �سيبويه يف امل�سجد اجلامع
بالب�صرة« :ورفعتُ �صوتي ف�سمع العامة ف�صاحتي ونظروا �إىل لكنته،
فقالوا غلب الأ�صمعي �سيبويه ف�سرين ذلك»( ،)81وهذا حكم جمهور عام
قد يعرب عنه برفع الأ�صوات ،بالهيللة من جانب ،واحلوقلة من جانب
�آخر(.)82
�أما حكم اجلمهور اخلا�ص ،فهو كحكم الر�ؤ�ساء بني اخلوارزمي
وبديع الزمان يف املناظرة التي جرت بينهما يف دار �أبي القا�سم الوزير،
«وقالت اجلماعة قد علمنا �أي الرجلني �أ�شعر ،و�أي اخل�صمني �أقدر،
و�أي البديهتني �أ�سرع ،و�أي الرويتني �أ�صنع ،فقال �أبو بكر :فا�سقوين على
ج ـ ــذور الظفر ،فقال :كفاك ما �سقاك»(.)83
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 - 4بع�ض �شروط التناظر:
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وهو حكم يح�سب له احل�ساب ،ويخ�شى انت�شاره بني النا�س ،لذلك
فمن النظار من يتجنبه ،حتى و�إن كلفه ذلك الت�سليم خل�صمه ،ففي
�إحدى مناظرات فخر الدين الرازي يف بالد ما وراء النهرين ،كان
الطرف املقابل له يف املناظرة ي�ستدعي اجلمهور عليه ويدفعه لل�شغب،
فقال له�« :إنك الآن خرجت عن قانون البحث والنظر و�شرعت يف
ت�شغيب العوام واجلهال� ،إال �أن هذه البلدة لي�ست بلدة العلماء والأذكياء
والأكيا�س ،فنحن نكتب هذه املناظرة التي ذكرناها على الوجه الذي
م ّر ،ثم نر�سلها �إىل الأذكياء والعقالء ف�إن ق�ضوا فيها ب�أين �أنكرت كتاب
اهلل ،عاملوين مبا يليق بهذا الكالم ،و�إن ق�ضوا ب�أنك عجزت عن الكالم
وانتقلت من البحث والنظر �إىل ال�شغب وال�سفه ،عاملوك مبا يليق بك.
فلما �شرعت يف كتابة املناظرة ،ت�ضرع غاية الت�ضرع واعرتف ب�أن ذلك
الكالم كان خارج ًا عن قانون العقل وال�سداد ،وظهر انقطاعه وعجزه
جلميع احلا�ضرين»(.)84
ومعنى هذا �أن احلكم يف املناظرة قد يكون تقريريا بعد �أن تكتب
املناظرة وتر�سل �إىل املتخ�ص�صني ،عندما ال يكون اجلمهور احلا�ضر
نوعيا ،ولي�س فيه من العقالء والأذكياء  -كما و�صفهم الرازي  -وقد
�أح�س خ�صمه باخلوف والرتدد من حكم هذا اجلمهور العاقل وبد�أ
يت�ضرع ويعرتف ،وعاد بذلك �إىل �أ�صول فن املناظرة ،وهو االعرتاف
بالغلبة للأعلم الذي يقنع بحجته فتقطع حجة خ�صمه.

195

وبالإ�ضافة �إىل الأركان الأربعة� ،أو ال�شروط اجلوهرية لكل مناظرة
هناك �شروط �أخرى مكملة ومتممة لها جتمل كما ي�أتي.
 - 1-4ت�ساوي الرتبة يف العلم بني املتناظرين:
ومفاد ذلك �أن يناظر عامل عامل ًا مثله ،لأنه �إذا اختلفت الرتبة بني
املتناظرين اختلت املناظرة ،وفر�ض الطرف الأعلم ر�أيه و�أثبت حجته ج ـ ــذور
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دون مناف�سة وال معار�ضة حقة .ومن ثمة يزاغ عن الهدف الأ�سا�س الذي
ترمي �إليه كل عملية تناظر ،وهو �إظهار احلق وال�صواب ب�شكل تعاوين
قائم على �أ�سا�س من نظر �سليم م�ؤ�س�س على قواعد و�شواهد مقبولة لدى
الطرفني ،يقول ابن عقيل احلنبلي« :ال يتجادل �إال املتناظران ،ومن ال
يكون نظريا فهو م�سرت�شد و�سائل»( .)85وقال الإمام حممد بن خزمية
فيمن يناظر ويعار�ض العلماء وهو لي�س يف رتبتهم« :فهو �إىل التعليم
والت�سليم �إىل الكتاتيب �أحوج منه �إىل الرت�ؤ�س واملناظرة»(.)86

 - 2-4ا�ستواء املتناظرين يف �أ�سباب القيام باحلجة:
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فالبد من التكاف�ؤ يف كل �أ�سباب القيام باحلجة ،وال بد من الإن�صاف،
لأنه �إذا مل ي�ستويا يف ذلك ،وانفرد �أحد الطرفني مبزية دون الآخر ،ف�إن
ذلك رمبا �أوجب له ترجيحا على خ�صمه و�إن مل يكن م�ستحق ًا ذلك،
وهذا ما �أكد عليه ابن عقيل احلنبلي ب�صدد حديثه عن �شروط املناظرة
حيث قال« :ومن ذلك ا�ستوا�ؤهما يف الأمن وال�صحة وال�سالمة ،و�أال
يكون �أحدهما حم�صور ًا بخوف �أو ح�شمة �أو هيبة ،والآخر مب�سوطا ب�أن�س
وا�سرت�سال» ،وي�ضيف «واحذر املحافل التي ال �إن�صاف فيها يف الت�سوية
بينك وبني خ�صمك يف القيام واال�ستماع»(.)87

 - 3-4اتفاق الطرفني يف الكليات التي يرد �إليها التنازع:

على اعتبار �أن انتفاء هذا ال�شرط يقت�ضي عدم االنتفاع باملناظرة،
وتعطلها لأن املناظرة يف الوجوه وامل�سائل اجلزئية ،ال بد �أن ُتر َّد �إىل
كليات متفق عليها ،و�إذا مل يكن املتناظران متفقني يف الكليات بطلت
املناظرة و�صارت �شغبا بالنظر �إىل �أن هذه الكليات حاكمة ،فال بد
�أن تكون م�سلمات عند الطرفني لقطع النزاع ورفع ال�شغب( .)88يقول
ج ـ ــذور ال�شاطبي« :املناظر امل�ستعني ال يخلو �أن يكون موافقا له يف الكليات التي
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يرجع �إليها ما تناظرا فيه �أوال ،ف�إن كان موافقا له �صح �إ�سناده �إليه
وا�ستعانته به ،لأنه �إمنا يبقى له حتقيق مناط امل�س�ألة املناظر فيها والأمر
�سهل فيها»(.)89
وقال �أي�ضا ،ت�أكيد ًا و�شرح ًا للمعنى ال�سابق« :و�إن كان املناظر
خمالف ًا له يف الكليات التي ينبني عليها النظر يف امل�س�ألة ،فال ي�ستقيم له
اال�ستعانة به ،وال ينتفع به يف مناظرته� ،إذ ما من وجه جزئي يف م�س�ألته
�إال وهو مبني على كلي ،و�إذا خالف يف الكلي ففي اجلـزئي املبنـي عليه
�أوىل ،فتـقع خمالفته يف اجلزئـي من جهتـني ،وال ميكن رجوعها �إىل معنى
متفق عليه .فاال�ستعانة مفقودة»(.)90
وال �شك يف �أن الكليات والقواعد ال�ضابطة لها ال تخفى يف الغالب
الأعم على �أهل العلم ،ولذلك ف�إن جل املناظرات  -على اختالف
املو�ضوعات التي تثار فيها  -جتري يف اجلزئيات التي ترد �إىل الكليات
احلاكمة فيظهر احلق وال�صواب ،وينتفع باملناظرة ،يقول �صاحب
املوافقات« :اعلموا �أن االختالف يف بع�ض القواعد الكلية ال يقع يف
العادات اجلارية بني املتبحرين يف علم ال�شريعة ...العاملني مب�صادرها
ومواردها والدليل على ذلك اتفاق الع�صر الأول وعامة الع�صر الثاين
على ذلك»(.)91
ومعنى هذا �أن الكليات يجب �أن تكون م�س َّلم ًا بها عند املتناظرين،
و�إال ما توفرت لديهم القاعدة الأ�سا�س امل�ستند �إليها يف النقا�ش .ولو جاز
ت�صح املناظرة .ومن ثمة ال تنك�شف احلقيقة ،ويظهر ال�صواب.
ذلك مل ّ
 - 4-4وجود دعوى ق�ضائية خالفية:
بحيث يختار �أحد املتناظرين دور «املدعي» �أو «املعتقد» (على اعتبار
�أن «الدعوى» و «االعتقاد» مرتادفان عند النظار) ،فيما يختار الآخر ج ـ ــذور
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العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

دور «املعرت�ض» �أو «املانع» .وملا كان املدعى يعتقد �صدق دعواه ،ويطالب
خماطبه بالت�صديق بدوره فيها ،يلزم �أن تتوافر له احلجة على ما يدعي،
و�أن يعتقد �صحتها ،و�صحة الق�ضايا التي ترتكب منها ،و�أن يق�صد بها
�إقناع املعرت�ض على دعواه بالعدول عن اعرتا�ضه.
�أما «املعرت�ض» فيتعني اعرتا�ضه �أن يكون منطوقه خمالف ًا ملنطوق
دعوى املدعي ،ومفهومه املخالف موافقا ملنطوق هذه الدعوى ،و�أن يكون
غر�ضه متفاع ًال مع غر�ض الدعوى ،و�أن تكون حجته معاك�سة يف قوتها
حلجة الدعوى ،و�أن يكون يف دليله ،وتوجيه هذا الدليل تابع ًا لدليل
الدعوى وتوجيه دليلها( .)92كما �سنقف عند ذلك ب�شكل مف�صل عند
احلديث عن منطقيات املناظرة.
�إال �أن املالحظ من خالل االطالع على �أهم م�ؤلفات املناظرة
والبحث� ،أن �أ�صحابها مل يفردوا تعريفا دقيقا «للدعوى» ،فكل ما هناك
�أن يف عباراتهم ما يفيد �إطالق «الدعوى» على «االعتقاد» ،وذلك راجع
يف نظر البع�ض� -إىل �أن االعتقاد نف�سه هو ت�شبث الناظر بق�ضايا قدحتتمل ال�صدق والكذب فـ «االعتقاد هو ا�ستقرار حكم يف النف�س ،وقد
يكون حقا ويكون باط ًال»(.)93
وهي مالحظة تن�سحب ب�شكل �أ�سا�س على علماء الأ�صول ،الذين-
بدورهم -مل يعتنوا بتحديد «الدعوى» وتعريفها ،بل اعتنوا ببع�ض
امل�سائل التي تقت�ضي �أن تنعت بالدعوى كما حتدثوا عما ي�ستدعي ت�سميتها
بالدعوى ،يف ق�سمني:
الق�سم الأول� :أ�س ْمو ُه مبجاالت املناظرة ،فيما �س ْموا الق�سم الثاين:
بال�شروط التي ت�ستدعي املناظرة(.)94
 - 5-4انتهاء املناظرة �إىل م�آل حمدد يكون بعجز �أحد الطرفني:
�إذ من الواجب �أن تنتهي املناظرة �إما ب�إلزام «املنتقد» �أو �إ ْفحام
ج ـ ــذور «امل َّدعي» .ويلزم املنتقد �إذا انتهى دليل املدعي �إىل ق�ضية م�سلم بها عند
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املنتقد� ،سواء �سلم بها بعد �أن كان قد اعرت�ض عليها� ،أو اعرت�ض عليها
بعد �أن كان قد �سلم بها� ،أي يفقد حقوقه يف متابعة اعرتا�ضاته ،مع
اعتبار عدم قوله �أو فعله لأي �شيء ي�ؤدي �إىل «االنقطاع»(.)95
يف حني ُيفحم «املدعي» �إذا عجز عن �إقامة الدليل على دعوى من
دعاويه املعرت�ض عليها� ،أي �إذا ا�ستنفد جميع حقوقه يف دفع االعرتا�ض،
مع عدم قوله �أو فعله لأي �شيء ي�ؤدي �إىل «االنقطاع»(.)96
وهذا ال�شرط �ضروري لتمام املناظرة وكمالها ،مهما طالت �أو ات�سع
مو�ضوعها .مما يروى يف هذا الإطار �أن �إبراهيم النظام و�ضرار ًا اجتمعا
بني يدي الر�شيد (يف جمل�س اخلليفة الر�شيد) «فتـناظرا يف القدر حتى
دقت مناظرتهما فلم يفهمها ،فقال خلدمه ومن يثق به وير�ضى بر�أيه:
اذهب بهذين �إىل الك�سائي حتى يتناظرا بني يديه ثم يخربك ملن الفلج
منهما»( .)97والفلج الظفر �أو الغلبة يف املناظرة ،ويتحقق بانقطاع �أحد
طرفيها.

 - 5امل�صطلحات الوظيفية عند املتناظرين:

 - 1-5ال�سائل واملجيب:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

املق�صود بذلك ما اتفق النظار وا�صطلحوا عليه من م�صطلحات
املناظرة التي جتري على �أل�سنتهم ويتداولونها وهم يتناظرون ،وهي
م�صطلحات ولدت على �أيديهم ،ا�ستمدوها مما يجري �أثناء املناظرة.
من ذلك طرفا املناظرة وتقلب الأحوال بينهما من بداية املناظرة �إىل
ختامها ،وماذا ي�سمى كل حال من �أحوال معاجلتهما حلجج بع�ضهما
البع�ض؟ وماذا يعني بالن�سبة ملناظره؟.

ولعل �أول ما يطالعنا ما هو مرتبط بت�صوير حال املتناظرين منذ
بدء ن�ش�أة هذا الفن ،حيث املناظرة يف جانب منها �س�ؤال وجواب ،لذلك ج ـ ــذور
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يقال لأحد طرفيها «ال�سائل» وللآخر «املجيب» .يقول الك�سائي ل�سيبويه يف
م�ستهل املناظرة بينهما :ت�س�ألني �أم �أ�س�ألك؟ قال :ال ،بل �سلني �أنت(.)98
فكان الك�سائي بذلك �سائال ،و�سيبويه جميب ًا.

 - 2-5الإلـ ـ ــزام والإفح ــام:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

وقد ي�سمى املجيب «معل ًال» �أو «مانع ًا» ،وي�سمى ال�سائل «م�ستد ًال»
ح�سب طبيعة االنخراط يف املناظرة ،وعندما تنتهي املناظرة بعجز
ال�سائل ي�سمى « ُم ْلزَ م ًا» ،وي�سمى عجزه «�إلزام ًا» �أما �إذا انتهت بعجز
املعلل ي�سمى «مفحم ًا» وي�سمى عجزه «�إفحام ًا»( .)99قيل «مل ير من �أذعن
للحجة �إذا لزمته من عمرو بن عبيد»(.)100
 - 3-5الف ـ ــلج:
ومما كرث على �أل�سنتهم ويعد و�صفا لنتيجة املناظرة �أو عالمة
النتهائها م�صطلح «الفلج» ،الذي يعنى الفوز والغلبة يف املناظرة.
قال التوحيدي ي�صف �أحدهم« :كان �أح�سن النا�س ملن خط بالقلم،
�أو بلغ بالل�سان �أو فلج يف املناظرة»( .)101فالفلج الفائز يف املناظرة،
و»االنقطاع» -انقطاع حجج �أحد الطرفني يف املناظرة  -عالمة انتهائها.
قال ابن الزبري للخوارج خ�صومه يف املناظرة« :لعمري �أن ذلك �أحرى
بقطع احلجج ،و�أو�ضح ملنهاج احلق»( .)102وقطع اخل�صم يف املحاورة
غلبة( .)103ومما يخاطب به املناظر نظريه عندما يخطئ �أو ت�ضعف
حجته :يا نائم ،ويا غافل ،وقد يبادر بهذا القول عندما يريد �أن ي�سوق
ر�أيا �أقوى من ر�أيه �أو يدح�ض ذلك الر�أي ،وك�أن هذه الألفاظ تنبه املناظر
�إىل �أن عقله مل يكن متفطنا تلك اللحظة(.)104
 - 4-5املبح ـ ــث:
ومن م�صطلحاتهم �أي�ضا« ،املبحث» وهو الذي «تتوجه فيه املناظرة
ج ـ ــذور بنفي �أو �إثبات»( .)105و«امل�سلمات» وهي «ق�ضايا ت�سلم من اخل�صم،
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ويبنى عليها الكالم لدفعه� ،سواء �أكانت م�سلمة بني اخل�صمني �أم بني
�أهل العلم ،كت�سليم الفقهاء مب�سائل �أ�صول الفقه .كما ي�ستدل الفقيه على
وجوب الزكاة ،فلو قال اخل�صم هذا خرب واحد ال ن�سلم �أنه حجة ،فنقول
له :قد ثبت هذا يف علم �أ�صول الفقه والبد �أن ت�أخذه هاهنا»(.)106

 - 5-5الدخـ ـ ــل:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ومن امل�صطلحات املتداولة كذلك بني النظار «ال ّد ْخ ُل» ،ويطلق على
الكالم الذي ي�صدر من غري طريف املناظرة �أثناء التناظر .وهو عادة من
اجلمهور احلا�ضر� ،أو ممن تقام املناظرة يف ح�ضرته(.)107
 - 6-5املقدمـ ـ ــة:
�أما «املقدمة» فتطلق تارة على ما تتوقف عليه الأبحاث الآتية ،وتارة
تطلق على ق�ضية جعلت جزء القيا�س ،وتارة �أخرى ُ
�أخرى ُ
تطلق على ما
تتوقف عليه حجة الدليل(.)108
 - 7-5املعار�ض ـ ــة:
ومنها كذلك «املعار�ضة» وهي لغة على �سبيل «املمانعة»� ،أما
اخل�صم»� ،أو هي»
ا�صطالحا فهي «�إقامة الدليل على خالف ما �أقام
ُ
مقابلة دليله بدليل يباينه �إنتاج ًا»( .)109وتكون املعار�ضة ب�إثبات نقي�ض
املدعي �أو نفيه ،كما تكون ب�إنتاج دليل ي�ساوي نقي�ض الدعوى �أو �إثبات
الأخ�ص من النقي�ض ،وتتم وفق ال�صور الآتية:
�أ)  -معار�ضة بالقلب :وهي عبارة عن قلب دليل امل�ستدل دلي ًال لل�سائل.
وهذا اللون كثري ًا ما يكون يف املغالطات.
ب)  -معار�ضة باملثل :وهي �أن يكون دليل امل�ستدل واملعار�ض كالهما من
ج ـ ــذور
�ضرب واحد يف ال�صورة دون املادة.
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ج)  -معار�ضة بالغري :وهي �أن يكون دليل امل�ستدل خمالف ًا لدليل
املعار�ض مادة و�صورة( .)110يقول �صاحب كتاب التعريفات:
«املعار�ضة �إقامة على خالف ما �أقام عليه اخل�صم دليله ،ودليل
املعار�ض �إن كان عني دليل املعلل ي�سمى قلب ًا ،و�إال ف�إن كانت �صورته
ي�سمى معار�ضة باملثل ،و�إال فمعار�ضة بالغري ،وتقديرها �إذا ا�ستدل
على املطلوب بدليل ،فاخل�صم �إن منع مقدمة من مقدماته� ،أو كل
واحدة منها على التعيني ،فذلك ي�سمى منع ًا جمرد ًا ،ومناق�ضة،
ونق�ض ًا تف�صيلي ًا ،وال يحتاج يف ذلك �إىل �شاهد .ف�إن ذكر �شيئ ًا
يتقوى به ي�سمى �سند ًا للمنع ،و�إن منع مقدمة غري معينة ب�أن يقول:
لي�س دليلك بجميع مقدماته �صحيح ًا ،ومعناه �أن فيها خل ًال فلذلك
ُي�سمى نق�ض ًا �إجماليا .والبد هاهنا من �شاهد على االختالل .و�إن
مل مينع �شيئ ًا من املقدمات ،ال معينة وال غري معينة ،ب�أن �أورد دليال
على نق�ض مدعاه ،فذلك ي�سمى معار�ضة»(.)111

 - 8-5املن ـ ـ ــع واملعار�ضـ ــة:
العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ومنها «املنع (املناق�ضة)» :وهو لغة «نقي�ض الإعطاء» ويف اال�صطالح:
«طلب الدليل على مقدمة دليل امل�ستدل»( ،)112وقيل هو «امتناع ال�سائل
عن قبول ما �أوجبه املعلل من غري دليل»(.)113
وا�ستقر معناه عند �أهل هذا الفن على طلب الدليل« .املنع يف عرفهم
طلب الدليل»(� .)114إال �أن له معنيني يف عرفهم« :الأول �أعم يتناول
النق�ض واملناق�ضة واملعار�ضة جميع ًا ،والثاين ُيقال له مناق�ضة،)115(»...
�أما املعنى الأخ�ص فهو الذي ينعت باملناق�ضة ،وت�ساويه مع املناق�ضة
يف احلد ناجت عن كونهما يعرت�ضان على مقدمات الدليل .فـ «املناق�ضة
ج ـ ــذور منع مقدمة معينة من مق�سمات الدليل� ،أو كل منهما جمرد ًا� ،أو منع
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العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ال�سند»( ،)116وكذلك املنع هو« :اعرتا�ض على بع�ض مقدمات الدليل� ،أو
كلها على �سبيل التعيني»(.)117
ومنع بع�ض مقدمة الدليل �أو كلها ال يعني �إال مطالبة بالدليل،لأن
منع مقدمة الدليل �أو كلها لي�س دلي ًال ،ولهذا ال�سبب منع �أهل هذا الفن
�أن يقرن املانع امتناعه باال�ستدالل ،وال مينع من ا�ستناده �إىل دليل قوي
يتقوى به(.)118
وال يخفى من خالل التعريفات �أعاله� ،أن هناك لب�سا بخ�صو�ص
م�صطلحي «املعار�ضة واملناق�ضة» لكونهما مفهومني متداخلني ،ومن ثمة
وقع الكثري من الدرا�سني يف اخللط بينهما( ،)119وعليه يبقى يف نظرنا
 من خالل ما اطلعنا عليه من م�صادر على الأقل � -أن الإمام اجلويني�أبرز من ميز بني امل�صطلحني ب�شكل دقيق يزيل الغمو�ض .يقول« :اعلم �أن
املعار�ضة �ضرب من املناق�ضة ،وهي �أقوى �أنواع املعار�ضات ،فكل مناق�ضة
معار�ضة ،و�إن كان لي�س كل معار�ضة مناق�ضة .وذكرنا حقيقة املعار�ضة.
وقد قيل :هي �إلزام اجلمع بني �أمرين للت�سوية بينهما يف احلكم نفيا كان
�أو �إثبات ًا .وقيل� :إنها �إلزام اخل�صم ب�أن يقول قو ًال قال بنظريه� ،أو ب�أن
ألزم �أح ُد اخل�صمني خ�صمه
يجري علة قول فيما �أجراه يف نظريه ،ومتى � َ
�إجرا َء علته يف مو�ضع ،ميتنع من �إجرائها فيه وهو يجريها يف نظريه،
فقد ناق�ضه من وجه وعار�ضه من وجه»( .)120وبعد هذا التحديد اجلامع
مي�ضى الرجل يف احلديث عن الفرق بني امل�صطلحني من وجوه عدة،
منها� :أن املعار�ضة بالدليل على الدليل ت�صح ،واملناق�ضة ال تكون بالدليل
ومن �أحكام املعار�ضة �أنها �س�ؤال �صحيح(.)121
 - 9-5املناق�ض ـ ـ ــة:
ومن �أكرث امل�صطلحات تداو ًال بني النظار �أي�ضا «النق�ض» وهو لغة
«الك�سر» وا�صطالحا» خد�ش جمموع الدليل بتخلف احلكم عنه وا�ستلزامه ج ـ ــذور
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ف�ساد ًا �آخر»( .)122وقيل هو «ادعاء ال�سائل بطالن دليل املعلل ،مع �إقامته
الدليل على دعوى بطالنه»( .)123وعليه فالنق�ض هو �إبطال دليل امل�ستدل
ويكون ذلك �إما ب�شاهد التخلف� ،أو ب�شاهد خ�صو�ص الف�ساد ،ف�شاهد
التخلف هو �إثبات عدم داللة الدليل على املدلول ،فالدليل موجود،
واملدلول لي�س كذلك ،فيكون الدليل جاريا على مدع �آخر غري الدليل
الذي �أقامه عليه امل�ستدل .يقول ابن تيمية« :ميتنع جعل الدليل دليال
على وجوده دون مدلول� ،أو مع وجود �ضد املدلول معه»( .)124ويقع ذلك
على وجوه كثرية لي�س هذا مقام تف�صيلها ،و�إمنا لها مو�ضع �آخر يقت�ضيه
منهج البحث وخطة الدرا�سة.
و�أما ال�شاهد الثاين من وجوه النق�ض بخ�صو�ص الف�ساد فهو ا�ستلزام
دليل امل�ستدل املحال ،ووجه النق�ض با�ستلزامه املحال �أن الأمور املحققة
يف الواقع �إجرائيا ال ت�ستلزم املحال ،وبناء على هذا ف�إن حا�صل النق�ض
يرجع �إىل �أمرين اثنني :تخلف املدلول عن الدليل وا�ستلزم املدلول
املحال(.)125
�إال �أن ارتباط «النق�ض» بف�ساد الدليل وبطالنه م�س�ألة غري حم�سومة
عند من عنوا بفن املناظرة واال�ستدالل .وهذا ما ي�ستفاد �صراحة من
«[فقد] اختلف �أهل الأ�صول واجلدل �أن النق�ض
قول الإمام اجلويني:
ْ
هل هو داللة على ف�ساد ما ورد عليه النق�ض؟ ف�أكرث الفقهاء على �أنه
يدل على ف�ساد ما ورد عليه ،وبه قال �أهل الكوفة غري �أنهم �أف�سدوا هذه
املقالة بتجويزهم تخ�صي�ص العلة ،ف�إن التخ�صي�ص يف املعاين هو عني
املناق�ضة .وقالوا �إنه ال يدل على ف�ساد ما خ�ص(.)126
 - 10-5االعتـ ـ ـ ـ ــرا�ض:
ومن م�صطلحاتهم كذلك «االعرتا�ض» وجميع �أنواع االعرتا�ضات
راجعة �إىل منع ونق�ض ومعار�ضة( ،)127فاملخالف للم�ستدل �إما �أن ينازع
ج ـ ــذور يف مقدمته� ،أو دليله �أو مقت�ضى دليله وهو احلكم( ،)128وعليه فاملنازعة
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يف املقدمة ت�سمى «منعا» ويف الدليل ت�سمى «نق�ضا ً» ويف احلكم ومقت�ضى
الدليل ت�سمى «معار�ضة» .يقول عبد الرحمن ال�سعدي�« :إبطال قول
اخل�صم قد يكون ب�إبطال الدليل الذي ا�ستدل به� ،أو �إبطال داللته على
مطلوبه ،وقد يكون ب�إبطال نف�س املقالة التي ين�صرها و�إف�سادها ،وقد
يكون ب�إثبات نقي�ض ما قاله اخل�صم قو ًال ودلي ًال»(� .)129إال �أن ما جتب
الإ�شارة �إليه يف هذا ال�سياق �أن هذا الأ�سلوب يف منازعة دليل اخل�صم
�أكرث ارتباطا باملناظرات ال�شرعية منها بالأنواع الأخرى ،ويف ذلك
تف�صيل كثري �سنو�ضحه يف مقامه
ومن امل�صطلحات �أي�ض ًا:
 - 11-5املع ـ ـ ـ ـ ــاندة:
وهي «املنازعة يف امل�س�ألة العلمية  -بني طرف و�آخر  -مع عدم العلم
من كالمه ،وكالم �صاحبه»(.)130
 - 12-5املكـ ـ ـ ـ ـ ــابرة:
وهي املنازعة يف امل�س�ألة العلمية ال لإظهار ال�صواب ،بل لإلزام
اخل�صم .وقيل املكابرة هي مدافعة احلق بعد العلم به(.)131
 - 13-5املح ـ ـ ـ ـ ـ ــال:
وهو ما ميتنع وجوده يف اخلارج كاجتماع احلركة وال�سكون يف الآن
نف�سه(.)132
 - 14-5املغالط ـ ـ ـ ــة:
وهي «قيا�س فا�سد  ..وقول م�ؤلف من ق�ضايا �شبيهة بالقطعية �أو
بالظنية �أو بامل�شهورة»(.)133
 - 15-5اال�ستف�سـ ــار:
�أي �أن يطلب �أحد طريف املناظرة بيان املعنى من لفظ نطق به
خ�صمه .ويجوز توجيهه عند احلاجة �إىل بيان معنى اللفظ ،ك�أن يكون
ج ـ ــذور
غريبا� ،أو جمم ًال ،فيعمل املعلل على تو�ضيحه(.)134
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 - 16-5الدليـ ـ ـ ـ ــل:
وهو «املر�شد �إىل املطلوب»( )135وي�شتق منه الدال وهو «املعرف
بحقيقة ال�شيء»( .)136وهناك من اعترب الدليل والدال معنى واحد ًا،
وبذلك قد ي�سمى الدليل داال� ،أو العك�س( .)137وامل�ستدل هو الطالب
الدليل.
�أما الدليل عند علماء الكالم هو ما �أف�ضى �إىل يقني� ،أما الدليل
املف�ضي �إىل الظن ،فلي�س بدليل ،و�إمنا �أمارة .و�إىل هذا املعنى ذهب
الفارابي حينما قال« :العلم ال يح�صل �إال بربهان»(� .)138أما الفقهاء
ف�أغلبهم ينعتون «الدليل الظني والقطعي» بالدليل.
وقد اعترب النظار كالما ال يخدم غاية املناظرة يف الو�صول �إىل
احلقيقة و�إظهار ال�صواب� ،إف�ساد ًا لها (املناظرة) ،وهو �أمر وا�ضح فيما
�أتينا على ذكره من م�صطلحاتهم(.)139

 - 6التداخل «امل�صطلحي» يف املناظرة:
متهيـ ـ ـ ـ ـ ــد:
العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ثمة جملة م�صطلحات تتداخل ويتقاطع معناها مع مفهوم «املناظرة»
من مثل جمادلة ،مناق�شة ،مماحكة ،مفاخرة ،مقاب�سة ،ي�صعب �إجراء
متييز دقيق بينها بالنظر �إىل غياب معجم تاريخي يعنى بتتبع تطور
دالالت الكلمات �أو امل�صطلحات .وقبل حماولة �إيجاد التمايزات وال�سمات
الفارقة بني هذه امل�صطلحات ،نبدي مالحظتني هامتني ،لكونهما
م�شرتكتني بني كل تلك امل�صطلحات:
( - )1جميع هذه امل�صطلحات تقوم على احلوار املتبادل الذي يقت�ضي
وجود طرفني متحاورين اثنني على الأقل ،وهي بذلك تق�صي
ج ـ ــذور
وجود تكلم من طرف واحد ،يف مقابل م�ستمع ال يتدخل يف احلوار

العياشي إدراوي

207

كما هو احلال يف اخلطابة مثال ،كما �أنها تنفي وجود متكلم وحيد
يتحدث مع ذاته على طريقة احلوار الداخلي (،)monologue
كما يف املحاورات املتخيلة.
( - )2املالحظة الثانية تدعم الأوىل� ،إذ �أن كل تلك امل�صطلحات على
وزن «مفاعلة» ،وقد تبني يف معر�ض احلديث عن مفهوم املناظرة،
�أن ال�صيغة تعني قيام تناف�س يف عمل واحد بني �شخ�صني ،على
الأقل ،يف الآن نف�سه بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاكهما يف ذلك ،طبع ًا.
ويرى البع�ض(� )140أن امل�صادر القدمية ال تقدم �أي تو�ضيح يتعلق
بتلك امل�صطلحات �أو بالعالقة بينها وبني احلقيقة� ،سواء كانت تلك
العالقة �سلبية �أم �إيجابية ،كما �أنها ال تقدم �أي تف�سري حمدد ميكن
�أن مييز بني م�صطلح و�آخر� ،أو ي�ؤرخ لتطور داللة امل�صطلح من املعنى
املح�سو�س �إىل املعنى املت�صور.

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

وعلى الرغم من ذلك ف�إن ما يوفره «ل�سان العرب» من مادة
بخ�صو�ص تلك امل�صطلحات ميكن من ت�صنيفها على النحو الآتي:
 «جمادلة  +مماحكة  +مناق�شة».« -حماورة» « - /مفاخرة» « - /مقاب�سة».

با�ستثناء م�صطلح «مناق�شة» ف�إن ابن منظور يكتفي فيما له عالقة
باملجموعة الأوىل ،ب�إبراز ما تت�ضمنه هذه امل�صطلحات من خ�صومة
وتناف�س وحدة يف الكالم بني املتحاورين .مما يوحي ب�أنهم ال يرغبون يف
الدفاع عن وجهة نظر معينة� ،أو �إظهار احلقيقة وال�صواب .وبذلك فهم
ال يهتمون �إال ب�إثبات قدرتهم اجلدلية ،وب�إظهار خط�إ ر�أي اخل�صم كيفما
ج ـ ــذور
كانت طبيعته(.)141
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ولتو�ضيح الأمر �أكرث نرى �أنه من املفيد منهجيا ومعرفيا ،مقاربة كل
م�صطلح مبعزل عن امل�صطلحات الأخرى ليت�سنى ر�صد ال�سمات الفارقة
وامل�شرتكة بينها.
 - 1-6املجادل ـ ـ ـ ـ ــة:
مادة «جدل» يف اللغة تدل على مراجعة الكالم ،وذكر احلجج وال�شدة
يف تقريرها ،قال ابن فار�س(« :جدل) اجليم والدال والالم �أ�صل واحد،
وهو من باب ا�ستحكام ال�شيء يف ا�سرت�سال يكون فيه ،وامتداد اخل�صومة
ومراجعة الكالم»( .)142وقيل :هو «تقرير اخل�صم على ما يدعيه ،من
حيث �أق ًّر حقا كان �أو باط ًال( .)143وقد يقع بني �شخ�صني يف الطريق لأي
�سبب كان ،وبذلك فغاية املجادل �إفحام اخل�صم حتى و�إن كان احلق
معه .وقد قال بع�ض العلماء« :املجادل يعرف ب�أحد الوجوه ال�سبعة :ب�أن
ال يذكر العلة ،ومنها �أن ينق�ض العلة ،ومنها �أن ينهي الكالم �إىل حمال،
ومنها �أن ينتقل ويقول �شيئا يلزمه القول مبثله فيمتنع ،و�أن يجيب عن
غري ما ي�س�أل عنه ،و�أن ي�سكت للعجز»(.)144
وعليه فاملجادلة تختلف كلية عن املناظرة ،فلي�س فيها مثل هذه
املراوغة التي ت�صل ح ّد املغالطة ،ولي�س فيها معاندة ومكابرة ،وما
�شابه ذلك ،مما ع ّده النظار �إف�ساد ًا للمناظرة .وما ي�ؤكد هذا املعنى ما
قاله �أحد املتناظرين خل�صمه« :فعلى هذا الطريق ال يكون هذا البحث
بحث ًا علمي ًا عقلي ًا .و�إمنا هو نوع من املجادلة مع �إن�سان معني على قول
معني»(.)145
وقبل مغادرة املفهوم (املجادلة) �إىل �سواه ،تلزم الإ�شارة �إىل
�أن الكثري من الدار�سني اختلط عليهم الأمر بني مفهومي «املجادلة»
و»املناظرة» فا�ستعملوا �أحدهما بدل الآخر للداللة على غري ما يدل
ج ـ ــذور عليه(.)146
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 - 2-6املح ـ ـ ـ ـ ــاورة:
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تعني تبادل احلديث بني �شخ�صني �أو �أكرث ،وال يتحدث ابن منظور
عن حدة �أو عنف يف هذا التبادل الكالمي مما يعني �أن امل�صطلح يوحي
بالتبادل الهادئ للحوار ،وتعني �أي�ضا :املجاوبة ومراجعة النطق والكالم
يف املخاطبة ،وقد حاوره ،وحتاوروا تراجعوا الكالم بينـهم( .)147وعـليه
ف�أي حـوار يـقع بيـن �شخ�صـني يف �أي مو�ضـوع كـان ،فهـو حمــاورة .وقـد
ال يخلو من �سـ�ؤال وجـواب كـما يبـدو من الآيـة } :قال له �صاحبه وهو
يحاوره �أكفرت بالذي خلقك من تراب { [الكهف .]38 :ومعلوم �أنه �أثناء
املناظرة يجري حوار بني املتناظرين فال تخلو املناظرة من حوار� ،إال �أن
املناظرة لي�ست حماورة(.)148
 - 3-6املفاخـ ـ ـ ـ ــرة:
تعود  -بح�سب املعاجم القدمية  -ب�أ�صلها اللغوي �إىل «الفخر»،
وقد عرف الأدب العربي ن�صو�ص ًا كثرية حتت ا�سم «املفاخرات» .وعليه
ف�إن «املفاخرة» يف الأ�صل« ،حوار �شفهي ،نرثي �أو �شعري ،يدور بني
متخاطبني يف ح�ضور جمهور من امل�ستمعني»( .)149وبذلك فهي خطاب
بني اثنني �أو �أكرث يقوم �أ�سا�س ًا على �إظهار تفوق يف ال�صفات املادية �أو
املعنوية ل�شخ�ص على �آخر� ،أو ل�شعب على �آخر� ،أو لعرق على �آخر .ولذلك
فهي تهتم مبو�ضوعات دنيوية� .أما امل�شرتكون يف املفاخرة فكل منهم �إذا
مل يكن حماميا ملن يتبنون املو�ضوع املعرو�ض ف�إنه ممثلهم وبذلك ال
يدافع امل�شرتكون عن ذاتهم �أو عقيدتهم ب�شكل مبا�شر ،و�إمنا ب�شكل غري
مبا�شر ،عن طريق الدفاع عن املو�ضوع املق�صود(.)150
وجتب الإ�شارة �إىل �أنه �إذا كانت مو�ضوعات املناظرة تثري خالفات
ونزاعات قوية بني املتناظرين ،ف�إن مو�ضوعات املفاخرات غالب ًا ما تثري
ج ـ ــذور
الت�سلية وتعر�ض الثقافة واملعارف.
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 - 4-6املقابـ�س ـ ـ ـ ــة:
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لقد �أ ّلف التوحيدي يف �أواخر القرن الرابع كتاب ًا يحمل عنوان
«املقاب�سات»( .)151وهو كتاب يجمع املجال�س الفل�سفية التي يقول
التوحيدي �إنه ح�ضرها بنف�سه .ويف كثري من املقاب�سات يذكر امل�ؤلف
املكان الذي �أقيمت فيه املقاب�سة ،كما يحدد تاريخها ،و�أ�سماء احلا�ضرين
وامل�شرتكني فيها ،وقد تناول عدد ًا �ضخما من ق�ضايا الفل�سفة فيما له
عالقة بالعقل والنف�س والأخالق وماهية الوجود وغريها.
ويرجع الأ�صل اللغوي مل�صطلح «مقاب�سة» �إىل «الق َب�س» الذي يعني
النار� ،أو ال�شعلة من النار .كما ورد يف معجم «التهذيب»« :القب�س �شعلة
من نار نقتب�سها من معظم».
وعلى �سبيل املجاز «القب�س» يعني �أخذ جزء من كل و«القاب�س» هو
ا�سم فاعل .وي�ضيف ابن منظور على هذه املعاين قوله« :القاب�س هو
طالب الفكر ،واقتب�ستُ منه علم ًا �أي ا�ستفدته»(.)152
�أما «مقاب�سة» على �صيغة «مفاعلة» فتعني ا�شرتاك اثنني يف (القب�س)
وحتديد ًا يعني وجود �شخ�صني �أو �أكرث ،كل منهما ي�أخذ العلم عن الآخر،
�أي يتبادالن ما لديهما من معارف كل يف جمال اخت�صا�صه.
وتوظيف امل�صطلح من قبل �صاحب املقاب�سات يدل على املعنى نف�سه،
�أي على ا�شرتاك اثنني �أو �أكرث يف حماورة علمية ،ي�أخذ فيها العلم واحد
عن الآخر �أو كل من الطرفني عن الآخر ،بحيث يطرح �أحد احلا�ضرين
�س�ؤا ًال حول ق�ضية علمية معينة ،ويقوم بالرد عليه �أحد املخت�صني يف
املو�ضوع ،وتتطور املناق�شة مع �إمكان تدخل بع�ض احلا�ضرين لال�ستف�سار
�أو الإ�ضافة �أو التعقيب ،ويف جميع الأحوال ف�إن هذا كله يجري يف �إطار
ج ـ ــذور ال�س�ؤال واجلواب ،وال يحاول �أحد احلا�ضرين �أو ال�سائلني �إظهار ما قد
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ي�شوب اجلواب من �أخطاء �أو مغالطات� ،أو �أن يرف�ضه �أو يطعن يف �صحته،
ثم �إن ال�سائل عادة ما ال يطلب حجة على اجلواب(.)153
وبناء عليه يبدو �أن «املقاب�سات» يف �شكلها العام �شبيهة بالندوات
التعليمية التي يح�ضرها �أ�ساتذة وعلماء كرث باعتبار �أن هدفها الأ�سا�س
التعليم عرب الأ�سئلة واحلوار الفعال ،ولذلك ف�إن فح�ص الن�صو�ص «يظهر
ما كان ي�سيطر على جمال�س املقاب�سات من روح الت�سامح العلمي الذي
كان ي�سود بني العلماء واملثقفني يف االخت�صا�صات واملجاالت املختلفة.
والذي كان ينتج عن اعرتاف كل منهم مبكانة الآخر العلمية وب�أهمية كل
العلوم ،والرغبة الأكيدة ،لي�س يف �إظهار جهل اخل�صم وعجزه ،و�إمنا يف
اال�ستفادة مما لديه من علوم»(.)155
وعلى جهة الإجمال ،يبدو االختالف وا�ضح ًا بني هذا امل�صطلح و
«املناظرة» بالنظر �إىل �أن ك ًال من امل�شرتكني يف املناظرة ال يريد اال�ستفادة
مما لدى حماوره من علوم ،و�إمنا يح�صر كل اهتمامه ،لي�س فقط يف
الدفاع عن معتقده هو ،و�إمنا يف هدم معتقد اخل�صم ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن مو�ضوعات املقاب�سة مل تكن مت�س احلياة اليومية للمجتمع ،و�إمنا
تتناول ق�ضايا نظرية جمردة مت�صلة بعموم الفكر الإن�ساين.
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حا�صل الكالم عن م�س�ألة امل�صطلحات �ضمن احلقل الداليل ملفهوم
املناظرة يف بعديه النظري والإجرائي ما ي�أتي:
* �إجماع �أغلب امل�صادر العربية القدمية –التي مت االطالع عليها-
على �أن املناظرة عائدة �إىل �أ�صلها اال�شتقاقي «نظر» احلامل ملعنى
النظرين احل�سي واملعنوي من جهة ،ثم النظر العقلي يف مقابل نظر
القلب والب�صرية من جهة ثانية .وعلى هذا الأ�سا�س تغدو املناظرة ج ـ ــذور
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مدخال رئي�سا ،وم�سلكا �أ�سا�سا �إىل حتقيق العلم وحت�صيل املعرفة،
والو�صول �إىل ال�صواب بطريقة تفاعلية تعاونية (بحكم داللة
ال�صيغة ال�صرفية الدالة على امل�شاركة) قوامها اال�ستدالل وتقليب
النظر يف الأمر املب�سوط للنقا�ش .لذا فالهدف الأ�سمى للمناظرة
�إظهار احلقيقة املو�ضوعية ولي�س احلقيقة الن�سبية التي يعتقدها كل
طرف.
* متيز م�صطلح املناظرة عن م�صطلح اجلدل من حيث هو دفاع
عن ق�ضية ما �أو هدم لها دومنا مراعاة طبيعة تلكم الق�ضية �أو
عالقتها باحلقيقة ،ودون �أي اعتبار ملقومات احلق والباطل� .أما �إذا
نحى اجلدل منحى االعتداد بتلك املقومات والتقيد ب�أبرز �شروط
املناظرة ب�أن تكون غاية «العملية اجلدلية» ك�شف احلق ،ف�إنه ي�صري
جد ًال حممود ًِا ،ولن يكون من هذه اجلهة �إال حافظ ًا لروح املناظرة
متمثال لها� .أما نقي�ضه (اجلدل املذموم) فال يتقاطع مع املناظرة
�إال من حيث كونهما معا ،نظرا عقليا وممار�سة حوارية تفاعلية،
فجل ما تو�صي به املناظرة ال يتقيد به اجلدل ،وما يقوم عليه اجلدل
ت�ستبعده املناظرة.
* قيام املمار�سة احلوارية الرتاثية املتمثلة يف املناظرة على مرتكزات
�أ�سا�سية بها تتحدد ماهيتها ،وينك�شف متيزها عما �سواها من
التفاعالت الكالمية امل�شابهة لها .ومن هذه املرتكزات ؛ املو�ضوع
املوحد والطرفان املتقابالن املتواجهان ،ثم املجل�س واجلمهور،
بالإ�ضافة �إىل احلاكم الذي يتوىل رعاية النقا�ش ويوجهه .ويرتبط
بكل عن�صر من هذه العنا�صر املركزية �شروط منظمة تلتقي جميعها
يف �ضبط «فعل التناظر» وتقنينه ،ليغدو فع ًال تداولي ًا حمدد ًا ،وحدث ًا
ج ـ ــذور
كالمي ًا موجه ًا.
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* ا�ستـناد املناظرة الرتاثية ،باعتبارها واقعة توا�صلية حية� ،إىل جملة
من امل�صطلحات «الوظيفية» التي ترد يف �سياق التناظر ويح�صل
تداولها بني املتناظرين ،م�شكلة ما ميكن نعته ب ـ «قامو�س التناظر
اخلا�ص» .وقد و�ضـح �أن تلك امل�صطلحـات  -بالنظر �إىل ماهيتها  -ال
تخرج عن �أ�صناف ثالثة :فهي �إما دالة على وظيفة (دور) كال�سائل
واملجيب واملعرت�ض� ،أو مقررة لنتيجة ،نحو الإفحام والإلزام� ،أو
وا�صفة لعملية عقلية  -ا�ستداللية ،من قبيل النق�ض واملعار�ضة
واملنع.
* تداخل بع�ض امل�صطلحات الرتاثية مع م�صطلح املناظرة من قبيل
«املجادلة» و«املفاخرة» و«املحاورة» و«املقاب�سة» ،من جانبني اثنني
؛ �أولهما قيام جميع تلك امل�صطلحات على احلوار املتبادل الذي
يقت�ضي على الأقل ،وجود طرفني متحاورين ،وثانيهما كونها على
�صيغة «مفاعلة» الدالة على وجود تناف�س يف القيام بعمل واحد بني
�شخ�صني على الأقل ،يف الآن نفـ�سه ،بالإ�ضافة �إىل ا�شـرتاكهما فـيه.
فلـماذا لــم يعـتـن الفـكـر الـعربـي بـهذه املـمـار�سـات احلـواريـة -
مادامت كذلك  -عنايته باملناظرة ؟
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للن�شر� ،2000 ،ص .57
( )2تهذيب اللغة ،مادة« :نظر».
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( )4تهذيب اللغة ،مادة« :نظر».
( )5ال�شريف اجلرجاين ،التعريفات ،بريوت ،مكتبة لبنان� ،1978 ،ص .298
( )6حممد بن �إبراهيم العثمان� ،أ�صول اجلدل واملناظرة يف الكتاب وال�سنة ،دار ابن حزم ،بريوت
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( )20امل�صدر ال�سابق� ،ص .1391
( )21الر�سالة� ،ص .318
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(� )66أبو حيان التوحيدي ،الإمتاع وامل�ؤان�سة ،حتقيق� :أحمد �أمني و�أحمد الزين ،ج� ،2ص.90
( )67حممد بن �إبراهيم العثمان� ،أ�صول اجلدل واملناظرة يف الكتاب وال�سنة� ،ص .315
( )68يو�سف بن عبدالرب ،جامع بيان العلم وف�ضله ،دار الكتب الإ�سالمية ،م�صر ،ط1402 ،2هـ،
ج� ،2ص .682
( )69ابن عقيل احلنبلي .اجلدل على طريقة الفقهاء� ،ص .243
(� )70إبراهيم الطرابل�سي ،الأحدب .ك�شف املعاين والبيان� ،ص .38
(� )71أحمد احل�سناوي .املناظرات اللغوية والأدبية� ،ص .60
( )72كاملناظرة التي جرت بني الك�سائي و�سيبويه فلما« :قدم �سيبويه على الربامكة ،فعزم يحيى بن
خالد على اجلمع بينه وبني الك�سائي ،فجعل لذلك يوم ًا» .ينظر :طبقات النحويني� ،ص .70
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قامت نظرية التلقي بزعامة هانز روبرت ياو�س( )1على عدة
مرتكزات ،ال يكاد ي�ستغني واحد منها عن الآخر �إال �أن النقاد يرون
�أن �أهم مرتكز تقوم عليه النظرية هو �أفق التوقع ،والذي يلعب «دورا
مركزيا يف نظرية التلقي عند ياو�س وهو يعد من منظور ياو�س نف�سه
مبثابة الركيزة املنهجية لنظرية التلقي»( ،)2وهو عبارة عن جملة من
اال�ستعدادات يت�سلح بها املتلقي ليواجه بها ن�صا ما� ،أي �أن املواجهة تتم
وفق «املعايري الثقافية والطروحات واملقايي�س التي ت�شكل الطريقة التي
يفهم بها القراء ويحكمون من خاللها على عمل �أدبي ما يف زمن ما،
ميكن �أن يت�شكل هذا الأفق من عوامل مثل الأعراف وتعريفات الفن
(مثل الذوق)� ،أوال�شفرات الأخالقية ال�سائدة»(.)3
هذا الأفق الذي ميتلكه املتلقي هو الوحيد الذي يكفل له تلقي
الن�صو�ص وت�أويلها وملء فراغاتها وما تركه امللقي من تيمات ،فيت�سنى
له بذلك امل�ساهمة يف �إكمال الن�صو�ص و�صياغة املعاين وا�ستكمالها ،ويف
هذا يقول الدكتور حممود عبا�س عبدالواحد« :عندما ينتقل القارئ من
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مهمته املبا�شرة �إىل امل�ستوى الثاين للقراءة تبدو �أمامه فراغات �أو غمو�ض
�أو بقع �إبهام عليه �أن ي�ستكملها ليكون م�شاركا يف �صنع املعنى»(.)4
وقد طالب النقد العربي القدمي طيلة �سنوات امللقي مبراعاة
�أفق االنتظار لدى املتلقي واكتملت هذه املطالبة على يد املرزوقي (ت
421هـ) ،با�ستنباطه عمود ال�شعر ويف هذا قال ...« :ف�إنْ َكانَ الأ ْم ُر ع َلى
ال�ش ِعر امل ْع ُر ُ
َبي َما هُ و ع ُمو ُد ِّ
َ
رب ،لي َت َم َّيزَ
هذا ،فال َو ِاج ُب �أنْ ُيت نِّ َ
وف َ
عند ال َع ِ
ال�صن َع ِة من َّ
يث ،ول ُت ْع َ
رف
ري�ض من ِ
احلد ِ
الط ِ
ريف ،وقدمي ِن َظام ال َق ِ
َت ِلي ُد ّ
أقد ِام ْ
ومرا�س ُم �إقدام املز ِّيفني على ما
املختَارينَ فيما اختَا ُرو ُه،
مواط ُئ � َ
ِ
ِ
ال�س ْم ِح
ز َّي ُفو ُه ،و ُيعلم �أي�ض ًا فرق ما بني ْ
امل�ص ُنو ِع واملط ُبو ِع ،و َف�ضيل ُة الأَ ِت ِّي َّ
ال�ص ْع ِب ف َن ُق ُ
هلل التَّوفيق� :إ َّنهم كا ُنوا يحاو ُلونَ َ�ش َر َف
ول وبا ِ
على الأَ ِب ِّي َّ
فظ َوا�س ِت َق َام َتهُ ،والإِ َ�صا َب َة يف ال َو ْ�ص ِفِ ،ومنْ
�صح َتهَُ ،وجزَ ا َلة ال َّل ِ
ا َملع َنى َو َّ
ات
ْاج ِت َما ِع ِ
اب ال َّثالث ِة َك رُ َثت َ�س َوا ِئ ُر الأ ْم َث َالَ ،و�ش َوا ِر ُد الأَب َي ِ
هذ ِه الأ�س َب ِ
َواملُ َقا َر َب َة فيِ الت َّْ�ش ِبي ِه ،و ِا ْل ِت َح َام �أَ ْجزَ اء ال َّن ْظ ِم وا ْل ِتـ َئ َام َها على ت ََخ رُّ ٍِي ِمنْ
ا�س َب َة املُ ْ�س َت َعا ِر ِم ْن ُه ِلل ُم ْ�س َت َعا ِر َلهَ ،و ُم َ�شا َك َل َة ال َّل ْف ِظ ِلل َم ْع َنى،
َل ِذ ِيذ ال َو ْز ِن ،و ُم َن َ
واب هي
َو ِ�ش َّد ُة ا ْق ِت َ�ضا ِئ ِه َما ل ْل َقا ِف َية َحتَّى َال ُم َنا َف َرة َبي َن ُه ُما ،هذه َ�س ْب َع ُة �أ ْب ٍ
ع ُمو ُد ِّ
باب منها ِمع َيا ٌر»(.)5
ال�ش ِعر ول ُك ِّل ٍ
هذا العمود يقابل  -مبا اليقبل ال�شك � -أفق االنتظار الذي نادت
به النظرية الأملانية� ،أفق انتظار يت�سلح به امللقي واملتلقي معا ،مع
اختالف نّبي بينها يف طريقة اال�ستعمال ،فامللقي يراعي �أفق االنتظار
لأنه ال ميلك «احلرية املطلقة يف كتابة الن�ص فهو يرجع �إىل عدد معني
ومعروف من �سنن الكتابة ،ي�ش ّكل اخلروج عليها �أو التغا�ضي عنها م�سا�سا
بنظام الكتابة و�أعرافها ،هذه ال�سنن هي خربات قراء جتمعت على مدى
الع�صور ،و�أ�صبحت دالئل و�إمارات ت�سكن خميلة ال�شاعر دون �أن ي�ستطيع
ج ـ ــذور �إهمالها .فالوزن والقافية وال�شروط ال�صحيحة لال�ستخدام قواعد على
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ال�شاعر �أن يلتزم بها وهي واحدة من جملة موا�ضعات ت�ضمن �سالمة
الن�ص الأدبي»( ،)6وهذا من �أجل �إثارة املتلقي وال�سعي �إىل مفاج�أته
و�إحداث ال�شعور باخليبة لديه وذلك بخرق الأفق امل�ألوف وخلق �أفق
جديد(.)7
�أما املتلقي فيمتلك هذا الأفق حتى ي�ؤول وميلأ الفراغات التي
ُترتك ،وحتى يعرف نوعية الإبداع امللقى �إليه �أهو م�ألوف متوقع �أم غريب
مفاجئ ثار به امللقي على تلك اال�ستعدادات التي ت�شكل �أفق التوقع؟ وهل
كانت هناك متعة فنية( )8يف احلالتني؟ �أم فيه �إ�ضافة وتو�سع �أفق توقع؟
ويف هذا يقول �أحد النقاد�« :إن �أفق التوقعات الذي ي�أتي من خربة قدمية
عند القارئ ب�أعمال �سابقة ،يلتقي بالن�ص اجلديد الذي يقر�ؤه ،وحينئذ
فتوقعاته تكون تنويع ًا �إىل ما �سبق �أو ت�صحيح ًا له �أو تبدي ًال كام ًال �أو
جمرد توقعات قدمية تنبعث من جديد»(.)9
�إذ ًا �أفق االنتظار يف النقد العربي القدمي ميثله عمود ال�شعر
مبقايي�سه ال�سبعة على �أن كل مقيا�س ميثل �أفق انتظار خا�ص به مبعنى �أن
العمود �أفق انتظار ك ّلي �أما املقيا�س الواحد ف�أفق انتظار جزئي ،ومن َثم
ف�أول �أفق �صغري متفرع عن الأفق الكبري هو �شرف املعنى و�صحته ،وفيه
حيح ،والف ْه ِم
يقول املرزوقي« :فعيا ُر امل ْع َنى �أنْ ُي ْع َر َ�ض على الع ْق ِل َّ
ال�ص ِ
اقب ،ف� َإذا َ
واال�صط َفا ِء ُم ْ�ست�أْ ِن ً�سا ِب َق َرا ِئ ِن ِه
انعط َف علي ِه َج ْن َبتَا الق ُب ِول
ِ
ال َّث ِ
مبقدا ِر َ�ش ْو ِب ِه َو َو ْح َ�ش ِت ِه.)10(»...
خ َر َج وافي ًا ،و�إ َّال ِا ْن َت َق َ�ص َ
�إن املرزوقي يريد بهذا �أن املعنى يجب �أن يو�سم بال�سمو وذلك
باجلنوح �إىل االبتكار واجلدة واالختالف عن املعهود و املتداول� ،أي �أن
توقع ُيعرف ب�شرف املعنى و�صحته ،وذلك
امللقي جمرب على خرق � ِ
أفق ٍ
بتجنب املبتذل امل�ألوف الذي فهمه العقل وال حاجة له لأنْ ُيعر�ض عليه،
لأنه �سيكون ممجوجا مرذوال من قبل املتلقي ،فما يعر�ض على هذا ج ـ ــذور
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العقل وجب فيه �شيء من الإغـراب والإغـراق واملخالـفة للمعـهود ،ويف
هذا يقول �إدري�س بلمليح« :ومعناه �أن املجال الداليل لل�شعر ال ميكن �أن
يكون ذا حمتوى مبتذل ،يالم�س �سمات احلياة اليومية ويهتم بجزئياتها
الرتيبة ،بل البد من �أن يكون حمتوى الر�سالة ال�شعرية تركيبا لدالالت
جزئية ال نعهدها يف توا�صلنا العادي ،ولكنها بالرغم من ذلك دالالت
�صحيحة ،يقبلها العقل والفهم وينعطفان عليها ،ثم يجدان لها قرائن
من جن�سها»(.)11
والأفق الثاين يتمثل يف جزالة اللفظ وا�ستقامته وعياره َّ
«الطب ُع
العر�ض عليها ف ُهو
واال�س ِت ْع َم ُال ،فما َ�س ِل َم ممِ َّ ا ُي َه ِّج ُن ُه عند
ِ
وال ِّرواي ُة ْ
املختَا ُر امل�ست ِق ُيم ،وهذا يف مفر َدا ِت ِه وجمل ِت ِه ُم َر ًاعى ،لأنَّ ال َّلفظ َة ُت ْ�ستَك َر ُم
بانفرادِهَ ا ،ف�إذا َ�ضا َّم َها َما َال ُيوا ِف ُقها عا َدت اجلمل ُة هَ ِجي َنا»( ،)12فاملتلقي
ينتظر لفظا ف�صيح ًا متداو ًال ،ال هجنة فيه ،على �أن يكون يف توافق مع
نظريه من الألفاظ يف الرتكيب ف ُي�ؤدى املعنى على �أح�سن وجه.
لأن هذا التوافق هو �أفق توقع للمتلقي� ،أما اللفظة املفردة فالعربي
قدميا كان ميلكها ،وحتى املرزوقي �أكد على �أن اللفظة بانفرادها
م�ستكرمة ،ونبه �إىل �أن التوافق هو ما ي�صبو �إىل املتلقي ك�أفق توقع وكلما
حر�ص امللقي عليه كانت الإثارة ،وكان التعديل يف �أفق االنتظار ،و�إن مل
ُيراع هذا لن يفيد املعنى اجليد يف لفظ غري من�سجم ،كما �أن «�شرط
املالءمة �أو مقيا�سها الطبع والرواية واال�ستعمال� .أي �أن تكون مالءمة
عفوية ،غري منافرة ملعجم اللغة املتواترة وا�ستعماالتها العادية فيقت�ضي
ذلك �إخ�ضاع هذه اللغة بوحداتها ونظامها الرتكيبي �إخ�ضاعا تاما لنظام
ال�شعر»(.)13
�أما ثالث �أفق جزئي فهو الإ�صابة يف الو�صف وفيه قال املرزوقي:
الو�ص ِف َّ
َّمييز فما َو َج َداه �صادق ًا يف
وح�سنُ الت ِ
ج ـ ــذور «وعيا ُر ال َإ�صاب ِة يف ْ
الذكا ُء ْ

ابن عيني عبداهلل

225

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

فذ َ
وج عنه ،وال ّتربُّ�ؤُ منهَ ،
اك
ويتع�س ُر اخل ُر ُ
ال ُع ُل ِوق ،ممُ َ ازِج ًا يف اللُّ ُ�صوقَّ ،
ر�ضي ُ
اهلل عنه �أ َّنه قال يف ُزه ٍري:
ِ�سي َما ُء ال َإ�صا َب ِة فيه ،و ُيروى عنْ عم َر َ
ميد ُح ال َّر َ
تف�س َري ُه
كانَ َال َ
الم ف�إنَّ ِ
للر َج ِال .فت�أ َّم ْل هذا ال َك َ
جل �إ َّال مبا يكونُ ِّ
ما ذك ْر َنا ُه»(.)14
واملق�صود بهذا جتنب االبتذال قدر الإمكان لأنه �أفق توقع معهود ال
يثري املتلقي� ،أي �أن امللقي جمرب على خرق املعهود دون �أن يخرج عن �سنة
العرب يف الو�صف ،لأن هذا كما قلنا �إخالل بالنظام كله من منطلق عمود
ال�شعر ،ومن َثم فامللقي لن يت�أتى له ذلك �إال بو�صف «البديل التخيلي
و�صفا مقنع ًا �إىل احلد الذي يعتقد معه املتلقي �أنه واقع بالرغم من كونه
يف بع�ض احلاالت � -إن مل نقل يف �أكرثها  -م�ستحي ًال»(.)15
ويرى حممد املبارك �أن مقيا�س الإ�صابة يف الو�صف �أفق انتظار خا�ص
بامللقي �أكرث من املتلقي� ،إذ هو املطالب بالذكاء و�سرعة لقف الت�صورات
الذهنية الواردة عليه عند خو�ضه غمار العملية الإبداعية ،كما �أنه جمرب
على ح�سن التمييز �إىل جانب ذكائه وذلك يف اختيار اللفظ املنا�سب،
�أي �أن �أفق االنتظار اخلا�ص باللفظ بدوره تابع للملقي� ،أما عيار املعـنى
فاملبـارك يرى �أنه خـا�ص باملتلـقي ،فهو من ي�ستخدم عقـله ال�صحيح
وفهـمه الثاقب � -أي ذوقـه ح�سـب املبـارك  -للت�أمل والفح�ص وا�ستقبال
املعنى ليعر�ض على �أفق التوقع فيكون الت�أثر �أو عدمه(.)16
ثم كان احلديث عن مقاربة الت�شبيه وفيه قيل« :وعيا ُر املقار َب ِة يف
العك�س،
أ�صد ُق ُه ما ال َينتَـ ِق ُ�ض عند
ّقد ِير ،ف� َ
وح�سنُ ال َت ِ
ِ
التَّ�شبي ِه الفط َن ُة ُ
فات � رَ َ
أكث من انفرا ِد ِه َما،
ال�ص ِ
أح�س ُنه ما �أو َق َع ب َني �شي َئ نْ ِي ا�شرتا َك ُه َما يف ِّ
و� َ
وب من التَّ�ش ِبي ِه �أ�ش َه َر
ل َي ِب َني َو ْج ُه التَّ�شبيه بال ُك ْل َف ٍة� ،إ َّال �أنْ ي ُكونَ املط ُل ُ
�صفات َ
ويحمي ِه من
امل�ش َّب ِه به و�أم َل َكها له ،لأ َّنه
حينئذ يد ُّل على ن ْف ِ�س ِه ِ
ٍ
ِ
ج ـ ــذور
و�ض
وااللتبا�س»(.)17
ِ
الغ ُم ِ
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واملعروف عن العرب �أنهم �أكرثوا من الت�شبيه وتفننوا فيه �إىل �أبعد
احلدود ،واملرزوقي يرى �أن هذه املقاربة �أفق انتظار يجب �أن يراعى
بدوره لتتكامل عنا�صر العمود ،وتتم العملية الإبداعية� ،أو قل �أفق االنتظار
الكلي ،ولن يت�أتى هذا �إال �إذا ُوفق الت�شبي ُه �إىل تخيل «عالقات ال وجود لها
يف الأ�صل والتحقق ،وهي عالقات حتدد �أداة �إدراكها والتفاعل معها يف
الفطنة وح�سن التقدير ال يف الت�صديق والتحقيق»(.)18
ثم ينادي املرزوقي بحتمية توفري �أفق انتظار مكمل ملا �سبق ،حتى
يح�صل للمتلقي القبول واللذة  ،ويكون هذا  -ح�سبه  -ب�ضرورة التحام
تخي
ظم والت ِ
ـئام ِه على رُّ ٍ
الأجزاء ،وقد قال فيه« :وعيا ُر َ
التح ِام �أجزَ ا ِء ال َّن ِ
الطب ُع وال ِّل�سانُ فما مل يتغيرَّ ُ َّ
منْ ِلذ ِيذ الو ْز ِنَّ ،
الطـب ُع ب�أبني ِت ِه وعقو ِد ِه ،ومل
وا�ست�س َه َال ُه ،بال َم َالل
ا�ستَم ّرا فيه
ْ
يتح َّب ْ�س ال ِّل�سانُ يف ف�صو ِل ِه وو�صو ِل ِه ،بل ْ
الق�صيد ُة منه كالب ْي ِت ،والب ْيتُ كالكل َم ِة
يو�ش ُك �أن ت ُكونَ
َ
وال كالل ،فذاك ِ
ت ََ�سالمُ ًا لأجزا ِئ ِه و َت َقا ُرن ًا»(.)19
وهذا الطرح هو ما يعرف بالوحدة الفنية ،والتي تت�آلف فيها جميع
عنا�صر الق�صيدة ،حتى يكون ال�شعر �سل�س ًا على الل�سان ،ويبعث الأريحية
واملتعة الفنية املرجوة من النظم ،وهذا بدوره �أفق ينتظره املتلقي مبعنى
«�أن الوقع املتولد عن انعكا�س مكونات الوزن يف مكونات اللغة وقع �إيقاعي
يظهر يف امل�ستوى ال�صوتي وامل�ستوى الرتكيبي ،ويتجه اجتاهني اثنني،
�أفقي وعمودي ،ولذلك فهو وقع ن�ص �إذا �صح هذا التعبري»(.)20
ا�س َب َة املُ ْ�س َت َعا ِر ِم ْن ُه ِلل ُم ْ�س َت َعا ِر َله وعيار هذه
والأفق ال�ساد�س هو ُم َن َ
اال�ستعارة «الذهن والفطنة .ومالك الأمر تقريب الت�شبيه يف الأ�صل حتى
يتنا�سب امل�شبه وامل�شبه به ،ثم يكتفى فيه باال�سم امل�ستعار له لأنه املنقول
عما كان له يف الو�ضع �إىل امل�ستعارله»( .)21يف �أفق االنتظار هذا يبدع
ج ـ ــذور امللقي ت�شبيها فيه التنا�سب والتقارب بني امل�شبه وامل�شبه به ،وذلك بت�أويله
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ملظاهر العامل من حوله ،وا�ضع ًا يف ح�سبانه «�أن هذا الت�أويل ت�أويل تنا�سبي
ولذلك ف�إن وقعه البد من �أن يكون هو �أي�ضا وقع ًا ت�أويلي ًا وتـنا�سبي ًا ،تنبثق
عنه ردود �أفعال متعددة ال جمال فيها �إىل العقل واملنطق والقيا�س»(.)22
ف�إن كان الأمر على هاته احلال ف�إن �أفق التوقع قد حتقق ،بل حتققه هذا
فيه تعديل وخرق ملا عهد املتلقي.
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و�آخر �أفق جزئي هو م�شاكلة اللفظ للمعنى وعن هذا قال املرزوقي:
و�ش َّد ِة اقت�ضا ِئ ِه َما للقافي ِة ح َتّى ال ُم َنا َف َرة
فظ للمع َنىِ ،
«وعيا ُر م�شاك َل ِة ال َّل ِ
بي َن ُه َماُ ،
بع�ضـ ِـه َما
ودوام
ا�س ِ
�سن ال ِتـ َب ِ
طول ال ُّدرب ِة ُ
املدار�سة ف�إذا ح َك َما ِب ُح ِ
َ
ق�صو َر وكان ال َّل ُ
فظ
ٍ
ببع�ض ،ال َج ـ َفا َء يف خــال ِل َها و َال ُنـ ُب َّو وال زيا َد َة فيها وال ُ
ق�سوم ًا على ُرت َِب املعانيِ  ،قد َ
جعل الأَ َخ�صُّ ِللأَ َخ ِّ�ص ،والأَ َخ ُّ�س ِللأَ َخ ِّ�س
َم ُ
كاملوعو ِد به املنت ََظر
فيجب �أن تكونَ
ُ
فهو الربي ُء من ال َع ْي ِب ،و� َّأما القافي ُة ُ
يتَ�ش َّو ُفها املعنى ِبح ِّقه ،وال َّل ُ
فظ ِب ِق ْ�س ِط ِه ،و�إال كانت َق ِل َق ًة يف َم َق ِّرهَ ا مجُ ْ َت َل َب ًة
لمِ ُ ْ�س َت ْغ ٍن عنها»(.)23
ما ينتظره املتلقي يف هذا الباب �أن تكون امل�شاكلة بينهما تامة وال
ت�ستغني عن تال�ؤم مع القافية ،ويت�أتى هذا بالدربة واملدار�سة واالطالع
على جل الن�صو�ص ال�شعرية� ،إذ بهذا ال بغريه يتمكن كل من امللقي
واملتلقي من االنتقال من لغة التوا�صل اليومي �إىل لغة التوا�صل ال�شعري،
فامللقي جمرب عل توفري االن�سجام بني م�ستوى املحتوى وم�ستوى العبارة
حتى تكون الفعالية ،ويتحقق �أفق االنتظار الذي يرجوه املتلقي(.)24
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الآفاق الثالثة الأوىل َ
�صح َتهُ،
(�ش َر َف ا َملع َنى َو َّ
فظ َوا�س ِت َق َام َتهُ ،والإِ َ�صا َب َة يف ال َو ْ�ص ِف) ،هي �آفاق رئي�سية �أما
َوجزَ ا َلة ال َّل ِ
الآفاق املتبقية فثانوية ،لهذا جند املرزوقي ي�شري �إىل �أن العرب ك ّدت
وحاولت جادة �إىل حتقيق هذه الآفاق الثالثة ،كما �أن ال �أحد ينكر �أن ج ـ ــذور
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حتقيقها ِي�ؤدي بال�ضرورة �إىل بناء الآفاق املتبقية وحتققها ،فتكون املتعة
الفنية وذلك باخلروقات املتعددة للأفق الكلي.
بقي �أن �أقول �إن عمود ال�شعر هو مبثابة �أفق انتظار يف نظرية التلقي
املعا�صرة �إال �أنه �أفق انتظار �ضيق �إن �صح التعبري لأن فيه معيارية
بحتة يقف عليها امللقي واملتلقي معا ،ومفهوم الأفق بهذا الطرح كان يف
ال�سنوات الأوىل للتلقي ،فياو�س عدل مفهوم التلقي فيما بعد ليتنا�سب
مع ما كان يرمي �إليه من �ضرورة �إعادة كتابة تاريخ الأدب وفق الآفاق
املتعددة عرب الزمن وما �صحب ذلك من خروقات وتعديالت غريت من
الأجنا�س الأدبية عرب الع�صور.
�أ�ضف �إىل هذا «�أن خرق الأفق �أي جدة العمل الأدبي واختالفه مل
يكن هو املطلب الأ�سا�سي يف كل �أدب ويف كل ع�صر ،بل �إن بع�ض الع�صور
واملجتمعات كانت جمالية الأدب تتحدد عندها مبقدار وفائها لقواعد
النوع الأدبي ولأفق انتظار القراء»( .)25هذا ينطبق على العمود لأن فيه
دعوة اللتزام ال�سنة العربية التي مت�سك به العرب قرونا ،واخلارج عن
هذه ال�سنة هو بال�ضرورة خمالف لأفق التوقع جمل ًة وتف�صي ًال.
العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012
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( )1ينظر نظرية اال�ستقبال مقدمة نقدية :روبرت �سي هول -ترجمة رعد عبداجلليل جواد  -دار
حلوار للن�شر والتوزيع �سوراط� -1992- 1 ،ص  ،71وقراءة الن�ص وجماليات التلقي :حممود
عبا�س عبدالواحد -دار الفكر العربي م�صر  -ط�- 1996 - 1ص.27
( )2املقامات والتلقي :نادر كاظم  -امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر  -بريوت  -ط2033 - 1
 �ص.33( )3قراءة الآخر /قراءة الأنا نظرية التلقي وتطبيقاتها يف النقد الأدبي العربي املعا�صر :ح�سن
البنا  -الأمل للطباعة والن�شر  -ط� - 2008- 1ص ،28وينظر نظرية اال�ستقبال� :ص.77
( )4قراءة الن�ص وجماليات التلقي� :ص.23
وعبدال�سالم هارون -دار اجليل-
(� )5شرح ديوان احلما�سة� :أبو علي املرزوقي -ت� :أحمد �أمني
ّ
بريوت -ط� 1991- 1ص.7
( )6ا�ستقبال الن�ص عند العرب :حممد املبارك -امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والتوزيع  -ط- 1
� - 1999ص .200
( )7ينظر جملة قراءات :مقال بعنوان �أفق التوقع عند ياو�س بني اجلمالية والتاريخ -للدكتور خري
الدين دعي�ش العدد� -2009- 1ص.79
( )8ينظر قراءة الن�ص وجماليات التلقي� :ص.26
( )9جملة عالمات يف النقد :مقال بعنوان النظرية النقدية ومفهوم �أفق التوقع :ال�سيد �إبراهيم -
مج  - 8ج - 32ماي  - 1999النادي الثقايف  -جدة � -ص.169
(� )10شرح ديوان احلما�سة� :ص .9
( )11املختارات ال�شعرية و�أجهزة تلقيها عند العرب من خالل املف�ضليات وحما�سة �أبي متام:
�إدري�س بلمليح  -مطبعة النجاح اجلديدة  -الرباط  -ط� - 1995 - 1ص .446
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�شرح احلما�سة� :ص.9
املختارات ال�شعرية و�أجهزة تلقيها عند العرب من خالل املف�ضليات وحما�سة �أبي متام:
�ص.453
�شرح احلما�سة� :ص.10
املختارات ال�شعرية و�أجهزة تلقيها عند العرب من خالل املف�ضليات وحما�سة �أبي متام:
�ص.454
�شرح احلما�سة� :ص.11
املختارات ال�شعرية و�أجهزة تلقيها عند العرب من خالل املف�ضليات وحما�سة �أبي متام:
�ص.456
�شرح احلما�سة� :ص.11
ينظر املختارات ال�شعرية و�أجهزة تلقيها عند العرب من خالل املف�ضليات وحما�سة �أبي
متام� :ص.459
املقامات والتلقي� :ص.36
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تلقي الن�ص ال�شعري القدمي لدى حممد مندور
بني االندماج والتعار�ض

(*)

عبدالعزيز خلوفة

(*)

نروم يف هذه املقالة �إىل الك�شف عن ردود فعل مندور �إزاء الن�ص
ال�شعري العربي ،التي مل تعرف �شكال واحدا ،بل تعددت مظاهرها،
حيث اختلفت بني االندماج والتعار�ض ،وهذا راجع �إىل تعدد الن�صو�ص
ال�شعرية العربية ،التي مل تعرف ،هي �أي�ضا ،ا�ستقرارا على معايري ثابتة.
وقد انطلق مندور يف �أحكامه من زاد نقدي حديث ،يعتمده كمعيار ثابت
للتعبري عن طبيعة اال�ستجابة �إزاء الن�ص قيد القراءة.
نتتبع يف هذا املطلب مظاهر ا�ستجابة االندماج لدى مندور �إزاء
الن�ص ال�شعري القدمي ،معللني �سبب ميله �إىل ال�شعر القدمي ،املختزل
 كما ي�شهد بذلك  -يف ال�شعر اجلاهلي والأموي� ،إذ البد �أن يكون وراءا�ستح�سانه لهذا ال�شعر انتظارات معينة غري واردة يف ال�شعر املحدث
الذي خيب �أفق انتظاره كما �سرنى يف املبحث املوايل .وهنا ن�أتي �إىل
حتديد تلك املعايري التي ي�ستند �إليها هذا االندماج.
(*) باحث وأكاديمي  -المغرب.
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املطلب الأول :معايري اندماج الأفق لدى مندور:
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�أو ًال :معيار امل�ضمون ال�شعري:
يبدو من �أول رد فعل لدى مندور �إزاء الن�ص ال�شعري اجلاهلي
والأموي ،ما حظي به هذا ال�شعر من �صدق يف تناول امل�ضامني القريبة
من املتلقي .فامل�ضمون ال�شعري لديه وجب �أن يت�ضمن انتظارات القراء،
لذلك راح يبدي اندماجه مع ال�شعر القدمي «ف�أن�صار القدمي يرون
بحق �أن ال�شعراء اجلاهليني كانوا �أ�صدق �شعرا و�أقرب �إىل امل�ألوف من
املحدثني الذين يغربون ويبعدون بنا عن معطيات احلوا�س املبا�شرة التي
هي مادة ال�شعر ،و�سبيله �إىل �إثارة ال�صور يف نفو�س ال�سامعني وبعث
الأ�صداء الالزمة للواقع»(.)1
وعندما نتحدث عن �أفق �أن�صار القدمي و�أفق �أن�صار احلديث ف�إننا
نعني ما كان يعرفه الأدب العربي من عهدين طويلني؛ عهد القدماء وعهد
املحدثني «يبتدئ عهد القدماء بن�ضوج ال�شعر العربي قبل الإ�سالم بقرن
�أو نحوه ،وينتهي يف �أوائل القرن الثاين؛ فهو ي�شمل الأدب اجلاهلي والأدب
الإ�سالمي :ي�شمل ال�شعراء اجلاهليني والإ�سالميني الذين خا�ض النقاد
فيهم ،وحللوا �أ�شعارهم وميزوا طرائقهم ،وينتهي بعد جرير والفرزدق
بقليل ،ينتهي ب�شاعر كالكميت الأ�سدي� .أما ع�صر املحدثني فبد�ؤه قبيل
قيام الدولة العبا�سية .بد�ؤه يف الواقع من عهد ب�شار ومروان بن �أبي
حف�صة و ُمطيع بن �إيا�س وغريهم من خم�ضرمي الدولتني ،وي�شمل كل
من جاء بعد من ال�شعراء الذين كتبوا بالل�سان العربي»(.)2
وكان من ال�ضروري �أن حت�صل هذه اخل�صومة التي تعك�س تعدد
الآفاق ،ولأن «ال�صراع من طبيعة احلياة التي ت�أبى التوقف واجلمود ،وقد
�شهدت الآداب كلها مثل هذا ال�صراع لأن معناه احلياة واالنطالق»(.)3
ولوال ذلك ما كان هذا الرثاء احلا�صل يف ر�صيدنا النقدي العربي .فهو
حراك �إيجابي ،كان وراء التف�سريات العديدة عن مقومات ال�شعر لدى
ج ـ ــذور العرب ،واالختالفات املمكنة حوله.
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وارتباط ًا بامل�ضمون ال�شعري القدمي ،كمعيـار يحكم زاويـة نظر
مندور ،يتبني بجالء �أن �سبب ميله �إىل ال�شعر القديـم ،اجلاهلي منه
على وجـه اخل�صـو�ص ،هو ميـله �إىل ما ي�صطلح علـيه بالطفـولة الأدبـية
وال�سـذاجــة الغام�ضـة لل�شـعر� ،إذ «�إن خـيـر �أ�شـعار ال�شـعوب ما قــالـته
�أيـام بداوتــها الأولـى حـتى ليخـيل �إلـيـنا �أن ال�شـعـر اجلـيـد ال ت�ستطيعه
�إال النفو�س الوح�شية الغفل القوية ،و�إذا ا�ستطاعه �أحد من املتح�ضرين
فهو يف الغالب رجل �أقرب �إىل الفطرة منه �إىل املدنية العقلية املعقدة،
ولقد يكون يف عنف الرجل البدائي وق�صر مدركاته على معطيات احل�س
و�صوره ما يف�سر تلك الظاهرة»(.)4
وبناء عليه ،نرى يف �إميان مندور ب�أف�ضلية ال�شعر القدمي ،ثقته
الكبرية يف ال�شاعر القدمي الأقدر على تناول م�ضمون �شعري ب�سيط
«ي�ستمد مادته من احلياة مبا�شرة»( .)5و�إذا كان كذلك ،فهو �شعر ي�صدر
«عن طبع»( ،)6على خالف ال�شعر املحدث ال�صادر عن «تقليد وفن»(.)7
وهذه املوازنة النظرية لي�ست �سوى ملمح من مالمح املرحلة النقدية
اجلمالية ،التي كر�س فيها مندور معايري اجلودة ،ك�أ�س�س وا�ضحة
للمفا�ضلة بني مرحلتني كبريتني عرفهما تاريخ ال�شعر العربي« .وبعد،
فنحن يف حاجة �إىل �أن نهم�س .نحن يف حاجة �إىل التوا�ضع ،التوا�ضع
الإن�ساين الأليف القريب �إىل النفو�س .نحن يف حاجة �إىل �أدب �إن�ساين
�صادق خمل�ص ،لأن نفو�سنا يف ظم�أ �إليه ...و�أما الطنطنة ،و�أما �إقحام
�أنف�سنا وعر�ضها يف كل حني على القارئ حتى ميل وينفر ،و�أما احلديث
عما ال جنيده فال»(.)8
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تختلج يف �صدورهم ،ولن يقتدر على ذلك ،لدى مندور� ،سوى ال�شاعر
ال�ساذج «ومن الثابت �أن ال�شعر ال يحتاج �إىل معرفة كبرية باحلياة ونظر
فيها ،بل رمبا كان اجلهل �أكرث مواتاة له وكثريا ما يكون �أجوده �أ�شده
�سذاجة»(.)9
واملالحظ �أن مندورا يعترب ال�شعر اجلاهلي حماكاة ،فارتباط ال�شعراء
بالبيئة الطبيعية والب�شرية كان له �أكرب الأثر يف كتاباتهم� ،إذ «يحق لنا
�أن ننظر يف طبيعة هذا ال�شعر وتطوره فرتى �أنه قد ن�ش�أ منذ جاهليته
الأوىل مطابقا مطابقة عجيبة لنظرية املحاكاة الأر�سططالية»(.)10
و�إذا كان اجلاهليون يحاكون ما يحيط بهم ،ف�إنهم برعوا يف نقل
ذلك �إىل �أ�شعارهم ،لذلك يح�سب مندور �إنتاجهم باملعجزة ،بحيث
ال «نكاد جند له مثيال يف �أدب عاملي �آخر وذلك لفرط دقة املالحظة
وا�ستق�صاء الدقائق عند �شعراء البادية الذين مل يرتكوا فيها �شيئا
�إال �صوره �أدق ت�صوير ،فو�صفوا يف دقة ح�سية بالغة الناقة واحل�صان
وحمار الوح�ش والذئب كما و�صفوا الأطالل والدمن والأثايف وبعر الأرام
واله�ضاب والدروب و�أع�شاب ال�صحراء .وباملثل و�صفوا املر�أة و�صفا
ح�سيا دقيقا وانح�صر غزلهم يف هذا الو�صف»(.)11
وا�ستنادا �إىل ما �سبق ،يحاول مندور �إثبات �صحة نظرية �أر�سطو
التي �أ�شار �إليها ،بدعوى �أن ال�شاعر اجلاهلي م�ضطر ب�شكل �أو ب�آخر �إىل
حماكاة ما هو كائن� ،أو ما يجب �أن يكون� ،أو ما ميكن �أن يكون ،م�ستدال
على قوله ببع�ض �أبيات امرئ القي�س(:)12
مُـهَـ ْفـهَـ َفـ ٌة َبـ ْي َـ�ضـا ُء َغـ ْيـ ُر مُـ َفـا�ضـ ٍة
َتـ َرا ِئـ ُبـهَـا مَـ�صْ ـ ُقـو َلـ ٌة َكـال َّـ�سجَ ـ ْنـجَ ــل
َتـ�صُ ـ ُّد و ُتـ ْبـ ِدي َعـ ْـن � ِأ�سـ ْيـلٍ َو َتـ ََّّتـقــي
ـاظـ َر ٍة ِم ْـن وَحْ ِـ�ش وَجْ ـ َر َة م ُْـطـفِـلِ
ِبـ َن ِ
ـاح ٍـ�ش
�إِ َذا ِهـ ـ َي َنــ�صَّ ـ ْت ـ ُه َو َال مِ ُ
ب ـ َع َّـطــلِ
ج ـ ــذور ِ
وجـ ْي ٍـد َك ِـجـ ْيـ ِدالـ ِّريـ ِم َلـ ْي َـ�س ِبـ َف ِ
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ـاح ـ ٍم
�أ ِث ـ ْيـ ٍـث َك ـ ِق ـ ْنـ ِو الـ َّن ْخـلَـ ِة امل ُ َتـ َعـ ْثكِـلِ
و َفـ ْر ٍع َيـ ِز ْي ُـن الـ َم ـ ْت َـن � ْأ�سـ َو َد َفـ ِ
َغـ َدا ِث ـ ُر ُه م ُْـ�سـ َت ْـ�شـ ِزر ٌَات �إ َلــى الـعُـال
َت ِـ�ضـ ُّل الـ ِعـ َق ُ
ـا�ص ِفـي ُم َثـ َّنى َو ُمرْ�سَ ـلِ
و َك ْـ�شـ ٍـح َل ِـطـي ٍـف َكـالـجَ ـ ِد ْيـلِ خُ َ
مـ�صَّ ر
ـوب ال َّـ�سـ ِق ِّـي الـمُـ َذ َّلـلِ
و�سَ ــاقٍ َكـ�أُ ْن ـ ُب ِ
َوي ُْ�ض ِحي َف ِت ُ
را�شهَا
ن�ؤو ُم ال�ضحَ ى ْمل تنتط ْق ع ـ ْـن ت َف ُّ�ض ِل
يت امل ِْ�س ِك َفو َق ِف ِ
و َتـ ْع ُـطـو ِبـ َر ْخ ٍـ�ص َغـ ْيـ َر َ�شـ ْث ٍـن َكـ َ�أ َّنـ ُه
�أ�سَ ا ِر ْيـ ُع َظـ ْب ٍـي َ�أ ْو مَـ�سَ ـاو ْي ُـك ِ�إ ْ�س ِحـلِ
ُتـ ِـ�ضي ُء الـ َّـظــال َم ِبـالـ ِع َـ�شـا ِء َكـ�أَ َّنـهَا
مَـ َنـا َر ُة ُم ـ ْمــ�سَ ـى ر َِاهـ ٍـب ُم ـ َت ـ َب ـ ِّتــلِ
فال�شاعر امر�ؤ القي�س على الرغم من تناوله �صفات املحبوبة ب�شكل
مبالغ فيه ،فهو �شاعر دقيق الو�صف� ،أ�صيل يف تعبريه� ،إذ حاكى املثل العليا
للجمال ،حيث «ي�صف احلبيبة خالل مغامرة ح�سية ب�أنها بي�ضاء خفيفة
حلم البطن �ضامرة اخل�صر م�صقولة الرتائب كاملر�آة ،طويلة اجليد
كالظبية يف غري فح�ش �أي يف غري �إ�سراف ،كما ي�صف �شعرها الأ�سود
الفاحم الذي يغطي ظهرها وقد ع�صقت بع�ضه فوق ر�أ�سها و�أر�سلت
بع�ضه ،وي�صف لني �ساقها وطراوته التي ي�شبهها بالنبات الرخ�ص
الذي ينمو يف ظل النخيل وي�سقيه املاء ،ويف النهاية ي�صف عطرها وما
تتقلب فيه من نعمة يدلل عليها ب�أنها ن�ؤوم ال�ضحى ال متتطق يف ال�صباح
مالب�سها اخلفيفة لتعمل ،بل لتتخفف ،كما يدلل عليها بطراوة �أناملها
ونعومتها �ش�أن املرتفات و�أخريا ب�إ�شراق وجهها الذي يلوح وقت الع�شاء
ك�أنه م�صباح راهب متبتل يف �صومعته»(.)13
ويف مقابل الو�صف احل�سي ،عرف العرب «الغزل العاطفي ولواعج
الغرام ب�شكل انفعايل لدى ال�شاعر ،لكن ذلك مل يظهر �إال بعد ظهور
الإ�سالم ،وبالأخ�ص يف بيئة احلجاز املرتفة يف الع�صر الأموي ،حيث
ظهر الغزل العذري عند املجنون وقي�س بن ذريح وجميل بن معمر وابن
ج ـ ــذور
قي�س الرقيات وكثري عزة»(.)14
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وب�صرف النظر عن االختالف املوجود بني ال�شعر اجلاهلي وال�شعر
الأموي ،باعتبار الأول تطغى عليه املحاكاة �أو الو�صف احل�سي ،والثاين
وليد التجربة العاطفية ،ف�إن مندورا را�ض بهما ،باعتبارهما �أفقا �إنتاجيا
واحدا� ،شكال ،معا ،قيمة فنية وتاريخية «والذي ال �شك فيه �أن ال�شعر
اجلاهلي كان �أ�صدق ال�شعر يف التعبري عن بيئته ومثلها العليا نابعا عن
طبع �أ�صيل حتى لنح�سبه هو وال�شعر الأموي خري ما �أنتج العرب القدماء
من �شعر من الناحية الفنية اخلال�صة»(.)15
ثانياً :معيار ال�صورة ال�شعرية:
بالإ�ضافة �إىل املعيار ال�سابق املتعلق بامل�ضمون ال�شعري ،كان مندور
ي�ضع الت�صوير معيارا ثانيا ،يف�صل به بني جودة ال�شعر املتمثل يف ال�شعر
القدمي ،ورداءة ال�شعر املحدث ،لأن ال�صورة الفنية لديه �أمر مهم
و�ضروري ،بل ركن من �أركان ال�شعر� ،إذ هي «قدرة عجيبة على البوح
والإيحاء يتقا�صر لديها خطو التعبري املجرد؛ وذلك لأنه من الثابت �أن
العبارة احل�سية �أغنى بقوة رمزها ،وما يرقد حتتها من احتماالت� ،أو ما
ت�ستدعي من �إح�سا�سات وخواطر من العبارة املجردة التي ال متلك عادة
غري حممولها املحدد»(.)16
وهو ما ال �شك فيه ،حيث �إن كل �شاعر ملزم بلغة �شاعرة ال متت
ب�صلة �إىل لغة احلديث اليومي ،لكن الت�صوير املقبول لدى مندور ،وهو
ما يجده عند ال�شعراء القدامى ،يجب �أن يكون قريبا يك�شف متاهي
ال�شاعر مع ال�شيء املو�صوف ،كيف ال ،وال�شعراء القدامى بالن�سبة له
�أهل بيان عن �سليقة وفطرة.
ويف املقابل ،كان مندور كثري النفور من الو�سائل البديعية التي
انت�شرت ب�شكل فيه من الإفراط ما يجعل ال�شعر بعيدا عن ال�صدق
ج ـ ــذور والطبع« ،وما هي �إال حم�سنات لفظية �أو طريقة من طرق التفكري الذي
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يغلب عليه العقم� .إنها �أ�شياء لي�ست من جوهر ال�شعر وال هي حتمية فيه،
و�إنه و�إن تكن هناك جمان�سات ومطابقات جميلة موفقة دالة ،فالذي ال
ريب فيه �أن ال�شعراء القدماء ،وهم �أ�ساتذة ال�شعر العربي ،ومل يق�صدوا
�إليها وال بحثوا عنها وال اتخذوا منها مذهب ًا»(.)17
وك�أن مندور ي�شري �إىل �أن املح�سنات البديعية التي انت�شرت زمن
العبا�سيني ،كانت �سببا يف ظهور التكلف و ن�ضوب ماء الأدب« ،واملالحظ
�أنها مل تلبث �أن جففت ينابيع الأدب وخرجت به �إىل ال�صنعة العقيمة،
�إذ �أخذ الأدباء وال�شعراء ي�ستخدمون تلك الأوجه ليحلوا بها �أ�سلوبهم.
و كانت النتيجة �أن �ضاع من الأدب كل �إح�سا�س �أو فكر �أو فن �صحيح،
وغلبت اللفظية والتكلف حتى �أماتت الأدب .وظلت تلك الكارثة م�ستمرة
�إىل �أن ظهرت نه�ضتنا احلديثة»(.)18
ويت�ضح هذا الأمر �أكرث ،عند �سوقه �أمثلة �شعرية للقدامى و�أخرى
للمحدثني يك�شف فيها عن حقيقتها الفنية ،بل وجودة الت�صوير فيها.
منها موازنته بني امرئ القي�س الذي يقول(:)19
َل َدى َو ْك ِرها ،ال ُع َّنابُ وا َ
ك���أَ َّن ُق ُلوبَ َّ
الطيرْ ِ  ،ر َْطباً ويا ِب�ساً،
حل� َش ُف البايل
وقول ب�شار بن برد(:)20
ؤو�سهِم
و�أ���س��ي��ا َف�� َن��ا ل��ي�� ٌل ت��ه��اوى ك��واك�� ُب�� ُه
ك����أ َّن مُثا َر النقع ف��و َق ُر� ِ
فبعد قراءة فاح�صة للبيتني انتهى به الأمر �إىل ا�ستح�سان �شعرية
امرئ القي�س ،وهو ما يفهم من قوله�« :إن امر�أ القي�س مل يذهب بعيدا
و�إمنا طلب �إىل حوا�سه امل�ألوفة و�إىل حياته الراهنة �أن ت�أتيه بهذا الت�شبيه
ال�صادق القريب ،ت�شبيه قلوب الطري التي افرت�ستها العقاب بالعناب
واحل�شف البايل ،العناب للقلوب الرطبة واحل�شف للجافة»(.)21
�أما «ت�شبيه ب�شار التمثيلي كما يقولون فرناه ي�شبه النقع وقد انعقد
فوق الر�ؤو�س وال�سيوف ت�ضرب بالليل تتهاوى كواكبه ،وب�شار مل ير الليل ج ـ ــذور
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النف�س �صورة ما ،ونحن ال نكاد نت�صور ليال ت�سقط جنومه في�شبه ذلك
معركة ترتفع فيها ال�سيوف ،ثم ت�سقط مربقة و�سط النقع املثار ،وال
كذلك ت�شبيه امرئ القي�س»(.)22
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وال نعتقد �أن ما ذهب �إليه مندور ي�صح يف اخللق ال�شعري� ،إذ لي�س
من ال�ضروري �أن يكون ال�شاعر مب�صرا حتى ينظم �شعرا بالغ الت�أثري،
كما احلال لدى ب�شار ،لذلك فنحن نرى يف البيت روعة ت�صويرية ال مثيل
لها ،بل �ضاهى امر�أ القي�س ،حيث فيه «من الف�ضل ومن كرم املوقع ولطف
الت�أثري يف النف�س ما ال يقل مقداره ،وال ميكن �إنكاره ،وذلك لأنه راعى ما
مل يراعه غريه وهو �أن جعل الكواكب تهاوى ف�أمت ال�شبه ،وعرب عن هيئة
ال�سيوف وقد �سلت من الأغماد وهى تعلو وتر�سب ،وجتيء وتذهب ،ومل
يقت�صر على �أن يريك ملعانها يف �أثناء العجاجة  ..وكان لهذه الزيادة التي
زادها حظ من الدقة جتعلها يف حكم تف�صيل بعد تف�صيل .وذلك �أنا و�إن
قلنا �إن هذه الزيادة  -وهي �إفادة هيئة ال�سيوف يف حركاتها � -إمنا �أتـت
يف جملة ال تف�صيل فيها ف�إن حقيقة تلك الهيئة ال تقوم يف النف�س �إال
بالنظر �إىل �أكرث من جهة واحدة ،وذلك �أن تعلم �أن لها يف حال احتدام
احلرب واختالف الأيدي ،بها يف ال�ضرب ،ا�ضطراب ًا �شديد ًا ،وحركات
ب�سرعة ،ثم �إن لتلك احلركات جهات خمتلفة ،و�أحوا ًال تنق�سم بني
االعوجاج واال�ستقامة واالرتفاع واالنخفا�ض و�إن ال�سيوف باختالف هذه
الأمور تتالقى وتتداخل ويقع بع�ضها يف بع�ض ،وي�صدم بع�ضها بع�ضا .ثم
�إن �أ�شكال ال�سيوف م�ستطيلة ،فقد نظم هذه الدقائق كلها يف نف�سه ،ثم
�أح�ضرك �صورها بلفظة واحدة ونبه عليها ب�أح�سن التنبيه و�أكمله بكلمة
ج ـ ــذور وهي قوله (تهاوى) لأن الكواكب �إذا تهاوت اختلفت جهات حركاتها وكان
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لها يف تهاويها تواقع وتداخل ثم �إنها بالتهاوى ت�ستطيل �أ�شكالها ،ف�أما �إذا
مل تزل عن �أماكنها فهي على �صورة اال�ستدارة»(.)23
ومل يكتف مندور بتلك املقارنة ،بل راح ي�أتي ب�شواهد �شعرية �أخرى
يثبت من خاللها ،جودة الت�صوير الفني لدى ال�شعراء القدامى ،بالنظر
�إىل ال�شعراء املحدثني ،كاملوازنة التي �أقامها بني قول النابغة يف اعتذاره
للنعمان(:)24
َو�إِن ِخ ُلت �أَ َّن املُن َت�أى ع َ
وا�س ُع
َف���إِ َّن َ��ك َكاللَـيلِ ا َّل��ذي ُه�� َو مُد ِركي
َنك ِ
��������د �إِ َل����ي����ـ َ
مَ ُ
����ك َن��������وا ِز ُع
َخطـاطي ُـف حُ جْ ٌن يف ِحبالٍ مَتي َن ٍة
ت������� ُّد ِب���ـ���ه���ا َ�أي ٍ
وقول َ�س ْل ُم اخلا�سر يعتذر للمهدي(:)25
و�أن َ
���ا����س ك�� ِّل��ه��م
�����ت ذاك مب��ـ��ـ��ا ت����أت���ي وجت��ت��ن��بُ
� يّإن �أع������و ُذ ب��خ�ير ال��� َّن ِ
و�أَن َ����ت ك��ال�� َّدهْ�� ِر مَ�� ْب�� ُث��وث��اً حبا ِئ ُلـ ُه
وال�� َّدهْ�� ُر ال َم ْلجَ �أٌ ِمنه وال َه��رَبُ
ـاح َي ٍة م��ا ف��ا َت َ��ك َّ
و َل��� ْو مَ��لَ�� ْك ُ��ت ِع��ن��ا َن ال�� ِّري ِ��ح �أَ�ْ��ص��ر ُف�� ُه
الطـلَبُ
يف ُك��ـ�� ِّل ن ِ
وي�ست�شف مندور من ذلك �أن «النابغة مل يذهب بعيدا ليدل على
قدرة النعمان ،بل نظر �إىل الليل الذي يدركنا جميعا �أينما كنا ف�شبهه به،
فجاء ت�شبيها �صادقا قريبا قويا ،وهو يح�س بظالم الليل وما فيه من هول
يعرب عما يف نف�سه من خوف فوق تعبريه عن �سطوة النعمان ،وهو يعود
فيج�سم وقوعه املحتوم يف يد امللك الذي �أوعده ،وقد نظر حوله فر�أى
الدلو معلقة باخلطاطيف احلجن ال ت�ستطيع منها �إفالت ًا ،وما على املاحت
�إال �أن يجذبها �إليه لت�أتيه ،فخفت قريحته الأ�صيلة �إىل ت�شبيه موقفه من
النعمان بهذه الدلو .وتلك �صورة ح�سية وا�ضحة م�ألوفة لكل عربي ،وهي
ب�سبب الألفة قوية الداللة مثرية لكثري من املعاين والإح�سا�سات»(.)26
ويف مقابل هذه ال�صورة احل�سية ال�صادقة ،ي�أتي اخلا�سر الذي
«�أمعن يف التجريد فا�ستبدل الليل بالدهر ،والليل �شيء نعرفه جميع ًا،
و�أما الدهر ف�شيء جمرد غام�ض ال يثري يف نفو�سنا �شيئا حمددا ،وكذلك ج ـ ــذور
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ا�ستبداله (خطاطيف حجن)بــ(ولو ملكت عنان الريح)فهذا فر�ض
ال ميكن �أن ينه�ض (للخطاطيف) التي يعرفها ال�سامع ويرى �صورتها
ويدرك داللتها»(.)27
ومن ثم فالت�صوير احل�سي لدى مندور معيار �أ�سا�س للتمييز بني
جودة ال�شعر ورداءته ،وهو ما يربر امليل ال�شديد �إىل ال�شعر القدمي.
كما �أن الت�صوير قائم لدى ال�شعراء القدامى على وظيفته التعبريية،
فال�صورة تلخ�ص الأكوان الداخلية لدى ال�شاعر ،كما احلال لدى ال�شاعر
ذي الرمة� ،إذ يقول(:)28
حل�صَ ى وا َ
بلَ ْق ِط ا َ
عَ��� ِ��ش�� ًي�� َة مَ���ايل ِح��ي��ل�� ٌة َغ�ْي�ررْ َ �أَ َّن�� ِن��ي
أر�ض ُم َول ُع
خل ِّط يف ال ِ
م��و ا َ
خل َّ��ط ث َّم �أعي ُد ُه
ب���ك��� ِّف���يَ ،وال���� ِغ���� ْرب����اَ ُن يف ال�������دا ِر و ُِّق���ـ���ـ��� ُع
�أَ ُخ��ط ُ و�أَ حْ ُ
يعلق مندور على ال�صورة الواردة يف البيتني �أعاله ،بقوله« :فنجد
�شاعر ًا قدمي ًا كذي الرمة يلج�أ �أحيان ًا �إىل التعبري عن جتربته العاطفية
وحالته الوجدانية �إىل طريق ال�صورة بدال من التعبري املبا�شر فقد ي�أتي
يوما �إىل ديار احلبيبة فيجد الأهل قد رحلوا عن الديار وتركوها قاعا
�صف�صفا فال ي�صرخ وال يولول وال يبكي وال ي�ستبكي ،بل يكتفي يف التعبري
عن وجدانه ب�صورة رمبا تكون وقعت له فع ًال ،ورمبا يكون قد ا�ستمدها
من طاقاته الت�صويرية ،ولكنها يف احلالتني قوية الداللة �شديدة الإيحاء
كما �أنها جتمع بني عمق التعبري الفني وبني الت�صوير اجلمايل ،وبذلك
ت�شبع حاجاتنا العاطفية و�إح�سا�سنا اجلمايل»(.)29
وال نعتقد �أن الت�صوير احل�سي يفوق الت�صوير التجريدي ،لأن
مدار ال�ش�أن يف االقتدار على الت�صوير ،ب�صرف النظر عن م�صادره،
�أما اعتماد اجلاهليني على احلوا�س �أكرث فمرد ذلك �إىل �آثار الفطرة،
خالفا للعبا�سيني الذين ي�صدرون عن �آثار احل�ضارة« ،فو�ضوح �أ�شعار
ج ـ ــذور اجلاهليني وب�ساطتها مرده �إىل ب�ساطة حياتهم وخلوها من التعقيد.
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وغلبة الإغراب والتجريد على �أكرث �أ�شعار املحدثني مرده �إىل حت�ضر
حياتهم ،وميلها �إىل التعقد ،ومن ثم ف�إن ميل معظم املحدثني �إىل
الإغراب والتجريد والتعقيد مل يكن �أثرا من �آثار الفطرة بقدر ما كان
�أثرا من �آثار احل�ضارة»(.)30
ومن جهة �أخرى ،يرف�ض مندور تقنني الت�صوير ،وترك احلرية
لل�شاعر «وتلك روح �إن �صحت يف النحو �أو العرو�ض �أو غريهما من العلوم
التي حتكم اللغة �أو ال�شعر من ناحية ال�صحة ،ف�إنها ال ميكن �أن متتد �إىل
الفن دون �أن تقتله(� ،)31أي رف�ض اجرتار ما ر�سمه القدامى ،كالت�شبيهات
التي انت�شرت بني ال�شعراء منها ت�شبيه اجلواد بالبحر واملطر ،وال�شجاع
بالأ�سد ،واحل�سن بال�شم�س والقمر ،وال�سهم املا�ضي بال�سيف ،وعايل
الرتبة بالنجم ،واحلليم الرزين باجلبل .فهي «من الت�شبيهات املبتذلة
التي ف�شت يف الأدب العربي كداء ع�ضال»(.)32
وثمة �شواهد �شعرية �أخرى ل�شعراء �أمويني ،يدرجها مندور �ضمن
الكتابة ال�شعرية التي تتوافر على مقومات اجلودة ،لأن �أ�صحابها �أبانوا
ب�صدق عن مكنوناتهم ،من خالل الت�صوير الدقيق ،من جملتها قول
جمنون ليلى(:)33
ب���ل���ي���ل���ى ال�����ع�����ام�����ري�����ة �أو ي��������را ُح
ك������أ َّن ال��ق��ل��بَ ل��ي��ل�� َة ق���ي��� َل ُي��� ْغ��� َدى
ق�����ط�����ا ٌة غ����� َّره�����ا ������ش ٌ
تجُ�������اذ ُب�������ه َوق���������� ْد ع����ل���� َق ا َ
جل�����ن�����ا ُح
�����رك ف���ب���ات ْ���ت
وقوله �أي�ض ًا(:)34
َودَا ٍع َدعَا �إ ْذ نحْ ن با َ
َفه َّي َج �أح���زا َن ال��ف���ؤا ِد وم��ا َي�� ْد ِري
يف من م ًنى
خل ِ
�أط��ا َر ِبلبي طائراً ك��ا َن يف �صَ ْد ِري
�يره��ا َف�� َك��� َأنمّ��ا
دعَ���ا ب��ا� ْ��س��م ل��ي��لَ��ى غ َ
كثي عزة(:)35
وقول ِرّ
و�أد َن��� ْي��� ِت��� ِن���ي ح��ت��ى �إذا م��ا ملكتني
ِب َقوْلٍ ي َِح ُّل ا ْلعُ�صْ َم �سَ ـهْـ َل الأَب َِاط ِح
���ادرت ب�ين اجل��وان ِ��ح ج ـ ــذور
جتافيــت عني حتى ال يل ح ـ ـ ـيـلـة
���ادرت م��ا غ ِ
وغ ِ
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لكن مندور ًا مل يقدم قراءة نقدية يثبت من خاللها مدى توفيق
ال�شاعر الأموي ،وقد اكتفى ب�إ�شادة قراءة عبدالقادر املازين ،الذي
�أعجب هو �أي�ضا ببيتي كثري عزة «هذان بيتان لي�س فيهما معنى رائع
وال فكر دقيق ،لكنهما ي�صفان حال قائلهما �أبلغ و�صف ويتغلغالن �إىل
النف�س تغلغل املاء �إىل كبد امللتاح ،و�إمنا يرجع الف�ضل يف ذلك �إىل قوة
اخليال ،و�شرح ذلك �أن ال�شاعر مل يتجاوز الإ�شارة يف بيتيه �إىل التبيني.
والتلميح �إىل الت�صريح .فذكر الدل ومل يذكر كيف دلها ،و�أن يكن مثل
لك فعله وت�أثريه وقال (وخلفت ما خلفت بني اجلوانح) ،ومل يقل ماذا
خلفت ،فرتك بذلك م�ضطرب ًا وا�سع ًا من اخليال ليت�صور لطف دلها
و�سحره وفتنته و�صبابة ال�شاعر و�شغفه وحرقته ،و�سائر ما ينطوي حتت
قوله (وخلفت ما خلفت) فجاءا بيتني كلما زدتهما نظر ًا وترديد ًا زاداك
جما ًال وح�سن ًا .ولو �أن ال�شاعر �أراه الإحاطة بجميع ما خلفت ،لكلف نف�سه
�أمر ًا �شديد ًا �إذا النت لها جوانبه كان ا�ستيعابه هذا قيدا للخيال وحمال
ثقيال يرزح حتته وينوء به ،لأن ال�شعر يلذ قارئه �إذا كان للمعاين التي
يثريها يف ذهن القارئ يف كل �ساعة جتديد ويف كل حلظة توليد ،ف�أما
ما ي�أخذ على اخليال مذهبه وال يرتك له جماال فهذا هو الغث الذي ال
خري فيه»(.)36
وا�ستنادا �إىل تلك ال�شواهد ال�شعرية ،نرى مندورا ما يزال مت�شبثا
بعمود ال�شعر العربي ،الذي كان مرجعا للف�صل بني الأ�شعار عند �أن�صار
ال�شعر القدمي ،حيث �إننا جندهم ،فيما يتعلق بالت�صوير ،يلحون على
املقاربة يف ال�شبيه ومنا�سبة امل�ستعار منه للم�ستعار له «�إنهم كانوا
و�صحته ،وجزالة اللفظ وا�ستقامته ،والإ�صابة
يحاولون �شرف املعنى َّ
يف الو�صف  -ومن اجتماع هذه الأ�سباب الثالثة كرثت �سوائر الأمثال،
و�شوارد الأبيات  -واملقاربة يف الت�شبيه ،والتحام �أجزاء النظم والتئامها
ج ـ ــذور على تخ ٍري من لذيذ الوزن ،ومنا�سبة امل�ستعار منه للم�ستعار له ،وم�شاكله
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اللفظ للمعنى ،و�شده اقت�ضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما ،فهذه
�سبعة �أبواب هي عمود ال�شعر ،ولكل باب منها ِم ْعيار»(.)37
وال�ش�أن ذاته لدى مندور� ،إذ كان يعتد باال�ستعارة املنا�سبة ،ويعتربها
«�أمر ًا �أ�صي ًال يف ال�شعر ،بل نكاد نقول �إنها خيوط ن�سجه وهي منه
كالنحو من اللغة ،وكما اطردت اللغات قبل �أن يعرف متكلموها القواعد
ويفطنوا �إىل وجودها ،كذلك �صدر ال�شعر �أن اال�ستعارة بفطرتهم دون
معرفة نظرية وال وعي حتليلي لطرق ا�ستعمالها ،ولهذا جاءت معظم
اال�ستعارات القدمية �صادقة لأن ملكة ال�شعر انتزعتها من طبائع الأ�شياء،
�أو على الأ�صح لأن الأ�شياء �أملتها على ال�شعراء دون �أن (ي�صنعوا) هم
�شيئ ًا»(.)38
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،فال�شواهد ال�شعرية التي ا�ستح�ضرها مندور
لتربير �أف�ضلية ال�شعر القدمي على ال�شعر املحدث ،ت�ؤكد مدى �إميانه
بامل�ضمون ال�شعري ذي ال�صلة بعوامل املتلقي ،وعلى اقتناعه بالت�صوير
ال�صادق القريب ،وتلك معايري اعتمدها للف�صل يف اخل�صومة الدائرة
بني القدماء واملحدثني .لذلك فاندماج �أفق توقعه مع ال�شعر القدمي لي�س
تع�صب ًا ،و�إمنا لأنه يتما�شى واملعايري التي ر�سمت �أفق توقعه ،باعتباره
ناقد ًا حمدث ًا ،ات�سعت خرباته القرائية بفعل انفتاحه على الثقافات
املتعددة ،العربية منها ،والغربية.

243

ن�أتي يف هذا املطلب �إىل الك�شف عن �أفق توقع الدكتور حممد مندور،
عند تلقيه لل�شعر املحدث الذي كان �أحدث �ضجة كبرية ،و�سط النقاد
القدامى ،بل وامتد ذلك �إىل الع�صر احلديث ،لرنى دواعي ت�أرجح هذا
ال�شعر اجلديد ،بني ا�ستجابتني ،الأوىل متثل االندماج ،والثانية متثل
التعار�ض ،و�إىل هذه الأخرية ينتمي قارئنا مندور ،حيث رف�ض رف�ضا ج ـ ــذور
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قاطعا �أن يكون ال�شعر املحدث ،بديال �إنتاجيا لل�شعر العربي القدمي.
وبالنظر �إىل م�ؤلفاته وما تت�ضمنه من قراءات لل�شعر املحدث� ،سنكتفي
ب�أفقي �إنتاجني اثنني� ،أولهما لأبي نوا�س والثاين لأبي متام.
�أو ًال� :أفق �إنتاج �أبي نوا�س:
ي�سري مندور يف الطرح الذي يقول ب�أن كل حماوالت ال�شعراء قبل
�أبي متام مل تكن م�ؤهلة �إىل قيام معارك نقدية ب�ش�أنها ،و�أجدرها
حماولة �أبي نوا�س التي ظلت حبي�س ديوانه� ،إذ �إن «دعوته مل تكن من
الناحية الفنية �ضرورة حتمية ،وبخا�صة و�أنها مل تعد �أن تكون حماذاة
لل�شعر القدمي ،واملحاذاة �أخطر من التقليد ،وذلك لأننا كنا نفهم �أن
ندعو �إىل نوع جديد من ال�شعر ،و�أما �أن يحافظ على الهياكل القدمية
للق�صيدة م�ستبدال ديباجة ب�أخرى و�أن يدعو �إىل احلديث يف مو�ضوعات
ال ت�ستطيع �أن حترك نفو�س اجلميع فذلك ماال ميكن �أن يعترب خلقا ل�شعر
جديد»(.)39
وهـو مـا يفـيد �أن �أبا نـوا�س لـم يوفـق �إىل جتاوز حقيقي لأفـق الإنتـاج
النـ�صي امل�ألـوف لدى اجلـمهور ،لعـدم قدرتـه على الإتـيان باجلديد
الفعلي� ،أما مو�ضوعي «التغني باخلمر �أو التغزل باملذكر»( ،)40فال قيمة
لهما ،بل هما م�ضمونان ،كما يراهما مندور� ،شاذان تافهان ،ال ميكن
اعتبارهما بديال م�ضمونيا ،والدليل لديه �أنهما من امل�ضامني التي ال
ت�ستطيع «�أن تبعث يف النفو�س تلك الأ�صداء الإن�سانية الوا�سعة التي البد
منها» كما �أن «دعوته (�أبي نوا�س) كانت م�شوبة بروح ال�شعوبية والغ�ض
من �ش�أن العرب وتقاليد العرب»(.)41
�أ�ضف �إىل ذلك� ،أن �أبا نوا�س نف�سه «مل ي�ساير مذهبه �إىل النهاية،
بل كان يعود يف مدائحه �إىل مذاهب القدماء تر�ضية ملمدوحيه و�ضمان ًا
ج ـ ــذور لنوالهم»( .)42فعلى الرغم مما حتقق لأبي نوا�س الذي كان «هداما للقدمي
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يف خمرياته ،م�ؤ�س�سا للجديد يف مدائحه ،وكانت عقيدته �أن ال�شعر يجب
�أن يكون مظهر ًا للحياة ،و�صورة للمجتمع ،و�أن ال�شعراء يجب �أن يعي�شوا
يف احلا�ضر ال يف املا�ضي ،ويف الواقع ال يف الذكريات ،و�أن ي�صوروا ماهم
فيه ال ما ميدهم به اخليال؛ فال هند وال ليلى ،وال جند ،وال الآراك ،وال
تلك الأ�سماع والبقاع التي توا�ضع عليها اجلاهليون والإ�سالميون»(.)43
ف�إنه مل يحظ باعرتاف مندور لكونه مل يحدث ثورة حقيقية يف جمال
الكتابة ال�شعرية ،مت�أثر ًا يف ذلك ،مرة �أخرى ،ب�أ�ستاذه طه �أحمد �إبراهيم،
الذي قال �إن �أبا نوا�س «يريد �أن ي�ضع ال�شعراء يف احلا�ضر ،وهذا ح�سن،
ولكنه مل يوفق �إىل ذلك ومل ي�ستطع هو و�أن�صاره من املحدثني �أن يخلقوا
جديدا .فانتقال ال�شعر من البادية �إىل احلا�ضرة كان البد �أن يحدث
هوة بني القدماء واملحدثني ،وت�أثر ال�شعر ت�أثر ًا طبيعي ًا بالبيئة كان البد
�أن يزيد يف تلك الهوة»(.)44
وهو الأمر الذي ا�ستبعد �أن تن�ش�أ اخل�صومة حول �شعر �أبي نوا�س،
لأن �شعره لي�س فيه ثورة جمالية قادرة على ا�ستبدال ال�سنة الإبداعية
التقليدية� ،أو ما ي�سمى بعمود ال�شعر العربي ،ثم تغيري �أفق انتظار
اجلمهور ،و�إمنا ما فعله ،فقط� ،أنه قد «�سلك بال�شعر طريقا �أكرث مالءمة
للحياة احل�ضرية اجلديدة»(.)45
ويظهر ت�أثر مندور بطه �أحمد �إبراهيم وا�ضح ًا ،فهو الآخر ينفي
�أن يت�أ�س�س الأفق الإنتاجي اجلديد باالعتماد على ما حتقق من تغيريات
على م�ستوى ال�صياغة «فما التجديد �إال يف اجلوهر ،ما التجديد �إال يف
ا�ستبدال �أ�صول ال�شعر القدمي ب�أ�صول غريها .ف�إما �أن حتتفظ باجلوهر،
ونبدل يف العر�ض فلي�س ذلك يف �شيء .ولهذا كان موقف �أبي نوا�س واهي ًا
متعار�ض ًا يذم القدماء وهو قدمي ،وين�صر املحدثني ويحتذي �أ�سالفهم يف
الأ�سلوب والأغرا�ض ال�شعرية .وما جاء به من التجديد كان يف العادات ج ـ ــذور
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�أكرث منه يف الأدب ،كان انحال ًال لل�صفاء القدمي ال ا�ستحالة .فالفن هو
هو؛ والأغرا�ض والت�شبيهات واال�ستعارات ،كل �أولئك مكرر معاد ،مل يخلق
املحدثون �شيئ ًا و�إذا كانت هناك فروق بينهم وبني القدماء ف�إمنا ترجع
�إىل الألفاظ وحدها ،لأن املحدثني غريوا ظاهر ال�شعر لي�ضعوا الأفكار
القدمية يف �صياغة جديدة؛ غريوا الظاهر فقط ،ف�شعرهم هو ال�شعر
القدمي مغطى م�ستور ًا»(.)46
ومن جهة �أخرى ،يرجع مندور انت�شار �شعر �أبي نوا�س ،بني القراء
يف ذلك الع�صر ،رغم ما يت�ضمنه من تغيريات مقارنة ب�شعر الأوائل� ،إىل
«احلوادث ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية التي طر�أت على حياة العرب
قد غريت من روح ال�شعر و�أ�ساليبه و�آفاقه ،فرنى الرفاهية واحلرمان من
امل�ساهمة يف احلياة ال�سيا�سية العامة يقودان احلجازيني �إىل غزل ماجن
�أو عفيف خمتلف املعاين عما عهده اجلاهليون ..وجاء الع�صر العبا�سي
وانتقلت اخلالفة من دم�شق �إىل بغداد ،فجاور العرب الفر�س و�أخذوا
بح�ضارتهم الناعمة املرهفة فجدت يف ال�شعر فنون مل ي�ألفها اجلاهليون
�إال مبقدار ك�أ�شعار املجون واخلمر� ،أو مل ي�ألفوها �أ�صال كالغزل باملذكر
»(.)47
ولي�س هذا اعرتاف من مندور ب�أن كل امل�ستجدات املفرو�ضة بالبيئة
اجلديدة ميكن �أن حتدث منعرج ًا يف م�سار ال�شعر العربي ،بل هي فقط
تف�سريات تتما�شى ومقوالت املنهج التاريخي كما يطرحها جو�ستاف
الن�سون� .أما رف�ض �شعر املولد �أبي نوا�س ،فلم يكن رف�ض ًا نقديا فقط،
�إمنا كان رف�ض اللغويني �أي�ض ًا ،الذين رف�ضوا �شعر املولدين جملة
وتف�صيال ،لأنه ظهر يف فرتة زمنية كان العرب قد اختلطوا بغريهم،
وبالتايل ي�صعب معه التمييز بني اللفظ الف�صيح واللفظ الأعجمي .وهنا
ج ـ ــذور يظهر دافع اللغويني يف �إق�صاء كل �شعر حمدث� ،إذ «ب�سالمة تلك اللغة
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يتوقف فهمهم مل�صادر دينهم وهو �أعز ما ميلكون ،ولذا حر�ص علما�ؤهم
على تدوين ال�شعر القدمي يتخذونه حجة يف تف�سري القر�آن واحلديث،
ومل يكن ي�شغلهم �إذ ذاك جمال ذلك ال�شعر قدر ما غلتهم �صالحيته
لال�ست�شهاد ،فات�صال ال�شعر بالدين هو ال�سبب الأكرب يف االنت�صار للق
دمي»(.)48
وال نريد تع�صب ًا �إىل هذا �أو ذاك ،لأن لكل جتربة �شعرية قراء
معجبني بها ،وح�سبنا يف هذا املقام ،املوازنة التي و�ضعها الناقد
ابن ر�شيق بني ال�شاعر القدمي وال�شاعر املحدث «و�إمنا مثل القدماء
واملحدثني كمثل رجلني :ابتد�أ هذا بنا ًء ف�أحكمه ،و�أتقنه ،ثم �أتى الآخر
فنق�شه وز َّينه ،فال ُكلفة ظاهرة على هذا و�إن َح ُ�سن ،والقدرة ظاهر ٌة
على هذا و�إن خ�شن .وقال �أبو حممد احل�سن بن علي بن وكيع ،وقد ذكر
�أ�شعار املو َّلدين� :إمنا تروى لعذوبة �ألفاظها ،ورقتها ،وحالوة معانيها،
وقرب م�أخذها ،ولو �سلك املت�أخرون م�سلك املتقدمني يف غلبة الغريب
على �أ�شعارهم ،وو�صف املهامه والقفار ،وذكر الوحو�ش واحل�شرات ،ما
رويت ،لأن املتقدمني �أوىل بهذه املعاين ،وال�سيما مع زهد النا�س يف الأدب
ْ
تكتب �أ�شعارهم لقربها من الأفهام.
يف هذا الع�صر وما قاربه ،و�إمنا ُ
اخلوا�ص يف معرفتها كالعوام ،فقد �صار �صاحبها مبنزلة ال�صوت
و�أن
َّ
املُطرب ،ي�ستميل � َّأمة من النا�س �إىل ا�ستماعه ،و�إن جهل الأحلان ،وك�سر
الأوزان؛ وقائل ال�شعر احلو�شي مبنزلة املغني احلاذق بالنغم ،غري
املطرب ال�صوتُ :يعر�ض عنه �إال من عرف َف ْ�ضل �صنعته»(.)49
ومن املفرو�ض �أن نقبل ما ي�أتي من ال�شعراء املحدثني من �شعر فيه
ب�صمات بيئتهم احل�ضارية ،وهو �أمر طبيعي �أن يختلف مع بيئة البداوة،
لأن «التميز بني ال�شعر اجلاهلي وال�شعر املحدث بد�أ يظهر بو�ضوح بني ج ـ ــذور
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�إثر انتقال العرب بعد الإ�سالم من طور البداوة �إىل طور احل�ضارة ،ومن
حياة يعمها القلق وعدم اال�ستقرار وال�شظف وامل�سغبة� ،إىل حياة م�ستقرة
ناعمة ،يظللها الرثاء والرتف املادي والعقلي»(.)50
و�إذا كان مندور يدعو �إىل االنتقال اجلمايل احلقيقي ،ف�إنه يرف�ض
الدعوات التي تقول ب�ضرورة اتباع ال�شعراء املحدثني ملذهب الأوائل،
كما دعا �إىل ذلك ابن قتيبة بقوله« :ولي�س ملت�أخر ال�شعراء �أن يخرج عن
مذهب املتقدمني ،فيقف على منزل عامر �أو يبكي عند م�ش ِّيد البنيان لأن
املتقدمني وقفوا على املنزل الداثر والر�سم العايف� ،أو يرحل على حمار
�أو بغل �أو ي�صفهما لأن املتقدمني رحلوا على الناقة والبعري�.أو َير َد املياه
العذاب اجلواري لأن املتقدمني وردوا على الأواجن َّ
الطوامي� .أو يقطع
ِ
منابت الرنج�س والآ�س والورد لأن املتقدمني ج َر ْوا على قطع
�إىل املمدوح َ
)
حلنوة والعرارة»(51
.
منابت ال�شيح وا َ ِ َ َ
وعدم اعرتاف مندور بهذا اجلديد الذي يبقى يف دائرة التقليد لي�س
لعدم �شعرية امل�ضامني التي �أرادها ابن قتيبة ،و�إمنا النعدام ال�صدق
لدى قائليها املحدثني« ،ف�إننا و�إن كنا ن�سلم معه ب�أن البكاء على الأطالل
وا�ستيفاء ال�صحب وذكر م�شقات ال�سفر مو�ضوعات �شعرية بطبيعتها
وبخا�صة �إذا ات�صلت بحياة القائلني لها ،كما ن�سلم ب�أنه من ال�سخف �أن
يحاول املحدثون جتديد ديباجة �شعرهم ومداخل ق�صائدهم با�ستبدال
املنزل العامر بالدمن والبكاء عند الر�سم الدار�س بالبكاء على م�شيد ا
لبنيان»(.)52
وهذا ما نطمئن �إليه ،لأن ابن قتيبة يحرم ال�شعراء من �أقوى �أ�سلحة
ال�شعر وهي احلرية ،التي بدونها يغيب الطبع وال�صدق ،بل يظهر التقليد
والتكلف ،كما �أن التجديد الذي يدعو �إليه ال يخرجنا من دائرة التقليد،
ج ـ ــذور مادمنا مقتنعني ب�أن لكل �شعر زمنه اخلا�ص به.وهو ما نادى به مندور
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عندما دعا ابن قتيبة ب�أن «يجاري نظرة العقل ال�سليم �إىل النهاية فيدعو
ال�شعراء �إىل ال�صدور عن طبعهم ومالب�سات حياتهم مادام يرى (�أن
اهلل مل يق�صر العلم وال�شعر والبالغة على زمن دون زمن وال خ�ص به
قوما دون قوم ،بل جعل ذلك م�شرتكا مق�سوما بني عباده يف كل دهر،
وجعل كل قدمي حديثا يف ع�صره)»(.)53
لكن مندورا نف�سه مل ي�ساير هذه الر�ؤية ،حني يربط التجديد يف
القول ال�شعري بهياكل القدمي ،بدعوى �أن جتاوز �أفق القدامى ب�شكل
جذري �أمر غري معقول ،وقد ا�ستند يف خطابه هذا �إىل تراث الأدب
الغربي« ،والواقع �أن التجديد ممكن على �أ�سا�س القدمي ،وهذا ما يثبته
تاريخ الآداب املختلفة ،فالفرن�سيون مثال يعودون يف القرن ال�سابع ع�شر
�إىل الرتاث اليوناين ي�أخذون منه هياكل لأدبهم و�أحيانا مادة لذلك
الأدب ،فيتخذ را�سني من �أ�سطورة (فدر) وحبها البن زوجها (هيبوليت)
مو�ضوع ًا لإحدى م�سرحياته ،وملا كان هذا الع�صر ع�صر الإن�سانيات فقد
غري ال�شاعر دوافع �شخ�صياته م�ستبد ًال ب�إرادة الآلهة �شهوات الب�شر،
وبفكرة الق�ضاء فكرة اجلرب النف�سي ،وبذلك تخل�ص من الوثنية ،وهذا
هو املذهب الكال�سيكي املعروف»(.)54
لذلك عندما يقارن مندور بني الدعوات التجديدية العربية بالغربية
يجد فرقا كبريا� ،إذ �إن التجديد يف �ضوء القدمي «مل يعرفه العرب لأنهم
مل يتجهوا هذه الوجهة ،و�أدبهم �أدب جزئيات ،وحدتها البيت ال الفكرة
وال الأ�سطورة وال املوقعة التاريخية ،ولقد كان من هذا ال�شيء الكثري
اجلميل ك�أيام العرب القدماء وخرافاتهم ولكنهم مل ي�ستغلوا �شيئا منه،
بل ومل ن�ستغله نحن حتى اليوم»(.)55
ومن ثم جاء رف�ضه لتجديد �أبي نوا�س ،لأنه مل يفعل كما فعل
ال�شاعر الفرن�سي �شينيه ،الذي «دعا �إىل جتديد ال�شعر الفرن�سي فقال ج ـ ــذور
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بيته امل�شهور(لنقل �أفكارا جديدة يف �صياغة قدمية)»( .)56ويتغيا من
وراء هذا اال�ست�شهاد بالثقافة الفرن�سية الإبقاء على ال�صياغة القدمية،
على الرغم من وجود جتديد على م�ستوى الأفكار� .أما �أبو نوا�س فقد
خالف ت�شينيه لأنه مل يدع �إىل التم�سك بال�صياغة القدمية ،بل عمد �إىل
التجديد يف املعنى والعبارة على حد �سواء.
لكن هذا الإلزام مرفو�ض ،لأن فيه ت�ضييقا على حرية ال�شاعر �أبي
نوا�س ،وهو �أ�شبه مبا دعا �إليه ابن قتيبة ،لأن ال�صياغة ال�شعرية هي
بدورها ميكن �أن تخ�ضع للتجاوز «فهي تتفاوت من ع�صر لآخر بتفاوت
الأذواق والقيم والثقافات التي ت�سود يف الع�صور ،ولل�شعراء يف كل ع�صر
منزع خا�ص يف التفكري ،والذوق ،والإح�سا�س ،و�صياغة هذا الإح�سا�س،
بحيث يتعذر تـقييد �شاعر ب�صياغة �أ�سالفه ،هذه واحدة»(.)57
كما ال يجب �أن نن�سى ،ب�أن �أبا نوا�س مل يرم �إىل �أفق �إنتاج ن�صي
جديد� ،إال بعد اقتداره على الإتيان ب�شعر يتما�شى والأفق القدمي ،ن�صدر
هذا احلكم ونحن منلك �شواهد عدة يلتزم فيها �أبو نوا�س بال�سنة
الإبداعية القدمية ،ومن جملتها ما «ت�ضمنته مدائحه و�أراجيزه ومراثيه،
حيث كان كثري االحتفاظ مبقدماته القدمية»(.)58
منثل لذلك برائيته يف مدح اخلطيب(:)59
ري
�����������وك غ����ي����و ُر
ومي�سو ُر ما يرجى لديك ع�س ُ
�أج�����������ارة ب���ي���ت���ي���ن���ا �أب ِ
�أو ميميته يف مدح الأمني (:)60
� َ��ض��ام��ت��ك والأي���������ا ُم ل��ي�����س ت�����ض��ا ُم
������ك الأي��������ا ُم
ي����ا دا ُر م����ا ف���ع���ل ْ���ت ب ِ
وغريها من العينات التمثيلية الكثرية التي برهن فيها �أبو نوا�س على
متر�سه مبا كان للقدامى من تفوق �شعري� ،سواء �أتعلق الأمر بالت�صوير �أم
باللغة �أم بالديباجة ،بعدها ي�أتي جتديده الذي ينم عن �ضرورة تاريخية
ج ـ ــذور ولي�س عن عجز يف جماراة القدامى.
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و�صفوة القول ،ف�أبو نوا�س يدعو �إىل عدم فعالية ال�سنة الإبداعية
القدمية� ،آخذا بعني االعتبار ميوالت املتلقي ،وحاجيات الع�صر ،و�شيء
طبيعي �أن يتجر�أ معلنا ثورته اجلاحمة �ضد الوقوف على الر�سوم
والأطالل البالية( ،)61كما احلال عند قوله(:)62
ع��ـ��ا َج َّ
َوعُـجْ ُـت � ْأ�سـ�أ ُل ع َْـن خـ َ ّمـا َر ِة الـ َبـلَـ ِد
ال�شـ ِق ُّي عـلى دا ٍر ُيـ�سا ِئـ ُل ـهُا
قالوا ذك َ
ال َد َّر َد ٌر َّك قـ ُ ْل يل م َْـن َبـنـو �أ�سَ ـ ِد
��رت دي��ار احل��ي من �أ�سـد
َد ْع َ -ع ِد ْم ُت َك ْ -
وا�ش َربْها ُم َع َّت َقة
�َ��ص��ف��را َء تـ ُ ْع ِنق َب�ْي�نْ َ امل��اء والزبـ ِد
تي َخ ْم ًرا يلذ بـ ــها
��اك عـلى ن���� ٍؤي ومنت�ضـ ِد
وب��ـ�ين ب��ـ ٍ
َك ْم َبينْ َ م َْن ي َْ�ش رَ ِ
لذلك ،فال�شاعر �أبو نوا�س مقتنع ،متاما ،ب�أن التجديد يفر�ض نف�سه،
و�أن تبعية القدامى يوقع يف املزالق والأخطاء ،كقوله(:)63
�أف������ذو ال��� ِع���ي���انِ ك�����أن َ����ت يف ال��� ِع��� ْل��� ِم
ال�سماع بهَا
َت ِ�ص ُف ال ْ��ط��ل��و َل على ً
ل���ـ��� ْم ت ْ���خ���ل م���ن ز َل������لٍ وم����ن وهْ���� ِم
و�إذا و����ص���ف َ���ت ال�������ش���يء م�� ّت��ب�� ًع��ا
وما �إىل ذلك من الأ�شعار التي ت�أتي بالبديل احلقيقي مل�ضمون
الطلل� ،إنها اخلمرة التي ا�ستهجنها مندور ،ل�سنا هنا للدفاع عن هذه
التيمة ،و�إمنا للقول ب�أن احل�ضارة العبا�سية �آنذاك فر�ضت �أن ينطق
ال�شعر مبا ي�شهده الواقع االجتماعي من تطورات وتعفنات.
وال عيب �إن قلنا �إن �أبا نوا�س �أمري �شعراء فن اخلمرية ،علم ًا �أن
�شعراء جاهليني مهدوا قولهم ال�شعري باحلديث عن اخلمرة ،لكن
هذا الرجل �أراد �أن ت�صبح اخلمرية تيمة جديدة بدل تيمة الغزل� ،إذ
«ات�سعت عنده ات�ساع ًا �شديد ًا ،ف�إذا اخلمرية تتكامل �صورتها وتفرد لها
الق�صائد واملقطوعات وت�صبح فن ًا م�ستق ًال ،له وحدته املو�ضوعية ..وقد
م�ضى يتحدث عن ك�ؤو�سها ودنانها وعتقها وطعمها ورائحتها وجمال�سها
م�صورا كلفه بها وهيامه وتهالكه على احت�سائها من �أيدي �سقاتها بني
ج ـ ــذور
�آالت الطرب ورنات القيان»( .)64كما نفهم من قوله(:)65

252

تلقي النص الشعري القدمي القدمي لدى محمد مندور بني االندماج والتعارض

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ثم ي�أتي م�ضمون الغزل باملذكر ،الذي فر�ض نف�سه على �أبي نوا�س
وغريه من ال�شعراء ال�شواذ� ،إىل �أن �أ�صبح و�صمة يف جبني ع�صره كله،
حيث «�إن ال�شعر العربي �أ�صيب ب�شيء من ال�سقم والهزال حني ظهر
املحدثون؛ ون�ستطيع �أن نرى عند ب�شار ،ووالبة بن احلباب ،و�أبي نوا�س،
واحل�سني ابن ال�ضحاك مناذج من �ضعف ال�شعر ،ومناذج من �ضعف
الأخالق .فهذه الروح ال�سـامية احلـارة القـوية ال�صافـية التي كانت من
عـهد قريـب عـند جـرير وجمـيل ،هـذه الروح فـ�سـدت يف �أول امتـزاجها
بالـروح الفار�ســية؛ فاملديـح غـدا فـاتـر ًا ،والهجاء �أ�صبـح مرذو ًال،
والنـ�سيب الأمـوي الطـاهر خبـث وجمـن ،و�شـعر اللـهو واخلمر علـته ليونـة
و�إ�سـفاف»(.)66
ْ
وا�شرَبْ علَى الور ِد ْ
من حمرا َء كال َو ْر ِد
ال َتبْك ليلَى وال َت ْطــربْ �إىل ِهنـ ِد
ني وا َ
َك� ًأ�سا �إ َذا انحَ َد ْ
خلـ ِّد
رت يف حَ ْل ِق َ�شا ِر ِبـهَا
�أَجْ ��د ْت�� ُه حُ م َر ُتها يف الع ِ
فا َ
م��ن َك ِّ��ف ج��ا ِر َي��ة ٍ مَم�شو َقة ِ ال َق ِّد
خلم ُر ياقوت ٌة ،والك� ُأ�س ُل ْ���ؤ ُل���ؤ ٌة
َت ْ�س َ
خ ْمراً ،فما لك من �سُ ك َريـ ِـن من ُب ـ ّد
قيكمنع ْينهاخمراً،ومنيدهـا
�شي ٌء ُخ ِ�ص�صْ ُت به من بي ِن ِه ْم وحدي
يل ن�����ش��وت��ان ،ول��ل�� َّن�� ْدم��انِ واح���د ٌة
ومن ذلك يحق لنا القول �إن تردي الأخالق �أ�صبح م�ضمونا بدي ًال
وفق جمريات املجتمع العبا�سي �آنذاك ،على الرغم من جودة ال�صياغة،
ويف غزله املاجن �أبيات نالت ر�ضا النقاد القدامى ،منها(:)67
َي������ا م ْ
َ�������ن َل������ه يف ع���ي��� ِن��� ِه ع����ق����ربُ ،
ف����ك ُّ����ل مَ������ن م�������� َّر ب���ه���ا َت����� ْ����ض����ـ���� ِربُ
وم ْ
�������س ع���ل���ى خ�������� ِّد ِه،
ط����ال����ع���� ٌة ب���ال�������س��� ْع��� ِد م�����ا ت����� ْغ�����رُبُ
َ��������ن َل�����ه � َ���ش���م ٌ
وكيف ننكر على ال�شعراء املحدثني هذا امليل �إىل الليونة وهم
بعيدون عن اخل�شونة مبختلف �ألوانها ،فكما ر�أى عبدالعزيز اجلرجاين،
�إنهم «جتاوزوا احلد يف طلب الت�سهيل و�أعانهم على ذلك لني احل�ضارة،
ج ـ ــذور و�سهولة طباع الأخالق ،فانتقلت العادة وتغري الر�سم ،ون�سخت هذه
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ال�سنة ،واحتذوا ب�شعرهم هذا املثال ،وترققوا ما �أمكن ،وك�سوا معانيهم
�ألطف ما �سنح من الألفاظ ،ف�سارت �إذا قي�سـت بذلك الـكالم الأول يتبني
فيها الليـن �صـفاء ورونـق ًا ،و�صـار ما تخيلته �ضعف ًا ،ر�شاق ًة ولطف ًا»(.)68
ومل يكن مندور يف موقفه الراف�ض لتجربة �أبي نوا�س �شبيها بالرواة
واللغويني ،الذين تع�صبوا للقدمي �إىل حد الإ�سراف ،كما هو ال�ش�أن عند
�أبي عمرو بن العالء الذي يقول «لقد ح�سن هذا املو َّلد حتى لقد هممت
�أن �آمر ِ�ص ْب َيا َن َنا بروايته»( .)69وكثريا ما كانت �أدلة اللغويني غري مقنعة،
فهذا ابن الأعرابي يتهم �شعر املحدثني باالفتقار �إىل العمق الفني� ،إذا
متت مقارنته بال�شعر اجلاهلي "�إمنا �أ�شعار ه�ؤالء املحدثني مثل �أبي نوا�س
وغريه ،مثل الريحان ي�شم يوما ويذوي ثم يرمي به ،و�أ�شعار القدماء مثل
امل�سك والعنرب ،كلما حركته ازداد طيب ًا»(.)70
بل موقف مندور ينم عن متر�س يف جمال النقد الفني ،فهو يف�ضل
ال�شعر القدمي لر�سوخه وت�أثريه فيما تاله من �أ�شعار ،وهو ما يفهم من
قوله «و�إمنا كانت ت�صح لو �أن ال�شعر العربي ا�ستطاع �أن يفلت من ت�أثري
ال�شعر القدمي ،ولو �أن نزعة ابن هانئ ومدر�سته ا�ستطاعت �أن تغلب
فتـنجو بال�شعر عن التقليد ليظل حيا �إن�سانيا بعيد ًا عن ال�صنعة والتجويد
الفني ،يقت�صر عليهما جيده ،وي�سقط الباقي يف الت�صنع املعيب الفا�سد،
ف�أما وقد انت�صر مذهب القدماء ،فمن الوا�ضح لكل ذي ب�صر بال�شعر �أن
قدمي ال�شعر العربي � -أعني ال�شعر اجلاهلي والأموي  -خري من ال�شعر
العبا�سي وما تاله �إىل يومنا هذا»(.)71
و�أراد مندور �أن يرتك الرف�ض غري املقنع خمالفا اللغويني والرواة
الذين كان تع�صبهم «قائم ًا على التقدم يف الع�صر ،م�ستند ًا �إىل �أ�سباب
لغوية دون �أن ين�صرف �إىل الأ�سباب الفنية يف ال�شعر ،وعنا�صره وت�صوير
للحياة ،فلم ي�ستطيعوا �أن يتجردوا بع�ض ال�شيء من ما�ضيهم ،و�أن ي�ضعوا ج ـ ــذور
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�شعرا �إزاء �شعر ،و�أن يوازنوا بينهما موازنة دقيقة ،وتراعى فيها عنا�صر
الفن»(.)72
و�صفوة القول� ،أبان حممد مندور عن ا�ستجابة التعار�ض �إزاء �أفق
�إنتاج �أبي نوا�س ،بدليل ف�شل ال�شاعر يف ت�أ�سي�س �سنة �إبداعية بديلة،
بحيث ظل جتديده حمت�شما ،يتخذ من تردي الأخالق م�ضمونا �شعري ًا
حديث ًا .لكن الأمر لي�س كذلك ،ما دمنا ن�ؤمن ب�أن العربة لي�ست يف طبيعة
امل�ضامني ،بل يف القدرة على تناولها تناو ًال �شعري ًا.
�أو ًال� :أفق �إنتاج �أبي متام:
وانتقل بنا حممد مندور �إىل قراءة �شعر �أبي متام ،باعتباره �أفقا
�إنتاجيا مغايرا لعمود ال�شعر العربي ،لكنه ال يراه بدي ًال يجعله يعمد
�إىل تغيري �أفقه ،لأن �صاحبه مل يغري يف الأ�صول الفنية لل�شعر العربي،
و�أن معاين �شعره هي معاين القدماء ،و�أغرا�ضه ال�شعرية هي �أغرا�ض
القدماء ،وطريقة بنائه الق�صيدة هي طريقة القدماء ،وعلى ذلك فهو
يف نظره «كال�سيكي جديد»(� .)73أما جتديده فلم ي�صب �سوى ال�صياغة،
«وذلك لأنه كان مغلو ًال بالتقاليد ،وال�صياغة خريها �أ�صيل ال ميكن تقليده
�إال لغلبة العنا�صر ال�شخ�صية العميقة الدفينة يف لغة كل كاتب �أو �شاعر،
كطريقة ن�سجه للعبارة ومنحاه يف الأداء ثم نوع �أ�سلوبه ،ح�سي �أو جمرد،
قوي �أو رقيق ،طويل النف�س �أو ق�صريه ،ويف هذا يقول بوفون�( :إن �أ�سلوب
الرجل هو الرجل نف�سه)»(.)74
ولي�س ذلك غريب ًا عن �شاعر حمدث لأن الإبداع �أ�صبح ع�سري ًا
مقارنة بال�شعراء اجلاهليني ،فاملحدثون «وجدوا الأمر ع�سريا عليهم؛
فالعبارات اجلزلة القوية ا�ست�أثر بها القدماء ،و ال معاين يف املديح
والهجاء والرثاء قد طرقها من قبلهم منذ نحو ثالثة قرون .فاملجال
ج ـ ــذور �ضيق عليهم ،والأبواب مغلقة يف وجوههم ،و�أينما اجتهوا وجدوا القدماء
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قد عبدوا القول وذللوه ،و�أتوا على كل ما فيه ،فاعتقدوا �أو اعتقد كثري
منهم �أن املعاين ن�ضبت ،و�أن ال ملكية فيها ،وال ف�ضل ،و�أن �أهم �شيء يف
ال�شعر هو ال�صياغة ،ولي�س املهم �إذن �شيئا يقال ،و�إمنا �أن يقال هذا
ال�شيء يف بيان جميل»(.)75
ومل يقف مندور عند رف�ض جتربـة �أبي متام ال�شـعرية لكونها ال
ت�صلح �أن تكون بدي ًال �إنتاجي ًا لتجربة القدامى ،بل راح ي�شكك يف قدراته
الفنية لأن «مذهبه كان �أقوى من طبعه و�أن �صنعته كثري ًا ما �أف�سدت
ذوقه»( .)76وهو ما نرف�ضه جمل ًة وتف�صي ًال ،لأن جتربته كانت �أ�صيلة،
نابعة من مترده ،وتكوينه الثقايف ،ولي�س �ضروري ًا �أن ن�ستمر على �سنة
الأوائل حتى يكون ال�شعر �صادر ًا عن العاطفة ،فـ«ال�شعر عنده عمل من
�أعمال الفكر قبل �أن يكون في�ض ًا من فيو�ض العاطفة ،فهو مل يرد ل�شعره
�أن يكون غذاء الفطرة ،و�إمنا �أراد له �أن يكون غذاء العقل»(.)77
ويظهر رف�ض مندور ل�شعرية �أبي متام عند ا�ستهجانه لدفاع ال�صويل
وكل ما �أتى به لأجل منا�صرة �أفق �إنتاج �أبي متام ،وهو ما جنده يف قوله:
«�أما ال�صويل فهو يف احلق املتع�صب املغر�ض .و�إنه و�إن يكن يف كتابه ما
يدل على انحيازه لل�شعر احلديث عن ذوق فني خال�ص ،ف�إن الذي يبدو
هو �أن منا�صرته لأبي متام كانت �أقرب �إىل اللجاجة والإ�سراف منها �إىل
النقد املو�ضوعي الدقيق .ويزيد احلكم عليه ق�سوة �إفراطه يف الغرور
والتبجح بعلمه ،ثم ف�ساد ذوقه و�صدوره عن نظرة �شكلية يغرها البهرج
وتطرب للغريب»(.)78
وال يكتفي مندور بالتعليق النظري ،بل ي�أتي �إىل النماذج التطبيقية
املعتمدة لدى ال�صويل ويرد عليها بلغة ال تخلو من ال�سخرية واال�ستخفاف.
ومن جملتها دفاع ال�صويل عن �أبي متام يف قوله(:)79
مَ�������ا َزا َل َي���هْ��� ِذي ِب����املَ����و َِاه ِ����ب دَا ِئ��� ًب���ا
حَ ����� َّت�����ى َظ���� َن���� َّن����ا �أَ َّن�������ـ������� ُه حَ ْ
م������مُ������و ُم ج ـ ــذور
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عندما قال «فكيف مل ي�سقطوا �أبا نوا�س بقوله يف العبا�س بن
عبيداهلل ابن �أبي جعفر(:)80
�����ح�����ي����� ُح
جُ ������������������د َْت ب��������������الأم��������������والِ  ،ح���ت���ى
ق�������ي������� َل مَ�����������ا َه���������������� َذا � َ�����ص ِ
واملحموم �أح�سن حاال من املجنون ،لأن هذا يرب�أ فيعود �صحيح ًا
كما كان ،واملجنون قلما يتخل�ص .ف�أبو متام يف ت�شبيهه الإفراط يف
الإعطاء والبذل ب�إكثار املحموم� ،أعذ ُر من �أبي نوا�س �إذ �شبهه بفعل
املجنون»(.)81
فمن غري املعقول �أن ي�ستند ال�صويل يف دفاعه عن بيت �أبي متام
�إىل �شعر �أبي نوا�س ،علما �أنهما �شاعران حمدثان ،لذلك جاء رد مندور
عنيف ًا يف حق القارئ ال�صويل وال�شاعرين مع ًا «فانظر �إىل هذا احلجاج
ال�سخيف ،وتلك املوازنة العقيمة بني املحموم واملجنون ،وكال البيتني ثقيل
مرذول غري مقبول .وخط�أ �أبي نوا�س ال ي�صحح خط�أ �أبي متام ،وكالهما
يعد من املحدثني»(� .)82إذ كان على ال�صويل �أن يقارنه ب�شعراء اجلاهلية
�أو �شعراء بني �أمية ،لأن املحدثني قلما ي�ستطيعون املعاين الإن�سانية
القريبة ال�صادقة التي يف مدح الكرم كقول زهري(:)83
ت��������را ُه �إذا م����ا ج���ئ��� َت��� ُه مُ��� َت���هَ��� ِّل ً
�ل�ا
َك���أ َّن َ��ك ُت ْعطيه ا َّل���ذي َ�أ ْن َ����ت �سَ ائ ُل ْه
وي�ضيف مندور م�ستخفا من جتربة �أبي نوا�س و�أبي متام «و�أين هذا
من تكلف �أبي نوا�س و�أبي متام وغريهما من املحدثني عندما ي�سرفون
ويغربون فال ي�أتون بغري ال�سخف امل�صنوع ،و�إن كان �أبو نوا�س �أقل �إحالة
وحمقا من �أبي متام .فهو يقول (جدت بالأموال) بينما ي�أبى �أبو متام �إال
�أن يجعل ممدوحه (يهذي باملواهب) وهذا �أ�سخف ال�شعر و�أ�شده تكلفا
و�سماجة»(.)84
وما �أكرث تعليالت مندور بف�ساد جتربة ال�شاعر املحدث �أبي متام
التي خيبت �أفق توقعه ،لي�س تع�صب ًا ،و�إمنا يرجع ذلك �إىل غياب ثقته يف
ج ـ ــذور �إمكانات ال�شاعر اجلمالية ،كما احلال عند قراءته للبيت ال�شعري(:)85
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� َ��ص��بٌّ َق��� ِد ا� ْ��س�� َت�� ْع��ذب ُ��ت م���ا َء ُبـ َكائي
ال َت���� ْ���س��� ِق��� ِن���ي مَ������ا َء امل���ل��ا ِم ف���إ َّن��ن��ي
فقد رف�ض كل التربيرات التي قدمها ال�صويل للت�أكيد على جودة
الت�صوير فيه ،وعدم خروجه عن الذوق العربي ،حيث يقول« :فقالوا:
ما معنى ماء املالم ؟ وهم يقولون كالم كثري املاء ،وما �أكرث ماء �شعر
الأخطل .قاله يون�س بن حبيب :ويقولون ماء ال�صبابة وماء الهوى يريدون
الدمع»(.)86
فراح ي�ست�شهد ببع�ض �أقوال العرب القدامى منها قول ذي
الرمة(:)87
مَا ُء ال�صَّ بَا َب ِة ِم ْن َع ْي َن ْي َك م َْ�سجُ ومُ؟
�أَ�أَ ْن َت َر َّ�س ْم َت ِم ْ��ن َخ�� ْر َق��ا َء َم ْن ِز َل ًة
وقوله �أي�ض ًا(:)88
ـ�ض �أَ ْو ي رَ َ
َفـمَـا ُء ا ْلـهَـوَى َي ْر َف ُّ
َت ْق َر ُق
�أَدَاراً ِبـحُ ـ ْزوَى ِهجْ ِـت ل ْل َعينْ ِ ع ْبـ َر ًة
وقول �أبي العتاهية(:)89
��اب َي��جُ ��و ُل فيِ وَجَ �� َن��ا ِت�� ِه
َظ��� ْب ٌ���ي عَ���لَ��� ْي��� ِه ِم َ����ن املِ��ل�احَ ���� ِة حُ �� َّل��ـ�� ٌة
م���ا ُء ال��� َّ��ش�� َب ِ
وقول ابن �أبي ربيعة(:)90
مي ا َ
َوهْ��������� َي مَ����ك����ن����و َن���� ٌة حَ َ
��اب
ت����َّي����رَّ َ ِم��� ْن���ه���ا
خل��� َّدي ِ���ن مَ����ا ُء ال��� َ��ش��ب ِ
فيِ �أَد ِ
وغريها من الأمثـلة علها تقنع القائـل بفـ�ساد ا�سـتعارة �أبـي تـمام
(ال ت�سقني ماء املالم)� ،أما تربيره للفظة «ا�ستعذبت» الواردة يف ال�شطر
الثاين (ف�إنني �صب قد ا�ستعذبت ماء بكائي) فكان« :قد حتمل العرب
اللفظ فيما ال ي�ستوي معناه :قال اهلل عـز وجل } َو َج َزا ُء َ�س ِّيـ َئ ٍة َ�س ِّيـ َئ ٌة
مِ ْثـ ُلهَا { وال�سيئة الثانية لي�ست ب�سيئة لأنها مجُ ازاة ،ولكنه ملا قال :وجزاء
�سـيئة قـال (�سيئة)فحمـل اللفظ على اللفـظ وكذلك } َو َم َك ُروا َو َم َك َر
هَّ ُ
ِيم { ملا قال ب�شر ه�ؤالء باجلنة قال
الل { وكذلكَ } ،ف َب ِّ�ش ْر ُه ْم ِب َع َذابٍ �أَل ٍ
ب�شر ه�ؤالء بالعذاب ،وبالب�شارة �إمنا تكون يف اخلري ال يف ال�شر فحمل
ج ـ ــذور
اللفظ على اللفظ»(.)91
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�أما منـدور فكـان له ر�أيـه املغـاير� ،إذ مل يقبل قراءة ال�صويل،
وال تربيره ،ب�أن بيت �أبي متام فيه منا�سبة بني امل�ستعار منه وامل�ستعار
له «و�إمنا النقد ال�صحيح هو �أن �أبا متام (قد �أراد البديع فخرج �إىل
املحال)وقد ذكر (ماء البكاء) فكان البد له وفا ًء للبديع ورد ًا للأعجاز
على ال�صدور �أو رد ًا لل�صدور على الأعجاز من �أن يذكر (ماء املالم)
وهذا �سخف يدل على الإ�سراف و�صفاقة الذوق عند �أبي متام وعند ناق
ديه»(.)92
ورمبا يكون يف هذا الكالم �شيء من �أحكام القدامى ،كقول
عبدالعزيز اجلرجاين وا�صفا �شعر �أبي متام «�إنه حاول من بني املحدثني
االقتداء بالأوائل يف كثري من �ألفاظه ،فح�صل منه على توعري اللفظ،
فقبح يف غري مو�ضع من �شعره ...فتع�سف ما �أمكن ،وتغلغل يف الت�صعب
كيف ق ّدر ،ثم مل ير�ض بذلك حتى �أ�ضاف �إليه طلب البديع ،فتح ّمله
من كل وجه ،وتو�صل �إليه بكل �سبب ...وتلك حال ال ته�ش فيها النف�س
لال�ستمتاع بح�سن� ،أو االلتذاذ مب�ستظرف؛ وهذه جريرة التكلف»(.)93
�إن من الأجدر القول ب�أن لكل �أفق �إنتاج منا�صريه ،ف�إذا كان ي�ستح�سن
الأفق الإنتاجي القدمي ف�إن هناك معجبني كرث يف�ضلون ال�شعر املحدث ،ملا
فيه من خ�صائ�ص فنية ،تكاد تختفي يف ال�شعر الأول ،وهي موجودة عند
الثعالبي الذي يقول« :وملا كان ال�شعر عمدة الأدب ،وعلم العرب ،الذي
اخت�صت به �سائر الأمم ،وبل�سانهم جاء كتاب اهلل املنزل ،على النبي منهم
املر�سل� ،صلوات اهلل عليه و�آله و�سلم ،كانت �أ�شعار الإ�سالميني �أرق من
�أ�شعار اجلاهليني ،و�أ�شعار املحدثني �ألطف من �أ�شعار املتقدمني ،و�أ�شعار
املولدين �أبدع من �أ�شعار املحدثني .وكانت �أ�شعار الع�صرين �أجمع لنوادر
املحا�سن ،و�أنظم للطائف البدائع من �أ�شعار �سائر املذكورين؛ النتهائها
�إىل �أبعد غايات احل�سن وبلوغها �أق�صى نهايات اجلودة والظرف ،تكاد
ج ـ ــذور تخرج من باب الإعجاب �إىل الإعجاز ،ومن حد ال�شعر �إىل ال�سحر،
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فك�أن الزمان ادخر لنا من نتائج خواطرهم ،وثمرات قرائحهم ،و�أبكار
�أفكارهم �أمت الألفاظ واملعاين ،ا�ستيفاء لأق�سام الرباعة ،و�أوفرها ن�صيبا
يف كمال ال�صناعة ،ورونق الطالوة»(.)94
وهذا يفيد �أن التعميم يف �إ�صدار الأحكام ال قيمة له ،فال�شعر املحدث
له جماليته و�أ�سراره الفنية ،كما له جمهوره املتذوقون له ،كما حتقق
الأمر نف�سه يف ال�شعر القدمي الذي له �أن�صاره ومنهم حممد مندور� .أما
م�س�ألة الأخطاء والزالت التي وقع فيها �أبو متام و�أبو نوا�س فهي عيوب
مل ت�صب �إال بع�ضا من �أ�شعارهما ،كما �أن ال�شعراء القدامى �أنف�سهم مل
يخل �شعرهم من النواق�ص ،والأمثلة يف هذا الباب عديدة ،لكن املقام ال
ي�سمح با�ستعرا�ضها.
وجممل القول� ،إن كال التجربتني ال�شعريتني املحدثتني ،الأوىل لأبي
نوا�س ،والثانية لأبي متام خيبتا �أفق توقع ناقدنا حممد مندور ،لكونهما
مل ترقيا �إىل م�ستوى ال�شعر القدمي .لكن هذا الإق�صاء ال�صارم يحتاج
�إىل �إعادة النظر ،لأن القدماء واملحدثني �أ�سهموا ب�شكل م�شرتك يف بناء
ال�صرح ال�شعري املوجود� ،إنه �صرح يتميز «مبيزتني �أ�سا�سيتني؛ الطبع
من القدمي ،وال�صنعة من اجلديد ،يف ات�ساق تام ،وامتزاج رائع ،ال يبدو
من خاللهما �أثر للتنافر� ،أو التناق�ض» .بتعبري �آخر �إن اخل�صومة التي
ح�صلت بني �أن�صار القدمي و�أن�صار املحدث ،تكاد تفقد قيمتها ،لأن
الأمر يحتاج �إىل الوقوف عند (الفن) ولي�س عند (الفن القدمي) �أو
(الفن املحدث).
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وا�ستناد �إىل ما �سبق ،راح مندور يغربل تراثنا ال�شعري� ،إذ �أبان
عن اندماج �أفق توقعه �إزاء الن�ص ال�شعري القدمي ،اجلاهلي منه
والأموي ،ف ُهما بالن�سبة له خري ما �أنتجه العرب ،ومرد اندماجه يعود �إىل
مقايي�س �شعرية تتلخ�ص يف �صدور ال�شعر القدمي عن م�ضمون �شعري
�إن�ساين �أ�صيل له �صلة ببيئة املتلقي اجلاهلي .كما �أن ال�شعراء اجلاهليني
والأمويني� ،أبانوا عن اقتدارهم على نقل حميطهم بلغة �إيحائية تطفح
بالعفوية وال�صدق .وهذا ما يعك�س بدقة �أن الناقد حممد مندور تلقى
الأعمال ال�شعرية ب�أفق وا�سع ميتلكه جراء تراكم هائل وتاريخ طويل من
املقايي�س والر�ؤى ،ومن خالل ذلك فقد عرب عن تفاعله الإيجابي املتمثل
يف ا�ستجابة االندماج .لذلك ن�سجل �أن التلقي الإيجابي لن�ص �شعري
قدمي يعك�س خلود الن�ص وقابليته لت�أويالت عديدة .وعلى النقي�ض من
ذلك� ،أعرب مندور عن ا�ستجابة التعار�ض �إزاء �شعر املولدين ،الذي
انزاح عن معهوده املتمثل يف اخل�صائ�ص واملقومات ،التي كان ي�ستند
�إليها عند قراءة ال�شعر القدمي ،فال�شعر املحدث وما عرفه من ابتذال
و�إ�سراف يف توظيف البديع ،كان مدعاة ملندور للتعبري عن تخييبه .ال
ينم ذلك عن تع�صب ،و�إمنا لعدم قدرة املولدين على كتابة �شعر يحظى
باجلدة م�ضمونا و�صياغة .وقد تناول على وجه التحديد �شعر �أبي نوا�س،
وتبدى له �أنه لي�س ب�أفق �إنتاج بديل ،لكونه لي�س بتجربة �أ�صيلة ،كما �أن
م�ضامينه التافهة مل ترق اجلمهور العربي منذ العهد الذي كتب فيه.
كما يزعم مندور �أن �أبا متام مل ي�ؤ�س�س� ،أي�ضا ،لأفق �إنتاج بديل ،يحدث
تغيريا يف �أفق توقعه ،لعدم قدرة ال�شاعر على اخلروج من قب�ضة القدمي،
�إذ �إن �إ�سرافه يف البديع ال ُيعد جديد ًا ،بل مظهرا من مظاهر التكلف،
ج ـ ــذور ويت�ضح ذلك �أكرث يف رده العنيف على املعجبني ب�شعر �أبي متام.
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(*) حممد مندور (� )1965-1907أحد �أعالم النقد الأدبي احلديث ،يعود �إليه الف�ضل يف ظهور
الثقافة النقدية الغربية يف �ساحتنا الأدبية العربية� ،سعيا منه �إىل �إمتام امل�شروع النه�ضوي
الأدبي ،الذي انخرط فيه ،خالل القرن الع�شرين ،نقاد �آخرون �أمثال :طه ح�سني والعقاد
ولوي�س عو�ض .للناقد حممد مندور عدة �إ�صدارات ،منها« :النقد املنهجي عند العرب» ،و«يف
امليزان اجلديد» ،و «الأدب ومذاهبه» ،و«الأدب وفنونه» ،و«فن ال�شعر» ،و«ال�شعر امل�صري بعد
�شوقي» .وغريها من امل�ؤلفات التي تربو من الثالثني.
( )1النقد املنهجي عند العرب� .ص88 :
( )2تاريخ النقد الأدبي عند العرب من الع�صر اجلاهلي �إىل القرن الرابع الهجري ،طه �أحمد
�إبراهيم� .ص.114 :
( )3اجتاهات النقد الأدبي يف القرن الرابع للهجرة� ،أحمد مطلوب� .ص.185 :
( )4النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.24 :
( )5ال�شعر امل�صري بعد �شوقي احللقة الثالثة ،حممد مندور� .ص. 3 :
( )6النقد املنهجي عند العرب� .ص. 25 :
( )7املرجع ال�سابق� .ص.25 :
( )8يف امليزان اجلديد ،حممد مندور� .ص.31 :
( )9النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.17 :
( )10فن ال�شعر ،حممد مندور� .ص.140 :
( )11املرجع ال�سابق� .ص.141 :
( )12ديوان امرئ القي�س� ،شرح �أبي �سعيد ال�سكري� .ص( 228-214 :والبيت الرابع غري وارد يف
الديوان).
( )13فن ال�شعر ،حممد مندور� .ص.144/143 :
( )14املرجع ال�سابق �ص.141 :
( )15املرجع ال�سابق�.ص.144 :
( )16يف امليزان اجلديد�.ص.102 :
( )17النقد املنهجي عند العرب .حممد مندور� .ص.52 :
( )18املرجع ال�سابق� .ص.323 :
( )19ديوان امرئ القي�س� ،شرح �أبي �سعيد ال�سكري� .ص.359 :
( )20ديوان ب�شار بن برد.حت الطاهر بن عا�شور .ج� ,1ص.335 :
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( )21النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور�.ص.88/87 :
( )22املرجع ال�سابق� .ص.88 :
(� )23أ�سرار البالغة ،عبدالقاهر اجلرجاين� .ص .152/151 :
( )24ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم� .ص.38 :
( )25البيتان واردان يف :نهاية الأرب يف فنون الأدب ،للنويري ،على �أ�سا�س �أنهما م�أخوذان من
الفرزدق� ،ص.172 :
( )26النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.88 :
( )27املرجع ال�سابق� .ص.88 :
( )28ديوان ذي الرمة� ،شرح اخلطيب التربيزي حت جميد طراد� .ص.255 :
( )29فن ال�شعر ،حممد مندور� .ص.69/68 :
( )30حممد مندور ونقد ال�شعر ،ربيع عبد العزيز� .ص.83 :
( )31النقد املنهجي عند العرب� .ص.330 :
( )32املرجع ال�سابق� .ص.330 :
( )33ديوان قي�س بن امللوح ،رواية �أبي بكر الوابلي ،حت ي�سري عبد الغني� .ص.113 :
( )34املرجع ال�سابق� .ص.33 :
( )35ديوان كثري عزة ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،وهي من�سوبة فقط لل�شاعر و�أنه �سرقها من جميل،
مع وجود تعديل:
و�أدنيت ــني حتـى �إذا مـا فتنـت ـ ـ ـنـي ِب َق ْولٍ يَحِ ُّل ا ْل ُع ْ�ص َم َ�سـهْـ َل ا َلأبَاطِ ِح
جتافيــت عني حتى ال يل ح ـ ـ ـيـلـة وغادرت ما غــادرت بني اجلوان ـ ــح
�ص.526 :
( )36ال�شعر ،غاياته وو�سائطه� ،إبراهيم عبد القادر املازين ،حتقيق فايز ترحيني� .ص.55/54 :
(� )37شرح ديوان احلما�سة ،املرزوقي� .ص.10 :
( )38النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.51 :
( )39املرجع ال�سابق� .ص.79/78 :
( )40املرجع ال�سابق� .ص.77 :
( )41املرجع ال�سابق� .ص.79 :
( )42املرجع ال�سابق� .ص.79 :
( )43تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،طه �إبراهيم� .ص.130 :
( )44املرجع ال�سابق� .ص.121 :
( )45املذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيني� ،شكري عياد� .ص.202 :
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( )46تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،طه �إبراهيم� .ص.131 :
( )47النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.75 :
( )48املرجع ال�سابق �ص.76 :
( )49العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ،ابن ر�شيق القريواين ،حت حممد قرقزان .ج � ،1ص.199 :
( )50اخل�صومة بني القدامى واملحدثني يف النقد العربي القدمي ،عثمان موايف� .ص.22 :
( )51ال�شعر وال�شعراء ،ابن قتيبة ،حت �أحمد �شاكر .ج � 1ص. 77/ 76 :
( )52النقد املنهجي عند العرب� .ص.25 :
( )53املرجع ال�سابق� .ص.25 :
( )54املرجع ال�سابق� .ص.53 :
( )55املرجع ال�سابق� .ص.54 /53 :
( )56املرجع ال�سابق� .ص.54 :
( )57حممد مندور ونقد ال�شعر ،ربيع عبد العزيز� .ص.86 :
( )58تاريخ الأدب العربي� ،شوقي �ضيف .ج � ،3ص.227 :
( )59ديوان �أبي نوا�س ،حتقيق �إيليا احلاوي� .ص.527/1 :
( )60املرجع ال�سابق� .ص.368/2 :
( )61تاريخ الأدب العربي� ،شوقي �ضيف.ج � 3ص.222 :
( )62ديوان �أبي نوا�س� .ص  :ج� ،1ص.295/294 :
( )63املرجع ال�سابق� .ص.22/1 :
( )64تاريخ الأدب العربي ،الع�صر العبا�سي الأول� ،شوقي �ضيف� .ص.234 :
( )65ديوان �أبي نوا�س� .ص.193/1 :
( )66تاريخ النقد الأدبي عند العرب� ،إح�سان عبا�س�.ص.106 :
( )67ديوان �أبي نوا�س� .ص.126/1 :
( )68الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،اجلرجاين�.ص.19/18 :
( )69العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ،ابن ر�شيق القريواين .حت حممد قرقزان .ج� ،1ص197:
ويف ال�شعر وال�شعراء ،ج� ،1ص.63 :
( )70املو�شح يف م�آخذ العلماء على ال�شعراء ،املرزباين ،حتقيق علي البجاوي� .ص.310 :
( )71النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.24 :
( )72تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،طه �إبراهيم� .ص 128 :وما بعدها.
( )73النقد املنهجي عند العرب� .ص.75 :
( )74املرجع ال�سابق� .ص.58 :
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( )75تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،طه �إبراهيم� .ص.122 :
( )76النقد املنهجي عند العرب� .ص.58 :
(� )77أبو متام حياته و�شعره ،جنيب البيهبيتي� .ص.197 :
( )78النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص . 83 :
( )79ديوان �أبي متام .جملد � ،3ص .291 :
( )80ديوان �أبي نوا�س� .ص.272/1 :
(� )81أخبار �أبي متام  .لل�صويل ،حتقيق حممود خليل ع�ساكر و حممد عبده عزام و نظري الإ�سالم
الهندي� .ص.33/32 :
( )82النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.94 :
( )83ديوان زهري بن �أبي ُ�سلمى ،حت علي ح�سن فاعور� .ص.92 :
( )84النقد املنهجي عند العرب �.ص .95 :
( )85ديوان �أبي متام .جملد � ،1ص.22 :
(� )86أخبار �أبي متام ،لل�صويل� .ص.34/33 :
( )87ديوان ذي الرمة� ،شرح اخلطيب التربيزي ،حت جميد طراد� .ص.130 :
( )88املرجع ال�سابق� .ص.163 :
(� )89أخبار �أبي متام ،لل�صويل�.ص( 35 :البيت غري وارد يف الديوان).
( )90ديوان عمر ابن �أبي ربيعة حت فايز حممد� .ص.72 :
(� )91أخبار �أبي متام لل�صويل� .ص .36/35 :
( )92النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور� .ص.98 :
( )93الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،اجلرجاين� .ص.26 :
( )94يتيمة الدهر يف حما�سن �أهل الع�صر� ،أبي من�صور عبد امللك الثعالبي .ج� ،1ص.26/25 :
( )95من ق�ضايا الرتاث العربي ،فتحي �أحمد عامر� .ص.157 :
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�سيميائية اجل�سد يف ال�شعر العربي القدمي
عمر بن �أبي ربيعة �أمنوذجاً
ماجد اجلعافرة

(*)

�إن للج�سد عالقة قوية باملحيط الذي يتواجد فيه ،ف�إذا �صادفنا
جمتمع ًا فيه �شيء من االنفتاح والتحرر واجهنا ج�سد ًا فيه كثري من
االنطالق والتعبري عن ذاته وقدرته يف خلق الإبداع والإ�سهام يف دفع
عجلته �إىل الأمام ،ومن هنا ينبغي التعامل مع اجل�سد على �أنه مك ّو ٌن
ثقايف يتفاعل مع املجتمع وي�سهم يف ت�شكيل ثقافته ،مبا يعطيه لل ّن�ص من
�إيحائات ودالالت ال متناهية.
(*) باحث وأكاديمي بجامعة القرى.
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لعدد ال ح�صر له من العالمات؛ بل هو �صانع
يع ّد اجل�سد منبع ًا ثري ًا ٍ
العالمات ومنتجها ،وذلك يف �أثناء حركته ويف �أثناء �سكونه .واجل�سد
م�صدر مهم يف تكوين و�إن�شاء ا�ستعارات متعددة و�صور كثرية يف جمال
الإبداع ال�شعري .وينبغي الكف عن النظر �إىل اجل�سد على �أنه معطى
غريزي ،ومنب ٌع ل ّلذة واحل�س ّية لي�س غري ،بل ينبغي �أن ينظر �إليه على �أنه
م�صد ٌر للإبداع والإيحاء ال�شعري ب�شكل خا�ص� .أو قل �إنه م�صدر �إ�شعاع
لغوي ،له لغته الفتّاكة وخطابه املوحي امل�شع.
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نعب عن �أنف�سنا عن طريق اللغة
�إننا كثري ًا نقع يف احلرج حينما رّ
ال�صوتية «العادية» ،ولكننا نفزع �إىل اجل�سد ليوحي لنا مبكنوناته
وخمب�آته مبا نفكر فيه وما يجي�ش ب�أنف�سنا .وما الفعل الإبداعي �سوى
تفجري ملا يج ّن ُه هذا اجل�سد ،وما يختزنه يف �أعماقه من عالمات موحية،
و�إ�شارات هادفة ،تقوم مبهمة �إبالغية تو�صيل ّية� ،أو انه ير�سل بعالماته
لت�شكل لغة تو�صيل ّية تكثف احل�ضاري والأيديولوجي واالجتماعي والثقايف.
�إنه فعل اجل�سد املبهر املده�ش ،الذي ينفرد بلغة �سحر ّية ت�شحن الن�ص
بطاقة هائلة من ال ّلذة الفنية واملتعة الإبداعية� .إنه اجل�سد الذي ين�شر
لغته ا ّ
جلذابة اخل ّالقة ،ليتفاع ُل بها ومن خاللها مع الآخر ،مع الكون
مع النا�س مع املجتمع ،ف�إذا هو دا ٌّل رئي�س يف عملية الإبداع وتكوين
الثقافة.
ومن هنا نرى بع�ض الباحثني يقول «�إن اخلطاب اجلن�سي ال ميكن
تف�سريه �أو ت�أويله �إال من خالل اخلطاب الأدبي ،لأن اللغة ال ميكنها �إال
�أن تقلد اللغة ،و�أن اخلطاب ال ميكنه �أن يقلد �إال اخلطاب كما يرى
جنيت»(.)1
ويقوم اجل�سد بالتعبري عن الآخر بلغته غري امللفوظة ،كالتي تعارف
عليها النا�س يف توا�صلهم «فهناك حركات حتمية ،ال نق�صدها بقدر
ما هي عمل ّية ،ومعا�شة وخف ّية؛ منها :م�سح �أو مل�س اخلد� ،أو التوا�صل
ال�شم �أو بتغيري
بوا�سطة داللة «طبيع ّية ،عقلية و�صنع ّية� ،أو بوا�سطة ّ
النربة �أو باملذاق �أو اللم�س� ،أو بوا�سطة ا ِملزاح ،و�أنواع اللعب وتنظيم ًا ملا
هو لهو وت�سلية»(.)2
ويقول علي زيعور يف كتابه :الالوعي الثقايف ولغة اجل�سد والتوا�صل
(ال�شم)
غري اللفظي يف الذات العربية�« :إذا �أخذنا مكانة الرائحة
ّ
ج ـ ــذور ك ّعينة للتحليل يف ُبعدنا الثقايف امل�ستور ات�ضح لنا �أن الرائحة تقيم
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وال�شم .فمن عاداتنا القدمية
عالئق وتك�شف عن �أهمية معطاة للأنف
ّ
طفل عزيز بد ًال من تقبيله �أو �إظهار ًا
ن�شم رائحة
�شخ�ص حبيب� ،أو ٍ
ٍ
�أن ّ
للمحبة والوداد .وللطيب مكانة مرموقة يف البعد اجلمايل ،والتوا�صل
غري اللفظي ،والتعبري عن احلميمي واجلمال وال ّلذة .فنقول :طعام
ط ّيب ورائحة ط ّيبة ،ولعل الرائحة تذ ّكر مبا هو روح ،وارتفاعي� ،أو ُ�س ّمو
وتط ّهر(.)3
حا�سة من حوا�سه
واجل�سد م�ستودع رحب ل ّلغة ،وميكن �أن ت�شكل كل ّ
ال�شم ولغة ال ّلم�س ولغة الب�صر
لغة� ،أو ت�ؤدي وظيفة توا�صلية« :فهناك لغة ّ
ولغة ال�سمع ،وهناك لغة كلما قام �شخ�صان ف�أ�ضافا معنى من املعاين
فعل من الأفعال بطريق االتفاق و�أحدثا هذا احلدث بق�صد التفاهم
�إىل ٍ
واالت�صال بينهما :فعطر ين�شر على ثوب� ،أو منديل �أحمر ّ
يطل من
جيب� ،أو �ضغطة على اليد يطول �أمدها قلي ًال �أو كثري ًا� ،أو ّ
دق اجلر�س يف
مدر�سة �أو �إطالق �صفارات الإنذار� ،أو رفع الأعالم البي�ضاء على �شواطئ
امل�صيف� ،أو �إطالق �أ�ضواء املنارات وال�سفن «كل هذه تك ّون عنا�صر لغة
ما دام هناك �أ�شخا�ص قد اتّفقوا على ا�ستعمال هذه العالمات يف تبادل
�أمر �أو ر�أي(.)4
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والإ�شارة عند جميع ال�شعوب تقطع الكالم ،وهيئة الوجه ترتجم
يف �آن واحد مع ال�صوت عن االنفعاالت والأفكار .والتعبري باحلركات
لغة ب�صر ّية ،والكتابة بدورها لغة ب�صر ّية ،وكذلك ك ّل نظام من نظم
الإ�شارات ،على �أن مثل هذه احلاالت التي ت�ستخدم فيها الإ�شارة للتفاهم
االت�صال عادة نادرة بني الأمم املتم ّدنة ،وال يلج�أ �إليها ال ّنا�س �إال للتعبري
عن �أب�سط �أنواع الأفكار ،و�إذا كان يف و�سع احلركات نقل الأفكار املنفردة
فلي�س من ال�سهل �أن تدل على العالقة بني فكرتني يف ذهن املتكلم( .)5ج ـ ــذور
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وينبغي التنبه �إىل �أن اللغة �أم ٌر توا�ضع عليه النا�س ،وتعارفوا فيما
بينهم عليه ،ف�أ�صبحت دالالته معروفة لدى اجلميع ،ومن هنا ال يوجد
م�شاكل يف تفاهمهم ونقل �أفكارهم عن طريق اللغة التي توا�ضعوا عليها.
واجل�سد بحوا�سه املختلفة توا�ضع النا�س من خاللها على لغة مفهومة
حلركة �أو �سكون �أي من تلك احلوا�س وبدون وجود قيمة معروفة وحم ّددة
احلا�سة تكون قد �ضلت هدفها و�أخفقت يف
ومعلومة للغة التي تعطيها
ّ
مهمتها التو�صيل ّية ومن هنا نقول:
«ف�إذا مل يق ّوم الإن�سان العالقة � -صوت ًا كانت �أو �إ�شارة �أو حركة
�أو فع ًال� ،أي �إذا مل يق ّرر لها قيمة م ّعينة �أو مدلو ًال معين ًا ،و�إذا مل يتفق
مع غريه على القيمة �أو املدلول الذي يق ّرره �أو يقررونه للعالقة ،و�إذا مل
ترتبط العالقة ومدلوالتها بخربة الإن�سان وبخربة غريه من النا�س ،مل
يتم االت�صال(.)6
يحدث التفكري ومل يتحقق التّفاهم ومل ّ

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ويرى امربتـو �إيكو الإيطايل مفهوم ال�سيميولوجيا �أو ال�سيميوطيقا
وا�سع ًا ي�شمل �أنظمة التوا�صل الل�ساين وغري الل�ساين ،ي�شمل كل �أنظمة
االت�صال .فما يراه �إيكو من �أنظمة االت�صال يتمثل يف العالقات ال�ش ّمية
كالعطور( )7والتوا�صل اللم�سي كالقبلة وال�صفعة( .)8و ...........الذوق،
والعالمات امل�صاحبة ملا هو ل�ساين ك�أمناط الأ�صوات يف ارتباطها مع
اجلن�س وال�سن واحلالة ال�صحية ......وكال�ضحك والبكاء والتنهيدات(.)9
والتوا�صل املرئي مثل الأن�ساق اخلط ّية واللبا�س والإ�شهار(.)10

�إن لغة اجل�سد ال تقل �أهمية يف عملية الإبالغ عن اللغة امللفوظة،
بل ع ّدها بع�ض الباحثني �أنها تقوم باملهمة التي تقوم بها الألفاظ .يقول
بلواهم حممد« :ولكنها تقوم باملهمة التي تقوم بها الألفاظ ،وذلك مثل
ج ـ ــذور الإ�شارة باليد �أو باحلاجب �أو العني مثل قول ال�شاعر(:)11
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�أ�شارت بطرف العني خيفة �أهلها
ف�أيقنت �أن الطرف قد قال مرحباً
اجلانب التطبيقي:
واتخذت الدرا�سة من �شعر عمر بن �أبي ربيعة ميدان ًا للتطبيق ذلك
ال�شاعر الذي اتخذ من اجل�سد لغة غري ملفوظة يعرب من خالله عن
ثقافة ع�صره ،و�إذا هو ي�صبح مبوا�صفاته البالغ ّية مثا ًال لغوي ًا ،ويدعو
ج�سد بتخيله هو برغبته
للت�أمل اجلمايل ،فاجل�سد عند عمر يتح ّول �إىل ٍ
ومبا ينبغي له هو ،ويت�ص ّوره هو� ،إنه ج�س ٌد متخيل يف ذاكرته «�إنه بناء
النموذج اجل�سدي على غرار النموذج الطبيعي يف�صح عن ت�صو ٍر للكيان
الإن�ساين ،ال يتم فيه الف�صل بني اجل�سدي والالج�سدي ،وال�شخ�صي
وغري ال�شخ�صي ،مما يدل على �أن عملية الت�شبيه يف ربطها اجل�سد
وقوة الطبيعة الكونية حت ّول اجل�سد �إىل كيان رمزي حم ّمل بقوة الطبيعة
وجمالها»(.)12
يح�س �أن جممل �صوره عن املر�أة م�أخوذ
ومن ينظر يف �شعر عمر ّ
من الطبيعة «فلي�س يوجد ع�ضو من �أع�ضاء املر�أة مل يجد له نظري ّا يف
الطبيعة»(.)13
ومن هنا ينبغي التنبه �إىل �أن اجل�سد حينما يتح ّول �إىل لغة �أي
حينما ينتقل من الواقع املادي �إىل الواقع اللغوي يتح ّول �إىل �شيء �آخر،
�إنه يك�شف عن مكنوناته الثقافية بل مكنوناته الفكر ّية �أي�ض ًا« ،فاجل�سد
مبجرد ما متتلكه اللغة وال�صورة ،يكف عن �أن يكون ج�سد ًا واقعي ًا ليغدو
م�س الو�صف اجل�سد ف�إنه يتعامل
ج�سد ًا ثقافي ًا بالدرجة الأوىل ،ومتى ما ّ
معه �إنطالق ًا من خمزونه الفكري وذاكرة اللغة وقيمها و�أخالقها»(.)14
وميكننا الوقوف يف �شعر عمر اجل�سدي عند ق�سمني كبريين :الأول
يتع ّلق ب�أع�ضاء اجل�سد ب�شكل منفرد والق�سم الثاين يتع ّلق ب�أع�ضاء اجل�سد ج ـ ــذور
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يف �شكل لوحة فنية تتحرك فيه �أع�ضا�ؤه جميع ًا ،بحيث تتح ّول الق�صيدة
ب�أكملها �إىل لغة اجل�سد ،وي�صبح اجل�سد هو امل�سيطر وال�س ّيد والقاهر
فوق اللغة ال�صوتية».
الق�سم الأول:
ميكننا ت�سهي ًال للدرا�سة � -أن ن�صنفه حتت الأ�صناف التالية:
 - 1الوجــــه:
�إن م�صادر حركة اجل�سد تتميز بالتـنوع و�أن بع�ضها قد ي�ساعد
يعب
يعب عنه ع�ضو قد يختلف ع ّما رّ
بع�ض ًا ،وكثري ًا ما نالحظ �أن ما رّ
عنه ع�ضو �آخر ،ويف هذا �إثراء للغة اجل�سد ،فمث ًال الر�أ�س« :وهو �أكرب
�أق�سام اجل�سم ،و�أع�ضا�ؤه املتموقعة فيه لها �إمكانيات تعبريية دا ّلة تفوق
التعبري ال�صوتي الذي هو من جملة الإمكانيات التي ت�ضاف �إليه ،ففيه
جند حركة العني وحركة الأنف وحركة الأذن وحركة الر�أ�س كله واللحية
وال�شارب ،واخلد والفم ومتطيط احلنكني ....الخ»(.)15
يقول عمر(:)16
وم � ��ا ظ �ب �ي��ة م ��ن ظ� �ب ��اء الأراك
ت � �ق� ��رو دم � �ي� ��ث ال� � � ّرب � ��ى ع��ا� �ش �ب��ا
ب ��أح �� �س � َ�ن م �ن �ه��ا غ� � ��داة ال�غ�م�ي��م
�إذ �أب � � � � ��دت اخل � � � � � َّد واحل ��اج � �ب ��ا
غ � � � � � ��داة ت � � �ق � � ��ول ع� � �ل � ��ى رق� � �ب� � � ٍة
خل� ��ادم � �ه� ��ا :اح �ب �� �س ��ي ال ��راك� �ب ��ا
ف�ق��ال�ـ�ـ��ت ل�ـ�ـ�ه��ا ف�ي�ـ��م ه ��ذا ال �ك�لام
مــن �إذ وج�ه�ه��ا عاب�ســـاً قاطبا!
�أر�أيت هذا اجلمال الذي نتج عنه حركة اخل ّد مع احلاجب ،وذلك
عبت حركته عن مفارقة لطيفة فهو عاب�س
الوجه العاب�س القاطب الذي رّ
قاطب ولكنه مريح لدى ال�شاعر لأنه ك�شف عن قبول له من قبلها بدليل
�أمرها خلادمتها �أن حتب�سه عن احلركة.
ويقول(:)17
ج ـ ــذور
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والح ل �ه��ا خ� � � ُّد ن� �ق � ُّ�ي وحمْ ��جَ � � ُر
عهد يل بها حني �أعر�ضت
ف�آخر ٍ
وال�صدود
وحركة اجل�سد اجلمالية هنا مت ّثلت يف هذا الإعرا�ض ّ
وحمجر جميلني.
خد
فك�شف عن ٍ
ٍ
وانظر �إىل لطمة الوجه هذه العالمة ال�سيميائية التي ّ
معان
تدل على ٍ
قد تعجز اللغة ال�صوتية عن التعبري عنها يف موقف �صعب� ،إنها حركة
تعرب عن هول املفاجئة و�ش ّدتها وغرائبها ،فكيف تعرب باللغة ال�صوتية
لينك�شف �أمرها ،فتلج�أ �إىل لغة اجل�سد للتعبري عن هذا املوقف املحرج،
فتقوم ب�صفع الوجه لتنبه �إىل م�صيبة حمبب ٍة �إىل قلبها ح ّلت يف بيتها.
يقول(:)18
الإ�� � �س � ��وا ٌد وراء ال �ب �ي��ت م���س�ت�ت ُ
ر
فلم يرعها وقد ن�ضت جما�سدها
ّ
بي�ضاء �آن���س� ٌة م��ن �ش�أنها ا َ
فلط ْ
خل� َف� ُر
مت وجهها وا�ستنبهت معها
الو�ضاءة ،ف�إذا هو ّ
ويقف عمر طوي ًال عند الوجه ميتح من لغته ّ
و�ضاء
ونورا ٌّ
ين وي�ست�سقى الغمام به ويك�شف الظالم ويب ّدده بل �إنه نور يخطف
الأب�صار �أو قل �إنه بد ٌر ترى فيه نظر َة النعيم ،وكل هذا اجلمال ينقل �إلينا
من عال ّمية هذا الع�ضو املهم يف ج�سم الإن�سان .يقول(:)19
بطن م ّكة �إذ بدت
وج �ه �اً ي���ض��ي ُء ب�ي��ا�ُ��ض� ُه الأ� �ش �ع��ارا
وجَ �لَ� ْ�ت ع�ش ّي َة ِ
بوجهك ك� ُّ�ل �أر�� ٍ�ض جئ ُتها
�سُ قيت
ومبثلِ وج� ِه� ِ�ك ن�ستقي الأم�ط��ارا
ِ
وجما ُل وجهك َ
و�أرى ج�م��ال��ك ف ��وق ك � ِّل جميل ٍة
يخط ُف الأب�صارا
ويقول(:)20
ل �ه��ا وج� � � ٌه ي �� �ض��يء ك �� �ض��وء ب ��د ٍر
ع �ت �ي � ُق ال � �ل ��ون ب ��ا�� �ش ��ره ال �ن �ع �ي � ُم
ُ
ويقول(:)21
غ � � � ّرا ُء وا� �ض ��حَ � ُة اجل �ب�ي ِ�ن ك��أن�ه��ا
َق� � � َم� � � ٌر ب� � ��دا ل �ل �ن ��اط ��ري ��ن م �ن�ي�رُ
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وتقوم العني بدور �سيميائي ملحوظ ،نظر ًا لأنها قد تقرتن بالإ�شارة،
تو�صيلي مهم ،فحركة العني باجتاه املحبوب �أو بالإعرا�ض
فتقوم بدور
ٍّ
عنه �إىل �أخرى بق�صد الإيهام لغة �سيميائية ،و�إدامة النظر من كال
الطرفني لغة يفهمها املح ّبان ،و�إذا ما عززت بحركة من احلاجب ف�إنها
تع ّم ُق من فهم هذه اللغة ،لأن الإ�شارات املنبعثة من العني واحلاجب لغة
�سيميائية «غايتها تبليغ عاطفة بذاتها وتو�صيلها �إىل الطرف امل�ستقبل
هدف كامن يف النف�س ،دون ا�صطناع اللغة الطبي ّعية امل�ألوفة
للداللة على ٍ
ًٍ
ملثل هذه الغاية لدى �إرادة التبليغ»(.)22
يقول عمر(:)23
�إذا َ
لكي يح�سبوا �أن الهوى حيث تـنظر
جئت فامنح طرف عينيك غرينا
وقوله(:)24
ف�إين �س�أُخفي الع َ
ُ
احلديث في ُْ�سمعَا
خماف َة �أن يف�شو
عنك فال ُترى
ني ِ
وقوله(:)25
ملّ��ا َ
عمداً خماف َة �أن يُرى ر ْي ُع الهَوى
ره��ا
دخ �ل� ُ�ت م�ن�ح� ُ�ت ط ��ريف غ�ي َ
وقد تر�سل العني نظر ًة ت�سقم قلب املحب ،فينقلب حم ّم ًال بعواطف
و�أحا�سي�س جتاه املحبوب ال قبل له بحملها ،وكل هذا يحدث بدون �أن
يت َل ّفظ بكلم ٍة واحد ٍة.
يقول عمر:
ق � � � ��ادت ال � � �ع� �ي � ُ
ن �إل � �ي � �ه � ��ا ق� �ل� � َب� � ُه
عقبَ ال ّت�شريق م��ن ي��وم الأ��ض��ا ِح
ن� � �ظ � ��ر ٌة ب ��ال� �ع�ي�ن �أدّت � �س �ق �م �اً
ن �ظ��ر ٌة ي��وم �اً و�صحبي بال�صِّ فاح
وت�ساقط الدموع وانهمارها من اللغة ال�سيميائية ،لأن املجتمع
تعارف على هذه الدموع يف الفرح �أو يف الرتح� ،أو يف موقف م�ؤ ّثر بعد
ج ـ ــذور طول غياب �أو يف موقف وداع �إىل ال رجعة مث ًال ،فتقوم لغة الدموع مقام
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اللغة امللفوظة بل قد تكون �أبلغ يف تو�صيل امل�شاعر والأحا�سي�س ،ومن هنا
تكمن �أهم ّية ال�سيميائية يف دورها التبليغي التو�صيلي.
يقول عمر(:)26
وودا َع � � �ه� � ��ا ي � � ��و َم ال � � ّرح � �ي ��ل وق ��د
ز َّم امل� � �ط � � ُّ�ي ل �ب �ي �ن � ِه ��م َت� � ْ�خ� ��دي
مم � ��ا ت �ف �ي ��� ُ�ض ع � ��وار� � ُ��ض ا َ
وال � �ع �ي� ُ
ن واك � � َف � � ٌة وق� ��د َخ ��ِ��ض �لَ� ْ�ت
خل� � � ِّد
ّ
وقوله(:)27
ف��ان�ه� ّل دم�ع��ي يف ال� � � ّردا ِء �صباب ًة
ف �� �س�تر ْت � ُه ب ��ال�ُب رُ�ر ِد دون �صحابي
ف � � ��ر�أى � �س ��واب ��ق ع �ب��رة م �ه��راق��ة
ب � ْك � ٌر ف �ق ��ال :ب �ك��ى �أب� ��و اخل� ّ�ط��اب
رق � � � ٌد ف� �ه ��اج ال� �ع�ي� َ
ف�م��ري� ُ�ت ن�ظ��رت� ُه و ُق �ل� ُ�ت �أ��ص��اب�ن��ي
�اب
ن ب��ال � ّت �� �س �ك� ِ
وقوله(:)28
م� َع��جَ ��لٍ جف ُنها اخ�ت�لاج�اً َ
و�ض ْربا
ني ُت��ذري من الدم ِع َغ َربا
من لع ٍ
زاده ال �� � َ�ش � ْو ُق وال �� �ص �ب��ا َي � ُة َك � ْرب��ا
ُم � � ْع � � َم ��لٍ ج � ْف � ُن �ه��ا ل � � ُذك � ��ر ِة �إل � � ٍ�ف
و�ضع معينّ �سمة عرف ّية مرتعة بالدالالت تنوب
و�إدامة النظرة يف ٍ
مناب احلديث الذي قد يخفق الل�سان واللغة املنطوقة يف التعبري عنه.
فانظر �إىل تعبري «عمر» من خالل هذه العني الرانية �إليه ر ُن ّو ال�سكران �أو
املحموم ،ف�أدرك حاجتَها �إليه بدون الكالم.
يقول(:)29
َف � َع��ر ْف� ُ�ت حاج َتها و�إن مل ت ْن ِط ِق
و�إذا َر َن� � ْ�ت َن� َ�ظ � َر ال � ّن��زي� ِ�ف بعينها
 - 3ال ّثغــــــــر:
اجل�سد
يع ّد ال ّثغر من �أع�ضاء الإن�سان امل ّهمة يف الإف�صاح عن لغة
ِ
وجمال ّية هذه اللغة ،فال ّثغر يحتوي ّ
ال�شفاه ،ويحتوي الأ�سنان ،ومنه تنطلق
االبت�سامة التي ت�ضيء الوجه ب�أكمله ،وبدون �أ�سنان م�ؤ�شرة بي�ضاء جميلة
ال تكتمل �صورة الوجه امل�شرق ،ويحتوي الثغر ال ّريق العذبة التي ت�ؤ�شر
ج ـ ــذور
على عمق العالقة احلميم ّية بني املحبني.
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يقول عمر(:)30
ف � � �� � � �ص� � ��ادت � � �ن� � ��ي ومل �أ�� � َ� ��ص� � � ��د
ت� � � � � � � � � � � � ��راءت يل ل � �ت � �ق � �ت � �ل � �ن� ��ي
ـ� �ـ� �ـ� �ـ � ِ�ت � � �ص� ��ايف ال � � �ل� � ��ونِ ك � ��ال �َب��رَ ِد
ب� � � ��ذي �أ� � �ُ ��ش � � ��ر �� �ش� �ت� �ي ��ت ال� � ّن� �ب� �ـ� �ـ� �ـ
ويقول(:)31
ك ��أن �ه ��ا �أق � ��حُ � ��وا ٌن � �ش ��ا َف ��ه م� َ�ط � ُر
جت �ل��و مب �� �س��وك �ه��ا غ � ��راً م � َف � ّل��جَ � ًة
ويقول(:)32
ت�ف�ت ّ
ه � � ِز ٌم �أج ��� ُّ�ش م��ن ال����سِّ �م��اك َم� ِ�ط � ُر
ر ع��ن م�ث��ل الأق��اه��ي �شا َفها
ويقول(:)33
ُم � � � َف � � � ّل � � � ٌج وا�� �ِ� ��ض � � � � ٌح ل� � ��ه ُ�أ� � �ُ��ش� � � � ُر
ت� � �ف �ت� ّ�ر ع� � ��ن وا�� � � �ض � � � ٍ�ح م� � ّق� �ب� � ُل� � ُه
وحديث ال�شاعر عن ال ّريق يوحي باكتنازات دالل ّية تنتج عن حا�سة
التّذ ّوق ،فالبعد االجتماعي لهذه العالمة يقوم على �أ�سا�س ت�شبيه الريق
باملاء العذب ال�صايف البارد النقي ،وهذا كان حمبب ًا �إىل العربي بحكم
حتاج فيها �إىل املاء العذب البارد .وت�صبح تلك العالمة
العي�ش يف بيئة ُي ُ
ذات هدف تو�صيلي جيد حينما يتقبل املجتمع طعوم ًا طيبة املذاق مثل
العنرب والقرنفل والزّجنبيل والع�سل املذاب و ،...................عندها
ميكن القول�« :إن الرتكيز على البعد االجتماعي لل�سمة يفتح جمال
التوا�صل وا�سع ًا �أمام ال�سيميائية ،ويجعلها على قيمة اجتماع ّية نفع ّية،
حت ّدد داللتها موا�ضعه �أثناء ت�شكلها فتتلفع بالق�ص ّدية �سواء اكت�سبت
داللتها ب�شكل طبيعي �أو عن طريق منطقي �أو يف و�سط عريف»(.)34
يقول عمر(:)35
ت�شفي ّ
ال�ضجي َع ب�ب��ار ٍد ذي رون� ٍ�ق
ل��و ك ��ان يف َغ �لَ ����س ال � ّ�ظ�ل�ا ِم �أن ��ارا
ف�سقتك ب���ش��ر ُة ع �ن�براً وق��ر ْن� ُف� ً
وال � ّزجن �ب �ي � َل ِْ
وخ �ل � َ�ط ذاك ُع �ق��ارا
لا
وال � ّذوبَ من عَ�سَ لِ ّ
َغ �� َ��ص��بَ الأم �ي��رُ ت�ب�ي� َع� ُه امل ُ���ش�ت��ارا
ال�شراة ك�أمنا
ج ـ ــذور وك � � ��أن ُن � ْ�ط� � َف� � َة ب � ��ار ٍد َ
وط �َب ��رَْ زداً
وم � ��دام� � � ًة ق ��د ُع �ت �ق��ت �أع� ��� �ص ��ارا
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جت ��ري ع �ل��ى �أن �ي ��اب ِب �� �ش��رة ك� ّل�م��ا
ُي ��روي ب��ه ال� ّ�ظ �م ��آ ُن ح�ين ي�شو ُف ُه
 - 4اليــــــــــــــد:
تقوم اليد بفعل الإ�شارة ،والإ�شارة تعرب عن معنى ،وهذا التعبري هو
لغة ولكنها لغة غري ملفوظة� ،إنها لغة عن طريق اجل�سد« .وقد ا�ستقر�أ
االجتاه التوا�صلي يف العالمة �أربعة �أ�صناف� :إ�شارة ،قرنية ،ومماث ًال
ورمز ًا»( .)36واحلق يقال �إن �أع�ضاء كثرية يف ج�سد الإن�سان ميكن �أن
ت�ؤدي لغة الإ�شارة ولكن اليد قد تتفوق عليها ،يف تو�ضيح دالالت لغو ّية
كثرية .ويف تراثنا من ت ّنبه �إىل ما حتدثه الإ�شارة من مه ّمة �إبالغية ومن
�أثر توا�صلي بني النا�س .فاجلاحظ مل يغفل عن �أثرها يف تو�صيل املعنى،
بل وتو�صيل معنى املعنى حينما قال« :ولوال الإ�شارة مل يتفاهم النا�س
معنى خا�ص اخلا�ص»( .)37وقال يف البيان والتبيني« :ف�أما الإ�شارة فباليد
وبالر�أ�س وبالعني واحلاجب واملنكب �إذا تباعد ال�شخ�صيات وبالثوب
وبال�سيف ،وقد يتهدد رافع ال�سيف وال�سوط فيكون ذلك زاجر ًا ومانع ًا
ورادع ًا ويكون وعيد ًا وحتذير ًا»(.)38
ويقول اجلاحظ �أي�ض ًا« :ويف الإ�شارة بالطرف واحلاجب وغري ذلكم
من اجلوارح مرفق كبري ومعونة حا�ضرة ،ويف �أمو ٍر ي�سرتها ُ
بع�ض ال ّنا�س
من بع�ض ويخفونها من اجللي�س وغري اجللي�س»( )39بل يرى اجلاجظ �أن
فعل الإ�شارة �أبلغ يف التو�صيل من فعل ال�صوت ،يقول(« :)40فهذا باب فيه
الإ�شار ُة تتقدم ال�صوت»(.)41
يقول عمر(:)42
�أرادت فلم ت�سطع كالماً ف�أوم� ْأت
�إل�ي�ن��ا ون��ّ��ص��ت ج�ي� َد �أح ��و َر ُم�غ� ِزلِ
وقوله(:)43
وع ��ّ��ض��ت ع�ل��ى �إب �ه��ام �ه��ا وت�ن� ّك�ب��ت
ق��ري�ب�اً وق��ال��ت� :إن ��ش� ّرك مُلحَ ُق ج ـ ــذور
ط ��رق � ْ�ت وال ت� ��دري ب� ��ذاك ِغ ��رار
ل� � � � ّذ امل ُ� � �ق� � � ّب � ��لِ ب� � � � � ��ارداً مخِ � �م� ��ارا
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فالإمياءة عالمة على �أمر �إيجابي �أرادته ولكنها مل ت�سطع �أن تف�صح
بالكالم عنه فا�ستعا�ضت عنه بلغة الإ�شارة ،وهي لغة مفهومة لدى
املخاطب ،و�ساعد على هذا الفهم حركة ذلك اجليد الذي ي�شبه جيد
الغزال الأحور �إذ كان يف و�ضع ّية �إيجابية ت�ضافر مع الإمياءة الإيجابية
ليو ّلد لغة �إيجابية مفهومة لدى املتلقى .وهذا ما ي�ؤيد القول ب�أن العالقة
«تتكون من �صورة ح�س ّية يتم �إدراكها بحا�سة من احلوا�س اخلم�سة....
وتت�أ�س�س هذه ال�صورة على ما يتوا�ضع عليه متخاطبان اثنان �أو جمموعة
من املتخاطبني ،فبارتباط ال�شكل احل�سي مع ما يتوا�ضع عليه املتخاطبون
تف�صح العالقة عن مكنونها ،وتبوح مبعانيها ودالالتها(.)44
ّ
والع�ض على الإبهام عالمة على ال ّندم ،ولكن العالمة �إذا �أحلقت
مبا يو�ضح معناها عن طريق اللغة املنطوقة �أحيان ًا وكان ذلك مفهوم ًا
بني املتخاطبني ت�أخذ داللة �أخرى ولكنها تكون مفهومة كما هو احلال يف
ّ
فالع�ض على الإبهام مل يكن يق�صد الندم ولكنه عالمة
قول عمر ال�سابق،
على الده�شة والغرابة املحببة �إن �صح التعبري بدليل اللغة املنطوقة
«وتن ّكبت قريب ًا وقالت� :إن �ش ّرك ْم َلحق».
 - 5الأ�صابــــع:
ّ
املخ�ضبة عالمة لغو ّية جمال ّية ،يفهمها اجلميع فت�صبح
والأ�صابع
كعالمة عرف ّية يف ت�أديتها لهذه الوظيفة اجلمالية.
يقول عمر(:)45
�إن� � � � ��ا ن � � �ح� � ��اذر �أع� � � �ُي � � �ننُ َ ال� � � ّرك � ��ب
مل � �ع� � ْ�ت ب� � � ��أط � � ��راف ال � �ب � �ن� ��ان ل �ن��ا
وقوله(:)46
فخرجْ ُت خ� َ
فتب�س ْ
ف �ع �ل �م� ُ�ت �أن مي �ي �ن �ه��ا مل حُت� ��ر ِج
مت
�وف ميينها ّ
ّ
ف �ت �ن��اول� ْ�ت ر�أ� � �س ��ي ل � ُت �ع �ل��م م ��� ّ�س � ُه
�راف غ�ي ِر م�ش ّن ِح
مبخ�ض ِب الأط � ِ

ماجد اجلعافرة

 - 6الأرداف:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

وقوله(:)47
وخم ��ّ��ض��بٌ ْ
رخ ��� ُ�ص ال �ب �ن��ان ك ��أ ّن � ُه
ر
ع� � َن� � ٌم وم �ن � َت �ف � ُخ ال� � ّن� �ط � ِ�اق وث�ي� ُ
وقوله(:)48
ولقد �أب�ي��ت �ضجي َع ُك � ِّل ّ
ْ
خم�ض ٍب
رخ ����ص الأن � ِ�ام ��ل ط � ّي��ب الأرداف
 - 6ال�شـــــــعر:
ويتح ّول ّ
يتم �إدراك جماله ب�صورة
ال�شعر �إىل عالمة جمال ّية لأنه ّ
احل�سي امل�شاهد مع ما توا�ض َع عليه النا�س
ب�صر ّية ،وبارتباط ال�شكل ّ
ال�سواد ،تك�شف العالمة عن
من جمالية ال�شعر الكثيف الفاحم ال�شديد ّ
نف�سها وتبيح مبكنونها اجلمايل.
يقول عمر(:)49
ول� �ه ��ا �أث � �ي� � ٌ�ث ك ��ال� �ك ��روم م ��ذ ّي� � ٌل
حَ ����سَ � ُ�ن ال �غ��دا ِئ��ر ح��ال� ٌ�ك م�ضفور
وقوله(:)50
���سَ �ب� ْت� ُه ب��وحْ ��ف يف ال� ِع�ق��ا���ص ك��أ ّن��ه
قاط ُف
عناقيد د ّاله��ا م��ن ال�ك��ر ِم ِ
وقوله(:)51
ل � � � � �ي � � � � ��ا ّ
يل ت� � ��� � �س� � �ت� � �ب � ��ي ع� �ق� �ل ��ي
ب � � � � � ��وحْ � � � � � � ٍ�ف وار ٍد جَ � � � � � َث � � � ��لِ
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كان النموذج املحبوب لدى القدماء املر�أة ال�ضخمة املمتلئة
العجيزة ،واملكتنزة الأرداف .يقول ابن اجلوزية« :يف و�صف املر�أة التي
كانت مف�ضلة �آنذاك ،من كانت «�أعالها ق�ضيب و�أ�سفلها كثيب» ويقول
�صاحب كتاب اجل�سد وال�صورة واملقد�س« :كان عرب اجلاهلية والع�صور
الإ�سالم ّية الأوىل يف�ضلون الفخمة من الن�ساء ،وي�شبهون املر�أة الفخمة
بحيوان ذي �ست قوائم»()53
.
ج ـ ــذور

278

سيميائية اجلسد في الشعر العربي القدمي

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

وهذا ج�سد املر�أة ينطق مبا توا�ضع املجتمع على قبوله ،ف�إذا هو
�صدى لثقافة ذلك املجتمع .يقول عمر(:)54
تخالها يف ث�ي��اب ال� َع��ْ��ص��ب دي�ن��ارا
ه �ي �ف��ا ُء م �ق �ب �ل � ًة ،ع �ج ��زا ُء م��دب��ر ًة
ويقول(:)55
على ا َ
خل�صْ ِر � ْ
�رط كيما َت� ُل� ّف� ُه
أبدت من رواد ِفها فخرا
�إذا م��ا دع � ْ�ت ب��املِ� ِ
حمطوطة امل�ت�ن�ْي�نْ �أك � ِم � َل َخ ْل ُقها
م� �ث ��ل ال� �� ��سّ � �ب� �ي� � َك� � ِة ب� �� ّ��ض� � ًة م �ع �ط��ارا
ويقول(:)56
َط � ْف �ل � ٌة وع � � َث � � ُة ال� � � � � � ّروا ِد ِف َخ� � � ْو ٌد
ك �م �ه��ا ٍة ان �� �س��اب ع �ن �ه��ا ال �� ُّ��ص ��وا ُر
حُ � � � � � � ّر ُة ا َ
ك�ش ٍح ي�ضي ُق عنها ِّ
مه�ضوم ُة ُ
خل� � � � � ِّد خ � ��د ّل � ��ة ال � �� �ّ�س � ِ�اق
ال�شعا ُر
ويقول(:)57
حل� � �ج� � � ُل م� ��ن غ �� �ص ��� ً�ص
ح� �ي ��ن ت � �� � �س � �ت � ��أن � �ي� ��ه ي � �ن � � َك � ��� ِ��س � � ُر
وي� � �ك � ��ا ُد ا ِ
وي � � �ك� � ��ا ُد ال � �ع � �ج � � ُز �إن ن �ه �� َ��ض � ْ�ت
ب � �ع� ��د ط � � � ��ول ال � � � ُب � � �ه � � � ٍِر ي� �ن� �ب�ت ُ�ر
ومن ينظر يف لغة اجل�سد التي ا�ستخدمها ال�شاعر ليبني النموذج
اجلمايل املقبول لدى جمتمعه يجده ير ّكز على ما تعارف عليه النا�س
�آنذاك ،من �ضخامة يف الأرداف وترجرج وامتالء يف الأع�ضاء ،وحينما
يقبل املجتمع هذه العالمات للتدليل على النموذج اجلمايل املطلوب
للمر�أة نقول �إن العالمة �أ ّدت الغر�ض منها يف مهمة التو�صيل والإبالغ
لأن العالمة «معطى نف�سي واجتماعي وثقايف وح�ضاري»(� )58إننا حينما
نقر�أ ن�صو�ص ال�شاعر يف النموذج اجلمايل املن�شود ن�شعر بفهمنا لهذا
النموذج ،وقدرته عن طريق حتريك اجل�سد �إر�سال ر�سائل تبليغية
مفادها �أن اجلمال الأنثوي الأمثل هو هذا ،بدون �أن يقول لنا عن طريق
امللفوظ ينبغي �أن يكون اجلمال �أو ًال وثاني ًا وهكذا ..ومن هنا ي َع ّد «التبليغ
عن�صر ًا بالغ الأهمية يف احلياة الإن�سانية ،فهو امليكانيزم الذي بوا�سطته
ج ـ ــذور توجد العالقات الإن�سانية وتتط ّور� ،إنه ي�شمل كل الرموز الذهنية مع
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و�سائل تبليغها عرب املجال وتعزيزها يف الزمان ويت�ضمن �أي�ض ًا تقا�سيم
الوجه وهيئات اجل�سم واحلركات ونربة ال�صوت والكلمات.)59(»...
 - 7امل�شيـــــــــة:

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

احلركة اجل�سد ّية لغة م ّهمة يف الك�شف عن نف�س ّية املر�أة ،وعن
حب متلك الغري وبخا�صة ال ّرجل ،وهي حينما تتحرك
نهمها ال�شديد يف ّ
فك�أمنا ت�ستخدم الأع�ضاء ب�شكل جماعي وكلها يدفع باجتاه طريق واحد
هو التملك والإغراء ولفت النظر واالنتباه ،ومن هنا لعبت املر�أة دور ًا
كبري يف الإ�شهار يف الع�صر احلديث ،وذلك «لأنها �أكرث جاذبية ولأنها
�أكرث �أداء (للحركة اجل�سدية) يف الإ�شهار االقت�صادي �أو االجتماعي،
وكتابة الن�ص هنا تقت�ضي الرتكيز والدقة على �أن تتوافق مع حركة
اجل�سد الإغرائية بالن�سبة للرجل ،و�أن يكون الن�ص واحلركة يف نف�س
الوقت عاملني �أ�سا�سني ،فاندفاع املر�أة لأداء احلركات املثرية ،وذلك
يعني بالن�سبة �إىل الرجل �إغراءه� ،أما بالن�سبة �إىل املر�أة فدفع رغبتها
العارمة ال�شرهة �إىل االمتالك والتف ّوق»(.)60
ومن هنا جند عمر بن ابي ربيعة ير ّكز يف �شعره على م�شية املر�أة
تثن وت�أ ّو ٍد ،وي�ص ّورها وهي ت�أتي بحركات تبعث يف نف�س املتلقي
يف حالة ٍ
التط ّلع �إىل املر�أة وحماولة الو�صول �إليها مبختلف الطرق والو�سائل ،ويف
الوقت نف�سه تع ّمق هذه احلركات يف نف�س ّية ال ّرجل كل ما هو جمايل
بالن�سبة للمر�أة ،وكل ما ال ميكن التعبري عنه بطريق امللفوظ من اللغة.
يقول عمر(:)61
ومت�شي الهوْينا ما جت��اوزه ِفرتا
ب �ك � ّل ك �ع� ٍ�اب ط �ف �ل � ٍة غ�ي�ر ح�م��� ّ�ش� ٍة
وظ � ّل��ت ت �ه��ادى ث��م مت���ش��ي ت � ��أوّداً
وت�شكو م��راراً من قوائمها َف�ّت�رّ ا ج ـ ــذور
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ويقول(:)62
ب�ه��ام�ي��م �أن� �ه ��ا ٍر ب ��أب �ط � َح ُم��� ْ�س� ِه��ل
ومت���ش��ي ع�ل��ى ب��رد ّي �ت�ين غ��ذا ُه�م��ا
املتك�سر
وترتاءى لل�شاعر �صورة املر�أة اجلمال ّية من خالل م�شيها
ّ
بال�سقيم الذي ال يقوى كثري ًا على احلركة.
ال�ضعيف الذي يذكر ّ
يقول(:)63
كما دع� ُ
�ضعيف خ ّر فاجندال
�وت التي قامت بقرقرها
مت�شي كم�شي ٍ
ويقول(:)64
م�شياحل�سرياملزجّ ىجُ �شمال�صّ عَدا
خوف ُت�ش ّيعني
قامت تراءى على ٍ
 - 8الرائحـــة والعطـــور:
وللرائحة لغتها اخلا�صة املميزة ،فكثري ما تـنم الرائحة عن
�صاحبها ،ونحن نعرف الأ�شخا�ص الكثريين �أحيان ًا عن طريق العطر
الذي ي�ستخدمونه فنقول كان فالن هنا� ،أو عطره ّ
يدل عليه ،وهكذا
يكون العطر لغة فتّاكة دافعةّ ،
تدل على �صاحبها وبخا�صة �إذا كانت لدى
املتلقى معرفة بهذا العطر امل�ستخدم لدى الآخرين .فهذا عمر يعرف
عطر «العام ّرية» ،وهذه املعرفة ت�ؤهله لأن يهتدى ل�شخ�صها من خالله،
فهو لغة �ساحرة نافذة.
يقول:
ال� � ّل ��ذي ��د ور ّي� ��اه� ��ا ال �ت ��ي �أت� ��ذ ّك � � ُر
ه�ن�ي�ئ�اً لأه ��ل ال �ع��ام��ر ّي��ة ن�شرها
ويقول(:)65
و�سط رحالِ القو ِم ّ
ح�س ُ
عطارا
ملّ��ا �ألمّ � ��ت ب��أ��ص�ح��اب��ي وق ��د هجعوا
بت ْ
ِ
ون�ف�ح� ِة امل���س� ِ�ك وال �ك��اف��و ِر �إذ ث��ارا
يبن�شرالتينامتك�إذطر َق ْت
من ِط ِ
ويقول(:)67
م� ��ن ج �ي �ب �ه��ا ق� ��د � �ش ��اب ��ه ك ��اف ��ور
ر
ج ـ ــذور وت �� �ض � ّو َع امل �� �س� ُ�ك ال ��ذك � ّ�ي وع �ن�ب ٌ
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من الطريف �أن جند عند عمر بن �أبي ربيعة �أن الن�ص يتح ّول ب�أكمله
ليفجر الإبداع لدى
ينطق بلغة اجل�سد ،فيبوح اجل�سد مبخب�آته ومكنوناته ّ
ن�ص
ال�شاعر .وذلك لأن« :اجل�سد معطى ثقايف متعدد اجلوانب ،فهو ٌ
معب ميكن قراءته وفك رموزه خا�صة و�أن العمل ّية الإبداعية ما هي �إال
رّ ٌ
)
68
(
تفجري ملكبوتات �أ�شياء هذا اجل�سد» .
يقول عمر(:)69
ذ ّك � � � � � � � ��رين م� � � ��ا �أع� � � � � � � ُ
ه � � � ��اج ف� � � � � � � ��ؤادي م� ��وق� � ُ�ف
�رف
مم � � �� � � �ش � ��ايَ ذات ل� �ي� �ل� � ٍة
وال � �� � �ش� ��و ُق مم� ��ا ي �� �ش � َغ� ُ�ف
�إذا ث� � �ل � � ُ
�اث ك� ��ال � � ُّدم� ��ى
وك� � � � � ِ�اع� � � � ��ب و ُم� � ��� � �س� � �ل � � ُ�ف
ك��ال���ش�م����س ح�ي�ن ت �� �س� ُ
وب� � � �ي� � � �ن� � � �ه � � � ّ�ن �� � � � �ص � � � ��ور ٌة
�دف
ر ن �� �ص � ُف �ه��ا
ون � �� � �ص � �ف � �ه � ��ا م � �ه � �ف � �ه � ُ�ف
خ � � � � � � ْو ٌد وق� � �ي � � ٌ
ق � �ل � ��ت ل � �ه � ��ا م � � ��ن �أن � � �ت � � � ُم
ل � � �ع � � � ّل داراً ت � �� � �س � � ِع� � ُ�ف
غ� � � � � ِّر ال � �ث � �ن� ��اي� ��ا ي� �ن� �ط � ُ�ف
ف��اب �ت �� �س �م��ت ع� ��ن وا�� �ض � ٍ�ح
ي� ��ا ح �� �س �ن �ه��ا �إذ ُت� � َ�ط � � ِر ُف
و�أوم � �� � �ض� ��ت ع� ��ن ط��رف �ه��ا
ب� � � �ن � � ��ا ُن� � � �ه � � ��ا امل � � � � �ط � � � � � ّر ُف
و�أر� � � � �س � � � �ل � � � ��ت ف � � �ج� � ��اءين
حت � �ي � ��ا ب � �ه � ��ا و ُن � � � ْل� � � ِ�ط� � � ُ�ف
�أن ب � � ��ت ل� ��دي � �ن� ��ا ل� �ي� �ل� � ٍة
�اث �أع �ج � ُ�ف
ب� ��ات� ��ت ويل م � ��ن ب ��ذاه ��ا
حُ �م ��� ُ�ش ال� � ِّل� �ث � ِ
ُت� ��ر� � �ش � �ف � �ن� ��ي و�أر� � � ُ� ��ش � � � � ُ�ف
ف � � � �ب� � � � ّ�ت ل � � � �ي � � � �لَ � � � � ُه ك� � � ّل � ��ه
�إخ� � � � � � ��ا ُل ث � �ل � �ج � �اً ط� �ع� � ُم� � ُه
ق� � ��د خ� ��ال � �ط � � ْت � � ُه ق ��رق ��ف
م� � ��ن ل� �ي� �ل� �ن ��ا وم � �� � �ص� � ُ
�رف
مل� � � � � � ��ا دن � � � � � � � � ��ا ت � � � � � �ق � � � � ��اربٌ
وج� � � � � ��داً ع� �ل� �ي� �ن ��ا ي� � � � ُ
�ذرف
ق � � ��ال � � ��ت ل� � �ن � ��ا ودم � �ع � �ه � ��ا
ج ـ ــذور
ع � � �ل � � �ي � � � ُك � ��م ال � � � ّت � � �ل � � � ُه� � � ُ�ف
ل �ه �ف ��ي ول� �ي� �� ��س ب �ن��اف �ع��ي
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هذا الن�ص من �أ ّو ِل ِه �إىل �آخره ينه�ض ويقوم على لغة اجل�سد ،فك�أن
هذه اللغة تقوم بدور تبليغي يف �إي�صال الر�سالة �إىل املتلقي� ،إنها لغة
غري ملفوظة ولكنها تتحد �أحيان ًا مع امللفوظ في�ؤدي احتادهما �إىل د ّقة
وو�ضوح يف الر�سالة املُب ّلغة .وميكننا النظر �إىل الن�ص على �أنه عالمة
كربى �أو جمموعة من العالمات تف�صح عنها اللغة بريق امللفوظ �أو غري
امللفوظ ،وذلك يف �ضوء نظرتنا �إىل العالمة على �أنها «�صورة ح�س ّية يتم
ومتعن يف
�إدراكها بحا�سة من احلوا�س اخلم�سة( .)70وحينما ننظر بت�أمل ٍ
ن�ص عمر بن �أبى ربيعة ال�سابق جنده يتك ّون من جمموع ٍة من العالمات،
ِّ
وكل عالمة تت�شابك مع بع�ضها بع�ض ًا لتكون �شبكة من العالمات وكل
عالمة تف�ضي �إىل الأخرى ،وبتفاعلها جميع ًا يت�ضح املراد مما تعطيه من
ومعان.
دالالت وم�ضامني ٍ
فحينما ننظر يف ا�ستهاللية الن�ص نالحظه ي�شري �إىل «هيجان
الف�ؤاد وخفقه» وهذا الهيجان �سببه معروف فقد يكون اخلوف وقد يكون
احلب ،وال�شاعر ي�شري �إىل �أن ال�سبب يف ذلك موقف يعرفه ويذكره ويعرب
عنه بلغة اجل�سد «مم�شاي ذات ليلة» «وال�شوق مما َي�ش َع ُف».
�إن هياج الف�ؤاد م�ؤ�شر كبري على وجود �شيء ،ويبقي امل�ؤ�شر بدون
�إرادة تو�صيلية ق�صد ّية �إال �إذا انطلق من املعلوم الظاهر �إىل املجهول
و�إىل الالمرئي من خالل املرئي .فامل�ؤ�شر موجود حا�ضر دون �إرادة
تو�صيل ّية ،ولكن ا�ستنطاقه يف�ضي �إىل جملة من احلقائق اليقينية الكامنة
وراءه( .)72فهياج الف�ؤاد �سببه موقف مت ّث َل يف امل�شي يف زمن معروف
حم ّدد «ذات ليلة» ،وت�سبب فيه �شوق حارق« ،وال�شوق مما ُ
ي�شعف».
�إن حرقة ال�شوق التي زادت من حرارة الف�ؤاد ف�ألهبته و�أ�ضرمت فيه
النريان فا�ضطرب وهاج كان ي�ؤ�شر على وجود مه ّيجات ومثريات فجائية
بدون انتظار فهمناها عن طريق ا�ستخدام ال�شاعر لـ «�إذا» الفجائية
ج ـ ــذور بقوله «�إذا ثالث كال ّدمى» عندها فهمنا الإ�شارة الق�صد ّية املنبعثة من
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امل�ؤ�شر وهو ا�ضطراب الف�ؤاد وخفقانه» .وهذا ما نعنيه بالقول« :و�إذا
تواتر ورود امل�ؤ�شر وارتبط بداللة معينة �أمكن حتويله �إىل �إ�شارة ذات
ق�صد ،وهو قبل ذاك ال يقوم مبهمة تو�صيل ّية �إال �إذا وجد املتلقي له ،و�إال
�سيحتفظ بداللة كامنة فيه»(.)73
ّ
ودال ّثالث «ي�ؤ�شر على �أن املدلول م�ؤنث� ،إذ العدد ثالث املذكر
ينبغي �أن يكون معدودُه م�ؤنث ًا ،وي�ستخدم ال�شاعر «الدليل الذي يحيل على
مو�ضوع»(� ،)74إنه الأيقون الذي يقوم على �صفة املماثلة وامل�شابهة بينه وبني
مرجعهن ف�إذا الن�سوة دمى ُل َعب جميلة وبني هذه ال ّدمى تربز (�صورة)
وهي م�ساوية للأيقون لأن هذه ال�صورة ت�شبه ال�شم�س امل�شرقة فت�شري �إىل
�صاحبتها تلك الد ّمية التي وقف ال�شاعر عندها طوي ًال يبني لنا جمالها
من خالل هذه اللغة اجل�سد ّية الفتّاكة ال�ساحرة .فاملتلقى �أدرك بب�صره،
�أي بلغته الب�صر ّية �صفات الن�ساء الثالث :الكاعب ال�صغرية واملُ�س َلف
التي جاوزت الأربعني وال�صورة ال�شم�س ّية ،اخل ْود ّ
وال�شابة املق�سومة �إىل
ن�صفني ن�صف فيه الرزانة وفيه الوقار من خالل �ضخامة الأرداف التي
�أ�شرت على ثقافة املجتمع وكيف يكون متوا�ضع ًا على جمالية املر�أة ذات
ري ن�صفها» ون�صفها مهفهف ،والهفهفة ال�ضمور يف
الأرداف الثقيلة« :وق ٌ
اخل�صر وال ّدقة يف اجلانب الأعلى من اجل�سم ،وهذا ما نفهمه من �أن
العالقة« :معطى نف�سي واجتماعي وثقايف وح�ضاري»(.)75
ثم ي�أتي اال�ستفهام عن طريق امللفوظ فيكون ال ّرد بلغة الإ�شارة،
عن طريق هذه االبت�سامة التي حتر ّكت بها ال�شفتان لتك�شفا عن ثغر
م�شرق متلألئ فيه نداوة وعذوبة ون�ضارة ،ويبعث الن�ص بثالث �إ�شارات
متوالية ،الإ�شارة الأوىل جاءت �سريع ًة منبعث ًة من خالل حرف ال ّربط
«الفاء» الذي يربط الالحق بال�سابق بدون مهلة �أو ت�أخري ،فجاء ال ّرد
على ذلك ال�س�ؤال :قلت لها من �أنتم؟ والإ�شارة الثانية جاءت بعد وقت
قليل لأنه ا�ستخدم حرف الربط �أو العطف الواو وهي عن طريق الإ�شارة ج ـ ــذور
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املنبعثة من حركة الطرف بوم�ضانه وملعانه املم ّيز والإ�شارة الثالثة جاءت
عن طريق ذلك الإ�صبع املخ�ضب ومل تبطئ كثري ًا �إذ ربطت بحرف الواو
�أي�ض ًا ،فهذه الإ�شارات الثالث املتالحقة كلها دفعت احلدث باجتاه القبول
الذي كان منية ال�شاعر وهدفـه ومبتـغاه وذلك يف وقـت ق�صـري جـد ًا راح
يخـتـ�صر ال ّزمـن وال يدع فر�صة للذهن كي يفكر كثري ًا وي�صرف جهد ًا
يف حتليل اللغة امللفوظة مما ّ
يدل على �أن للغة اجل�سد وحركته فعالية يف
الو�صول وب�شكل �أ�سرع للفهم.
وذلك �أن «احلركة اجل�سدية باعتبارها �أداة تعبري تنقل الوعي من
الكم ال�صوتي واللغوي،
ف�ضاء �إىل ف�ضاء يف ملحة تخت�صر كثري ًا من ّ
وال تتجاوز حدود ا�ستخراج ال�صور من ذهن املتلقي و�إعادة النظر يف
عالقة هذه ال�صور واكت�شاف ق�سماتها ومالحمها التي كانت خافية وهي
بذهنه»(.)76
ومن هنا ميكننا القول ب�أن احلركات اجل�سدية ترتجم �إىل لغة
تخت�صر امل�سافات وت�شري ب�سرعة مذهلة نحو الفهم بني املبدع واملتلقي
بل تدفع �إىل التنقل يف ف�ضاء من املخزون الثقايف يف وقت ق�صري جد ًا.
«فالإ�شارة �أو احلركة اجل�سدية و�سيلة من الو�سائل ال�سريعة التي ت�سمح
لتفجر
للمتلقي يف التجول يف خمزونه الثقايف وفق �شحنات اخلطاب ّ
مكامن ذاكرته� ،إنها متنحه �إمكانيات هائلة يف اال�ستجابة ال�سريعة
للفهم وتدفعه لت�شغيل الذاكرة بقوة ال�ستح�ضار ال�صور وجتاوز حدود
اللغة املنطوقة التي ت�ستهلك الزمن احلا�ضر ،وال متنح القدرة على
االلتقاط ال�سريع للأحداث وف�ضاءاتها»(.)77
ولنالحظ ذلك يف الن�ص:
فحركة االبت�سامة قادت ب�سرعة مذهلة �إىل جمالية الثغر والأ�سنان
الباقة والريق الندية العذبة .وحركة الطرف� :أو�صلت جمالية
ج ـ ــذور ال ّلماعة رّ

ماجد اجلعافرة

285

بريقه وملعانه للمتلقى ب�سرعة فائقة بدون كبري تفكري وت�أمل قد ينبعث
بعد وقت من خالل اللغة امللفوظة .وحركة البنان املخ�ضب د ّلت ب�شكل
�سريع على املوافقة مع تثبيتها ب�شكل ما لهذا الع�ضو من جمال ّية ملفتة
عن طريق التخ�ضيب واللفت �إىل الزينة التي تغري و ُتفنت.

العدد  ، 32شوال 1433هـ  -سبتمبر 2012

ومبجموع الإ�شارات احلركية الثالث جاءت املوافقة�« :أن بت لدينا
ليل ًة ،حتيا بها ونلطف» �أو قل �إن م�سل�سل الإ�شارات قاد �إىل ليل ٍة هي
احلياة وهي اللطف واجلمال والبذل .وحينما ن ّد لل�شاعر �أن يعرب عن
�إيجاب ّية تلك الإ�شارات مل يجد �أف�ضل من عالقات اجل�سد للتعبري عما
يريد ت�سجيله يف تلك املغامرة ،فعالمة البيات «باتت» تتويج وترجمة
لتلك الإ�شارات ودال «ويل من بذلها» ّ
يدل على قبوله �ضيف ًا للمتعة واللذة،
ُ
و«حم�ش اللثاث � ُ
أعجف» �إ�شارة �إىل ما تعارف عليه جمتمعه
و�إ�صابته منها
ولع باملر�أة ذات ال�شفاه الرقيقة القا�سية .وتعبريه بقوله« :فبت
�آنذاك من ٍ
لي َل ُة كله» ين ُّم عن قبول تام للمغامرة من قبل الطرفني ،وراح ي�ؤكد هذا
من خالل ا�ستخدامه لدالني فيهما داللة على عمق العالقة وحميميتها،
بل فيهما هذه اال�ستجابة القوية من الطرفني ملا وقعا فيه من اللذة وهما
دال «تر�شفني» ودال «و�أر�شف» ،وال يخفى ما يف هذه العالمات اجل�سد ّية
من فهم �إىل هذه العالقة ومن داللة على قبولها املطلق من الطرفني ،بل
�إن ال�شاعر راح ي ّعمق من حميم ّية هذه العالقة حينما راح يف�سر اللغة
لتفجر الن�ص
اجل�سدي ّة بعالمات ج�سد ّية تف�صح عن مكنوناتها ودالالتها ّ
ب�إيحاءات متالحقة ،فطعم ريقها �أو قل ر�شفه منها يتخيله ثلج ًا مزج
باخلمر ويف هذا ت�صعيد نحو االرتفاع عن طريق لغة اجل�سد �إىل الذروة
من فهم امل�ضمون ،فهذه العالمة الذوقية تحُ فر الفهم والو�ضوح مما
يبتغيه املبدع حفر ًا يف ذهن املتلقي وال�سيما لأنه يعرف هذا الطعم وذاقه ج ـ ــذور
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وج ّربه وعند ذلك تكون العالمة قد �أ ّدت وظيفتها التبليغ ّية يف درجة
عالية من الفهم والتبينّ .
وملّا كانت القراءة ال�سيميائية للن�ص تقوم على االنفتاح الوا�سع ال
كتناه الدالالت ،والبحث امل�ضني عن م�ضامينها فنالحظ �أن قول ال�شاعر
واحد منهما من الآخر ،بل
يف نهاية الن�ص« :ملا دنا تقارب» يوحي بدنو كل ٍ
�إن هذا الدنو يوحي بااللت�صاق للوهلة الأوىل ولكننا ن�صاب بخيبة التوقع
حينما نكمل البيت ف�إذا التقارب ي�سند �إىل ان�صراف الليل وتق�ضيه
ُ
وم�صرف».
بقوله« :ملا دنا تقارب من ليلنا
ويتابع ال�شاعر من تعميق مغامرته عرب اللغة اجل�سدية خالط ًا هذه
إمعان يف
املرة بينها وبني اللغة امللفوظة كي ي�صل �إىل دقة يف الفهم و� ٍ
الو�ضوح وك�شف للم�ضمون .وذلك حينما يلتقى القول امللفوظ مع اللغة
غري املنطوقة من خالل ذرف الدموع داللة على �شدة الوجد والوله،
وعدم التح�سر �أو الندم على تلك املغامرة ،بل يوحي ب�أنها كانت مغامرة
حمببة مقبولة.
وي�صل يف نهاية الأبيات �إىل ا�ستخدامه للرمز كو�سيلة يف�صح من
خاللها عن الداللة احلد�س ّية وهي و�سيلة راقية لك�شف امل�ضمون ،لأن
الرمز له «قدرة على متثيل اخلوف ،والفرح واحلزن والعدل ...بل �إن
الرمز �إيحاء عام �إىل معنى يدرك حد�سي ًا كما تقول كر�ستيفا»()78
ّ
فاللهف الذي ي�سنده ال�شاعر للمحبوبة هو دليل اخلوف ال�شديد من
انقطاع هذه العالقة احلميم ّية بل هو رم ٌز ملدلول يوحي باخلوف من
انف�صام عرى تلك املغامرة التي لعبت لغة اجل�سد دور ًا كبري ًا يف ك�شف
م�ضمونها والإبانة عن مدلوالتها.
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