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 مدخل:
 لمنهج واحملتوىعرض ل ابن سنان وكتاب سر الفصاحة

 فاجي وكتاب "سر الفصاحة":ابن سنان اخلأوال:                        
 : الكتاب حمتوىقراءة يف املنهج و –رؤية ابن سنان البالغية اثنيا:                        
 منهج ابن سنان يف الكتاب: اثلثا:                      
 رابعا: تسمية الكتاب)سر الفصاحة( وحتقيقاته:                      
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 :وكتاب "سر الفصاحة"ابن سنان اخلفاجي أوال: 
ية قبله حباث البالغاأل من ، استفادتشّبع من ثقافة عصرهم دقانو  بالغي 1اخلفاجي ابن سنان
 هابحث قضاايفوالنقد، واللغة "سر الفصاحة" حماوال تقدمي رؤيته ونظرته للبالغة  فوضع كتاب

 اوصففكان الكتاب ، ميتزج فيها الوصف ابلتحليل واجلدل والتعليل، وبروح علمية وأدبيةأبساليب 
 .واألدب العريبوالنقد البالغة اللغة لكثري من وجوه النظر يف  امركز 

ما ركز عليه ابن سنان اخلفاجي هو معرفة حقيقة الفصاحة ومقاييسها وأوصاف  ولعّل أبرز
البالغة وقضاايها. متناوال هذه القضااي واملقاييس مبنهج يقرتب كثريا مما يطرحه الدرس اللغوي 

 احلديث.
كثريا وإيراد   هـ(255) أتثر صاحبه آبراء اجلاحظ كتاب "سر الفصاحة"وأّول ما يلحظه مطّلع  

يف كتابه "نقد  هـ(275) أحياان كما هي، كما ال خيفى أتثره املباشر بقدامة بن جعفر هه وشواهدأقوال
كتاب قدامة هو املهاد التأسيسي لبالغة اخلفاجي يف كثري الشعر"، بل إنه ليس من املبالغة القول أبن  
اب "سر كما سنوضح ذلك الحقا "فكت  "ابن سنان"ع من مباحثه، لكن املنهج والرؤية ختتلف م

ّن مؤلِّفه قضى األربعينيات، وجزءا من حمتواه البالغي والنقدي، يبّّي أ الفصاحة" فضال عن أمهية
  2اخلمسينيات يف حتصيل العلم ويف التأليف"

مل اخلفاجي ؤلفات ا من مكثري تنبغي اإلشارة إىل أن   "سر الفصاحة"وقبل احلديث عن كتاب 
خمتار األمحدي حققه الباحثان  ي بّي أيدينا وديوان شعريحيفظ منها ومل يصل إال هذا الكتاب الذ

 :3أشهرها أثبت احملققان للديوان أن له كتباقد ،و نسيب نّشاوي، و نويوات، 

                                                           
ه( ألب خفاجي وأم متيمية، بقلعة "عزاز"، 423هو عبد هللا بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي، شاعر وأديب، ولد سنة )  1

 العالء املعري وغريه، وّّل قلعة "عزاز" وظهرت يف نفسه نوازع الثورة والسخط على األولياء، وعلى إثر ذلك أخذ العلم عن أيب
هـ(، كان ينتقد املعري كثريا يف شعره ملا فيه من الغموض والّتكّلف، ومبا أنه مل يعّمر طويال 466دبّرت له مكيدة أودت حبياته سنة )

ليلة متثلت يف كتابّي مها "سر الفصاحة" املوضوع يف البالغة والنقد، وديوان شعري يتناول خمتلف يف هذه احلياة؛ فإن آاثره كانت ق
القضااي اليت عاشها يف عصره، ومن تالمذته" ضياء الدين ابن األثري، وحازم القرطاجين اللذان أتثرا به كثريا، ينظر، ابن سنان 

، 1انشرون، بريوت، ط  –ضع حواشيه إبراهيم مشس الدين، كتاب اخلفاجي، كتاب "سر الفصاحة"، قّدم له واعتىن به وو 
  .31م، ص 2010

ينظر، ابن سنان اخلفاجي، الديوان، حتقيق وشرح وتعليق خمتار األمحدي نويوات، نسيب نّشاوي، مطبوعات جممع اللغة العربية،   2
  .25م، ص 2007دمشق، )د، ط(، 

  .26ينظر، املرجع نفسه، ص   3
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 *العادل يف اإلمامة.
 *الّصرفة.

 *رسالة يف "احلكم بّي النثر والنظم".
 *عبارة املتكلمّي يف أصول الدين.

 *حكم منثورة.
 *العروض.

 ل.*يف رؤية اهلال
بكونه لغواي انقدا من خالل كتابه "سر الفصاحة" واشتهر به  "ابن سنان"ومع ذلك فقد عرف 

وابن  هـ(354)واملتنيبهـ( 449)من شعر أيب العالء بشعره الذي يقرتب فيه كثريا شهرة مل ينلها ب
 .1له أسبااب تساءل عنه كثري من الدارسّي ووضعوا، وهذا مما هـ(283)الرومي
 
 
 
 
 

                                                           
وكان املقرر يف سري  .26سنان اخلفاجي، الديوان، حتقيق وشرح وتعليق خمتار األمحدي نويوات، نسيب نّشاوي، ص  ابنينظر،   1

هذه الدراسة أن ُتستتبع بفصل آخر يتم فيه النظر واملقارنة بّي مقاييس فصاحة ابن سنان اليت أحّلها للشعراء، وبّي أقواله الشعرية 
أم ال، على الرغم من إشارة بعض الباحثّي إىل حماولته الّتقّيد بذلك قدر املستطاع، وتوجه آخرين  لنرى إن كان أّول امللتزمّي بذلك

إىل أتكيد ذلك بقوهلم: "والشيء الذي ينبغي تسجيله حبق وصدق أن شعر ابن سنان جاء خاليا من العيوب اليت وجهها النقاد 
عنده كناقد، مما جيعلنا نقرر أنه قد طبق العلم على العمل، ومن مّث كان  إىل الشعراء من قبل، كما أنّه جاء مطابقا ملقاييس الشعر

دراسة -عمر إدريس عبد املطّلب، نظرية األسلوب عند ابن سنان اخلفاجي .1شعره تطبيقا لنقده، فسلم من العيب واملثالب"
 .29م، ص 2008، 1، اجلنادرية للنشر والتوزيع، عّمان، ط -حتليلية بالغية ونقدية

ذلك فإن احلكم على شعر اخلفاجي ابلّسالمة التامة من عيوب الشعر كالتعقيد والغموض والتنافر أمر يثبت التكلف يف  ومع
شعره والتصنع يف قوله وهذا أمر نفاه كثري ممّن اطّلع على بعض ذائقته الشعرية فــ"ال حيّس القارئ أبن ابن سنان جيهد فكره يف 

، والدليل على ذلك أيضا احتجاجه ببيت شعري له يف 1ي، وأن البيت مسبوك سبكا حمكما.."النظم، بل يشعر أبن التعبري عفو 
مما ساء فيه التقدمي والتأخري فغمض املعىن والتبس فيه األمر، وهذا خري دليل على أنّه  1ابب "محل اللفظ على اللفظ يف الرتتيب"

 شاعر جييد وخيطئ كغريه.
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 : الكتاب حمتوىقراءة يف املنهج و – البالغية رؤية ابن سناناثنيا: 
الغية بدراك ما فيه من قضااي لغوية و إن القارئ لكتاب "سر الفصاحة" بعّي البصرية يستطيع إ

،  ونقدية وأدبية ، جتعله يتجاوز فكرة كونه كتااب بالغيا فقط إىل جعله كتااب يف فنون األدب وعلومه
اولة استقراء أبعادها كرر على مضامّي الكتاب وحمتالع املابالطّ  وبياان يزداد وضوحا وهذا أمر 

غية على حنو ميهد لتأسيس درس فهم تصور اخلفاجي وترتيب أفكاره اللغوية والباليتم بذلك ف ورؤاها،
 ق يف كتابه.سمتّ 

وفيما يتعّلق بكتاب "سر الفصاحة" فهو كتاب بالغي نقدي ذو مضامّي لغوية بديعة، اشتغل 
عليه صاحبه حماوال بيان حقيقة الفصاحة اليت التبس أمرها يف عصره فوضع الكتاب هلدف معّي 

ن نبّّي احة، والعلم بسّرها، فمن الواجب أيقول: "اعلم أن الغرض هبذا الكتاب معرفة حقيقة الفص
حوية ونظم ، مّث أشار إىل حاجة العلوم األدبية والشرعية والنّ 1مثرة ذلك وفائدته، لتقع الرغبة فيه"

حماوال إعطاء صورة متكاملة حلقيقة الفصاحة، مع اإلشارة إىل الكالم لإلحاطة مبقاييس هذا الفن، 
مقنع من كّل ابقّي يف طرائق العرض والتحليل يقول: "فإذا مجع كتابنا هذا كّله، وأخذ حبظ خمالفة السّ 

 .2غرضه" ، غريب يفما حيتاج الناظر يف هذا العلم إليه، فهو مفرد يف اببه
أما فيما يتعلق مبحتوى الكتاب فإّن قضااي ابن سنان متّيزت ابلرتتيب املنهجي يف فصوهلا وهي 

 على الرتتيب:
 فصل يف األصوات. -1
 فصل يف احلروف. -2
 فصل يف الكالم. -3
 فصل يف اللغة. -4
 الكالم يف الفصاحة. -5
 الكالم يف األلفاظ املؤلفة. -6
 الكالم يف املعاين مفردة. -7
 ال الفاسدة يف نقد الكالم.فصل يف ذكر األقو  -8

                                                           

  .39ص  ،ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة 1 
  .41املصدر نفسه، ص  2
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 فصل يف ذكر الفرق بّي املنظوم واملنثور وما يقال يف تفضيل أحدمها على اآلخر. -9
 فصل فيما حيتاج مؤلف الكالم إىل معرفته. -10

وسنوّضح فيما يلي طريقة عرض ابن سنان للقضااي، مث نليها ابلتصور الذي نرومه يف حتليلها 
 ووصفها.

 :1ا أييت:ميف "سر الفصاحة" كما سنان ابن توضيح خطة عمل فنبدأ ب
 شروطه األساسية أبواب تقسيم اخلفاجي

 تباعد املخارج )مشرتك بّي املفرد واملرّكب(.-1 شروط الفصاحة يف اللفظ املفرد واملؤلف
 احلسن يف السمع.                     

 التوعر والوحشية. -1
 العامية. -2
  املفرد واملرّكب(.اجلري على العرف العريب الصحيح )مشرتك بّي -3
 )مشرتك بّي املفرد واملرّكب(. جتنب ما يكره ذكره -4
 االعتدال الصريف )عدد احلروف(. -5
 التصغري. -6

 أوال: وضع األلفاظ موضعها: شروط ونعوت الفصاحة/والبالغة
 جتنب التقدمي والتأخري املخل ابملعىن. -1
 جتّنب القلب الذي يفسد املعىن )الّلف والنشر(. -2
 .حسن االستعارة -3
 جتّنب احلشو يف الكالم )غري املفيد(. -4
 جتّنب املعاظلة )التداخل يف الكالم(. -5
استعمال األلفاظ يف مواضعها )حسن الكناية + أال يعرب أبلفاظ  -6

 املدح يف الذم، والعكس(.
 جتنب األلفاظ اخلاصة ابحلِّرف والفنون. -7

                                                           
 احلفاظ على تقسيمات اخلفاجي كما هي مبصطلحاهتا               تحاول  1
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 :اثنيا: من شروط الفصاحة: املناسبة بّي اللفظّي يف الصيغة واملعىن
 أ/املناسبة بّي األلفاظ:

 السجع واالزدواج. -1
 الرتصيع يف الشعر والنثر. -2
 محل اللفظ على اللفظ يف الرتتيب. -3
 التجنيس أو اجملانس. -4

 ب/تناسب األلفاظ يف املعاين:
 املتضاد )املطابق/ التقابل(. -1

 من شروط الفصاحة والبالغة: 
 اإلجياز واالختصار وحذف فضول الكالم. -1
 اإلشارة. –التذييل  -على املعاين: املساواةداللة األلفاظ  -2
 الوضوح واجلالء. -3
 أسباب غموض املعاين يف اللفظ والرتكيب واملعىن. -4

 من نعوت البالغة والفصاحة:
 اإلرداف والتّتبيع. -1
 التمثيل )التشبيه التمثيلي، االستعارة التمثيلية(. -2

 من صحة املعاين: شروط/ نعوت املعاين املفردة
 صحة التقسيم. -1
 جتنب االستحالة والتناقض= صحة اجلمع بّي املتناقضّي. -2
 عدم وضع اجلائز وضع املمتنع. -3
 صحة الّتشبيه. -4
 صحة األوصاف يف األغراض. -5
 صحة املقابلة يف املعاين. -6
 صحة الّنسق والنظم )الّتخّلص(. -7
 صحة الّتفسري. -8

عناصر  البحث من  منهجية اخلفاجي يف كتابه، مّت االستفادة يف ترتيب وبناء على ما ذكر يف
 معطيات الدرس اللغوي احلديث، فكانت خطة عرضها وفق مستوايت التحليل اللغوي:

 املستوى األول: القضااي الصوتية وتشمل: *
 التناسب الصويت على مستوى اإلفراد والرتكيب )التالؤم والتنافر وحسن السمع(. -1
 التكرار والتماثل الصويت يف البىن اإلفرادية والرتكيبية. -2
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 .يف قضااي البديعالتناسب الصويت  -3
 أوال:التناسب الصويت على مستوى اإلفراد والرتكيب: 

 املخرجي الصويت يف "سر الفصاحة". التباعد-1
 االنسجام الصويت وأثره على السمع.-2
 ىن اإلفرادية والرتكيبية.التكرار والتماثل الصويت يف الب-3
 نان. يف ظاهرة السجع عند ابن سالتناسب الصويت-4
 تناسب الصويت يف ظاهرة "اجلناس" .ال-5

 تناسب األلفاظ عن طريق املعاين. اثنيا:
 املستوى الثاين: القضااي الرتكيبية يف كتاب "سر الفصاحة"*

 بعية اللفظة للعرف العريب الصحيح.أوال: ت
 اثنيا: اعتدال حروف الكلمة.      
 "سر الفصاحة".الرتكيبية يف كتاب  التصغري وأغراضه اثلثا:      

 عند اخلفاجي وأبعادها يف اخلطاب. : التناسب الرتكييب يف ظاهرة التقدميرابعا    
 التناسب الرتاتيب يف ظاهرة القلب املكاين عند اخلفاجي. خامسا:

 اض/ احلشو عند ابن سنان اخلفاجي.ظاهرة االعرت  سادسا: 
 عاظل والتداخل يف مفهوم ابن سنان.الت سابعا:

 : القضااي الداللية.لثالثاملستوى ا*
 .املعىن وقضااي الداللة يف كتاب سر الفصاحةأوال:

 .اخلفاجي تصور املعىن عند ابن سنان-1
 .اخلفاجي داللة اللفظ على املعىن عند ابن سنان-2
 .مباحث الداللة واالستعمال يف سر الفصاحة -3
 .مطابقة الكالم ملقتضى احلال -4
 والتفاعل اخلطايب اخلفاجي ن سنانالقصدية التواصلية عند اب -5

 :"يف سر الفصاحة لتجاوز الدالّل والتداوّل يف قضااي البيان يف كتاب "ااثنيا: 
  .التجاوز الدالّل يف صور التشبيه عند اخلفاجي -1
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 .التجاوز الدالّل يف صور االستعارة عند اخلفاجي -2
 .التجاوز الدالّل يف أسلوب الكناية عند ابن سنان اخلفاجي  -3
 منهج ابن سنان يف الكتاب: لثا:اث
 لهتصور اخلفاجي يف كتابه على املنهج اللغوي يف عمومه وفكره خالصة جلهود اللغويّي قبيقوم  

القاضي عبد اجلبار و واجلبائي  واألخفش والسريايف أمثال اخلليل وسيبويه وابن جين واملربد وثعلب
حماولة حاذقة لتلخيص درس ة" الذي يعّد ري مما أشار إليهم يف كتابه "سر الفصاحالرماين وكثو 

 السابقّي أبسلوب علمي تعليمي.
كثري من الدارسّي الذين وقفوا على فهم مشروعه البالغي الذي خيَف مثل هذا اإلدراك على  ومل 
، لكن ابن املوجود يف عصره )معتزلة وسنة وأشاعرة( الصراع املذهيبقضااي اللغة والنقد يف ظل تتجاذبه 

ل من كثري من تلك اآلراء االعتزالية تنصّ أن يكون موضوعيا يف طرحه، ف -إىل حّد ما–اع سنان استط
 بعض القضااي كإعجاز القرآن والصرفة وغريها. عدا

أبنه "ميثل أحسن، بل أجرأ حماولة لصياغة مشروع  اخلفاجيعمل وقد وصف حممد العمري 
تريد أن تؤّول وتوجه )...( قضااي األدب للبالغة الصوتية انطالقا من رصيد معريف وخلفية مذهبية 

، يضيف على ذلك أن املنجز البالغي الصويت يف "سر الفصاحة" 1لتتالءم مع مبادئها ومنطلقاهتا"
متثل رؤية ومنهجا يقفان يف سيكي يف احتفائه أبانقة اخلطاب، فبالغته "يعكس التصور البالغي الكال

اجلرجاين. وفهم أحد املذهبّي رهّي بفهم اآلخر، ولذلك وجه رؤية ومنهج آخر ميثله عمل عبد القاهر 
فإن عمل ابن سنان ال يقل أمهية يف نظر املؤرخ الذي يعتمد القراءة والتفاعالت ويرفض منهج 
اجلزئيات وتوثيق األسبقيات عن عمل عبد القاهر اجلرجاين. بل هو أكثر قراب من النص الشعري 

 .2الكالسيكي من بالغة عبد القاهر"
بل إن كثريا منها يصرّح  حتليلية يست كّل اآلراء الشارحة لنزعة الكتاب ذات وجهة بالغيةول

ابلتوجهات اللغوية ملنهج اخلفاجي يف طريقة تقسيمه للفصول وعرضه للقضااي وضرب الشواهد عليها 
                                                           

  .413م، ص 1999حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، أفريقيا الشرق، املغرب، )د، ط(،  1 
  .413املرجع نفسه، ص   2
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 ألصوات واأللفاظ والرتكيب واملعىن، مع اختالفيف دراسته لخاصة كّما وكيفا، -على اختالفها–
بّي اللغوية والبالغية والنقدية أو الذوقية أحياان، وهذا وارد يف أغلب   ازوااي النظر والطرح والتحليل فيه

سر "كتب الرتاث وإن اختلفت املذاهب والتوجهات الفكرية "وهذا يتجّلى بوضوح يف كتاب 
رهان. إذ إّن البن سنان اخلفاجي، حيث بدت املسحة اللغوية فيه واضحة ال حتتاج إىل ب "الفصاحة

علم اللغة يبحث يف األلفاظ من انحية مبانيها، ودالالهتا وخواص األصوات اللغوية وتطور نشأهتا، 
أما علم البالغة فمدار حبثه يف األلفاظ من انحية فصاحتها وسالستها وعذوبتها تركيبا ونطقا، وهو 

 .1اليت حتكم غرضه"وإن كان يستعّي بكّل هذه العلوم، إالّ أنّه يتناوهلا من الزاوية 
وتوجه اخلفاجي مبنهج الكتاب حنو الدرس اللغوي ال يغّيب إطالقا حضور التوجهّي البالغي 
والنقدي ضمن تصور علمي منظم يؤسس للبالغة على حنو ما كان حاضرا يف املؤلفات البالغية 

س اللغوي كونه جمال إّن الكتاب بالغي يف أغلب قضاايه، وإّّنا نتوجه ابلرتكيز على الدر  بل   ىاألخر 
"خالصة مركزة لكثري من وجوه النظر يف العربية  الدراسة وموضوع البحث يف الكتاب الذي يعدّ 

وأصوهلا، وفقه لغتها، ودراسة منظمة لعناصر اجلمال األديب، مع آراء سديدة يف النقد والبالغة وفنون 
، وال يقف األمر 2 األديب"األدب تدل على تبّحر وسعة اّطالع ورأي منظّم، وعمق يف التفكري

اجلاف الذي اكتنف أحباث البالغة ابلبحث عند هذا الوصف فقط بل يزيد على أن الواقع التقعيدي 
خاصة يف عهد السكاكي والقزويين وغريمها أمر غاب عن منهج كتاب "سر الفصاحة" على حنو 

 .3علمي حتليلي تعليلي منظم
نوع املناهج احلاضرة يف الدراسة يعكس قيمة الكتاب وهذا أمر حاصل يف منهج اخلفاجي فعال فت

االضطراب الرتتييب  -يف الوقت نفسه–العلمية وغزارة املعارف الفكرية احملتواة فيه، لكننا ال ننفي 

                                                           
 .115م، ص 2088جين حياته ومنهجه البالغي، اجلنادرية للنشر والتوزيع، عمان، )د،ط(، عمر إدريس عبد املطّلب، حازم القرطا 1
، مكتبة األجنلو املصرية، مطبعة الرسالة،  القاهرة، -دراسة اترخيية فنية يف أصول البالغة العربية–دوي طبانة، البيان العريب ب 2

  .94م، ص 1958، 2ط
  .95، 94ينظر، املرجع نفسه، ص   3
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لعناصر الكتاب على حنو قد يوقع القارئ أو الباحث يف غموض املناهج واختالف الرؤى، لذلك 
 جّيدا. رؤية اخلفاجيومنهجيته وسبل طرحه للقضااي حىت تتجلى أشران إىل ضرورة فهم نزعة الكتاب 

ى من ولسنا هبذا الوصف للكتاب حناول املبالغة يف عرض قيمته ألن ذلك أمر غري خاف عل
ممّن ابلغوا يف التقليل من قيمته  ؛ وإّنا ابتغينا هبذا الوصف الّرد على كثرياطّلع عليه وفهم رؤية صاحبه

ورمّبا رجع ذلك إىل توجه اخلفاجي - أمر القضااي وأساليب حتليلها يف الكتابالعلمية والتهوين من 
تقدمي وعلى العموم فكتاب اخلفاجي ال خيتلف عن بقية كتب الرتاث العريب اليت حاولت  ،-املذهيب

 دب بطريقة علمية حتليلية تعليلية.فكرة منظمة عن األ
ولإلشارة فإننا مل نر مؤلفا بالغيا اعتىن بوصف عناصر الدرس العريب من جزئها إىل كّلها على  

الّنحو الذي قام به ابن سنان اخلفاجي، فابتدأ ابلصوت وتعريفاته واحلرف وخمارجه وصفاته، مث انتقل 
وهو البحث ديداته، ليمّهد بكّل ذلك ملوضوع الكتاب للحديث عن اللغة وخصائصها، والكالم وحت

ابأللفاظ مفردة ومركبة فصّنف كل قضية حسب  فيهيف حقيقة الفصاحة يف فصل خامس اعتىن 
 موضعها، مع متييز صفاهتا وشروطها ضمن مبحث الفصاحة 

 والبالغة لينتقل للحديث عن املعاين وهيئاهتا وطرقها ودالالهتا وأسباب غموضها.
التفكري اللساين احلاضر فيه بقوة يف كتابه وما  فالرتتيب املنهجي األّوّل لفصول الكتاب يعكس

عليه يف التأسيس للفكر اللساين يف احلضارة العربية إىل جانب كثري من  "عبد السالم املسدي" اعتماد
خاصة يف وصفه خلصوصية اجلهاز  جهابذة البالغة إال دليل قوي على غىن الكتاب وعلمية صاحبه

: "أكمل ، لذلك مل يبالغ الدارسون يف وصفه أبنّه1عالماتيا متكامالاللساين ومتيز اللغة بعّدها نظاما 
حماولة يف الرتاث البالغي لضبط مقاييس الفصاحة وأنصع شهادة عن املآزق اليت وقع فيها علماء 
البالغة نتيجة فصلهم بّي األلفاظ واملعاين وإرادة االنتصار هلذا الشق أو ذاك، كما جيمع الكتاب 

بيات اليت دّبت إىل تّيار كامل يف التأليف ابلغ أصحابه يف تقنّي ما الح هلم سبب بوضوح كّل الّسل

                                                           
 -111م، ص 1986، 2ط ليبيا، ظر، عبد السالم املسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، الدار العربية للكتاب،ين 1
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بالغة القول وفصاحته وتقدميه يف شكل قواعد يقصد منها إما تعليم الفصاحة ذاهتا، أو كيفيات 
 .1االستدالل على وجودها"

 اليت حملنا حضورها يف درس اخلفاجي نذكر:املناهج  ومن
 نظم/القاعدي:املنهج العلمي امل-1

كتدرجه يف تناول الفصول، أو يف ويظهر يف كتاب ابن سنان يف تنظيمه للقضااي بطريقة علمية،  
كتصنيف قضااي التقدمي والتأخري واالعرتاض يف ابب وضع األلفاظ   ،ابهبا تصنيف كل قضية ضمن

مة يف األدب، والنظرة لفاظ املفردة واملؤلفة "فالفكرة املنظموضعها، ووضع قضااي التكرار يف ابب األ
العلمية يف البيان، تظهران بوضوح يف كتاب "سر الفصاحة" الذي قّسم العمل األديب إىل جزئيات، 

ااب بوتناول هذه اجلزئيات من أدانها وهو الصوت مث املقطع مث الكلمة اليت جعل لفصاحتها أس
وعا ابلشواهد مع التحليل متببطريقة تثبت التعريف  ، فكان ابن سنان مقّعدا للبالغة2ومظاهر"

 والتعليق واجلدل أحياان.
على حنو منظم استغله البالغيون الثمانية كما يظهر املنهج العلمي يف تبويبه لشروط الفصاحة 

هـ(، 606قنّي هلا مع الرازي)بعده فكان له فضل التقعيد للفصاحة، قبل مرحلة الت
 .هـ(626والسكاكي)

   اجلدّل: /التعليلياملنهج -2
نتصار للفظ دون إمهال املعىن، وحتضر يف أغلبها عناصر التحليل يف اال ّد قضااي اخلفاجي مغرقةتع

والتفسري يف تقّبل الشواهد أو رّدها، كما حيضر الطابع التعليلي يف ذلك، ومما يظهر جليا يف الكتاب 
م، أو يف احلديث عن اجلدل الكالمي يف قضااي أغلبها ما حسم فيه البالغيون الرأي كاإلفادة يف الكال

راق ابن سنان يف لغة احلوار املبنية على طرح غالكالم النفسي، ومما يؤّكد حضور هذا اجلدل هو إ
، 3أبدلة وبراهّي كقوله: )فإن قيل...، قلنا:...، مث خرّبان..؟( أو إثباهتا افرتاضات وأسئلة مث نقضها
فقد وصل مؤلف  بد القاهر اجلرجاينبالغيت ابن سنان اخلفاجي وع وكان هذا املنهج فارقا بّي

                                                           

محّادي صّمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس )مشروع قراءة(، املطبعة الرمسية للجمهورية   1 
  .441ص  م،1981التونسية، تونس، )د، ط(، 

  .116بدوي طبانة، البيان العريب، ص   2
  وما بعدها. 269ص  ، وينظر،92ص سر الفصاحة، ينظر، ابن سنان،  3
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، فهو 1اخلفاجي يف قضية الكالم للربط بّي "اجلدل الكالمي وأتسيس موضوع للبحث البالغي"
يتميز ابلقراءة الواعية الناجتة عن التدقيق والتحليل والتمحيص للفكرة، فال يقبل كل قول دون تقدمي 

 ة املستهلكة اليت تتقبل كّل رأي.رأيه ولو كانت ألحد ممن أيخذ عنهم يف مقابل القراء
 املنهج التعليمي:-3

يف زمنه حتتاج إىل بعد تعليمي وجهد تنظيمي  يوضح قضاايها أدرك ابن سنان أن البالغة 
ان من أسباب وضعه للكتاب هو حماولة تعليم مقاييس وحقيقة الفصاحة فيها ومقاييسها فكا

رأيت الناس خمتلفّي يف مائية الفصاحة وحقيقتها،  الفصاحة والعلم حبقيقتها، يقول: "أما بعد: فإين
أودعت كتايب هذا طرفا من شأهنا، ومجلة من بياهنا، وقربت ذلك على الناظر، وأوضحته للمتأمل، ومل 

، وهو من خالل مقاييس الفصاحة 2أمل ابالختصار إىل اإلخالل، وال مع اإلسهاب إىل اإلمالل"
 والنقد البّناء وتذوق األقوال واآلراء. يسعى إىل تعليم آليات الكالم السليم

 حتقيقاته:و  )سر الفصاحة(الكتاب تسميةرابعا: 
"سر الفصاحة" الذي يتأسس على تصورات لغوية وبالغية من ـتسمية الكتاب باختار ابن سنان 

 االبالغية والّنقدية مل شأهنا أن تفسح اجملال لبحث كثري من القضااي بطريقة نصية تتعاطف مع الرؤى
 زوااي خمتلفة. منللمواضيع اللغوية  تؤسسمكوانت صوتية وصرفية وحنوية وداللية من  تضّمه

اآلراء الصوتية خباصة يف درس اخلفاجي لتعرب عن فكر لساين صرف يف أحد كتب  وتظهر
هـ( 392هـ( وابن جين )427الرتاث العريب، خاصة إذا ما علمنا استفادته الكبرية من آراء ابن سينا )

 .لغوية ونقديةهم متهيدات ملنطلقات بالغية ذات عرى دروسَ  مادهواعت
والذي يلحظ بعض ذلك الفكر يعي صحة التوجه الذي سلكه ابن سنان من نواحي التنظري 

خارجا عن حتديدات الكتاب  -يف مبالغته يف وصف ذلك-والتطبيق بعيدا عن اآلراء اليت جعلته 
ابه كامن يف تتّبع معطيات الدرس اللغوي من اجلزء إىل الذي ومسه بـ "سر الفصاحة" فالسر يف كت

الكل حنو حتديد مقاييس الفصاحة على مستوايت اإلفراد والرتكيب مث ربطها ابملعىن، وحصر الفصاحة 
 اللغة. يف شروط يستوعبها متعّلم

                                                           
  .314حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، ص   1
  .39، ص ابن سنان، سر الفصاحة  2
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وقد تبدو منهجية اخلفاجي على اضطراب كبري يف كثري من قضاايها، إال أن الغاية من وضع سر 
 قيمة املبادئ اليت أّسسها اخلفاجي ابالستفادة من آراء من كان قبله. للفصاحة يكشف جبالء

وفيما يتعّلق بتسمية الكتاب بـ"سر الفصاحة" فإن بعض اآلراء تثبت أن التسمية األصلية 
ألن ن ابن سنان غرّيه لغرض خمالفة تسمية ابن جين ب حتمل عنوان "سر الصناعة" وقيل إللكتا

"اكتسب ثقافة واسعة رسم معاملها يف كتابه "سر الفصاحة" الذي فرغ من أتليفه سنة  اخلفاجي
بكتاب ، ومل يشر اخلفاجي هلذه التسمية وما نراها إال أتثرا 1ه( ويدعى أيضا )سر الصناعة("454)

ايه اللغوية بقوة يف كتاب "سر الفصاحة"، "سر صناعة اإلعراب" البن جين اليت حتضر كثري من قضا
ألرجح أن التسمية األصلية للكتاب هي "سر الفصاحة" كما نّوه ابن سنان إىل ذلك يف مقّدمة وا

الكتاب حّي ذكر الغرض من وضعه، مث إّن القول أبن ابن سنان غرّي تسمية الكتاب من "سر 
فّي، والثاين الصناعة" إىل "سر الفصاحة" أمر غري وارد لسببّي أّوهلما الفرق الزمين بّي املؤلَِّفّي واملَؤل  

اّطالع ابن سنان على مؤلف األول واالستفادة منه كثريا خاصة يف حديثه عن الصوت واملخارج 
 والصفات.

كتاب سر الفصاحة، نقول  : إننا بعد البحث والتقصي  وجدان له    حتقيقوفيما خيص 
 التحقيقات اآلتية:

 م، مكتبة اخلاجني للنشر.1932حتقيق علي فودة -1
 م، مكتبة صبيح.1953املتعال الصعيدي  حتقيق عبد-2
 للنشر. ءم، دار قبا2003حتقيق عبد الواحد نبوي شعالن -3
 م، كتاب انشرون.2010حتقيق إبراهيم مشس الدين -4

، فنادر جدا مل أجده عثرت مؤخرا عليها كّلها يف فرتات زمنية متباعدة ،عدا حتقيق علي فودةوقد 
ريا من بعضها يف منهجية العرض والتحقيق للقضااي، فاعتمدت وقارنت بينها فوجدت أهنا تقرتب كث

اليت مع غريه من التحقيقات  ، ولتشاهبه  كثرياعلى حتقيق إبراهيم مشس الدين الذي توفر لدّي أوال
الشرح بل وأراه أفضل من حتقيق عبد املتعال الّصعيدي الذي وجدت فيه هّنات يف وصلتين بعده، 

حّي تقتضي  -حبثي على حتقيق إبراهيم مشس الدين  مع االستعانة ولذلك ركزت يف ، والطباعة
 عبد الواحد نبوي شعالن.الضرورة ببعض ما ورد من شروحات وتعليقات يف حتقيق 

                                                           
  .24محدي نويوات، نسيب نّشاوي، ص ابن سنان اخلفاجي، الديوان، حتقيق وشرح وتعليق خمتار األ  1
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  : وتوجيهاته اللغوية عند ابن سنان الخفاجي "الحرف: رابعا
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ن الذي بدأ به حتاول الباحثة يف هذا الفصل احلديث عن التحليل النظري للصوت عند ابن سنا
، وذلك لتقدمي رؤيته البالغية لقضايا الصوت وخمارجه قبل أن حبثه انطالقا من املفرد حنو املركب

، فهذا  البحث مبثابة مهاد نظري   وء الدرس اللغوي املعاصرنشرع يف حتليل أبعادها  اللغوية يف ض
رها ، مع إشارات لسانية معاصرة تدعمها    .يعرض رؤية ابن سنان الصوتية كما تصوّ

  .تعريف وتوجيه: الصوت عند ابن سنان :أوال
إشارة لسانية إىل انتظام "حلديث عن األصوات يف الكالم وهي ابتدأ ابن سنان يف كتابه ا

مهيد يف املقدمة على عزمه ، وكان قد سبق ذلك بالتّ 1"اللغوي وترتيب معاين األلفاظ احلدث
نبيه قوحنن نذكر : "االبتداء بذلك فقال بل الكالم يف معىن الفصاحة نبذا من أحكام األصوات والتّ

زة؛ ونشري إىل طرف من أحوال احلروف  ّ على حقيقتها، مث نذكر تقّطعها على وجه يكون حروفا متمي
مث نتبع ذلك حبال اللغة العربية وما فيها من . مث ندّل على أن الكالم ما انتظم منها.  خمارجهايف

مثّ نبّني بعد . احلروف، وكيف يقع املهمل فيها واملستعمل، وهل اللغة يف األصل مواضعة أو توقيف
ه وأشباهه مائية الفصاحة اللغوي، وصنيعه ، فمنهج ابن سنان يف هذا مرتّب غاية الرتتيب 2"هذا كّل

مفرد مل نر من اللغويني والبالغيني من أشار إليه، حيث أدرك أّن الصوت عمدة الدراسة ملا يليه من 
  .قضايا

استعرض ابن سنان يف هذا الفصل كثريا من املوضوعات اليت تتعلق بالصوت، ورّكز على 
إليه ابن جين من تعريف  اجلوانب الفلسفية فيها تعريفا وحتليال، وخلص يف النهاية إىل ما توصل

للصوت، وعلى الرغم من أن هناك من تناول دراسة ابن سنان بالشرح والتحليل إال أن معظم ما 
ق بذكر التعريف اللغوي للصوت، وأنه  ورد فيها رّكز على اجلانب األول من هذا الفصل الذي يتعّل

خلوقات، دون اإلشارة إىل خاصية إنسانية ترتبط بالعملية الكالمية الحقا على خالف بقية امل
ذا الباب وسنحاول فيما يلي الوقوف على أهم املسائل اليت أشار  القضايا األخرى اليت ربطها 

  .إليها ابن سنان يف الكتاب
  
  

                                                             
جملة الرتبية والعلم، املؤمتر الدويل السادس لقسم معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي،  1

   .380ص م، 2012اللغة العربية، جامعة املوصل، 
.40ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
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  ":الصوت"التوجيه المعجمي لكلمة -1
تتعلق به سواء كانت معجمية افتتح ابن سنان الكالم عن الصوت بذكر مجلة من اجلوانب اليت 

ت تصويتا فهو "، فذكر بأن الصوت الأم  مصدر صات الشيء يصوت صوتا فهو صائت، وصوّ
ت صوت اإلنسان : وهو تعريف ابن جين له أيضا، ومنه ميكن القول 1"وهو عام وال خيتص.مصوّ

 :، واستدل على ذلك بقوله تعاىل..وصوت احليوان وصوت احلمار           

   ]توجيه لساين باعتبار ضابط االستعمال القرآين، "ففي استدالله باآلية الكرمية ] 19: سورة لقمان
  .2"وهو أفصح الكالم وأعظمه

ا أورده ابن جين الذي يرّد على ذلك بقوله وهذا قبيح من : "وهو يف كلّ ما ذكره ال خيتلف عمّ
 فرع، وإمنا املستجاز من ذلك رّد التأنيث إىل الضرورة، أعين تأنيث املذكر ألنه خروج عن أصل إىل

وهو األمر الذي ذكره ابن سينا وابن منظور وابن سيده، وعموم  3"التّذكري، ألن التذكري هو األصل
ويقال رجل صات، أي : "إشارات ابن سنان تتطابق مع ما أورده ابن جين، وأضاف على ذلك قوله

لفالن صيت، إذا انتشر ذكره، من : النّوال، وقوهلمرجل نال، أي كثري : كما يقال.شديد الصوت
ا وانكسار ما قبلهالفظ الصوت إّال أن واوه انقلب ، من القول: كما قالوا.ت ياء لسكو ٌ ، 4"قيل

 .وهذه هي عموم مناقشات ابن سنان ألقوال السابقني اليت أشار إليها يف هذا اجلانب
  :الفلسفي لكلمة الصوتالسمعي التوجيه -2
ينتقل ابن سنان يف هذا املستوى من اجلانب املعنوي إىل املادي : عرضا مدركا بعّدهت الصو -أ

الصوت اإلنساين، وبيان أوجه االختالف بينه وبني األصوات األخرى يف يف حماولة لوصف طبيعة 
الصوت معقول، ألنه يدرك وال خالف بني العقالء يف وجود ما يدرك، وهو "األجسام، فذكر بأن 

أنه ليس جبسم، أنه مدرك حباسة السمع، واألجسام متماثلة،  والدليل على. جبسمعرض ليس 
ق بأخص صفات الّذوات فلو كان جسما لكانت مجيعها مدركة حباسة السمع، . واإلدراك إمنا يتعّل

                                                             
، )د، ط(دراسة وحتقيق حسن هنداوي، الرياض، ، وينظر، ابن جين، سر صناعة اإلعراب، 42، ص فصاحة ابن سنان، سر ال1 
ل، ص ، )د، ت(    .10اجلزء األوّ
   .380معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي، ص  2 

ل، ص   3 يان، بن سينا، أسباب حدوث احلروف، ، ا،وينظر12ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء األوّ حتقيق حممد حّسان الّط
   .619ص م، 1983حيي مري علم، تقدمي ومراجعة شاكر الفّحام، أمحد راتب النّفاخ، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، 

   .43ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
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من خالل هذا القول  اولفهو حي ،1"ويف علمنا ببطالن ذلك دليل على أّن الصوت ليس جبسم
 كانواردة يف الصوت والتدليل على اختالف الصوت اإلنساين عن غريه، فإثبات حالة السمع ال
الصوت معقول، فبالعقل تدرك األشياء واألصوات والصفات يف : أّولها  :ذلك من ثالثة نواح

  .2ها احلّسية واملعنويةيحالت
ة يف اإلنسان خاصة به: ثانيها ّ ز باإلدراك الصوت مدرك حباسة الّسمع، وهي صفة ذاتي ّ   .تتمي
ق باحلركة وطريقته االنتقال عرب اهلواء: ثالثها   .الصوت عرض يتعّل

وقد حاول ابن سنان بيان صفة اإلدراك املتعلقة بالصوت فذكر أن الصوت يدرك حباسة السمع  
كما تدرك األلوان حباسة البصر كالسواد والبياض مثال، ومثّل على اإلدراك أيضا بالقدرة على التفرقة 

صلة ولو مع متاثل أشكاهلا كاألمر احلاصل بني حريف الراء والزاي، وسائر احلروف بني األصوات احلا
وإذا كنا دللنا على : "هيئته فقاليف ختالف االصوت املدرك ، وقد ذكر عند بيان حالة ال3األخرى

نه ليس بصفة جلسم بل هو ذات خمالفة له، أّن الصوت أن الصوت ليس جبسم فالذي يدل على أ
، لتجّددهوال جيوز أن يكون صفة ذاتية .  خيل من أن يكون صفة ذاتية أو غري ذاتيةلو كان صفة مل

ناه من أّن اإلدراك ال يتناول إّال . وأّن دوامه غري واجب ّ وال جيوز أن يكون صفة غري ذاتية ملا بي
 أعراض ففيها املتماثل ومع الّداللة على أن األصوات. فالصفات الذاتية، والصوت مدرك بال خال

 ، والشريف املرتضى)ه321، 275( مث ذكر ابن سنان رأي أيب هاشم اجلبائي. 4"واملختلف
فذكر مذهب يف فكرة إدراك الصوت، ، )ه415، 359( ، وعبد اجلبار اهلمذاين)ه436، 355(

اجلبائي الذي يرى بأن املختلف من احلروف متضاد بالضرورة، وأشار إىل اعرتاض الشريف املرتضى 
أن املختلف يستلزم التضاد، واستدل على ذلك إىل القول باجلبائي  فقد ذهب. بذلكعلى التسليم 

  : بأمرين
ق كل منهما حب-1  ، وملا قطع يف تضاد املختلف يف سةاجواز محل الصوت على اللون لتعّل

    ).التضاد يف األصوات=التضاد يف األلوان (األلوان قطع على التضاد يف األصوات، أي 

                                                             
.43، ص ابن سنان، سر الفصاحة   1  

   .381فكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي، ص ينظر، معن توفيق دحام، الت  2 
.45-43سر الفصاحة، ص ينظر، ابن سنان،  3  
.45املصدر نفسه، ص   4  



  ، تعريف وتوجيهعند ابن سنان الخفاجيوالحرف الصوت                        الفصل األول
 

  23 
 

ه، وكما يستحيل اجتماع لونني يف حمل واحد، يستحيل اجتماع الصوت مدرك - 2 يف حمّل
     .صوتني يف مثل ذلك

ال    :ورّد ابن سنان على هذين الرأيني معّل
ال يوجب االتفاق يف قصر اإلدراك على حاسة واحدة التساوي يف مجيع األحكام، بدليل - 1

ا كما األلوان، يضاف  إىل ذلك أّن األصوات يضادها ما أن األصوات ال تبقى وال تثبت صور
حيدث بعدها، كما كان ذلك يف األلوان، فاالختالف جائز يف كثري من األحكام لكن هذا ال ينفي 

  .1)املختلف من األصوات غري متضاد، وإن كان املختلف من األلوان متضادا(أن 
د ووقت واحد، يتفق ابن سنان مع اجلبائي يف استحالة اجتماع صوتني خمتلفني يف حمل واح- 2

لكن ذلك ال يعين اإلقرار بإمكانية القطع على التضاد باستحالة اجتماع الصوتني املختلفني يف 
حملني خمتلفني، مث انتهى ابن سنان لألخذ برأي القاضي عبد اجلبار اهلمذاين الذي يقر بانتفاء صفة 

ا غري باقية، واملنا"التضاد بني األصوات  مث انتهى ابن سنان ، 2"اد الباقيفاة إمنا تصح يف املتضأل
  .األصوات ما كان مدركا يف احلروف إدراك  عدّ إىل 

أن الصوت  احلرف من ناحية االنتقال واإلدراك، فذكربوناقش ابن سنان أيضا عالقة الصوت 
ولو كان الصوت مدركا على االستمرار مل يقع عنده فهم  يدرك متقطعا لكي يؤدي الغرض،

كانت حروفها تدرك جمتمعة، فال يكون زيد أوىل من يزْد أو غري ذلك مما اخلطاب، ألن الكلمة  
 ولو كان الكالم أيضا باقيا لكان ال ينتفي إال بفساد حمله، ألنه ال ضد له. ينتظم من حروف زيد

  .3"من غري نوعه، وال تقع األصوات من فعل العباد إال متولدة
، فجعل الصوت عملية نطقية الكتايبوقد ذكر متام حسان بعض الفرق بني الصوت ورمزه 

هو فرق ما بني العمل والنظر، أو هو بني املثال والباب، أو : "عظلية، واحلرف فكرة عقلية، يقول
بني أحد املفردات والقسم الذي يقع فيه؛ فالصوت عملية نطقية تدخل يف جتارب احلواس، وعلى 

ه األذن، وترى العني بعض حركات األخص السمع والبصر، يؤديه اجلهاز النطقي حركة، وتسمع
أما احلرف فهو عنوان جمموعة من األصوات، جيمعها نسب معّني، فهو . اجلهاز النطقي حني أدائه

                                                             
   .46ابن سنان، سر الفصاحة، ص 1 

   .46املصدر نفسه، ص   2
   .48ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
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وإذا كان الصوت مما يوجده املتكلم، فإن احلرف مما يوجده . فكرة عقلية ال عملية عضلية
  .1"الباحث
  :تضادا بعّدهالصوت -ب

الصوت السمعية وكيفية حركته يف اهلواء ووقعه يف أذن السامع أن يبّني حالة  أراد ابن سنان
والذي يدّل على متاثل : "يقولعقد مقارنة بني حاسيت السمع والبصر نظرا للتكامل احلاصل بينهما ف

ا ندرك اجلسمني املتفقي اللون فيلتبس أحدمها علي عرض أنا باآلخر ، ألن من أدركهما مثّ األجسام أّن
بأن ينقل إىل موضعه، ومل . ن يكون كل واحد منهما هو اآلخرأن بعد جيوز عنهما وأدركهما م

نا أن اإلدراك إمنا يتناول أخص  ّ يلتبسا على اإلدراك إال الشرتاكهما يف صفة تناوهلما اإلدراك، وقد بي
  .2"صفات الذات وهو ما يرجع إليها

ما يالحظه ويدركه من متاثل ال خيتلف البتة في واللونفوجه املقارنة عند ابن سنان بني الصوت 
بني األجسام احملسوسة وامللموسة،  وعلى ذلك ال ميكن إقامة الفرق بينهما إال بإدراك صفة الذوات 

ز الشيء عن اآلخر ّ إال أن ربط هذه اجلوانب السمعية اخلاصة بالصوت جبانب . اخلاصة اليت متي
ون مبحاولة ّيل عنق الصوت ليتماشى مع األلوان واعتبارها منطلقا للتفريق بينهما أمر أشبه ما يك

كيفية إدراك األلوان وإدراك "ألن هناك فرق حسيّ بني  باقي احملسوسات يف الوصف،
ا (...) األصوات ل يدرك بالنظر مع إمكانية تفاوت إدراك اللون الواحد وتدرّجه أيضا، أمّ فاألوّ

روف ولكن لكلّ صوت صفته الّيت األصوات فتدرك بالسمع مع إمكانية وجود التّدرّج يف خمارج احل
زه من غريه ّ    3"متي

عن  يف معرض حديثهاجلانب السمعي  بصري علىابن سنان إىل أسبقية اجلانب ال لقد أدرك
العالقة بني جهة الصوت ومصدر الكالم، وطريقة انتقاله لبعض السامعني دون بعض، واستشهد 

يضرب  ـمن بعد* ة يف مشاهدة الَقّصاروقد سئل على هذا املذهب عن العلّ : "على كالمه بقوله
الثوب على احلجر، مث يسمع الصوت بعد مهلة، فيسبق النظر السمع، وأجيب عن ذلك بأن 

                                                             
ان، ط ،للنشر والتوزيع ءدار صفاللغوية، ا األصواتعبد القادر عبد اجلليل،   1     .115ص ، 1998 ،1عمّ
  .43ص سر الفصاحة، ابن سنان،  2
ّض الثياب: القّصار*   .مبي

  . 5معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة  البن سنان اخلفاجي، ص   3
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وهي إشارة إىل توّلد الصوت يف اهلواء  1"الصوت يتولد يف اهلواء، والبعد املخصوص مانع من إدراكه
جات الصوتية اخلارجية ل سبب اختالف ذلك فقالوتوجهه حنو أذن السامع عرب التموّ فإذا : "، مثّ عّل

تولد فيما يقرب أدرك يف حمله، وإن مل يتصل حباسة السمع، والذي يدرك بعد مهلة هو غري الصوت 
  2" الذي تولد عن الصكة األوىل، ألن ذلك إمنا ال يدرك لبعده

تعين البحث وعلى الرغم مما يشوب كالم ابن سنان من إغراق يف اجلوانب الفلسفية اليت قد ال 
وجمال الدراسة، إّال أنه قد أحسن الوصف فيها ومّهد ألبعاد كثرية حتّدث عنها الدرس احلديث يف 
قضاياه الصوتية ومنها ميزات حاسة السمع لدى اإلنسان، لذلك سنسعى لتحّسس بعض مواطن 

  : 3فيما يلي إليهاهذه االوصاف يف تفكري ابن سنان وحناول اإلشارة 
  . اللغوية إدراك األصوات*
إمكانية إدراك الصوت من مسافة تستطيع حواس أخرى كالنظر والشم إدراكها، إضافة إىل *

إمكانية انتقاله ضد تيار اهلواء خبالف حاسة الشم اليت يستلزم انتقاهلا التوافق مع اجتاه الرياح، 
أقوى ألنه فكذلك يدرك الصوت يف جهة الريح : "واألمر نفسه أشار إليه ابن سنان عندما قال

يتولد فيها حاال بعد حال، فيكون إىل إدراكه أقرب، وإذا كانت الريح يف خالف جهة الصوت 
ضعف إدراكه ورمبا مل يدرك، ألنه يتولد فيما يبعد عنه البعد املانع من إدراكه وال جيوز البقاء على 

  .4"األصوات
  :اجيعند ابن سنان الخف والزماني ث المكانيالصوت وهيئة الحد: ثانيا

إشارات (تعرّض ابن سنان يف حديثه عن قضية اإلدراك إىل بعض األفكار اليت ميكن أن نعتربها 
قت جبانيب املكان والزمان، وال ميكن أن نتجاوز هذا الوصف دون ) لسانية للصوت، خاصة إذا تعّل

نعرض وس .ودورها يف وصف طبيعة الفعل اإلنساين أن نشري إىل عالقة هذه العناصر بعضها ببعض
فيما يلي أهم أفكار ابن سنان اليت أوردها يف الكتاب ونستعرض معها بعضا من معطيات الدرس 
احلديث الذي رصد العالقة بني الصوت والكالم خاصة مع االعتماد على جانيب املكان والزمان 

  .للكشف عن أبعاد الصوت الوظيفية
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للغوية، وهذا أمر يستدعي البحث وال خيفى على باحث أن التعبري من أهم مقومات الظاهرة ا
يف أول مبادئها وهو الصوت الذي يعّد أول مظاهر التّشكل للحدث الكالمي، وال شّك يف ارتباطه 

هلا البعد املكاين   . بأبعاد تدل دالالت لغوية وغري لغوية على هيئته وتبني عن حاالته وأوصافه، وأوّ
بسط ماهية اللغة والكالم ابتداء بأوىل توّجهت أنظار أصحاب التّفكري اللغوي األول إىل 

ا  ، واحتكموا إىل طرائق كثرية وصفوا من خالهلا التعبري واإلدراك يف حماولة )الصوت(مقدما
للكشف عن أهم مرتكزات هذا الباب بصور فلسفية ولغوية ووجودية وأصولية حتتكم إىل العقل 

م ابن سنان والقاضي عبد اجلبار واجلبائي ، وأول الرؤى اليت أشار إليها معظمهم وعلى رأسه1واحلس
  .الذي يقتضيه الكالم عامة والصوت خاصة لتشكل احلدث اللغوي) احملل(فكرة 

وملا كان احلدث الكالمي ال يصدر إال بعد حدوث عملية الصوت حّدد كثري من علماء اللغة 
، وشّدد 2واحلركة والثبوت احملل واهليئة: شروطا البد من توافرها الكتمال العملية الكالمية ومنها

إذ يتعّذر على اإلنسان إجناز احلدث اللساين " ألمهيتها يف حدث الكالم أغلبهم على فكرة احملل،
ولوال اقتضاء حدث الكالم حمللّ (...) خارج حمل مبّين كاللسان واللهاة ألن ذلك آلة يف إجياده 

ا إجياده يف سائر حماّل القدرة كاليد وال ، وإىل مثيل ذلك يذهب ابن 3"رجل وغريمهاخمصوص لصّح منّ
، 4"وال جيوز وجود الصوت إّال يف حمل: "سنان عندما يذكر صفة احملل وموقعها يف الكالم فيقول

عدم حاجة مجيع األعراض إىل حمال تثبت فيها حبجة توّلد الصوت  من قال بعدموأشار بعدها إىل 
ا من أجاز وجود بعض األع"فيها بني األجسام  ه يتوّلد عن اعتماد وأمّ راض يف غري حمل، بداللة أّن

قد ثبت وجود بعض األصوات يف غري حملّ فإذا ثبت ذلك يف : فيقول(...) اجلسم ومصاكته لغريه 
الختالف موضع  ة، وهي إشارة واضحة إىل أن اختالف حالة الصوت راجع5"بعضه ثبت يف مجيعه

وما حيدث فيه من ) الّطست(الصوت الصادر عن  احملل، ومثّل اخلفاجي هلذا الرأي باملقارنة بني
ل كيفية  رجع وصدى، وبني صوت احلجر الذي يفتقد لذلك، واعتمادا على هذين الصوتني يعّل

لكّن ذلك ال يعد تصرحيا من باب اإلطالق فاحلدث . توّلد بعض األصوات دون حاجتها إىل حمل
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اين يقتضي عنده احملل الذي يثبت هيئة الكالمي يستلزم ثبوت املكان الصادر منه، والصوت اإلنس
ولوال حاجة الكالم إىل املكان ملا وجب ذلك، وعلى هذا األساس اختلفت "الصوت وصفة املخرج 

ة . أحوال احلروف لتبّدل خصائص حماهلا مبوجب البنية واملخرج وهي اقتضاء الكالم –بل هلذه العّل
م يف اهلواء مل جيب عليه االنقطاع، وهذا سرّ إذ لو مل حيل الكال. تنقطع احلروف باملخارج -حمّال 

، وتبقى غاية ابن سنان من ذكر كلّ ذلك رهينة 1"تعّذر الكالم على اإلنسان إذا حبست أنفاسه
مبحاولة تفسري اختالف حالة الّصوت اإلنساين عن األصوات األخرى، حيث ينتج عن تغّري حملّ 

دث عند املتكلم ألن مكان احملل واحد؛ وهلذا الصوت اختالف يف هيئته وخمرجه وصفته وهو ما حي
ل يف سياق آخر قائال : نراه مشّددا على فكرة بقاء احملل ورفض فكرة انتقال موضعه، فيعّل

ا أعراضا منع " واألصوات تدرك حباسة السمع يف حماهلا، وال حتتاج إىل انتقال حماهلا وانتقاهلا، وكو
نا مع عنصر الزمان الذي يرتبط بالعملية الكالمية وهذا يعين ، ويتقاطع عنصر املكان ه2"من انتقاهلا

اخلفاجي يذهب يف تقرير أن الكالم مقتضى للصوت، وأّن الصوت مقتضى للمحل، ولتلك (أن 
ة انتفى عنه البقاء ، فاقرتان الصوت بالكالم أمر وقفت عليه الدراسات القدمية وأّكدت على 3)العّل

  . الّسمع ودورها اإلدراكي وتأثريها يف العملية الكالمية أبعاده الصوتية يف اكتشاف حاسة
والّدليل على انتشار هذه الفكرة لدى أصحاب الفكر العريب ومنهم ابن سنان تأكيده على 

ة االنتشار الصويت فيه، وهي صفة جتعل الكالم  ّ ذا طبيعة ملزمة التصاله "فكرة انتظام الكالم وخاصي
م يف مكانه وزمانه لكن هذا فاملقصود با 4"بسمة االنتشارية لكالم قد يكون حمّددا من طرف املتكّل

: -وصال مع كالمه السابق- ال ينفي مساع البقية من احلاضرين له، والعكس صحيح، يقول يف ذلك 
ا لو انتقلت جلاز أن تنتقل إىل بعض احلاضرين دون بعض حىت يكون " وقد استدل على ذلك بأ

مة، يسمع الصوت بعضهم دون بعض، وأن جيوز اختالف انتقال مع التّساوي يف القرب والسال
، وهذا ارتباط آخر باملعىن املراد إيصاله والدالئل املنوطة به يف 5"احلروف حىت يدرك الكالم خمتلفا
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،ومل يفت ابن سنان  1"الّسالمة بني جهة الصوت والكالم"الّسياق الواحد لذلك يشّدد على فكرة 
ة  ّ أيضا يف فصل الكالم، وسنشري إىل ذلك كلّ حسب موضعه، كما مل تفته احلديث عن هذه القضي

اإلشارة إىل فكرة الزمان املرتبطة مببدأ الصوت وآنيته، وهذا ما تتباحثه األصول اللسانية  -أيضا–
  . احلديثة، إذ تطرّق يف عّدة مواضع للعالقة بني الصوت والزمن

على احملل الذي يرد فيه العملية الكالمية مل يقتصر وصف ابن سنان للصوت ودوره يف بناء و 
فقط، بل أشار أيضا إىل أحد الشروط اليت تتداخل رأسا يف تكوين هذا البناء الصويت منطلقا من 
ا اليت يستلزمها احلدث الصويت، الذي ال يكتمل إّال حبضوره يف إطار زماين يدّل على  فكرة احملل ذا

الصوت يتوّلد يف اهلواء، والبعد : "هذه العناصر، يقولالسياق العام الذي يستدعي حضور مجيع 
ه، وإن مل يتصل حباسة السمع ، 2"املخصوص مانع من إدراكه، فإذا توّلد فيما يقرب أدرك يف حمّل

ه ابن سينا يف رسالة  أسباب حدوث (فالوصف الوارد حلالة الصوت يف قوله يتقاطع مع ما أقرّ
ة من أّي سبب كانمتوّج اهل"حيث جعل سبب الصوت ) احلروف ، واحلقيقة 3"واء دفعة بسرعة وبقوّ

م مباشر إىل مستمع  أن اهلواء املندفع من نفس اإلنسان هو الصوت األصلي الذي يصدر من متكّل
والذي يدرك بعد مهلة هو غري الصوت الذي : "مباشر، ويضيف ابن سنان تأكيدا على ذلك قائال

وإىل مثل هذا التوجه أشار أصحاب ، 4"ال يدرك لبعدهتوّلد عن الّصكة األوىل، ألن ذلك إّمنا 
: الدرس الصويت احلديث عندما وصفوا هيئة الصوت وكيفية حركته وانتقاله يقول إبراهيم أنيس

تصدر األصوات من اإلنسان فتنتقل أوال خالل اهلواء اخلارجي على شكل موجات حىت تصل إىل "
فالسمع هو احلاسة الطبيعية اليت البد منها . اك وتفسراألذن اإلنسانية، ومنها إىل املخ فترتجم هن

لفهم تلك األصوات، ولقد سبق السمع يف منوه ونشأته منو الكالم والنطق، والسمع أقوى من 
فاألسبقية ليست أسبقية ، 5"احلواس األخرى وأعم نفعا لإلنسان من النظر مثال يف متييز املرئيات

ا ذكره ابن سنان يعترب إشارة صوتية للفروع احلديثة اليت يقّسم كل مو . فعلية فقط، بل هي زمنية آنية
ا باب الصوت إىل عّدة فروع سنحاول الحقا استقراء ما يتقاطع فيها مع طرح ابن  فيها أصحا
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، لكن األمر الثابت أن إشارة ابن سنان للبعد الزمين يف الصوت دليل على ارتباطهما ألن سنان
من ت" را وإجنازاالصوت ال ينفك عن الزّ   :2، ويظهر ذلك يف عدة مواضع من أقواله، ومنها1"صوّ

  .إشارة إىل رجع الصوت وأسبقية حاسة النظر فيه عن السمع: بعد مهلة*
طواعية الصوت حلركة اهلواء، ومعاكسته مانع  :ألنه يتوّلد فيما يبعد عنه البعد املانع من إدراكه*

فكذلك يدرك "احلركة هي املقررة هليئة احلدث الصويت من موانع إدراكه النتفاء صفة البقاء فيه، و 
يح أقوى ألنه يتوّلد فيها حاال بعد حال، فيكون إدراكه أقرب يح . الصوت يف جهة الرّ وإذا كانت الرّ

يف خالف جهة الصوت ضعف إدراكه،، ورمبا مل يدرك، ألنه يتوّلد فيما يبعد عنه البعد املانع من 
  .3"إدراكه
د : احلركةاالعتماد يوّلد *  م وانتقال الصوت من مرحلة التّجرّ إىل ) العرض(إشارة إىل قصد املتكّل

ر والبيان، وميثّل لذلك بقوله ة يف انقطاع طنني الّطست بتسكينه، : "مرحلة التصوّ وجعلوا هذا هو العّل
ع وأجازوا وجود القليل من الصوت مع السكون عند تناهيه وانقطاعه، ومنعوا من وجوده من فعلنا م

اقرتالابه ابن سنان من التصور  ، واملالحظ هلذا القول يدرك 4"مع فعلنا حاال بعد حال ،السكون
  احلديث لطرح قضايا الصوت واالهتمام بتتابعه الزمين الذي ينعكس يف خط الكتابة

ثبت أن حاسة السمع قادرة على إدراك أصوات مبعدالت معينة للرتدد والتوتر هلا حد "وقد 
م وسياق الولذلك . 5"علىأدىن وحّد أ كالم ومراعاة تبقى مجيع تلك اإلشارات مقرتنة بقصد املتكّل

  .مقام احلال السمعي 
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  :ابن سنان الخفاجي والصوتيات الحديثة: ثالثا
تشري الدراسات احلديثة إىل جوانب عديدة تتعلق بالصوت اإلنساين يف طبيعته وطريقته 

ا وظيفيا مل يكن معروفا لدى علماء العربية لكّن أفكارهم ووظيفته، ويتّخذ كل جانب منها وصف
ويعّد ابن سنان أحد املفكرين العرب الذين  جاءت متفقة مع ما عرضه أصحاب الدرس احلديث،

م جلوانب الصوت النطقية والسمعية واألكوستيكية اليت حتّدث عنها الدرس  أشاروا يف كتابا
ا القدمي عند ابن  سنان تتوافق كثريا والرؤى احلديثة، وأهم هذه اجلوانب احلديث، وهي يف ثو

  : 1الصوتية هي
  ): النطقي/الفيسيولوجي(الجانب-1

كما –يهتم هذا اجلانب الصويت بوصف صورة الصوت اإلنساين ودراسة األعضاء النطقية 
فرياقب حركة األعضاء وأوضاعها يف صورة وظيفية ترتبط بطريقة حدوث الصوت  - يسميها القدامى

، ويظهر مثل هذا التّصور عند ابن سنان الذي حتّدث عن 2ومراحل تشكله عرب اجلهاز النطقي
ا، وأوضاع الصوت فيها،  إشارته للمحل الصويت، وطرق توّلده، وأهم ما يبّني و خمارج احلروف وصفا

تني والصوت خيرج مستطيال ساذجا حىت يعرض له يف احللق والفم والشف: "قوله اجلانب الفيزيزلوجي
، وهذه إشارة واعية إىل ارتباط 3"مقاطع تثنيه عن امتداده، فيسمى املقطع أينما عرض له حرفا

احلرف وهيئة تشّكل كلّ منهما، وطريقة عمل جهاز النطق وإن كان قد أمهل دور األوتار بالصوت 
ذلك  ، وسنشري إىل كلّ 4الصوتية يف ذلك، واألمر نفسه دّل عليه ابن جين قبله يف سر الصناعة

جهدا يف  -هي األخرى–ومل تأل الدراسات احلديثة .حتليال وتفسريا يف موضع الحق من هذا الفصل
بيان هذا الوصف الوظيفي، ويف بعض طرح األستاذ متام حسان ما يشري إىل وصف ابن جين وابن 

ة إنتاج األصوات الضرورية للكالم فإننا سنجد " سنان حيث قال ّ األوتار فإذا نظرنا مثال إىل عملي
فاللغة املعينة كالسيمفونية، تستقل (...) الصوتية خارجة خروجا تاما عن مفهوم اللغة املعينة، 

ا الالعب على اآللة، فإذا ارتكب العازف  حقيقتها استقالال تاما عن حركات العزف اليت يقوم 
                                                             

   .119ص  م،2000، )د، ط( دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ينظر، كمال بشر،  علم األصوات،  1
   .22، 21صوات اللغوية، ص ، وينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األ119ينظر، املرجع نفسه، ص   2
   .48ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3

ل،   4 منشورات  يف البحث الصويت عند العرب،، وينظر، خليل إبراهيم عطية، 6صينظر، ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء األوّ
  . 22ص  م،1983، )د، ط(دار اجلاحظ للنشر، بغداد، 
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ل عن عملية إنتاج خطأ يف العزف فإن ذلك ال يطعن يف قيمة السيمفونية، وال يف حقيقتها، وما يقا
، خاصة وأّن أبسط هذه املكونات الكالمية هو 1"قية مكونات الكالمباألصوات البد أن يقال عن 

  . الصوت الساذج املتصل على حّد وصف علماء الصوت القدامى
  : )األكوستيكي/الفيزيائي(الجانب -2
صوت اإلنساين أثناء مرحلتها بدراسة األبعاد املادية أو الفيزيائية لل"هتم هذا الفرع من العلوم ي

هذه املرحلة متثل امليدان التطبيقي حلدوث الذبذبات . االنتقالية من فم املتكلم إىل أذن السامع
، وهي مرحلة تالية للمرحلة األوىل حيث تعىن 2"واملوجات الصوتية اليت تنتقل عرب الوسط اهلوائي

املتكلم لغاية وصوله إىل أذن السامع مع بوصف كيفية انتشار الصوت يف اهلواء منذ خروجه من فم 
مالحظة التأثري احلاصل، ويتطابق هذا الوصف مع طرح ابن سنان وابن سينا الذي تعرّضنا له سابقا 

حينما تناول ابن " سر الفصاحة"وكان اجلانب األظهر يف كتابيهما، ويظهر هذا اجلانب يف كتاب 
" على صفة االنتشارية يف الصوت، حيث انتبه إىلسنان احلديث عن أسبقية النظر للسمع والداللة 

(...) احلقيقة العلمية اليت تذهب إىل أن سرعة املوجات الضوئية أكرب من سرعة املوجات الصوتية 
اقل الذي هو اهلواء بطيئة  جها يف الوسط النّ وهي مالحظة دقيقة ألن الذبذبات الصوتية يف أثناء متوّ

، ومبا أن التأثري السمعي وارد يف هذا اجلانب فقد 3"ملوجات الضوئيةبالقياس إىل النّظر الذي يعين ا
ه ابن سنان له عندما رّكز على فكرة  ّ ، وقد أشار )معرفة جهة الصوت والكالم(و) فهم اخلطاب(تنب

ه اضطراب مادي يف اهلواء "للصوت فذكروا ) Robin"(روبن: "عديد من الباحثني إىل تعريف أّن
ريعني للضغط املتحرك من املصدر يف اّجتاه اخلارج، مثّ يف ضعف تدرجيي يتمثل يف قوة أو ضعف س

، ويقتضي هذا التعريف على حسبهم ثالثة عناصر يستوجب 4"ينتهي إىل نقطة الزوال النهائي
  :5الصوت حضورها وهي

                                                             
  .35، 34متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، ص  1

.43عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  2  
ة،   3 ّ   .11يف البحث الصويت عند العرب، ص خليل إبراهيم العطي
.6املرجع نفسه، ص   4  
.6ينظر، املرجع نفسه، ص   5  
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  مقارنتها مع تصور العرب                      
  
  

 Robinعناصر الصوت عند 

  
  الصوت عند ابن سنانعناصر               

  )ه466 – 422(                 

              
  جسم يتذبذب                  

  .الصوت يتولد في الهواء*
نة* ّ   .مصاكة األجسام نتيجة حركة معي
  .المحل*

وسط تنتقل فيه الذبذبة الحاصلة عن الجسم 
  المتذبذب

ال بعد يدرك الصوت من جهة الريح أقوى ألنه يتوّلد فيها حا*
.  

  .تنتقل إلى بعض الحاضرين*  جسم يتلقىّ هذه الذبذبات        
  .السمع*

وال يشك أن إنتاج احلروف حيدث بعد اكتمال هذه العناصر، وإن كان ابن سينا قد وصف 
، فإن ابن سنان قد آثر هلا وجها آخر من الوصف هو أقرب إىل الغموض 1احلروف باحلّدة والثّقل

ال يعرف يف أي جهة انتقل إىل حمل ما يالقيها من األجسام اليت يدرك منها احلرارة  كما أنه: "فقال
ها 2"والربودة ، فصفتا احلرارة والربودة عند ابن سنان نظري للحدة والثقل الصويت عند ابن سينا، وكّل

 هو الدرجة االهتزازية للتيار اهلوائي النطقي، يف"أوصاف للصوت املختلف عن احلرف ، فالصوت 
يا إلنتاج الصوت   .3"حني أن احلرف عنده يظهر مرادفا كمّ

يهتم بدراسة كل ما يرتبط بالسمع وميكانيكية األعضاء املتحكمة : )السمعي( الجانب-3
ا، وكيفية استقباهلا  فيه، وآلية انتقال الصوت ، وما يؤثر فيه، فيدرس األصوات من حيث متوجا

ويبحث يف مدى تأثري اجلوانب النفسية يف إدراك  4"الدماغ وحتويلها وسريها يف األعصاب وصوال إىل
أثر مسعي يصدر طواعية واختيارا "رصد الصوت كـ ب ، وغموما يهتم هذا اجلانبالسامع لألصوات

ويتطّلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النّطق (...) عن تلك األعضاء املسماة جتاوزا أعضاء النّطق 

                                                             
ل املتموّج يف أما نفس التّموج فإنه يفعل الصوت، وأما حا: "، يقول60، 59ينظر، ابن سينا، أسباب حدوث احلروف، ص   1

ا، فيفعل احلّدة والثقل سها، أو تشظيها وتشّذ واحلرف هيئة للصوت عارضة له يتميز :  "، ويقول أيضا"نفسه من اتصال أجزائه وتلمّ
زا يف املسموع ّ ة، يف"ا عن صوت آخر مثله يف احلّدة والثقل متي ّ   .11 البحث الصويت عند العرب، ص ، وينظر، خليل إبراهيم العطي

   .48ص سر الفصاحة، ابن سنان،   2
   .119-117عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  3

   .73املرجع نفسه، ص   4
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م يف أوضاع معينة حمددة، أو حتريك  هذه األعضاء بطرق معينة حمددة أيضا، ومعىن ذلك أن املتكّل
ّد أن يبذل جمهودا ما كي حيصل على األصوات اللغوية   .1"الب

نها العلم احلديث عديد من التوضيحات الصوتية يفالعربية يف هذا اجلانب ولعلماء ّ  جوانبها اليت بي
وأفكار تنبئ بوضوح عن إدراكهم جلوانب إشارات  - لغويني وغري لغويني–فلعلماء العرب يف القدمي "

األصوات النطقية واألكوستيكية والسمعية مجيعا، وإن كانت جل أعماهلم جاءت بالرتكيز على 
ذلك أن هذا اجلانب هو أقرب مناال واأليسر يف التعامل معه، . اجلانب النطقي الفسيولوجي

ومها من أهم الوسائل لتعرف  والتذوق الفعلي لألصوات، introspictionباملالحظة الذاتية 
اخلواص النطقية لألصوات، وخباصة عند قوم عرفوا حبسهم اللغوي املرهف، واهتمامهم الشديد 

والصوت خيرج مستطيال "": ويف مثل هذا يقول ابن سنان ، 2"بالكالم املنطوق، وصحة آدائه
فيسمى املقطع أينما  ساذجا حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده،

أشارت إليه مدارس علم يف قوله السابق واألمر نفسه الذي عرضه ابن سنان  3"عرض له حرفا
اليت اشتغلت على طريقة حركة جهاز النطق وحركة أعضائه من بداية خروجه من فم األصوات 

سمعية هي مركز املتكلم إىل وقعه يف أذن السامع، وطاملا كانت اجلوانب النطقية والفيزيائية وال
  .الدراسات احلديثة، بل وحىت القدمية منها

فطرح ابن سنان فيه ال حماولة للدمج بني الصوت واحلرف، كما يكشف القول السابق عن 
ق بالصوت فقط بل يتعداه لبيان صفة حدوث احلرف،حيث يشري القول إلة مجلة من  يتعّل

  :املالحظات نسجلها عليه كما يلي
 أصله البن جين كما أشرنا إىل ذلك سابقا، وهذا ال يعين نقل ابن يرجع هذا القول يف- 1

سنان عنه فقط، بل يدّل أيضا على أن صورة الصوت حسب هذا الوصف أصبحت من 
ا يف تلك العصور م   .4احلقائق العلمية املسّل

ا للصوت خمرج يندرج فيه، وتبدأ املخارج عنده من احللق وتنتهي إىل الشفتني، فاحلرف مم - 2
ق بنهاية الصوت وغايته وإىل ذلك جنحت كثري من دراسات القدامى  .يفهم، يتعّل

                                                             
.119، ص كمال بشر، علم األصوات  1  
.122املرجع نفسه، ص    2  
.48ص  سر الفصاحة، ابن سنان،  3  

ة، يف البحث الصويت عند العرب، ص   4  ّ   .22ينظر، خليل إبراهيم العطي
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 .تأكيده على فكرة اتصال الصوت وانتشاره واستمراره- 3
 .قد يعرض للصوت ما يبني عن هيئة احلرف املقصودة - 4
الذي تباحثته صفحات  (Syllable)إشارة ابن سنان ملا يسميه املقطع، وهو مصطلح - 5

ا ذكروه؛ حيث يربز مدلول  الدرس احل ديث، وواضح أن ما عناه ابن سنان خمتلف متاما عمّ
  .1كالمه اإلشارة إىل موضع الضغط أو احلصر، وهي إشارة لدور األوتار الصوتية

وسنرتك التفصيل يف العالقة بني الصوت واحلرف إىل موضع الحق، ومن الضرورة أن نسبق  
  .انبه اللغويذلك مبا ذكره ابن سنان عن احلرف يف ج

ا بقدر ما هي  ابن سنان ودراسة الصوت عند للوقوف على البعد  وسيلةليست غاية يف ذا
لو احتيج يف إدراك األصوات إىل انتقال احملال ملا وقع : "الواقعي الفعلي وهو الكالم، ويقول أيضا

ما    .2"الفرق مع السالمة بني جهة الصوت والكالم مكا
مات للفعل الكالمي وما إشارة ابن سنان أل فكار العرض واإلدراك واحملل واهليئة واحلركة إال مقوّ

م والسامع، لذلك نراه يشّدد يف غري موضع على أمهية مراعاة كلّ اجلوانب من  الذي يتحقق للمتكّل
ه  ّ ولو كان الصوت مدركا على االستمرار مل يقع عنده : "يقول) فهم اخلطاب(أجل حتقيق ما يسمي

  ؛3"فهم اخلطاب
مل أفكاره وأقواله وحماولة إعادة ترتيبها مبنظور عمل ابن سنان وحتليله وعليه، فإن الناظر يف 

حديث، يفصح عن كثري من املقومات اليت تقف وراء تشكل الصوت وخروج احلرف وإجناز الكالم 
حث عن وهو ما يفضي إىل الب"واحلدث من صورها النظرية املبهمة إىل صورها احلقيقية الواقعية 

معطيات التّشكل اللساين مبا جيعله معطى مدركا باحلّس والعقل حيث إّن التّشّكل يقتضي خروج 
ز املعطى املتالبس مع املوجودات املوضوعية ّ د إىل حي رّ ز الوجود ا ّ   .4"الظاهرة من حي

  
   

                                                             
.17ص م، 1989، )د، ط(دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ينظر، حسام النعيمي، أصوات العربية بني التحول والثبات،   1 
.47املصدر نفسه، ص   2  
.48ص  ،املصدر نفسه  3  
اخلفاجي، فصاحة البن سنان ال ، وينظر، معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر246عبد السالم املسّدي، التفكري اللساين، ص   4

  .382ص 
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  : وتوجيهاته اللغوية عند ابن سنان الخفاجي "الحرف: رابعا
ل لكتاب سر ا  ىنتها، حىت هوالتنظيم لفصول لفصاحة حرص صاحبه على الرتتيب يلحظ املتأمّ

به األمر إىل معرفة أسرار الفصاحة، وال ميكن أن يتأتى له ذلك إال ببيان ظواهر الصوت واحلرف 
اعلم أن الغرض : (والكالم واللغة اليت تتصل رأسا بقضايا الفصاحة اليت ينوي اإلعراب عنها، يقول

ها، فمن الواجب أن نبّني مثرة ذلك وفائدته، لتقع ذا الكتاب معرفة حقي قة الفصاحة، والعلم بسرّ
إن كان وهو و دراسة ابن سنان لفصل احلروف بعد فصل الصوت مباشرة، وقد كانت  1).الرغبة فيه

قد قّسم يف مباحث الكتاب وفصل بني الصوت واحلرف إّال أّن هذا من الناحية املنهجية فقط، 
  :ة أموروالذي يثبت ذلك عدّ 

 .دراسته لألصوات مع احلروف يف فصل احلروف- 1
ذكره يف باب الصوت على جممله لتعاريف هي أقرب للفلسفة منها للغة حاول من خالهلا - 2

 .وصف طبيعة الصوت السمعية
 يشر يف أي موضع من مواضع الكتاب لتفريقه بني الصوت واحلرف، فوصفه للحرف  مل- 3

فقد ثبت مبا قدمناه معرفة : (تبع لرأي ابن جين الذي يقولوهو يف ذلك مت كان وصفا للصوت
ما، ووضحت حقيقتهما ، وكشفنا عنهما مبا هو متجاوز لإلالصوت من احلرف قناع يف با

 .2)ملتأملهما

لذلك لعدم حاجته  يف عدم الفصل بينهما  على منهج سيبويه ّسريفّضل ابن سنان الوقد 
  ..والفرعية، وهذا إدراك بوجود الفرق بينهماصلية والدليل متييزه بني احلروف األ

ا أن خيلص يف واضحة تعّد دراسة ابن سنان يف عمومها  طريقتها ومنهجها وغرضها، فقد أراد 
م أصول اللغة،  إىل ما توصل إليه الفكر العريب من قضايا تساعد العريب وغري العريب على تعّل

ة شّكلت نضوج الفكر البالغي واستقراره على والتّمكن من آليات الفصاحة، يف مرحلة أدبية ول ّ غوي
نوايد طائفة من العلماء الذين   وقد بدا ابن سنان متأثرا  .الدرس العريب يف القرن اخلامس وقبله كوّ

تاب دراسة وحتليال، ومبادئ بكثري من أفكار سابقيه ومنهجهم، فمنهج اجلاحظ واضح يف هذا الك

                                                             
 .39ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1
 .9ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ص  2
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ة في الدرس ّ وبّدله ابن " سر الصناعة"ه، حىت قيل أّن امسه يف البداية كان الصويت عند ابن جين جلي
ل من كتابه1سنان بعد ذلك خمالفة البن جين   .، لكثرة ما تأثر به و

  : الحرف عند ابن سنان في سر الفصاحة -1
وال جنده من الطائفة اليت عنيت  حروففصال عن لل -بعد فصل األصوات-عقد ابن سنان 

ا، وحنن نرى ئواحلرف، وهو ما يبدو يف أغلب آراحي الصوت ببيان الفرق بني مصطل ه اليت صرح 
ج غريه من علماء العربية عندما تطرق ملعاين احلرف يف مجيع جماالته،  ابن سنان قد سار على 

وعلى النحو الذي أورده علماء اللغة والبالغة واملعجم والقراءات، بعيدا عن التيارات الفلسفية، 
  .2)حّد منقطع الصوت(انتهوا إليه من أن احلرف اللغوي هو  وانتهى إىل ما

، وميكننا القول هنا تسمية احلرف باحلرف سببمن أبرز ما اهتم به ابن سنان يف هذا الفصل و 
ا رأيناه من توالد لألفكار الفلسفية  بأنه قد خاض يف دراسة علمية متقنة هلذا الباب ختتلف عمّ

وإن خصها –تاب يف فصل الصوت، على الرغم من أن فصول الكواالستعانة باجلوانب املنطقية 
ا ذات أفكار متسلسلة ومرتبة خيدم فيها األول التايل، وهذا يثبت درجة  –صاحبها بالتقسيم إال أ

له من معينهم على حنو جعله يركز فكره على دراسة األمور بطريقة أكثر  تأثر ابن سنان بسابقيه و
عن آراء صاحب  -كما أحملنا سابقا  –أغلب أفكاره ال تكاد خترج  علمية وأشد دقة، خاصة وأن
  .االكتاب وسر الصناعة وغريمه

 اتريفسنان بعد االّطالع على بعض التع هوم احلرف عند ابنبيان مفل بحثنسعى يف هذا املو 
ن ، فلقد استوحى ابن سنااليت ذكرها واليت كانت لغوية يف عمومها، وبيان الفرق بينه وبني الصوت

، الذين توسعوا يف هذا املوضوع، ويف غوية من علماء املعاجم والقراءاتبعض تقديرات احلرف الل
عرضه تأصيل لنظرية علمية توحي بفهمه للدراسة وبعد نظره فيها، فبدأ هذا الفصل بتعريف احلرف 

  :3عّدة مراحلوفق 
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  :التعليلاالستقراء و و  التوجيهبين  مصطلح الحرف استعمال/أ
احلرف يف كالم العرب، : "ح فيها بني االستعمال املتداول ملصطلح احلرف كابتدائه بالقوليرتاو  

يراد به : حريف يراد به حّد الشيء وحّدته، ومن ذلك حرف السيف إمنا هو حّده وناحيته، وطعام
وغريها من  .2، واحلرف لغة هو طرف اجلبل1)ورجل حمارف أي حمدود عن الكسب. احلّدة

  .لغوية اليت تثبت إحاطته باجتاهات احلرف املعجميةالتوجيهات ال
مسيت احلروف حروفا و ( :احلرف اللغوية عنده واألقرب ملا تتطلبه الدراسة قوله اتومن تعريف

ا جهات للكالم ونواح، كحروف : وقد قيل. ألن احلرف حّد منقطع الصوت يت بذلك أل ا مسّ إ
والصوت خيرج : (فه الذي ذكره عن الصوت فقال، وهذا تعريف يتقاطع مع تعري3)الشيء وجهاته

مستطيال ساذجا حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده، فيسمى املقطع 
  :، ونستنتج من هذين التعريفني ما يلي4)أينما عرض له حرفا

اية الصوت- 1  .إشارة ابن سنان إىل أن احلرف هو 
مجهة احلرف تتحّدد بتحّدد ج- 2  .هة الكالم اليت هي من اختصاص املتكّل
  .هو احلرف) ي املقطعأ(ابن جين عندما جعل خمرج احلرف  حذا اخلفاجي حذو 3

: إىل تأصيل أصحاب القراءة ملعىن احلرف، كإشارته لقراءة أيب عمرو فقال - بعد ذلك-مثّ أشار 
إن املراد أن احلرف كاحلّد ما : يهحرف أيب عمرو من القراء وغريه، فقد قيل ف: فأما قوهلم يف القراءة"

، وقد اتّبع يف هذا الشرح منهجا تعليليا لكلّ ما ذكره فوصفه جاء لتعليل متييز قراءة 5"بني القراءتني
ا من غري زيادة وال : "ما عن أخرى، يقول واملعىن أن القارئ يؤدي حروف أيب عمر وبأعيا

 .داء الصويت والبيان يف القراءة والتوجيهوما يقصد باحلرف هنا هو الوضوح يف األ ،6"نقصان
  

                                                             
–، وينظر، معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي 49ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1

  .384، 383، ص -قراءة وتوجيه
.50املصدر نفسه، ص  2  

 .49املصدر نفسه، ص  3
 .48املصدر نفسه، ص  4

.49 ، صاملصدر نفسه  5  
قراءة –، ينظر، معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي 49املصدر نفسه، ص   6
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  :1عند ابن سنان مصطلح الحرف وعلل االختيار/ب
هلما قول أهل العربية احتج  ، وثانيهما )حروف املعاين(ابن سنان على توظيفني للفظة احلرف، أوّ

 ، واحلقيقة أن مناقشة ابن سنان الختالف التسمية جاء من)حروف املعجم(قول العرب يف لغتها 
االختالف يف  عدّ باب التعليل هلذه املسميات، وهو أمر تباحثته الدراسات اللغوية احلديثة؛ إذ ي

  .2التّسمية أحد مظاهر احلدث اللساين اليت تعمل على توجيه املعاين يف سياقات خمتلفة

  :وعالقتها بالكالم حروف المعاني -2
ال بأن األصّح قوهلم ) ملعاينحروف ا(أبان ابن سنان عن رفضه وضع أهل العربية لتسمية  معّل

م  -من وقد -: أما تسمية أهل العربية أدوات املعاين، حنو": ، يقول)أدوات املعاين( حروفا فإ
ا تأيت يف أول الكالم وآخره فصارت كاحلروف واحلدود له م مسّوها بذلك، أل وقد قال . زعموا أ

يت حروفا الحنرافها عن األمساء وا: بعضهم ا منتظمة من . ألفعالإمنا مسّ وهي عندنا حنن كالم، أل
  :نظر ابن سنان يف هذا القول حلروف املعاين من زاويتنيلقد ، 3"حرفني فصاعدا

ه يف اجلملة، فقد تشغل بدايتها وأطرافها: أّولهما   .موقعها الذي حتتّل
على معىن كلّ ما دّل  معلوم أن احلرف يطلق علىمفهوم احلرف يف جانبه النحوي، ف: ثانيهما

ن هي أصل و احلروف التسعة والعشر ، فيف غريه، وهذا ما حنا إليه النحاة قدميا وحديثا على العموم
  ).االسم، والفعل، واحلرف(تراكيب الكالم، وتعريف ابن سنان يدل على االختالف احلاصل بني 

اتفقت  ، وهو األمر الذي) حروف املعاين(وقد احتج ابن سنان على أهل العربية اصطالحهم 
، )أدوات املعاين(توصل معاين األفعال لألمساء، والصواب عنده  احلروف كون  اتالدارسعليه مجيع 

                                                             
وقد اختلفوا يف تسمية الناقة الضامر حرفا، : *يقول ابن سنان أيضا يف باب اختالف التسمية والداللة على احلرف مبعان خمتلفة   1

ا قد حّددت أعطافها بالضمر، وقال أبو العباس أمحد بن حيي: قوم فقال ا احنرفت عن الّسمن، وقال غريه: أي أ هت : أل ّ شب
ا شبهت حبرف الّسيف يف مضائه، وقال آخرون ّ هت باهلاء من احلروف : حبرف اجلبل يف الشدة والصالبة، وزعم بعضهم أ ّ شب

تها وتقويسها، وكلّ هذا راجع إىل ما ته. تقّدم لدّق  ومنه مسي مكسب الرجل حرفة، ألنه اجلهة اليت احنرف إليها، ومسّوا امليل حمرافا لدّق
  .50، ص )"حريف يف الكالم امليل واالحنرافوالتّ (...) 

   .384، 383، ص -قراءة وتوجيه–وينظر، معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي  2 
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ته يف ذلك قوله ا منتظمة من حرفني فصاعدا: (وعّل ، وليس ميكن تعليل 1)وهي عندنا حنن كالم، أل
  .تركيبيةبنية  لك  لداللة احلرف على معىن خاص يف نفسه بعيدا عن إشارتهما ذهب إليه هنا إّال 

  :عند ابن سنان ودالالتها" حروف المعجم"-3
ذا االسم فقالحل العربأشار ابن سنان إىل تسمية  وأما قوهلم للحروف اليت ": روف العربية 

، وهذا دليل 2"ة للحروف، ألن ذلك يفسد من وجهنيحروف املعجم، فليس بصف: يف لغة العرب
ل فسادها من وجعلى رفضه هلا   :3هني مها، وقد عّل

فة"نكرة مضافة إىل لفظة " حروف"، فلفظة امتناع وصف النكرة باملعرفة: مهاأحد  .معجم املعرّ
إضافة املوصوف إىل صفته، والصفة عند النحويني هي املوصوف يف املعىن، وحمال أن :وثانيهما 

 .يضاف الشيء إىل نفسه
يها عند بعض أهل العربية، مث عمد اخلفاجي إىل تعليل هذه الظاهرة فذكر حال التسمية ف

ذهب يف ذلك إىل أّن : "وابتدأ برأي أيب العباس املربد الذي جيعل لفظة املعجم كاإلعجام، يقول
أي على "أدخلته مدخال، أي إدخاال: املعجم مبنزلة اإلعجام، كما تقول ، مثّ قاس ابن سنان هذا الرّ

  :رأي األخفش يف توجيه القراءة يف قوله تعاىل                         

   ]م قالوا . بفتح الراء، أي من إكرام"حيث جعل لفظة مكرم  ]18: سورة الحج على هذا –فكأ
ا، وبذلك أخذ علماء العربية لفظة ) معجم(فكانت لفظة  4"حروف اإلعجام -الوجه على وز

كمكرم واإلكرام، وذكر بعد ذلك رأي ابن جين الذي رفض قول العرب   معجم من اإلعجام
؛ )صالة املسجد اجلامع(ويكون التقدير فيها ) صالة اجلامع(قياسا على قوهلم ) حروف املعجم(

ال ميكن أن تقاس على الّصفة اليت حذف موصوفها، وتوّجه ابن سنان ) حروف املعجم(ألن صيغة 
دا االختالف يف إىل قبول هذا الطرح الذي رف ّ ضه ابن جين، لكن تعليالته على القضية تبدي جي

وليس يبعد عندي ما أنكره أبو الفتح، بل جيوز أن : "زاوية النظر للتسمية بينهما، يقول ابن سنان
حروف اخلط املعجم؛ ألن اخلّط العريب فيه أشكال متفقة حلروف خمتلفة عجم : يكون التّقدير

وقد يتفق يف غريها من اخلطوط أن ختتلف أشكال احلروف فال . بسبعضها دون بعض ليزول اللّ 
                                                             

 .35  -33، وينظر، ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء األول، ص 50، ص ابن سنان، سر الفصاحة 1
   .50املصدر نفسه، ص   2
  .51، 50املصدر نفسه، ص  3
   .51ص  املصدر نفسه، 4
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ه معجم هلذه العلة فالواضح من قوله هذا تناوله للقضية  1"حيتاج إىل النقط؛ فوصف اخلط العريب بأّن
من باب التّسمية بعيدا عن مناقشة اجلانب النحوي، وحماولة إيضاحه ألشكال احلروف اليت قد 

م حروف املعجم، أي : وقيل: "وممّا يدّل على ذلك قوله أيضا -ة غري العريبخاص-تلتبس على املتعّل
حروف العريب، أي حروف اخلط العريب، وليس ميكن أن يعرتض : حروف اخلط املعجم، كما يقال

على هذا القول بأن يدعي أن وضع كالم العرب قبل خّطهم، وأّن التّسمية كانت حلروفه حبروف 
م به،  ألن قائل هذا حيتاج إىل إقامة الداللة على ذلك، وهي متعّذرة لبعد املعجم من حني تكّل

ا  ا إىل معرفة ذلك، ال سيما إثبات التسمية هلذه احلروف بأ العهد، وفقد الطرق اليت يتوصل 
، فليس خيفى على أحد الفرق بني 2"حروف املعجم قبل وضع اخلط وكل ما يروى من ابتداء وضعه

ق فيها بوضع أهل العربية هلا، وحماولة وصف حالة ما ذهب إليه ابن سنان م ن بيان التسمية وما يتعّل
احلروف مبنهج تارخيي يبني عن هيئتها، وبني آراء املربد واألخفش وابن جين، ويف كالم هذا األخري 

صالة الساعة األوىل ومسجد (ما يثبت االجتاه النحوي املقصود عندهم حيث يقول عن قول العرب 
حروف "وإمنا مها صفتان حذف موصوفامها، وأقيمتا مقامهما، وليس كذلك ): "معاليوم اجلا

حروف الكالم املعجم، وال حروف اللفظ املعجم، إّمنا املعىن أّن احلروف : ألنه ليس معناه" املعجم
ة : من باب إضافة املفعول إىل املصدر، كقوهلم" حروف املعجم"هي املعجمة، فصار قولنا  ّ هذه مطي

ا أن تركب،ركوب، أ ا أن تُعَجم، فاعرف " حروف املعجم"، وكذلك (...)ي من شأ أي من شأ
  .3"ذلك
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  :عند ابن سنان الخفاجيالحرف وعالقته بالصوت  -4
ق مبعطيات املعاجم  -انتهى ابن سنان بعد التعريف اللغوي للحرف ومعاجلته من عّدة نواح  تتعّل

إىل ذكر التعريف االصطالحي للحرف فهو إن   -روف املعاجماللغوية والقراءات وحروف املعاين وح
، إال أنه استقر على تعريف مجع 1)حّد منقطع الصوت(كان قد صرح يف بادئ األمر أن احلرف هو 

ا جهات للكالم ونواح، كحروف : وقد قيل: "كقوله  فيه بني آراء سابقيه يت بذلك أل ا مسّ إ
م ، وهذا يعين إدراكه بأ2"الشيء وجهاته ن الصوت عرض منقطع يتوافق مع خمرج معّني خيتاره املتكّل

مسيت حروف املعجم حروفا، وذلك أن احلرف حّد منقطع الصوت : (ليعرب فيه عن غاياته فقال
  .3)وغايته وطرفه

وبعد ذلك حتّدث عن كل اجلوانب اليت تتعلق باحلرف وتتصل بالصوت رأسا،  فذكر عدد 
ا عند علماء اللغة عموما، وسبق كلّ احلروف وحتّدث عن خمارجها، وب ا اليت عرفت  ّني أهم صفا

واحلروف ختتلف باختالف : (ذلك باحلديث عن كيفية حدوث الصوت وتشّكل احلرف فقال
ه بعضهم احللق بالناي، ألن الصوت خيرج منه مستطيال ساذجا، فإن  ّ مقاطع الصوت حّىت شب

ها مسع لكل حرف منها صوت ال يشبه صاحبه، وضعت األنامل على خروقه ووقعت املزاوجة بين
فكذلك الصوت يف احللق والفم، باالعتماد على جهات خمتلفة، مسعت األصوات املختلفة اليت هي 

إن تعبري اخلفاجي عن هيئة حدوث الصوت تعبري وظيفي يثبت قدرة العريب على . 4)حروف
تغيري الصوت، وعليه تغيري احلرف استيعاب أبعاد التواصل وأهم عناصره األساسية اليت تستدعي 

مبجرد تغري املوقف والسياق والقصد العام للكالم، وهو تفريق واضح بارع اهتدى إليه ابن جين قبله 
  :، وميكن النظر لطرحه هذا من عّدة زوايا5يف إدراك هيئة الوصف لألصوات الصامتة وحروف املد

ّد مقطعه وخمرجه بفعل أعضاء النطق اعتبار الصوت الصادر عن اإلنسان ساذجا ما مل يتح-1
بوصفه عارضا، انطالقا من اعرتاض أعضاء ) ابن سنان(املستندة على فعل املتكلم الذي فّسره 
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النطق للنفس الصادر عن اإلنسان وحتديد نوع الصوت وهيئة احلرف وهو النفس الذي وصفه ابن 
ي السابقني يف تقصي حقيقة ، واملالحظ أن ابن سنان قد تتبع رأ1)مستطيل متصل(جين بأنه 

ض ذلك مبصطلح االتصال، وهذا دليل  الصوت الساذج، وهو ما مل جنده عند ابن جين الذي عوّ
على نباهة ابن جين يف تصوره لكيفية حدوث الصوت الذي يعترب العنصر الفعال األول املشكل 

  .للعملية التواصلية
ع بني أفكاره وتتبع آرائه، فنراه يوضح تعريف ومما يؤكد تأثر ابن سنان بابن جين هو حماولته اجلم

احلرف بصورة من اإلمجال على عكس ابن جين الذي ذكرها بشيء من اإلسهاب والتوسع ويف 
  .2ذلك إثبات لالستفادة من جممل اآلراء اليت ال خترج يف عمومها عما أقره سيبويه قبلهما

رح الظاهرة الصوتية وقد حاول استفاد ابن سنان من املثال الذي قّدمه ابن جين يف ش -2
ا نالحظه يف كالم ابن جين الذي يقول اوصف ذلك إجياز  وألجل ما ذكرنا من اختالف  ":عمّ

شبه ) ملا(األجراس يف حروف املعجم باختالف مقاطعها، اليت هي أسباب تباين أصداءها، ما 
، كما جيري الصوت بعضهم احللق والفم بالناي، فإن الصوت الساذج خيرج مستطيال أملس ساذجا

يف األلف غفال بغري صنعته، فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي املنسوقة، وراوح بني عمله، 
اختلفت األصوات، ومسع هلا رق منها صوت ال يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطع الصوت يف احللق 

ميكن الوقوف على و  ،3"والفم باعتماد جهات خمتلفة كان سبب استماعنا هذه األصوات املختلفة
  :معطى التعريفني فيما يلي

ِمني على مفهوم ضغط الصوت وحصره حىت يتشكل الصوت -أ إذا وجد يف "وقوف العال
  .4"..طريقه عقبة تعوق استمراره، كان موضع تلك العقبة مولد الصوت

إدراك ابن جين للعالقة بني الصوت الساذج وحرف األلف وهو ما مل يشر إليه ابن سنان، - ب
عنده موجود قبل أن يصل اهلواء إىل موضع الضغط أو احلصر، بل إنه نص على أن أول (الصوت ف

الصوت من أقصى احللق، ويف هذا إشارة واضحة إىل إحساسه بأثر الوترين الصوتيني، فالصوت 
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، إال أن ابن 1)الذي حيس أثره يف الوترين الصوتيني وليس له يف جهاز النطق مقطع، هو األلف
أحسن الوصف أيضا بعد اعتماد رأي ابن جين خاصة عندما وصف الصوت بالساذج  سنان قد

وموضع النطق بالعارض الذي حيدث عملية االهتزاز الصويت، وكلّ ما ذكراه يف التعريف أمر وضحه 
فاأللف (الدرس احلديث الذي عّد الضيق يف جمرى النفس سببا لتشكل احلرف، وبيان صفته أوال 

نتيجة اندفاع اهلواء يف جمراه املستمر خالل احللق والفم من غري أن يعرتضه صائت جمهور حيدث 
مقطع يثنيه أو يضيق جمراه، وإنه حيث يكون ضيق يف جمرى النفس أو انطباق يكون خمرج 

، فاإلطباق يظهر يف املثال من خالل وضع األصابع على خروق الناي اليت متثل خمارج الفم 2)احلرف
 .واحللق

الذي استغىن عنه ابن سنان للداللة على صوت ) األجراس(بن جين مصطلح استخدم ا-ج
وختتلف أجراس احلروف حبسب اختالف مقاطعها، وإذا تفّطنت : (احلرف، والدليل على ذلك قوله

لذلك وجدته على ما ذكرته لك، أال ترى أنك تبتدئ الصوت من أقصى حلقك مثّ تبلغ به أّي 
، فإن انتقلت منه راجعا عنه أو متجاوزا له، مث قطعت، أحسست املقاطع شئت، فتجد له جرسا ما

، وهذا يعين أن ابن جين ال يفرق بني املصطلحني ويعترب 3)عند ذلك صدى غري الصدى األول
ن الثاين  .األول سببا لتكوّ

ميثل أحد أصوات العربية ) املستطيل الساذج(غفل ابن سنان عن فكرة أّن الصوت املتواصل - د
ا، وتعد إشارة ابن جين إىل " األلف"، وهو حرف بل أمهّها ا وهلجا ا وحركا الذي يظهر يف مفردا

ذلك دليال على إدراكه لكيفية حدوث الصوت بطواعية واختيار من حركة أعضاء النطق اليت 
ا اإلنسان، وخضوعا لسياقات الكالم وضغط أعضاء االتصال  .4يتحّكم 

للصوت الذي أرجع سبب حدوثه إىل حركة اهلواء  سينا ابنوقد سبقت اإلشارة إىل تعريف 
جه بسرعة وقوة ، فحركة النفس عنده هي املسؤولة عن إحداث الصوت، بينما يعترب حركة 5ومتوّ
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نة هليئته يقول ّ وأما حال التموّج من جهة :( التّموّج الصادرة عن هذا النفس صانعة للحرف ومبي
ابس يف مسلكه فبفعل احلرف، واحلرف هيئة للصوت عارضة اهليئات اليت يستفيدها من املخارج واحمل

زا يف املسموع ّ ا عن صوت آخر مثله يف احلّدة والثّقل متي ز  ّ وهذا يعين تعميقه لفكرة  ،1)له يتمي
 ابنالصوت الذي جيعله مالزما للحرف الكالمي يف صورة تربط بني احلرف وصوته، وهلذا فّسر 

ا تثبت صورته أسباب تسمية العرب للحروف ب سنان ا متثّل نواحيه اليت  ا أجزاء الكالم أل أ
  ، 2وجهته وهيأته

يف هذه القضية،  جني ابنال خيتلف عن رأي  )ه428( سينا ابنومن املالحظ أن رأي 
 سنان ابنفكالمها يعترب احلرف ذلك الصوت املنقطع باحلّد ملا يعرض له، واألمر نفسه عّرب عنه 

د احلرف بفعل ّ م الذي يعرض للجرس الصادر عن جهازه الناطق ولذلك نراه يضرب  عندما قي املتكّل
مسعت األصوات املختلفة اليت هي حروف، وهلذا ال : (... مثاال توضيحيا آخر هلذه القضية فيقول

يوجد يف صوت احلجر وغريه ألنه مقاطع فيه للصوت، وليس حيتاج إىل حصر احلروف اليت يتعّلق 
ته اليت كان قد أملح هلا سابقا وهي عدم اعتباره للصوت جسما، ولعل هذا من ، مشريا إىل فكر 3)ا

ا صحة ما ذهب إليه وناقشه من منظور فلسفي، مث نراه  قد  -بعد ذلك–األدلة اليت أراد أن يثبت 
ة له يف ذلك إال انشغاله مبا  جتاوز لكثري من إثباتات هذه القضية اليت طرحها ابن جين وغريه، وال عّل

غة : (ص أمثلة الصوت واحلرف اليت تتصل بالعربية رأسا حيث يقولخي وإمنا الغرض ذكر ما يف الّل
العربية اليت كالمنا عليها، ألن يف غريها من اللغات حروفا ليست فيها، كلغة األرمن وما جرى 

  .4)جمراها

بعمل اآلالت  الشبيهة(إن الفكرة اليت اعتمدها كلّ من ابن سنان وابن جين يف التمثيل الصويت 
أمر يثبت وعي أصحاب الدرس القدمي بعالقة ذلك ببعضه، وضرورة تداخل جماالت اللغة ) املوسيقية

زت به مجيع الدراسات اليت تلت عهد اخلليل بن أمحد حيث  ّ ليخدم بعضها بعضا، وهذا ما متي
حتّسست أوضاع اشتقت منه تلك األمثلة ذات العالقة باجلوانب املوسيقية، واألذن الذواقة اليت 
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ا كانت تلك  ّ ا، ومل نت خمارجها وصفا ّ زت بني درجاته، وصنفت أنواع األصوات وبي ّ النطق ومي
املفاهيم تنحدر من األستاذ لتلميذه فقد تلقاها سيبويه عنه وعرضها يف كتابه الذي يعد منطلقا 

طاملا وجدناه  سار ابن سنان اخلفاجي الذيوعلى مثل ذلك . 1جلميع الدراسات اليت جاءت بعده
ق بني  ابن جينمتأثرا بآراء  وناقال عنه يف مجيع مباحثه، حىت إننا يف كثري من املواضع ال نكاد نفرّ

قول أحدمها عن اآلخر، وهذا ما يؤخذ على ابن سنان كونه اعتمد كثريا على آراء ابن جين، إال أن 
عليه يف مؤلفاته النحوية، ومثلوا ما يشفع له أنه استعان بآراء علماء الصوت العريب الذي اشتغلوا 

نوا أهم أعضائه املسؤولة عن بيان كيفية  ّ أهم مصادر هذا البحث فوقفوا على جهاز النطق وبي
ا ا املنوطة  وجمرد فهمهم لفكرة . حدوث الصوت وهيئة احلرف مع إيضاح أهم خمارجها وصفا

مي علمٌ بأعضاء النطق وإدراك اهلواء املنبعث واألعضاء اليت تعرتضه فتشكل صورة احلرف الكال
لوظائف هذه العناصر، كما أن عقدهم للمقارنة بني طريقة حدوث الصوت واآلالت املوسيقية 

فوجه الشبه بني حدوث الصوت اللغوي من جانب "ى التقابل القائم بني الوجهني، يوحي مبد
هلواء يف اجتاه حمدد وصوت آالت النفخ من اجلانب اآلخر أن كليهما يصدر بأن يتحرك عمود من ا

خالل ممر مغلق فتحدث له يف طريقه درجات خمتلفة من اإليقاف أو االعرتاض يف مواضع فيتنوع 
 - وجود عمود هواء متحرك :الصوت تبعا لذلك، ولذا يتكون الصوت اللغوي يف ظل ثالثة شروط

  .2)إيقاف او اعرتاض مؤقت حلركة عمود اهلواء -وجود ممر ضيق

 .عند ابن سنانوعددها  حروف العربية: 5

انتقل للحديث عن  ة الصوت واحلرفبعد أن فرغ ابن سنان اخلفاجي من احلديث عن هيئ
، فلم يذكر تعريف 3حروف العربية وعددها، صنفها حسب ترتيبها على املخارج كما ذكر ذلك

ارج احلروف، حينما تكلم سيبويه على خم"على غرار ما فعله األقدمون، فـــاملخرج ومل يشر إىل ذلك 
مل يبني املراد باملخرج، وكأنه اكتفى مبا توحيه اللفظة يف معناها اللغوي إذا أضيفت إىل احلرف، وقد 
ا، أن بعضهم شبه  ذكر ابن جين، وهو يقرب للقارئ املراد مبخارج احلروف وكيف ختتلف أصوا
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لاحللق والفم بالناي، ومل يذكر لنا من هذا الذي شبه جهاز النطق اإلنسا ته فـَعَ يْ َل ، 1"ين بالناي، وَ
وذكر مواطنه وأهم األعضاء  -سريا على هدي سيبويه وابن جين-فتجاوز ابن سنان تعريف املخرج 

اليت تشرتك يف عملية التواصل الكربى بداية من حركة النطق إىل حاسة السمع ، لكننا جند يف كالمه 
رب من التأثر بالسابقني خاصة سيبويه السابق إشارة إىل بعض ما يدل على ذلك، فهذا التجاوز ض

نه مب اية فصله الرابع حني ضمّ احث اإلدغام وعلى الذي مل يول عناية للحديث عن احلرف إال يف 
مل يتعرض بشكل مباشر للحديث عن آلية إنتاج األصوات وكيفية تنوعها لكن "الرغم من كونه 

  . 2"لعملية التصويت دراسته للمخارج والصفات وظواهر اإلدغام تكشف عن تصوره

، افحروف العربية تسعة وعشرون حرف": ن حروف العربية ومجعها يف قولهحّدد ابن سناوقد 
اهلمزة واأللف واهلاء، والعني واحلاء، والغني واخلاء، والقاف والكاف والضاد واجليم والشني : وهي

السني والظاء والذال والثاء والفاء والياء والالم والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي و 
اخلليل يف نظامه  أنه قد خالفواملالحظ ، 3"والتاء والباء وامليم والواو، فهذا ترتيبها على املخارج

ا لتصنيفوإن كان  ،الصويت الذي اختاره سيبويه، فذكر تصنيفه للحروف، وخالفه  تصنيفه هلا مشا
ز الواحد من امل ّ   .خرجيف ترتيب بعضها داخل احلي

اقا يف عرض أحوال الصوت ومزايا احلرف واصطلح عليها اسم  ّ أصول (وكان ابن جين سب
هلا : "، فقال)حروف املعجم اعلم أن أصول حروف املعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفا، فأوّ

زه عن غريه يف 4)األلف، وآخرها الياء، على املشهور يف ترتيب حروف املعجم ّ ا متي ّ ، ويبدو جلي
هليئة املخرج الصويت خاصة، وعمق الفكر الصويت عامة، لذلك استلهم منه ابن سنان  توضيحه

  .مباحثه وكل ما نص عليه يف الصناعة مما يتصل بأبواب الفصاحة

صوات العربية ووضعه حروفها على حنو صويت خيتلف ألتقسيمه   -قبلهم –ويعزى إىل اخلليل 
ا عرفه أبناء العربية يف الرتتيب األلفب بة ائي، فكان النطق والسمع املعيار الذي حكم على مرتعمّ
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ما حيسه من اختالف يف أوضاع أعضاء النطق معها، وعلى "احلرف وخمرجه، حيث اعتمد على 
ا املرء لدى صدور كلّ صوت، وعلى وقع هذا الصوت يف أذن السامع،  العملية العضلية اليت يقوم 

يثة من آالت التسجيل والتّصوير أو معرفة بنظريات دون أن يكون لديه شيء من اإلمكانيات احلد
ن ، وإمنا ذكرنا هذا الذي أجنزه اخلليل يف باب احلرف لنعلم املصادر اليت استقى منها اب1"التّشريح

قه يف  2فهذا ترتيبها على املخارج": سنان أفكاره الصوتية حيث قال غم من عدم تعمّ كثري ، وعلى الرّ
ّن طرحه حيتمل كثريا من األبعاد اللسانية اليت ناقشها الدرس احلديث، الصوتية إّال أ من القضايا

غة يف أبعادها  ، لذلك حافظ على ترتيب وقضاياهاوفهمه ألبواب الصوت مث احلرف إدراك منه لّل
ها تستند على تقسيم اخلليل  ج سبيل سيبويه وابن جين فيها، وكّل احلروف وفقا للمراتب الصوتية و

السائد بني أصحاب الصوتيات قدميا العتماده على األسس العلمية املبنية على  الصويت الذي يعد
وصف اجلهاز الصويت، وملا له من عالقة أيضا يف دراسة األصوات على عكس الرتتيب األلفبائي 

   .املستمّد من الرتتيب السامي القدمي

، إال يف بعض وصف اخلفاجي حلروف العربية وترتيبها على تقسيم سيبويه وابن جينينهض 
ز الواحد، ولعلّ هذا اخللط  ّ املواضع اليت اختار فيها التقدمي والتأخري لبعضها على بعض داخل احلي
راجع إىل عدم تركيز ابن سنان على الرتتيب نفسه، أو على ذكر احلروف وبيان خمارجها بقدر ما 

ق عمله بوصف أدوات العربية اليت يسعى إىل متكينها طالب الفصاح ة، وسنذكر فيما يلي أهم يتعّل
  .مواضع االختالف يف ترتيب احلروف بني ابن سنان، وعلماء اللغة قبله

ف عندها علماء الصو أن يتجاوز مرحلة التّأسيس وال حاول ابن سنانف ت، فعمل تنظري اليت توّق
م العربية دون  ابن  كما فعل إيغال يف ذكرهاعلى توصيف موضوعات الصوت بطريقة ختدم متعّل

ومن سبقه، وقد أكد على ذلك يف عّدة مواضع من الكتاب، وجعلها شرطا من الشروط اليت  جين
ا طالب الفصاحة، مع توخي ذكر الضروري منها فقط، وم ا سوى ذلك فضلة يف جيب أن حييط 

وإّمنا أربنا ذكر ما ال يستغين عنه طالب معرفة الفصاحة، اليت هلا يقصد وإليها ينحو، " :نظره ، يقول
نهجه يعتمد على التفكري الصويت م، ف3"ما ما سوى ذلك فاللمحة تقنع منه، واللمعة تغين فيهفأ
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العميق يف الظواهر اللغوية ويظهر ذلك يف طريقة بثّه ألفكاره الصوتية ضمن نظرية الفصاحة، فاهتم 
، عن البحث يف خصائص كل صوتفقط بالتطرق إىل أبعادها اليت متس اللغة بصورة مباشرة تغين 

وفيما أوردناه من أقسام احلروف وأحكامها يف هذا الفصل مقنع، وال يليق به الزيادة عليه "يقول 
بث ) جنتاز(واإلسهاب، ألنه كالطريق الذي جيتاز  فيه إىل مرادنا، ونتوصل بسلوكه إىل مقصدنا فالّل
يث فيه غري حممود   .1"به غري واجب، والرّ

ه أبو الفتح بن جين، وإن كنا نراه أحيانا معرتضا إن آراء ابن سنان يف عمومها ال خترج ع ا أقرّ مّ
اية األمر إىل ما على بعض القضايا،  فيبدي قوله املخالف هلا بتعليل أو بدونه، إال أنه حيتكم يف 

والظاهر أن ابن تأصل من عناصر الدرس الصويت سواء يف قضية احلروف وعددها أو يف خمارجها، 
لكن حتليله مل خيل أيضا من اخللط الذي وقع فيه سابقوه خاصة عندما  سنان قد فهم الفرق بينهما

اية حديثه عن اهلمزة واأللف، فذكر مهزة الوصل اليت مل يقبلها  ابتداء ورفض فكرة اعرتف يف 
فأما حنن إذا سئلنا عن العلة يف إيراد الالم مع األلف للتوصل حبرف متحرك دون ": وجودها فقال

فمن جوابنا أن الغرض كان إيراد حرف متحرك للتوصل به، والعادة جارية يف غريها من احلروف، 
وغريه، فمنع من ذلك ما ذكره  -اذهب–مثل هذا املوضع مبجيء مهزة الوصل كما جاءت يف حنو 

ا تأيت مكسورة ، فعلى الرغم مما كان يشوب كالمه من خلط وتناقض واضطراب 2"أبو الفتح من أ
ج هذا احلرف والصور اليت ر حسن تبّصره باألمور وإدراكه ملخلك قد دل على أن ذ بني اآلراء، إالّ 

ق عليها ابن جين، وال ميكن  ّسه، فاعرتف بأن مهزة الوصل هي أحد صور األلف الساكنة اليت عّل تتلب
وعلى العموم فإن اخلالف بني علماء العربية وارد يف . ألحد أن ينكر فضل ابن جين يف هذا الباب

حدوث مثل ذلك االختالف ، وقد أشار ابن جين إىل وغريها مما ميس الدرس الصويت ضيةهذه الق
فهذا ترتيب احلروف على مذاقها وتصعدها، وهو الصحيح، فأمر ترتيبها يف كتاب العني ": يف قوله

ففيه خطل واضطراب وخمالفة ملا قّدمناه آنفا مما رتّبه سيبويه، وتاله أصحابه عليه، وهو الصواب 
 .3"شهد التأمل له بصحتهالذي ي
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  .أقسام حروف العربية عند ابن سنان الخفاجي: خامسا
  :الحروف الفرعية المستحسنة عند ابن سنان -1

انتقل ابن سنان بعد فراغه من احلديث عن عدد احلروف األصلية إىل احلديث عن   
 ا يف املخرج والصوت،أنواعها الفرعية يف االستعمال، واليت تعترب من احلروف األصلية وتشرتك معه

فأما الصوت األصلي فهو . أصوات أصول، وأصوات فروع"إذ إن األصوات تنقسم إىل قسمني 
ه أصلي آخر  الذي له أثر يف معىن الكلمة اليت يدخل هو يف تركيبها، حبيث إذا نزع منها وحلّ حمّل

  . 1"تغّري املعىن؛ وأما الصوت الفرعي فهو خبالف ذلك
هذه احلروف الفرعية قبل أن يشتغل على خمارجها على عكس ما ذهب وقد فضل احلديث عن 

بعد أن فرغ من تعداد حروف اللغة العربية التسعة والعشرين "إليه بعض من ذكروا أن ابن سنان 
ذه  األصلية، ونسبتها إىل املخارج اليت تنتمي إليها، انتقل إىل احلديث عن األصوات امللحقة 

ذان اعترباها تابعة ، وهذا العتما2"..احلروف ده على منهج سيبويه يف الكتاب، وبعده ابن جين الّل
لألصول املستحسنة، ويبلغ عددها مخسة وثالثني حرفا استكماال لنصاب احلروف بذكر الستة اليت 

، 3ارتضوها موافقة للحروف األصول، وهي حروف تظهر يف كالم العرب الفصيح ولغة القرآن الكرمي
يلحق هذه احلروف اليت ذكرناها حروف بعضها حيسن استعماله يف الفصيح من و ": ابن سنان يقول

النون اخلفيفة اليت خترج من اخليشوم، : الكالم وبعضها ال حيسن، فاليت حتسن ستة أحرف، وهي
ا حنو الواو وذلك كقوهلم يف الزكاة،  واهلمزة املخففة، وألف اإلمالة، وألف التفخيم، وهي اليت ينحا 

والشني اليت كاجليم، حنو قوهلم يف أشدق  -مزدر–والصاد اليت كالزاي حنو قوهلم يف مصدر  الزكاوة،
ا 4"أجدق– ا وتستحسن يف قراءة القرآن واألشعار"، وقد أشار سيبويه إىل أ ، 5"كثرية يؤخذ 

ا وتعّد هذه التفرقة اليت أجراها علماء العربية على األصوات بني احلروف األصلية والفرعية وصف
معرفيا دقيقا لدى كثري من الباحثني، والسبب يف ذلك راجع لربطهم األصوات بكثرة استعماهلا 
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تها،   أيضا مبا متّ استقراؤه من كالم العرب  كما ترتبطوتواترها على ألسنة املتكلمني والفصحاء وقّل
  .بعد التتبع والتحري واملباشرة هلا وقت تبادل الكالم وتبدل أصواته أصلية وفرعية

واملتداخل مع األصول ستعمل بطريقة تثبت املابن سنان هذه احلروف املستحسنة عاجل   
ا مثبتة نطقا ومساعا يف لغة القرآن وقراءاته، ولوال ذلك ملا عّدت مستحسنة  يف العربية، وال شك أ

عن على الرغم من عدم ورودها يف أصول حروف العربية اليت اتفق عليها اجلميع، وميكن أن نتساءل 
أسباب عدم اعتبارها حروفا أصلية ما دامت دالة على الكالم الفصيح والشعر وقبلهما لغة القرآن 
الكرمي اليت تثبت فيها مثل هذه الصفات، وكانت مستحسنة لدى أصحاب الصوت مكررة يف 

األلسن بعضها عن "، وميكن تفسري ذلك مبا أورده بعض الباحثني الذين صرّحوا باختالف ؟أسفارهم
، ويعود 1"عض يف قضية األصلي والفرعي، فما يعترب يف لسان ما فرعا قد يعترب يف لسان آخر أصالب

  :2أمر وجود األصوات الفرعية يف كلّ لسان إىل أحد سببني
  .اختالف اللهجات بني اجلماعات اليت تتكلم لسانا مشرتكا: أوهلما 
اعال يؤدي إىل أن تفقد بعض ريات صوتية حتدث من تفاعل أصوات الكلمة تفتأث: ثانيهما 

ا ا صفة أو أكثر من صفا   .أصوا
إّن استيعاب أهل العربية لظواهر هذه األصوات ووقعها على السمع وحاجة املتكلم هلا يف 
عديد من املواضع، إثبات ملدى أمهيتها من خالل إدراكها وتفصيلها على ذلك النحو؛ إذ إن 

فرعية للحروف األصلية املوضوعة يف اللغة العربية، حاهلا احلروف الستة هي عبارة عن صور ثانوية 
يضا يف حال اهلمزة اليت حدث فيها االعرتاض بينهم، وهو األمر الذي ناقشته الدراسات احلديثة أ

ا تعرتف هذه النظرة إىل الفونيم ميكن أن تسمى نظرة عضوية تركيبية، أل"ظل نظرية الفونيم فــــــ
  .3")عائلة األصوات(بكلمة 

ونعرض فيما يلي احلروف املستحسنة الستّة التابعة للحروف األصلية مع بيان نظرة العلماء 
  :العرب هلا مبا فيهم ابن سنان، وآراء الدارسني احملدثني هلا
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  :النون الخفيفة-1
، وقد )النون(ابتدأ سيبويه وابن جين وتبعهم ابن سنان الكالم عن هذه احلروف بذكر حرف 

اها ابن جين ) ون اخلفيفةالن(مسّوها  النون (اليت خترج من اخليشوم، وهي تلحق بالنون األصلية، ومسّ
نقلْ صورة صوتية "، وهي يف الدرس احلديث 1)اخلفية ِ متفرعة سياقيا عن ) ألوفونية(تنوع صويت، أو ل

غويون كلهم مصطلح احلرف) الفونيم(الوحدة الصوتية األساسية  إذا من  ، فهي2"اليت أطلق عليها الّل
ا وتتبدل تبعا لتداخل الصوت وانقالبه، وظهوره  أكثر احلروف تأثرا بغريها مما جياورها فتنقلب أصوا

غوية ما ال يشركها فيه غريها لسرعة تأثرها مبا جياورها من "وخفائه  ويعرض للنون من الظواهر الّل
ا بعد الالم أكثر األصوات الساكنة شيوعا يف اللغة العر  بية، والنون أشّد ما تكون تأثرا أصوات وأل

مبا جياورها من أصوات حني تكون مشكلة بالسكون، حينئذ يتحقق اتصاهلا مبا بعدها اتصاال 
، وهذا يعين أن حرف النون يتوسط املخرج بني الشدة والرخاوة، ويرتاوح بني الوترين قوة 3"مباشرا

ظهر حرفا فرعيا بعد تأثره باألصوات وضعفا، فيظهر حرفا أصليا يف جماريه األنفية السليمة، وي
 السابقة والالحقة له، وهو األمر الذي اعتمد عليه األستاذ متام حسان عندما أراد أن يوضح فكرة

كل جمموعة كالمية البد أن تتكون من سلسلة من األصوات اليت "الفونيم، فانتهى إىل القول بأن 
ق اثنان منها اتفاقا تاما، ولكننا إذا أرنا التحليل ينتهي كل منها يف اآلخر يف شكل انزالقي، وال يتف

اللغوي فإننا نتجاهل عمال هذه االنزالقات الصوتية ونّدعي إمكان إجياد احلدود بني صوت 
، وجاء قوله هذا بعد 4"وصوت، وإمكان إخراج صوت من هذه السلسة، وإحالل آخر حمل

ّس احلرف الواحد )حلرفا(استطراده يف تعريف فكرة الفونيم الذي عاجله بصورة  - ، حيث تتلب
عّدة صفات هي من منظور علماء العربية حروف مستحسنة فرعية،  - حسب وجهة الدرس احلديث

لها الباحثون؛ لذلك جعلها  وهنا تتّضح قضية االختالف يف التّسمية بني القدمي واحلديث كما حّل
  .ابن سنان فرعا من املتحركة كما فعل السابقون
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فة عند ان فرقا بني النون اخلفية كما اصطلح عليها ابن جين وبني النون اخلفيويضيف متام حس
فاخلفية هي نون اإلخفاء قبل حروف الفم وهي التاء والثاء واجليم " :سيبويه وابن سنان فيقول

أما . والدال والذال والزاي والسني والشني والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف
هي إحدى نوين التوكيد، وهلا أحكام يف الوقف تفردها بطابع خاص حيث تصري يف الوقف اخلفيفة ف

  .1"قفن= ألفا حنو قفا
د–وجند من الباحثني من اختار التّوسط بني الرأيني  واستشهد على مذهبه مبا فعله  - األخذ والرّ

رفضه لفكرة احلروف اخلليل الذي جتاوز ذكر هذا احلرف الفرعي يف مدارج حروفه فإن هذا ال يعين 
ألنه إمنا يذكر احلرف الّداخل يف بناء "جتاوز ذلك العتباره أمرا طبيعيا الفرعية ، وإمنا يرّجح أنه 

الكلمة، وقد ذكر النون مع الالم والراء فال معىن لذكرها ثانية، وإن كانت يف النطق على ما رأى 
ا عن األوىل   .2"سيبويه نونا ثانية خيتلف صو

د من الباحثني من يرفض مثل هذا التّوّجه يف تقسيم األصوات، ويستغين عن قبول إال أننا جن
ابن (، فتوّجهوا إىل تفنيد ما اعتمده فكرة أن خيرج من حرف النون صوت غري الصوت األصلي

، إذ اعتربوا ذلك ضربا من التّوّهم واملبالغة -أي رّد ما توصل إليه سيبويه وكلّ العلماء بعده-) جين
ف احلروف وتقسيمها وإظهار خمارجها، بل يرجعون مجيع تلك األصوات ملخرج واحد، يف وص

ويزعم أن الفرق بينهما هو يف املخرج، فالساكنة خمرجها ": فاألنطاكي مثال قال عن ابن جين
فعلى الرغم من فهم الباحث للصفات اليت يظهر عليها . 3"..األنف، أما املتحركة فمخرجها الفم

فإذا كان يعين باملخرج ": طلق إىل رفض الفكرة متاما فقالميكن فيها، إال أنه ان حرف النون وما
نقطة االنسداد، فنقطة االنسداد فموية يف النونني، وإذا كان يعين باملخرج منطلق اهلواء فمنطلق 

اية قوله 4"النونني هو األنف وحده، وعلى ذلك ال يكون يف العربية سوى نون واحدة أصلية ، و
م عندما قّسموا احلروف األصلية جعلوا النون فيها واحدة ال  تثبت عدم فهمه ملا صاغه القدامى أل

  .مقابل هلا وإن تداخلت مع الالم والراء يف خمارجها

                                                             
 .53غة العربية معناها ومبناها، ص متام حسان، الل 1
 .299ص  م،1980، 1دار الرشيد للنشر، العراق، بغداد، ط حسام النعيمي، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين، 2
  .41األنطاكي، احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، اجلزء األول، ص  3
  .41املرجع نفسه، ص  4
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: ة ضربا من توّهم النّحاة، فقالوالغريب يف األمر أن الباحث اعترب هذه األصوات املستحسن
ساكنة خمرجها األلف، ومتحركة خمرجها الفم، فمنشؤه : د نوننيأما ما تومهّه النحاة القدماء من وجو "

فظنوا أن اهلواء املنطلق مع املتحركة هو اهلواء احملدث ) هواؤه(أن املتحرّكة يتلوها طليق منطلق هوائه 
للنون، يف حني أنه احملدث للحركة اليت هي اهلواء الطليق التايل النون، أما اهلواء احملدث للنون فقد 

من األلف قبل انطالق هواء الطليق من الفم بربهة قصرية جدا، ولعل قصر هذه الربهة هو  انطلق
ت عليهم أمر الكشف عن حقيقة هذه النون ، وال ميكن أن ينسب إىل قول هذا الباحث 1)الذي فوّ

  :وجه من الصحة، ألسباب عدة منها
 .كتقسيمه للحروف إىل أصلية وفرعية رغم قوله خبطأ القدامى يف ذل- 1
 .اتفاق علماء العربية عليها - 2
توافق معطيات الدرس احلديث معها، ومثل ذلك ما وّضحه الدكتور متام حسان من أن -3 

ألغراض علمية أجبدية وحنوية وداللية ، تقبل أن تربط عددا "اهرة واردة يف الدراسات اللغوية هذه الظ
رف النون ، وضرب مثاال حب2"شامالمن هذه األصوات اللغوية برباط واحد تطلق عليه اصطالحا 

فالنون اصطالح شامل يدخل حتته عدد من األصوات، كالذي يف بداية "واألصوات املتفرعة عنه 
، وقبل "إن شاء"، وقبل الشني يف "إن ظهر"، وقبل الظاء يف "إن ثاب"، والذي قبل الثاء يف "حنن"

الحظ أن صوت النون يف . املخرج مع االختالف واضح بني هذه األصوات يف" إن قال"القاف يف 
كثر بّني ، وللتوضيح أ3"مما خيرج فيه اللسان، كالثاء والذال والظاء متاما" إن ظهر" و" إن ثاب"

وعّدد األسباب اليت تقف وراء بروز هذه الظاهرة اللغوية يف حروف اللغة  "ويليام جونز"وجهة نظر 
ا ءات حبروف جتعل منه تنوعات صوتية، وتصل هذه ، وحلرف النون األصلي يف العربية التقا4وأصوا

مز  ، وتكون هلوية أو غارية، أو طبقية، أو أسنانية أو )n /ن(التنوعات إىل مخسة أنواع ورمز هلا بالرّ
 .، حبسب احلرف الذي يليها5لثوية

                                                             
  .42، 41ت العربية وحنوها وصرفها، اجلزء األول، ص األنطاكي، احمليط يف أصوا 1
 .125متام حسان، مناهج البحث، ص  2
 .125املرجع نفسه، ص  3
 .126املرجع نفسه، ص 4
، 1مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط ، )أبو عمرو بن العالء(ينظر، عبد الصبور شاهني، أثر القراءات يف األصوات والنّحو العريب  5

 .227، 226ص م، 1987



  ، تعريف وتوجيهعند ابن سنان الخفاجيوالحرف الصوت                        الفصل األول
 

  54 
 

  : الهمزة المخففة-2
احلروف األخرى اليت أشار اخلفاجي إىل اهلمزة املخففة يف احلروف الفرعية وبّني أن حاهلا حال 

تكون أصال من فرع، فاهلمزة املخففة فرع من احملققة اليت يظهر فيها النّرب والضغط على الوترين 
ا حرف ) بني بني(الصوتيني جبهد، ويصطلح عليها سيبويه اسم  بني اهلمزة وبني (ومعىن ذلك أ

وإن كانت مكسورة فهي إن كانت مفتوحة فهي بني اهلمزة واأللف،  –احلرف الذي منه حركتها 
ا ليس هلا متّكن اهلمزة احملققة،  بني اهلمزة والياء، وإن كانت مضمومة فهي بني اهلمزة والواو، إال أ
وهي مع ما ذكرنا من أمرها يف ضعفها وقلة متكنها بزنة احملققة، وال تقع اهلمزة املخففة أوال أبدا 

ا بالضعف من الساكن، فاملفتوحة حنو قولك يف سئم : سأل، سال، واملكسورة حنو قولك يف: لقر
  .1)لوم: لؤم: سيم، واملضمومة حنو قولك يف

وقد سبقت اإلشارة إىل أن اهلمز من أصعب مشكالت الصوت يف العربية، باعتباره اصطالحا 
كانت (لرمز األلف وصورة له، وخيتلف أمر نطقها من قبيلة إىل أخرى كلّ حسب هلجته حيث 

قريش وما (هي وحدها اليت حتقق نطق اهلمزة، أما البيئة احلجازية ) يم وما جاورهامت(البيئة البدوية 
فكانت تسّهل اهلمزة فترتك نطقها يف غري أول الكلمة، وقد أخذت العربية الفصحى حتقيق ) جاورها

، وعلى ذلك فإن ميل اللهجات للتخفيف ابتعادا عن كل جهد عضلي كان أن 2)اهلمزة من متيم
ق ابن سنان عندما ذكر أن هذه 3مزة احملققة الثقيلة بصوت لني يسهل خمرجهاأبدلوا اهل ، ولقد وّف

، وهي تسمية شاعت يف كتب القدامى 4)اهلمزة املخففة(اهلمزة فرع من احملققة واصطلح عليها اسم 
حلقية  - أي اهلمزة–واحملدثني أيضا على الرغم من االختالف احلاصل يف وصف خمرجها، فهي 

ا السابقون، ومزمارية حنجرية يف وصف الدرس احلديث، وهذا املخرج ح سب ما وصفها 
  .االختالف هو ما أّدى إىل ظهور التعارض يف بيان صفتها الحقا

ولكن هذا "قة منطبقة املزمار تامة، إىل كون احملق) مهزة خمففة(ويرجع السبب يف تسميتها 
ية قد ال يكون تاما حني النطق به، بل يكون الصوت قد يأيت مسّهال؛ أي أن إقفال األوتار الصوت

                                                             
تسع حاالت للهمزة املخففة ، رّكز فيها على آراء  -على حنو مفّصل–، وقد وصف عبد الصبور شاهني 48سر الصناعة، ص  1

 .100سيبويه واألخفش وابن يعيش، القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث، ص
  .223ص م، 1997، 3اجني، القاهرة، طمكتبة اخل، ومناهج البحث اللغوي رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة 2
 .88ص  األصوات اللغوية، ينظر، إبراهيم أنيس، 3
 .54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4
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هور حينئذ ليس وقفة حنجرية، بل . إقفاال تقريبيا ويف حالة التسهيل هذه حيدث اجلهر، ولكن ا
ذا الصوت ة منه  ن ، وهذه اهلمزة اليت حتدث عنها ابن سنا1"تضييق حنجري أشبه بأصوات العّل

ا  لة، أي ض"هي اليت وصفها اللغويني بأ عيفة، ليس هلا متّكن احملققة، وال خلوص احلرف الذي مسهّ
  .2"منه حركتها، وهي مع ذلك تبقى كما قال السيوطي أيضا، فرع اهلمزة احملققة

وال شك بأن أمر اهلمزة قد استعصى على كثري من الدارسني شرحا وحتليال وبيانا، لذلك جند 
ا ظواهر صوتية  من رّد فكرة وصف هذه األصوات الفرعية الصادرة عن احلرف األصلي إىل أ

لمية بعيدة عن الوصف مستقلة عن اهلمزة ومتثّل بعدا صوتيا آخر وصورة منطوقة حتتاج إىل دراسة ع
إن اهلمزة مهزة فقط حني تتحق وتنطق بالفعل، أما تلك احلاالت املشار إليها وحنوها "القدمي، إذ 

ولكن حكما كهذا . 3"حلسبان دون اهلمزةفليست من اهلمزة يف شيء، وهي وحدها اليت تؤخذ يف ا
ا، والدرس احلديث قد أثبت كثريا من صور  ال ميكن أن ينطبق على مجيع حروف العربية وأصوا
ذلك، ويبدو أن الباحث أراد اإلشارة إىل ما أشار إليه متام حسان عندما مضى يف شرح عدد 

شرون حرفا، وأن حروف العلة ثالثة، حروف العربية، فذكر أن حروف اهلجاء يف العربية مثانية وع
ويعين بذلك إمكانية عّد  وأصوات العربية أكثر من ذلك،فمجموع احلروف واحد وثالثون حرفا،

ثال، أما اهلمزة احملققة أصواتا يف العربية كاهلمزة يف حالة تسهيلها م.. حاالت التسهيل واإلبدال
ا"فتعترب  ا ال ت. فونيما من فونيما عّد من مباين احلروف، أي هلا وجود قيمي داخل وعلى هذا فإ

ا أو إسقاطها ال تطرأ على الوحدة اللغوية تغّريات يف املسار الداليل. البنية الرتكيبية وهذا . ففي إثبا
ة فونيمات اللغة العربية ّ ، وعلى ذلك ميكن إصدار هذا احلكم 4"األمر يكاد يقتصر عليها دون بقي

أن وظيفة اهلمزة، تباينية، وإن "أصوات العربية، وهذا يعين  خاصة يف على اهلمزة باعتبارها حالة
. الذي حيقق وجودها أو يسلبها قيمتها هو النّرب، فاألساس يف هذا الصوت هو الضغط واهلّت والنرب

إن اهلمزة نوع من أنواع النرب وخيضع ذلك إىل رغبات املتكلمني، ولكن يف : وعلى هذا ميكننا القول

                                                             
 .97متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، ص  1
اية القرن اخلامس اهلجريعالية حممود ياسني،  2  .96، ص الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت 
 .119ص م، 1986، 9دار املعارف، القاهرة، ط بشر، حممد علم اللغة، كمال  دراسات يف 3
 .190عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  4
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تها الوظيفية هي التطويل والتّمديد للصائت القصري الذي يقع قبلها استشعارها  الصويت يبدو أن مهمّ
  .1"ى الصامتعل

إن نظرة الباحثني تثبت واقع االختالف بني اهلمزة احملققة واملخففة، ويشبه ذلك االختالف 
جانبها  احلاصل بني احلروف الصحيحة واملعتلة، ألن احلروف على اعتقادهم مثانية وعشرون يف

وعلى ذلك فإن يف وصف الصوت  حتقيقها،وحتتاج إىل ثالثة أصوات رئيسة حتمل على التجريدي 
ص من اهلمزة بتسهيلها يف النطق ، وتبقى فكرة التخلّ 2وبيانه سبقا للحديث عن املخرج وتشكيله

هم من ظاهرة من ظواهر قانون االقتصاد يف اجلهد، فالذين مالوا إىل التخلص منها، كانت غايت"
، ويف هذا إثبات لوعي الدارسني القدامى 3"ذلك طلب اخلفة، وإيثارا للسهولة يف النطق ليس غري

وقد أحسن السلف "ة إىل مثل هذه الظواهر الصوتية، من أمثال ابن سنان ومن سبقه يف اإلشار 
الرمز وبني ختفيفها بني بني، ولكنهم مل يتمكنوا من تشخيصها و ... بالفرق بني ختفيف اهلمزة 

فالذي نسمعه حينئذ ال ميت إىل "هيل مرتبط باحلركة اليت الزمتها ، ألن وصفها بعد التّس4"إليها
ويرتتب . اهلمزة بصلة بل هو صوت لّني قصري يسمى عادة حركة اهلمزة، من فتحة أو ضمة أو كسرة

يه احملدثون  َيت لني قِصريين، وهو ما يسمّ ب يف معظم ويغل Histusعلى هذا النطق التقاء صوْ
اللغات أن تؤدى مثل هذه احلالة إىل صوت لني انتقايل، ينشأ من احلركتني أو صويت اللني 

  ).بني بني(، وال حيدث ذلك إال يف حالة حتريك اهلمزة، وهي حينئذ مهزة 5"القصريين
ا ثغرة صوتية، فإن غريه من الب ألوفونا "احثني عّدها وإن كان وصف إبراهيم أنيس هلا بأ

، أو بعبارة أخرى كل فونيم فرعي صادر عن فونيم 6"كل مظهر مادي خمتلف للفونيم" وهو" اصوتي
ز من الناحية العملية واملخرجية ّ   . 7أصلي متماثل معه يف الصوت، وغري متمي

                                                             
 .191ص  عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية،  1
 .120متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، ص  2
 .455صم، 2004، 1عامل الكتب احلديث، األردن، ط ،العربية الكلمة الشايب، أثر القوانني الصوتية يف بناءحسن فوزي  3
 .457املرجع نفسه، ص  4
، 43، ص يف شافية ابن احلاجب، ينظر، هيام سليم عبد اللطيف، الدرس الصويت 88إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص  5

 .تينيالفجوة أو الثغرة الصوتية، أو التقاء حرفني صو " Hiatus"ويقصد مبصطلح 
 .184أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  6
 .184ينظر، املرجع نفسه، ص  7
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ومهما يكن من "سون قدميا وحديثا، ويبقى وصف ابن سنان هلا غري مناف ملا وصفها به الدار 
ا فرع للهمزة احملققة،  أمر فإن هذه اهلمزة اليت ا خمففة وبأ وصفها ابن سنان وغريه من اللغويني، بأ

تعّد تنوعا ألوفونيا للوحدة الصوتية الفونيمية اهلمزة، اليت وردت عند أولئك اللغويني ضمن احلروف 
  .1"التسعة والعشرين األصلية

  :ألف اإلمالة- 3
، وقد 2)ألف اإلمالة(روف الّستة املستحسنة من الظواهر الصوتية اليت أدرجها ابن سنان يف احل

: وأما ألف اإلمالة اليت جتدها بني األلف والياء حنو قولك يف عامل وخامت": وصفها ابن جين فقال
م ، فهي ظاهرة صوتية عرفت عند أهل العربية قدميا ووجدت يف 3"ِعاِمل وِخامتِ  م وهلجا لغا

ل احلجاز، وهلذا كانت هلا أمهية كبرية يف القواعد الصوتية فاإلمالة لغة عامة العرب تقريبا، إال أه"
ومل تّدخر  . 5، بيد أّن بعضا من العلماء من ينسب هذه األلف إىل احلجاز وما جاورها4"...العربية

كتب الرتاث خاصة كتب القراءات والتجويد جهدا يف وصف هذه األلف، فتناوهلا العلماء بالشرح 
داللة على  6"واأللف اليت متال إمالة شديدة": سيبويه قد وصفها بقوله وجند أنوالتحليل والبيان، 
  .تأثرها حبركة الكسرة

ق بأسباب تسميتها باأللف املمالة فذلك راجع حلركة الكسرة ا  ا فيما يتعّل لواردة يف احلرف أمّ
دم وهي صوت طليق حيدث من ارتفاع مق. وتدخل معها الفتحة القصرية املمالة"املوايل لأللف، 

اللسان حنو منطقة الغار ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة املرققة، ويقل عن ارتفاعه مع الكسرة، 
وليس . ويكون وضع الشفتني مع اإلمالة وضع انفراج، إال أنه دون االنفراج الذي يكون مع الكسرة

األوروبية فريمز له لإلمالة رمز خاص يف العربية، وذلك ألنه كما قلنا صوت فرعي، أما يف األلسن 
ما "ية حال فألف اإلمالة يف العربية ، وعلى أé""7" عادة برمز شكل من أشكال ظاهرة التماثل، فكّل

                                                             
 .96، ص أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي 1
 .54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2
 .50، ص اإلعراب صناعةسر ابن جين،  3
 .43، صابن جين، سر صناعة اإلعراب 4
 .406ص م، 1997، 1حتقيق حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ة، ينظر، ابن األنباري، أسرار العربي 5
 .432سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص  6
 .42األنطاكي، احمليط يف أصوات العربية، اجلزء األول، ص  7
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لتها إىل إمالة سواء كانت الكسرة قصرية أو طويلة  -اجتمعت كسرة، أثرت األوىل يف الثانية، فحوّ
فها متام حّس 1"...أو شبه طليق -وهي ما نسميه بياء املد ا ، ويعرّ األلف اجلاحنة حنو الياء "ان بأ

ا القارئ مثال قوله تعاىلوهي اليت يقر    :أ                ]2-1: سورة الضحى [

كصوت الياء يف نطق العامة يف مصر " سجى"و" الضحى""فيجعلون صوت األلف األخرية يف 
ل نطق هذه األلف يف العربية كما قصدها ابن سنان ملا فيه ، وهذا مثال وظيفي حلا2")بيت(لكلمة 

  .من خفة يف النطق ويسر واتساع يف املخرج
ولإلمالة قواعد كثرية ال يستدعي البحث ذكرها، وهي يف عمومها أحكام تثبت على األلف 

تنوع "ن كل وما يلحقها من حروف وحركات، فبحسب وصف الدارسني احملدثني هلا تعترب وجها م
للوحدة الصوتية الفونيمية املسماة، يف الرتاث، ألفا، واليت تعرف يف الدراسات " ألوفوين"يت صو 

ا فتحة طويلة   .3"الصوتية احلديثة بأ
  :ألف التفخيم-4

من  ، وغريه4ومن بني األصوات املستحسنة اليت تلحق باحلروف األصلية لدى ابن سنان
ا األل"اللغويني أيضا، ألف التفخيم  ا الناطق حنو الواو، أو تلك األلف اليت ويراد  ف اليت ينحو 

ا الناطق حنو الياء، أو "جتدها بني األلف وبني الواو" ، وذلك على عكس ألف اإلمالة اليت ينحو 
، فهذه األلف ألف إمالة أيضا لكنها حنو الواو، وختتلف عن األلف 5""األلف والياء"توجد بني 

ا تقع هاملمالة متاما، بل تكاد تناقض : بني األلف وبني الواو، حنو قوهلم"ا صوتا وخمرجا ووصفا، أل
الصلوة، والزكوة واحليوة بالواو، ألن األلف مالت حنو : ُسالم عليكم، وقُام زيد، وعلى هذا كتبوا

ويهن بالياء ملكان إمالة الفتحة قبل األلف إىل الكسرة: الواو، كما كتبوا ، وقد 6"إحدايها وتسِّ
تها بالواو للتفرقة بينها وبني األلف املمالة، لذلك جعلها ابن سنان من احلروف الفرعية جعلت كتاب

                                                             
 .96، اجلزء األول، ص األنطاكي، احمليط يف أصوات العربية،  1
 .53ص  م،1994، )د، ط(فة، املغرب، دار الثقا متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، 2
اية القرن اخلامس اهلجري عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت 3 أمحد : وينظر. 97، ص يف الرتاث البالغي العريب حىت 

 .395خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 
 .54ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4
اية القرن اخلامس اهلجري،يف  الدرس الصويت عالية حممود ياسني، 5  .97ص  الرتاث البالغي العريب حىت 
 .50، ص اإلعراب صناعةابن جين، سر  6
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ا كانت خاصة بلغة أهل احلجاز وما جاورها من  ا يف كالم العرب وأشعارهم، ويرّجح أ اليت يؤخذ 
  .القبائل

ها يف وجعل) الم التفخيم(وجدير بالذّكر أّن ابن احلاجب قد اصطلح على هذه األلف اسم 
  .1املرتبة السادسة من احلروف الستة، خمالفا بذلك سيبويه وابن جّين وغريمها

ا ألفوقد وصف الدرس احلديث هذه  تستدير يف نطقها " األلف فقال متام حسان بأ
الشفتان قليال مع اتساع الفم نتيجة حلركة األسفل، ويرتفع مؤخر اللسان قليال فيصري الفم يف 

، 2"احلة إلنتاج القيمة الصوتية اليت نسميها التفخيم على لغة أهل احلجازجمموعه حجرة رنني ص
اء القرآن الذين خشووا وقوع اخللط يف صوت هذا احلرف  وقد كانت هذه األلف من وضع قرّ

  ....الصلوة، الزكوة: وأشاروا إليها كما ذكرها ابن جين يف مثاله الحقا
ق هذه األلف اليت وصفه وهي . الفتحة املفخمة"ا بالفتحة، وخاصة ا ابن سنان أيضوتتعّل

صوت طليق حيدث من ارتفاع مؤخر اللسان حنو مؤخر احلنك ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة 
، وقد ذكر كثري من 3"...املفخمة، اليت تلي أصوات االستعالء، ويقل عن ارتفاعه مع الضمة

هجي فقط بعيدا ق هذه األلف باملظهر الّل عن موقع الكالم وسياقاته، بل عّدت مظهرا  الباحثني تعّل
ليس أللف التفخيم رمز خاص يف "، ولذلك  4من مظاهر تأثر العربية باللغات السريانية القدمية

، واأللفات املفخمة الواردة "o"العربية، ألنه صوت فرعي، أما يف األلسن األجنبية فريمز له بالرمز 
الصلوة، والزكوة، : إشارة إىل إحالتها حنو الضم، مثل يف القرآن قليلة، وقد كتبت كلها بالواو

  . ومعىن هذا أّن األلف املفخمة قليلة يف لغة القرآن والكالم املستعمل الكثري. 5"واحليوة
وبناء على ذلك ميكن التساؤل عن سبب عّد اللغويني هلذا الصوت من احلروف املستحسنة يف 

ا مظهر هلجي ح جازي ومعلوم أن العرب قد صاغت قواعد اللغة منها، العربية؟، وميكن القول بأ
ا وتدارسها نطقا وشكال، أما يف الدرس احلديث  اء  إضافة إىل ورودها يف لغة القرآن وتعامل القرّ

                                                             
،  )ه686(وشرحه لالسرتاباذي ) ه646ت ( ، الدرس الصويت يف شافية ابن احلاجبناصيف ينظر، هيام سليم عبد اللطيف 1

 .47، ص م2003كلية الدراسات العليا، جامعة النّجاح الوطنية، فلسطني، 
 .33، ص يف البحث الصويت عند العرب ،خليل إبراهيم العطية، وينظر، 53 متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 2
 .43األنطاكي، احمليط يف أصوات العربية، اجلزء األول، ص  3
 .136كمال بشر، دراسات يف علم اللغة، ص  4
 .43األول، ص األنطاكي، احمليط يف أصوات العربية، اجلزء 5
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وجيب أن نعرف على كل حال أن التفخيم يف "التفخيم صورة من صور التماثل،  فمنهم من عدّ 
ا phonemic" فونيمية"رة ليس ظاه) واحلركات العربية كلها(األلف  ، أي ليس ظاهرة من شأ

وإمنا . التفريق بني املعاين يف الكلمات املتماثلة يف تركيبها الصويت، فيما عدا هذه الظاهرة نفسها
، وما ذكروه 1"...، وهي خاصة بالسياق كله وناجتة عنهprosodccالتفخيم هنا ظاهرة تطريزية 

ستعمال مل يكن سائدا يف اللهجة احلجازية على صورة تتطّلب مقبول إىل أبعد احلدود ألن هذا اال
ا  التفخيم الصويت، ويبدو هذا من األمثلة اليت قّدموها شرحا هلذه الظاهرة الصوتية، فالواضح أ

كانت خاصة بالناطقني من أهل احلجاز، كما يذكر سيبويه، ومل تكن مرتبطة بسياقات نطقية "
لكتّاب، يف املاضي، وخاّصة كتاب القرآن الكرمي على إظهار تتطلب تفخيما، وهلذا فقد حرص ا

ذه األلف بوساطة رمسها واوا لإلحياء خبصيصة اإلطباق فيها ، وبناء على تقّدم 2"خاّصة التفخيم، 
ألوفونا صوتيا لأللف كاحلروف املستحسنة السابقة، ) ألف التفخيم(به الباحثون فإنه ال ميكن اعتبار 

ن اعتباره تنوعا هلجيا ديافونيا الختصاصه بلهجة أهل احلجاز دون سائر وقد اقرتح الباحثو 
  .3اللهجات

فه الّدارسون نقال) diophoneالديافون (ونعين مبصطلح  ) دانيال جونز( عن تعريف كما عرّ
نة من " :بأنه ّ اسم لعائلة من األصوات تتكون من الصوت الذي ينطق به متكلم يف جمموعة معي

، مث 4"ات األخرى املختلفة اليت يستعملها متكلمون آخرون يف نفس اللغةالكلمات مع األصو 
هجية ) diaphoneme(اقرتحوا بأن يطلق اسم  ديافونيم  على كل أسرة من األصوات الّل
  .5على العضو يف نفس األسرة) diaphone(لصوت حمّدد، وخيّصص اسم ديافون 

                                                             
 .136، ص كمال بشر، دراسات يف علم اللغة 1
اية القرن اخلامس اهلجري الدرس الصويت عالية حممود حسن ياسني، 2  .98ص  ،يف الرتاث البالغي العريب حىت 
اية القرن اخلامس اهلجري الدرس الصويتينظر،  3   .98، ص يف الرتاث البالغي العريب حىت 
  :وذكر له نوعني  .258اسة الصوت اللغوي، ص أمحد خمتار عمر، در  4
مني آخرين، وكلّ  -1 ه يف نطق متكّل الصوت الذي يستعمله مجاعة من املتكلمني باإلضافة لألصوات األخرى اليت حتلّ حمّل

ى عضوا لنفس الديافون   .صورة من صور النطق تسمّ
م ) خرىاأل أو األصوات(معّني مع الّصوت  الصوت الذي يستعمله شخص ما يف أسلوب -2 ه يف نطق نفس املتكّل الذي حيلّ حمّل

ومعىن هذا أن عضو الديافون يظهر إذا قورن نطق شخص بنطق شخص آخر، أو قورن أسلوبان من الكالم . ولكن يف أسلوب آخر
 .لنفس الشخص

 .258ينظر، املرجع نفسه، ص  5
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غويني قد أدركوا حاجة ومهما يكن من أمر هذه األلف فإن ابن سنان ومن سبق ه من الّل
نوه احلروف الفرعية املستحسنة غة هلذا الصوت فضمّ   .أصوات الّل

  :الصاد التي كالزاي-5
والصاد اليت  ": الفرعية املستحسنة ووصفه بقولهورد هذا الصوت عند ابن سنان ضمن احلروف 

قّدم هذا الصوت يف ، وقد خالف ابن سنان سابقيه عندما 1"مزدر: كالزاي حنو قوهلم يف مصدر
الّرتتيب على صوت الشني الذي يشبه اجليم، وقد وصفها ابن جين باهلمس ملضارعتها صوت 

ومن العرب من خيلصها زايا، . قصد: يصدر، ويف قصد: وذلك قولك يف يصدر...": الزاي، وقال
ا، وو 2"..يزدر، وقزد: فيقول ه نطق صاد جمهورة مفخمة تشب": صفها أصحاب الدرس احلديث بأ

هورة يف كلمة " ظامل"العامة يف مصر للظاء يف كلمة  مثال، والقاهريون ينطقون هذه الصاد ا
ا قدميا" مصدر" ا من أجل الصاد يف مثل . كما كان العرب ينطقو ولكن العرب كانوا ينطقو

ي  الزاي صوتا وصفة فه، وال ميكن القول بأن هذه الصاد هي أقرب إىل3"الصقر والصراط كذلك
تتعرض يف بعض السياقات النطقية، إىل التّجهري، والقلب إىل صوت كالزاي، مل تفقد "وإن كانت 

زها، وهلذا فإن الصورة الصوتية للصاد هنا ليست زايا  ّ ا ومتي خاصة التفخيم، أو اإلطباق اليت تتسم 
معظم العاميات يف " ظامل"خالصة، وإمنا هي زاي مطبقة، قريبة الشبه من نطق الظاء يف مثل كلمة 

  .4"العربية
  :الشين التّي كالجيم-6

ذكر ابن سنان الشني اليت تشبه اجليم من احلروف املستحسنة، وهي تنوع صويت من حرف 
وهي  5"أجدق -اجليم، حنو قوهلم يف أشدقوالشني اليت ك":  األصلي، وقد نّص عليها قائالالشني

ا جليم، وقد وصفها ابن جين حلرف ا صوت مهموس مرقق لكنها تكتسب صفة اجلهر مبجاور
وأما الشني اليت كاجليم فهي الشني اليت يقل تفشيها واستطالتها، وترتاجع قليال متصعدة حنو ": بقوله

                                                             
 .54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1
 .50األول، ص  ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء 2
 .54متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  3
اية القرن اخلامس اهلجري الدرس الصويتعالية حممود ياسني،  4  .99، ص يف الرتاث البالغي العريب حىت 
  54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  5
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ا ، أما أصحاب الدرس احلديث فل1"اجليم الشني اليت تشبه "م خيتلف وصفهم عن القدامى بأ
ذه الشني من العرب جيعلون كلمة صوت اجليم يف اللهجة السورية واللبنانية، فكان النا طقون 

ا أجدق، ومثل هذا ما نسمعه يف هلجة القاهرين يف كلمات مثل األشغال واألشجار ، 2"أشدق كأ
جيبع، : يشبع، اليت تنطق: الشني ساكنة بني صوتني جمهورين، مثل"فهذا الصوت حيدث إذا وقعت 

االنكليزي املسموعة يف زماننا يف  Jوقة نطق الشني املنط"وهذه الشني جمهورة تشابه  3"جبيم معطشة
اورة  ا خاصة بالشني ا هلجة أهل الشام ويف بعض أرياف اجلنوب عندنا يف العراق، ويبدو أ

، وجند من Assmilatiom"4أشدق مشدود وسوامها لدواعي املماثلة : لصوت الدال يف حنو
ويقول القدماء إّن ": م والشني، فقالاجلمع بني اجلي الباحثني من اعرتض على قول السابقني يف

  . 5"اجليم حرف شديد ومع ذلك جيعلون خمرجه من وسط الفم مع الشني، ومها أمران متناقضان
  :الحروف الفرعية غير المستحسنة عند ابن سنان-2

رأينا كيف اهتدى الفكر العريب الصويت إىل التّمييز بني احلروف األصول والفروع، وكيف 
الوقوف على األصوات املقبولة منه واملردودة اليت متّ قياسها على لغة العرب، وقد  استطاع أصحابه

ق العلماء يف أوضاع األصوات املستحسنة وكشفوا عن العالقة بينها وبني األصلية، بل واعتربوها  دّق
تتمة هلا يف العدد والصفات، ولكن األمر خيتلف مع احلروف غري املستحسنة اليت مل ترق ألهل 

ة أخرى عن هذا التباين احلاصل يف بنيةال الكلمة الصوتية عند العرب  عربية، ولنا أن نتساءل مرّ
استطاعوا التمييز بني األصل والفرع، فكيف تأتّى هلم  وإن كانوا قدفالصوت جزء من كالمهم، 

ذا التمييز بني مقبول وغري مقبول يف ظل التفاوت املخرجي والوصفي لألصوات؟، وهل كان معيار ه
ا؟، وأيضا  ا، أم كان وصفا للعربية املشرتكة يف أصوا التصنيف من منطلق استقراء لغة العرب وهلجا
كيف استطاعوا توجيه هذه األصوات إىل مستحسنة وفرعية على الرغم من استعماهلا داخل احلدث 

  .الكالمي؟

                                                             
 .50األول، ص  ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء 1
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ها أسئلة سنحاول اإلجابة عنها بعد االطالع على هذه احلروف غري امل ستحسنة لدى ابن كّل
  .سنان ومن سبقه من الدارسني، وأيضا بعد الوقوف على آراء احملدثني يف هذه الظاهرة

: واحلروف اليت ال تستحسن مثانية، وهي": هذه احلروف غري املقبولة فقال ذكر ابن سنان
هم عندك، واجليم اليت كالكاف حنو قوهلم للرجل ركل، واجل يم اليت  الكاف بني اجليم والكاف حنو كّل

كالشني حنو قوهلم خرشت، والطاء اليت كالتاء كقوهلم طلب والضاد الضعيفة كقوهلم يف أثرد أضرد، 
: والصاد اليت كالسني يف قوهلم صدق، والظاء اليت كالثاء كقوهلم ظلم، والفاء اليت كالباء كقوهلم

ا حروف ال تستحسن،1"فرند ها سيبويه ديت رّد وهي احلروف نفسها ال ، واكتفى باإلشارة إىل أ
وتكون اثنني وأربعني حرفا حبروف غري مستحسنة وال كثرية يف لغة من ترتضى عربيته، وال ": فقال

، وقد اعترب سيبويه احلرفني األولني حرفا واحدا، أما ابن 2"تستحسن يف قراءة القرآن وال يف الشعر
اجين وال ... فة مرذولة غري متقبلة ال تكاد توجد إال يف لغة ضعي" : فقد أضاف الوصف فيها بأ

لتها ثالثة وأربعني، إال  يصح أمر هذه احلروف األربعة عشر الالحقة للتسعة والعشرين، حّىت كمّ
واكتفى بذكرها فقط دون شرحها كما فعل مع احلروف املستحسنة، وهو  ،3"بالّسمع واملشافهة

ذه فهي مستقبحة، ويف فأما الثمان": ه ابن سنان وحّجته يف ذلك قولهاألمر الذي فعل ية الالحقة 
شرح أحواهلا طول، فرتكناها لذلك، السيما وليست احلاجة إليها كهذه، إال أّن املشافهة تأيت عليها 

، ونظرا لعدم توافر مثل هذه احلروف يف مجيع هلجات العربية فقد عمد ابن 4"وتوّضح لك حاهلا
ئتها، وبذلك تثبت جهات استعماهلا عند سنان إىل ضرب األمثلة على كل صوت من أجل بيان هي

العرب وهو األمر الذي جتاوزه كل من سيبويه وابن جين، وميكن تعليل ذلك بعدم احلاجة إىل ذكرها 
الختصاصها بلهجات معينة وال عالقة هلا بالعربية الفصحى، وقد أشار متام حسان إىل عدم وصف 

الثمانية ما إذا كانت قاصرة على الكلمات املعربة  ومل حيدد سيبويه بالنسبة هلذه": سيبويه هلا فقال
ا كانت توجد يف الكلمات األصيلة   من اللغات األجنبية دون الكلمات األصيلة يف العربية، أو أ
كذلك، ومل يذكر سيبويه أيضا ما إذا كانت هذه األصوات حلنا مما أصاب ألسنة العرب بسبب 
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ا وردت على ألسن مثّ إنه مل يشر إىل تقدير ما زعمه من كثرة . ة املوايل فقطخمالطتهم املوايل أو أ
  .، فبقي أمرها مبهما عند سيبويه وعند كثري من أتباعه1"الكثري وقلة القليل يف كلّ ما أورده

والذي ميعن النظر جيد أن ابن سنان قد ذكر هذه احلروف غري املستحسنة وقدم للثمانية فيها 
، وعلى الرغم من ذلك مل جند من الدارسني من أشار إىل وصفه أمثلة تبّني هيئة نطقها وصفتها

ابن عصفور  آراءفكانت كتب الدراسات احلديثة تلجأ يف وصف هذه احلروف والتمثيل هلا إىل 
  .من الذكر شيئا) ه466(، ومل يكن حظ ابن سنان )ه 669(اإلشبيلي 

ليت يؤديها ذكرها لدى وال شك أن ابن سنان قد قصد ضرب األمثلة عليها نظرا لألمهية ا
ونذكر اآلن هذه  .الباحث عن فصاحة العرب والوقوف على املستعمل الكثري منها وغري ذلك

احلروف على حنو من الرتتيب الذي وصفها به ابن سنان مع حماولة فهم موقعها يف اللهجات 
  :والدرس احلديث

يتداخل يف ، 2الكاف صوت طبقي شديد مهموس: الكاف التي بين الجيم والكاف-1
هم "ع حرف اجليم، ومثّل له ابن سنان بعض هلجات العربية م الكاف اليت بني اجليم والكاف حنو كّل

ق هذه الصفة بلهجة أهل العراق واليمن وبعض مصر، وأغلب الظن أن هذا الصوت 3"عندك ، وتتعّل
ذا احلرف كثري من الباحثني القدامى نظرا إلمه4حيتمل صفة الكشكشة أمهل "اله ولذلك ، ومل يهتم 

ا ، القدماء وصفها ا كاف يصيبها جهر بسبب جماور للمجهورات، فتنقلب إىل ما وأغلب الظن أ
وسنوضح هذه الكاف أكثر عند احلديث عن احلرف الثاين غري ، g""5"يرمز له يف الرسم األجنيب بـ 

 .املستحسن يف لغة العربية
  :الجيم التي كالكاف-2
أثري جدل كبري يف وصفها فهي صوت ا كبريا بني علماء العربية فشّكل حرف اجليم خالف 

جمهور مرقق، يتكون هذا الصوت بأن يندفع ) انفجاري احتكاكي(مركب ) وسط احلنك(غاري "
اهلواء إىل احلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني مث يتخذ مساره عرب احللق والتجويف الفمي حىت يصل 
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التقاء وسط اللسان بوسط احلنك األعلى ومعه ينحبس التيار وهي ) املخرج(إىل نقطة اإلنتاج 
وصف ابن سنان خمرج اجليم  لقد، و 1"اهلوائي، وعند انفصال العضوين يولد هذا الصوت االنفجاري

وهي ) الشني والياء(، وجعل خمرجها مع حريف 2"ط اللسان بينه وبني احلنك األعلىومن وس": فقال
بني القدمي واحلديث، فعلى الوصف الذي تتبعه ابن سنان عن ابن يف وصف الدارسني أقسام ترتاوح 

ا من دهي يف تصنيف األصوات الشدي وسيبويه جين ة، عكس ما نّص عليه إبراهيم أنيس يف أ
  .، وهي املسموعة عندهةاألصوات الرخوة والشديد

  :3وللجيم ثالثة ألوان نطقية
 .4نطق قدمي خاص بلغة القراء وهو األصل -أ

، كملكما يف مصر وبعض مناطق اليمن، يف مثل مجع إذا اضطروا قالوا  "حمدث نطق -ب
، Goal ،Gameوهي صوت يشبه صوت الكاف من حيث ظالله التكوينية، ويف مثل كلمة 

يم اليت كالكاف حنو قوهلم واجل" :ويتطابق هذا الوصف مع وضع ابن سنان يف قوله ،5"اإلجنليزية
بعض كيفية نطق هذا احلرف الشديد ونسب عمر  محد خمتار أ، وقد وصف الدكتور 6"ركلللرجل 

نه غري أيف يكون ما وصفه علماء اللغة من ا جيم قاهرية، فكأوجوهه ملا وصفه ابن سنان من 
 .مستحسن يف فروع العربية وصفا لنطق هذا احلرف؟

أنا ) je(يوم و jour)( اليت تشبه نطق الكلمة الفرنسية"نطق اجليم بصورة معّطشة وهي -ج
والبد يف ، 7)نواع الثالثة مستخدمة يف هلجاتنا احلديثةوهذه األ) Measureوالكلمة اإلجنليزية 
  من الوقوف على الفرق بني اجليم القدمية واحلديثة، فما جعله علماء العربية غرييتهذا اجلانب الصو 

ا، راجع لرفض اللحن احلاصل يف  ان ذلك نتيجة صوات العربية سواء كأمستحسن يف بعض هلجا
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يث كقبول حرف دعاجم أم العتبارات أخرى، وما نّص عليه أصحاب الدرس احلاالختالط مع األ
  .اجليم الشبيه حبرف الكاف

أثبتت  احلديثة وعلى العموم فإن وصف هذا الصوت عند القدامى شديد، إال أن الدراسات
له بالشدة يرجع إىل طبيعة هذا ما صوت اجليم فإن عّد القدماء أو "ة والرخاوة توّسطه بني الشدّ 

الصوت الذي جيمع بني صفة الشّدة وصفة الرخاوة، وإذا كان لكل صوت رخو صوت شديد 
ا تعّسر على ذ، فإن هذا الصوت مجع النقيضني معا، ول"الدكتور السعران"مقابل له كما أوضح 
صوت الكاف، وبصوت ب طا تعّسر على الناطقني نطقه فاختلالّشديدة، كمبالقدماء وصفه فأحلقوه 

ّد سيبويه ومن تاله ثالثة فقط كما عوهي يف  ،1"السني، يف أربعة أصوات فروع ذكرها سيبويه
  .سبقت اإلشارة لذلك

  .خرشت=ش =ج: اجليم اليت كالشني- 3

، داللة على الفعل خرجت، 2)خرشت(أشار ابن سنان إىل اجليم اليت كالشني ومثّل هلا بقوله 
هذه املشبهة للشني كانت صوتا من "رجان من خمرج واحد، واألرجح أن واجليم والشني عنده خت

أصوات اجليم ال يرد إال يف موقع خاص هو موقعه قبل تاء االفتعال وقد مثل له ابن عصفور له 
صبحت أقد ) اجرت(رف أن الكلمة الفصيحة وحنن نع) اشتمعوا(بكلمة اجتمعوا اليت تصري إىل 

وهكذا شاعت على ألسنة الفالحني يف ) اشرت(يم على صورة بفضل هذا الصوت من أصوات اجل
اجليم اليت  (واستقبحوا  4)الشني اليت كاجليم(وعلى ذلك استحسنوا  3"ريف مصر مشاال وجنوبا

  .)كالشني
 ،كيف عّدوا يف تقّدم الشني على اجليم استحسانا ويف تأخرها استهجانا؟:والسؤال املطروح 

الذي يلي الشني أو اجليم  لدى ابن يعيش الذي رّد ذلك إىل احلرفوجند اإلجابة عن هذا السؤال 
إن األول كره فيه اجلمع بني الشيئني والدال ملا بينهما من التباين الذي ذكرناه، وأما إذا  ": فقال

، فليس بني اجليم والدال من التنايف والتباعد ما بني "اجتمعوا"و" األجدر"كانت اجليم مقدمة ك 
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ل وضعف الثاينالشني والدال؛  وهو ما الحظناه يف مثال ابن سنان األول  1"ولذلك حسن األوّ
ل كثري من الباحثني الشبه احلاصل بني ، خرشت–خرجت : ولهأجدق، على عكس ق -أشدق ويعّل

  .2ساكنة -قبل صوت مهموس–اجليم والشني بفقدان اجليم جزءا من جهرها وورودها 
  :الطاء التي كالتاء-4

والطاء اليت كالتاء كقوهلم : "هى احلرف الرابع من احلروف غري املستحسنة بقولدّل ابن سنان عل
: والرتقيق للطاء يقول متام حسانوأساس التشابه واالختالف بينهما يف درجة التفخيم  3"طلب

ميكن أن يقال هنا أيضا يف وجه الشبه بني الطاء والتاء فاملعروف أن التفخيم والرتقيق هو أوضح ما "
ني الطاء والتاء اآلن فإذا أشبهت الطاء بالتاء فقدت تفخيمها، وقد مثل ابن عصفور هلذا يفرق ب

وقد جعلها ابن سنان حرفا جمهورا جريا على  4""تال"اليت تصري إىل صورة " طال"الصوت بكلمة 
) حرف الطاء(وضع السابقني، يف حني أثبتت الدراسات احلديثة إمكانية خطأ هذا التوجه باعتبار 

  : جمهور دون وصف، يعين على فهم هذا التوجه ورّدا ذلك إىل أسباب كثرية منهاغري
عدم معرفتهم باملسلك الوظيفي لألوتار الصوتية، العامل الرئيسي حلدوث ظاهريت اجلهر "- 1

  .5"واهلمس، ومل يتطرقوا لإلشارة إليها
  .6االختالف يف مفهوم اجلهر بني القدامى واحملدثني- 2
 .مّس نطق احلرف بني القدمي واحلديثالتطور الذي - 3
أن الطاء القدمية صوت شاع يف هلجات صعيد مصر والسودان، وكان مشبعا بالتهميز، أي - 4

ولسنا مع تقدمي ابن سنان هلذا احلرف على الضاد والسني ، 7)ء+ ط = إقفال الوترين الصوتني+ط(
  .بذلك ترتيب سيبويه وابن جين هلاغري املستحسنة، فخالف 
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ن ابن سنان مل يراع الرتتيب املخرجي يف احلروف غري املستحسنة عندما قّدم وأخر، أالحظ وامل
م مل يرتّبوا الرتتيب املخرجي  وإن كان وضعه خمتلفا عن طرح سيبويه وابن جين وغريمها، إال أ

على ) ض، ط، ص(الصحيح وسنوضح ذلك فيما يلي، فاالختالف يظهر يف ترتيب حروف 
دا واضحا اخللط الذي استقر عند القدامى يف صفات اجلهر واهلمس والّدة والرخاوة، الرتتيب، وقد ب

صوت مناظر للطاء املهموسة (وميكن تعليل هذا التقدمي بأن ابن سنان قد وعى مظهر الضاد فهي 
  ).ض....ط(لذلك سبقها باحلديث فكان الرتتيب ) املفخمة

مل خيالف فيما أورده أقوال كل من ومهما يكن من أمر وصف هذه الطاء فإن ابن سنان 
هم سار على وضع سيبويه هلا، إال أن ابن يعيش قد أضا ف سببا لورود هذه ناقشوها قبله، فكّل

ا تسمع من عجم أهل العراق كأو ": الطاء فقال " طالب"ثريا حنو قوهلم ما الطاء اليت كالتاء فإ
فوا ما أل" تالب=" ن التاء ليست من لغتهم، فإذا احتاجوا إىل النطق بشيء من العربية فيه طاء تكّل

ا   .1"ليس يف لغتهم، فضعف لفظهم 
ويدخل وصف الطاء وشبيهها حبرف التاء يف باب التنوعات الصوتية اليت وضعها أصحاب 

دانيال جونز، وهو كما يسميه  2)الفاريفون( أدرجوها ضمن مصطلح الدرس احلديث، ومن مثّ فقد
التشكيالت الصوتية النامجة عن البيئة "، ونعين به 3التنوعات احلرة) GLEOSON(عند 

، ما 4"االجتماعية والنفسية واإلقليمية اليت يتفاعل معها املتعلم يف حلظة ممارسته لالتصال اللغوي
فنا عليه سابقا ضمن ن هذا الصوت ال يدخل فيما تعأواألكيد الفونيم احلر،  )باملر(اصطلح عليه  رّ

فونيما مستقال ) ريفوناالف(، ويرى دانيال جونز أنه ميكن اعتبار )الديافون(أو ) األلوفون(مصطلح 
، وتعددت التعريفات عنه وما يعنيه 5بنفسه مادام صادرا عن متكلم نوّع يف طريقة نطقه بدون وعي

رب إىل ما وصفه به ابن يعيش ، أن صوت الطاء املخفف إىل التاء هو تبّدل صويت يكاد يكون أق

                                                             
، م، اجلزء اخلامس2001، 1قّدم له ووضع هوامشه وحواشيه دار الكتب العلمية، بريوت، طابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري،  1

 .54، وينظر، هيام سليم عبد اللطيف، الدرس الصويت يف شافية ابن احلاجب، ص 521ص 
 .54يم عبد اللطيف، الدرس الصويت يف شافية ابن احلاجب، ص ينظر، هيام سل 2
 .264، 263ينظر، أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  3
 .54هيام سليم عبد اللطيف، الدرس الصويت يف شافية ابن احلاجب، ص  4
 .264ينظر، أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  5
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وعلى العموم فقد كان أصحاب العربية على بصرية بصعوبة هذا احلرف نطقيا، وبنيته التكوينية اليت 
ا   .ال تثبت مكانا هلا بني فصحاء العربية بل وحىت يف عموم هلجا

  :الضاد الضعيفة-5
وهي ضاد تكاد تكون  1"دضاد الضعيفة كقوهلم يف أثرد أضر وال": مثّل هلا ابن سنان بقوله

ومن أول حافة (مبهمة يف وصف القدامى، فسيبويه وابن جين اكتفيا بذكرها ووصف خمرجها فقط 
فتها من اجلانب األمين، وإن لال سان وما يليها من األضراس خمرج الضاد، إال أنك إن شئت تكّل

لكنهم مل يفّصلوا القول ، وخيتلط أمر هذه الضاد بني القدمي واحلديث، 2)شئت من اجلانب األيسر
سباب عّدها من احلروف غري املستحسنة، وما إذا كانت صوتا فرعيا عن الضاد األصلية أم أا و فيه

ا  ال؟، وجند من أقوال القدامى بعض الشرح من لغة قوم اعتاصت "، فهذا ابن يعيش قد صرّح بأ
ا من طرف اللسان  م خيرجو وأطراف الثنايا، ورّمبا راموا عليهم، فرّمبا أخرجوها طاء، وذلك أ

ا ، فواضح 3"إخراجها من خمرجها، فلم يأت هلم فخرجت بني الضاد والظاء  -صليةأي األ–بأ
هور جبانب اللسان واألضراس املقابلة هلذا اجلانب، ومن مث "تصدر بواسطة  احتكاك هواء الزفري ا

، وهذا تعليل ملا 4"ك مثل الثاءيكون صوت الضاد الفصيحة من بني أصوات الرخاوة مثله يف ذل
يث وجد من العرب ح) يف أثرد أضرد(ذهب إليه ابن سنان عندما دّل على الضاد الضعيفة بقوله 

ا حبرف مفّخم جمهور حيدث يف نطق الثاء شيء من "من ينطقون كلمة  تشتمل على صوت الثاء متلوّ
وقد مثل ابن عصفور هلا بكلمة عدوى التفخيم واجلهر الضعيفة، فتصري الثاء بذلك ضادا ضعيفة 

، ويف إمكانية النقالب صوت 5"مع مالحظة ما سبق من وصف نطق الضاد) أضر(اليت تعترب ) أثر(
ذا الصوت إال أننا مل جند 6الثاء إىل نظريه الضاد لقرب الصوتني د اللغة العربية  ، وعلى الرغم من تفرّ

ا كذلك، ف يقة حرف غريب جدا، غري موجود حسبما الضاد العت"ـمن أشار من هؤالء إىل كو

                                                             
   .54ص سر الفصاحة، ابن سنان،  1
ل، ص  2  .47ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء األوّ
 .521، ص 5ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، ج 3
 .55متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  4
 .55املرجع نفسه، ص  5
 .35ينظر، خليل إبراهيم عطية، يف البحث الصويت عند العرب، ص  6
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، ومل يشريوا 1"أعرف يف لغة من اللغات إال العربية، ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقني بالضاد
  .أيضا إىل هذه الضاد الضعيفة اليت كانت غري مستحسنة يف عربيتهم

ا وال باحثوها على أاحلرف مشكلة يف اللغة إذ مل يقف لقد شّكل هذا  وصف بنيته صحا
صوات أخرى قريبة هلا، األمر أنظرا لتعّدد صورها وتداخلها مع  التشكيلية السمعية على التّمام،

  :الذي جعل كثريا من الباحثني يرجعون اخللط فيها إىل سببني مها
لسنة، فجعلوها كالدال والطاء والظاء يف احلاضرة العربية املتعددة األ تعّدد صور نطقها-أ
  .يشر أي منهم ملا ذكره ابن سنان وابن عصفور من تداخلها مع الثاء، ومل 2والالم

ا–أن القدماء -ب أخفقوا فوصفوا التنوعات الصوتية  - حني تصنيف األصوات وبيان صفا
، وهذا هو الدافع لرفض علماء العربية لذلك التنوع الصويت وعّده من 3للضاد وأمهلوا األصلية منها

ة هذه احلروف غري مستقرة ، وقد جتاوزها كثري من علماء النحو الفروع الصوتية، وتبقى مسأل
والصوت كما فعل سيبويه الذي اعرتف بعدم جدوى احملاولة يف وصف هذه األصوات غري املقبولة 

ا ال تتبني إّال باملشافهيف لغة العربية، وبّني   ويه قد حاول تفسريها ن سيبأعلى الرغم من . 4ةكيف أ
  .ما، وعلى ذلك فهي تتعلق باجلانب الشفوي املسموع عن اللهجاتمر مبهلكنه ترك األ

  :الصاد التي كالسين-6
والصاد اليت  '' وأضاف على ذلك متثيله له بقوله قبل ابن سنان،من أشري إىل هذا احلرف 

ظري للسني ، واملعلوم أن الصاد يف وصفها التشكيلي الصويت حرف ن5''كالسني يف قوهلم صدق
، ولذلك فهذا الصوت من أسهل 6عدا أنه صوت مفخم مطبق ءكلّ شي  يف هاملفخم يشبه

ا نظرا للتشابه الواضح بينهما، ويظهر احلرف الفرعي املقصود منها بتخلي  األصوات اليت تتبني هيأ
صابر ، : حرف الصاد عن تفخيمه لريقق ويشابه حرف السني كما مثّل له ابن عصفور بكلمة

                                                             
ر الن 1  .18حوي، ص رمضان عبد التواب، التّطوّ
 .168ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  2
 .62، 54، وينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 167ينظر، املرجع نفسه، ص  3
  .62، 54صوات اللغوية، ص ينظر، إبراهيم أنيس، األ 4
 .54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  5
، 164، وينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص 47 علم اللغة، ص ينظر، رمضان عبد التواب، املدخل إىل 6

 .75وينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 
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صبغ،  :له ابن يعيش بقولهمثل ا م، أو ك2صدق ، سدق: ان بقوله، وكما مثّل هلا ابن سن1سابر
ن الصاد أمضى يف يف حسن إبدال الصاد من السني، أل وليس": سبغ، وعقب على ذلك بقوله

صويت ينتج عن  ''فاريفون''، فهو يف متثيل الدرس احلديث 3"السني، وأصغر يف الفم السمع من
  .األوساط اللهجية اليت ختتلف فيها اللغة

  :الظاء التي كالثاء-7
 أي ثلم، وقد أثبت الدرس احلديث 4"والظاء اليت كالثاء كقوهلم ظلم: "قال عنها ابن سنان

صوت مهموس مرقق رخو أما الذال فهو صوت : التداخل احلاصل بني حريف الذال والثاء، فالثاء
بني الذال والثاء  فالقرب حاصل 5"الصوت املناظر للثاء املهموسة"جمهور مرقق رخو، لذلك فهو 

، وقد خالف ابن 6"مما بني الثنايا وطرف اللسان"وبني الذال والظاء لذلك فهي تسمى حروف 
كان يف "سنان يف هذا احليز الصويت ترتيب سيبويه وابن جين وابن يعيش، والواضح أن صوت الظاء 

، 7"بأنه غري مستحسناللهجات العامية القدمية نظري مطبق للثاء، وهو الذي وصفه علماء العربية 
ا كان عليه ونتج عن ذلك التحول صوت فرعي  فتحول الصوت الفصيح الوارد يف لغة العرب عمّ

أو عّده، فليس يف ) ظامل، ثامل(هلجي، وعلى الرغم مما أقره متام حسان من صحة وصف الظاء يف 
  .8العربية رمز كتايب يصف درجة التفخيم أو الرتقيق اليت حلقت حرف الظاء

  :الفاء التي كالباء-8
اء، ند سيبويه وابن سنان فاء تشبه البخري فهي عوصف علماء العربية هلذا الصوت األاختلف 

د  ، وال نعلم سبب وصفه ذاك فلو 9"والباء اليت كامليم"ابن جين وصف احلرف األخري بقوله وتعمّ

                                                             
 .56، 55ينظر، متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  1
 .54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2
  .521، ص اجلزء اخلامسابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري،  3
 .54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4
، وينظر، األنطاكي، 49، وينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 160عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  5

  .45، ص 1احمليط يف أصوات العربية، ج
 .55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  6
 .53ت، ص حسام النعيمي، أصوات العربية بني التحول والثبا 7
 .56ينظر، متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  8
 .46، 1ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ج 9
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ر ذلك يف ا ورده ابن نا هو ما ألطبعات األخرى، وما يهمّ اقتصر األمر على خطأ الكتاب ملا تكرّ
متام حسان .د ها، ووصف1"فرند: والفاء اليت كالباء كقوهلم: "سنان قياسا على وضع سيبويه فقال

ا فارسية مهموسة تشبه الصوت  واملعروف أن العرب كانوا : "واستدل على ذلك بقوله) p(بأ
، وتثبت 2.."فرزدق :عند تعريبها) برزده(فاء ومن مثّ أصبحت كلمة  ن هذه الباء بقلبهاو يعرب

، لذلك ال عالقة له 3الدراسات احلديثة أنه صوت ال نظري له يف العربية، فهو صوت رخو مهموس
ا حبرف الباء، وهذا ما جعل العلماء يصنفونه ضمن احلروف الفرعية غري  يف أصل العربية وأصوا

سيبويه الذي مسى املستحسنة، واالختالف الذي نلحظه فيما جاء به ابن سنان أنه خالف حىت 
  .دون متثيل هلا )الفاء اليت كالباء(ث عن د، أما هو فقد حتّ )الباء اليت كالفاء(هذا احلرف األخري 

لقد اتفق ابن سنان مع غريه من اللغويني الذين اعتنوا بدراسة هذه احلروف غري املستحسنة،  
ا  ا مل ا ويعود عدم استحسان هذه احلروف"مع ما أقره الدرس احلديث بشأ لفرعية عندهم إىل أ

ناجتة عن البنية السياقية اليت تقع فيها الوحدة الصوتية األصلية، وإمنا تعود إىل  " ألوفونية"صواتا أتكن 
ا تنوعات هلجية  ولعلّ هذا هو السبب . variphone" فاريفونيا"نطقيا  أو تنوعا" ديافونية"كو

، فسار العلماء على 4.."ه األصوات غري مستحسنةالذي دفع عاملا كبريا كسيبويه إىل القول إن هذ
نوا أسبا استنكار أهل العربية هلا ّ   .جه وبي

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1
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  .عند ابن سنان الخفاجي مخارج الحروف وصفاتها: سادسا
ر  ا وهذا راجع الختالف الرؤية يف تصوّ اختلف علماء العربية يف عدد احلروف وبيان أصوا

ويعترب ابن سنان أحد الذين وصفوا هذه املخارج على حنو من ها، ئأعضا وكيفية تقسيماملخارج 
ده من مهام البحث وذكره يف مقّدمة الكتاب ّ ونراه يف كلّ ما ذهب . اإلمجال، وهذا راجع ملا تكب

وابن جين على اخلصوص، ولقد أشرنا إىل هيئة الصوت عنده، ونأيت اآلن  إليه متّفقا مع آراء سيبويه
فإن كان سيبويه قد جعل خمارج احلروف . ها وكيفية ترتيب احلروف فيهالنثبت املخارج اليت وصف

د ستة عشر خمرجا، وإىل مثيل ذلك ذهب ابن جين، فإن ابن سنان مل خيالف ذلك أيضا فعدّ 
ا جعاله يف كتابيهما   .خمارجها على حنو ال يبتعد عمّ

لكن االختالف بدا اللغة والصوت والتجويد على اخلصوص بفكرة خمرج احلرف  علماءلقد عين 
م قدميها وحديثها، ومرد ذلك   الذي يعود لعهدياختالف الرتتيب األصلي إىل ظاهرا يف مؤلفا

اخلليل وسيبويه، واعتماد البعض على احللق بداية للمخارج أو على الرئتني، والبعض على الشفاه 
ق الوصف احلديث هلا عند البعض مبواقع النطق، وبالصفات الصادرة عنها عن  واألوتار، وتعّل

، األمر الذي أفصح عن اخلالف العددي فيها بني القدمي واحلديث، فهي ستة عشر خمرجا ..البقية
ما ابن سنان 1قدميا وعشرة حديثا ، وما يعنينا من كلّ ذلك تصنيفا سيبويه وابن جين اللذان تأثر 

رة إىل أن أحدا من وجتدر اإلشا، الذي يعتمده أصحاب الدرس احلديث وعالقتهما بالتصنيف
فهو عند  .ال ما يفهم من سياق الكالم عندهمخاصا ملصطلح املخرج إ اهؤالء الثالثة مل يفرد تعريف

ز(اخلليل  ّ ، وعند ابن جين )املخرج(، وعند سيبويه وابن يعيش )املخرج واملدرج واملوضع واملبدأ واحلي
املخرج (احلرف فيه، وعند ابن سينا  الذي يعرض للصوت ويبّني هيئة) املخرج واملقطع(وابن سنان 

نقطة حيدث فيها (، ونعين باملخرج يف الدرس احلديث 2واملخرج يف اللغة هو موضع اخلروج، )احملبسو 
حبس اهلواء، أو تضييق خمرجه، حبيث حيدث الصوت الذي نسمعه، وهذه املخارج موزعة على 

                                                             
 .146، 145ث، ص ينظر، حتسني عبد الرضا، الصوت واملعىن يف الدرس اللغوي عند العرب يف ضوء علم اللغة احلدي 1
، وينظر، دراسات يف 49، 48، 47، وينظر، حممود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة، ص 143ينظر، املرجع نفسه، ص  2
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علوم هو اخلالف بني ما طرحه ابن سنان ، وم1)املدرج الصويت الذي ميتّد من احلنجرة إىل الشفتني
، وما خيص البحث هو النظر 2من قصد ملصطلح املقطع وبني ما أثبتته الدراسات احلديثة يف حقيقته

  .يف هيئة هذه املخارج وذكر أوجه التفصيل فيها عنده
كانت ذوقية خاصة صادرة عن جتارب األداء ) ابن سنان(ليس خيفى على أحد أن آراء ف

لحروف، ومل تكن هلذه النظرة أن تؤخذ بعني االعتبار لوال أن ذلك منهج جترييب اتبعه كل الصويت ل
كان   - أي سيبويه - من سيبويه ومن لّف من العلماء لّفه يف مثل هذه الدراسات، وال شك أنه

الوصف واملالحظة الشخصية، يوجه احلديث من خالهلا " تعليالته للمسائل الصوتية على يعتمد يف
، حيث جيعلون من 3"اطب مفرتض متخذا من احلواس كالسمع والبصر سبيال هلذه التعليالتإىل خم

م اجتهادات صوتية  حاسيت السمع والبصر وسائل لتعليل الظواهر الصوتية، وتبقى اختالفا
  .اووجهات نظر، منها ما أثبته الدرس احلديث ومنها ما أعاد النظر فيه

ى التقارب احلاصل بني ترتيبه للحروف وترتيب سيبويه والناظر يف طرح ابن سنان يالحظ مد
  : 4وابن جين، وسنرتب يف هذا اجلدول احلروف على وضعها عند الثالثة

 )ه466( ابن سنان )ه392( ابن جين )ه180( سيبويه
 - خ - غ -ح - ع–ه  -ا -ء

- ر - ي ل -ش -ج - ض -ق -
 - س–ز -ص -ت -د -ط–
 .و–م –ف ب – ث - ذ -

   - خ-غ-ح- ع-ه–ا -ء
 - ض - ي -ش -ج -ك -
 - ص -ت - د -ط - ن -ر -

 - ف -ث -ذ -ظ -س 
 .و -م -

 - خ-غ-ح - ع -ه -ا -ء
 - ل-ي -ش - ج -ض - ك -
 - ز -ص -ت-د -ط -ن 
 - ب - ف -ث -ذ -ظ -
 .و

  
ق بوصف املخارج عند الثالثة    :1يف اجلدول التايل فنذكرهأما فيما يتعّل

                                                             
 .144سني عبد الرضا، الصوت واملعىن يف الدرس اللغوي عند العرب يف ضوء علم اللغة احلديث، ص حت 1
 .279ينظر، أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  2
، ص 1999، 1شعبان عوض حممد العبيدي، التعليل اللغوي يف كتاب سيبويه، منشورات جامعة قان تونس، بنغازي، ليبيا، ط 3

160.  
ابن جين، سر صناعة  وينظر، ،431، سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص وينظر52ظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص ين 4

  .45اإلعراب، اجلزء األول، ص 
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  حروفه                 المخرج  
عند ابن   عند ابن جني  سيبويهعند 

  
1  
  

  ء ا ه  ء ا ه  ء ه ا  أوله من أقصاه : الحلق

  ع ح  ع ح  ع ح  وسط الحلق  2
  غ خ  غ خ  غ خ  من فوق ذلك مع أول الفم   3
  ق  ق  ق   من أقصى اللسان   4
ومن أسفل من موضع القاف   من أسفل ذلك وأدنى إلى مقدم الفم  5

من اللسان قليال ومما يليك 
  نك كمن الح

  ك  ك

6  
  

  من وسط اللسان بينه وبين الحنك األعلى
  

  ج ش ي  ج ش ي  ج ش ي
  

7  
       

  ض  ض  ض   من أول حافة اللسان وما يليها من األضراس

من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه                8   
  بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى

ومن حافة اللسان   سقطت من الطبعة
أدناها إلى منتهى  من

طرف اللسان، من 
بينها وبين ما يليها 
من الحنك األعلى، 
مما فويق الضاحك 
والناب والرباعية 

  . والثنية مخرج الالم

  ل

من حافة اللسان من أدناها   من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا   9
إلى منتهى طرفه بينها وبين ما 
يليها من الحنك األعلى وما 

  ثنايا  نفويق ال

  ن  ن

من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر   10
  اللسان 

من مخرج النون غير أنه 
أدخل في اللسان قليال 
  النحرافه إلى الالم مخرج الراء

  ر  ر

مما بين طرف اللسان وأصول   ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا   11
الثنايا مخرج الطاء والدال 

  والتاء 

  ط ت د  ط د ت

  ص ز سمما بين الثنايا مما بين طرف اللسان وفويق   الثنايا وطرف اللسان مما بين   12

                                                                                                                                                                                   
، ابن جين، سر صناعة 434، 433، سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص 55، 54ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1

 .47، 46اإلعراب، اجلزء األول، ص 
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الثنايا مخرج الزاي والسين 
  والصاد

وطرف اللسان 
مخرج الصاد والزاي 

  والسين
مما بين طرف اللسان   مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا   13

وأطراف الثنايا مخرج الظاء 
  والذال والثاء

  ظ ث ذ  ظ ذ ث

من باطن الشفة السفلى   اطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليامن ب  14
واطراف الثنايا العلى مخرج 

  الفاء

  ف  ف

مخرج الباء  مما بين الشفتين  من بين الشفتين   15
  والميم والواو

   مما بين الشفتين
  ب م و    

  ب م و

مخرج النون  من الخياشيم  من الخياشيم  16
  الخفيفة

 من الخياشيم
لخفيفة، أو النون ا

  الخفية

النون 
  الخفيفة

  
  :الوصف الصوتي للمخارج عند ابن سنان الخفاجي-1

  :1مي لعدة أسباب منهادخيتلف وصف أصحاب الدرس الصويت احلديث عن الطرح الق
  .التطور اللغوي الذي حلق أصوات العربية -أ

عند  خطأواأأن يكون النطق العريب احلديث هو نفسه النطق القدمي، لكن القدامى  -ب
  .وصف هذه األصوات

ميكن القول بأن القدامى قد أصابوا يف وصف كثري من طرائق وصف األصوات باستثناء  - ج
بعضها وهي اليت وقع فيها اخللط بسبب االضطراب يف نطقها والختالف احلاصل بني اللهجات 

  .العربية فيها
 -ل وحتليل ألعضاء النطقتوصل إىل ما توّصل له من وسائ-وال شك بأن الدرس احلديث قد 

م ملضامني هذه األوصاف، أو  اعرتض على بعض وصف القدامى سواء يف مفاهيمهم واصطالحا
ا كاجلهر واهلمس مثال، وميكن رّد ذلك حسب بعض  يف نسبة بعض األصوات إىل غري صفا

  :2الدارسني إىل

                                                             
 .52، 51، وينظر حممود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة، ص 62رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة، ص  1
 .41ينظر، خليل عطية إبراهيم، يف البحث الصويت عند العرب، ص  2
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ات بسبب إمهال دورها غفلة القدامى عن فكرة االهتزاز الصويت احلاصل يف كثري من األصو -أ
فلم يشر قدامى القوم إىل دور األوتار "يف بيان الصفات أثناء حدوث السلسلة الصوتية الكالمية 

م مل يعتمدوا على بيان   هور واملهموس من األصوات، كما أ الصوتية، حينما بسطوا القول يف ا
ا وأوضاعها يف حتديد هاتني الصفتني، مكتفني ببيان مرور  . التيار اهلوائي عرب جهاز النطقكيفيا

م بالصعوبة والتعقيد إىل احلّد الذي يصعب معه التعرف على مقاصدهم  وقد اتسمت تعريفا
هور : "وقد واصل ابن سنان وصفه هلذه األصوات بقوله.1"الفرضية ومن هذه احلروف ا

مث ، كر حروفها فقط، وذ 3، لكنه اكتفى بتعريف هذه الصفات الّضدية يف العربية2..."واملهموس
: ذكر األنواع األخرى، ونراه هنا خمالفا البن جين الذي أسهب الشرح فيها، وهذه الصفات هي

  .اجلهر واهلمس، الشدة والرخاوة، االستعالء واالخنفاض، اإلطباق واالنفتاح، الّذالقة واإلصمات
ة يف ذلك تعود  ق األقسام الوصفية اإلف - حسب ابن سنان–والعّل رادية بباب النحو أكثر إىل تعّل

وللحروف أيضا انقسام إىل الّصحة واالعتالل والزيادة واألصل : "بباب الصوت، يقول منها
والسكون واحلركة، وغري ذلك مما أكثر علقته بالنحو، ولو ذكرناه يف هذا الكتاب أطلنا وعدلنا عن 

م بعض أسب4"الغرض يف تقريبه اب وأساليب الفصاحة اليت ، وهذا يعين اقتصاره على إفهام املتعّل
  .تعتمد صفات حمّددة يف لغة تقلّ وتكثر استعماال وتداوال

والثنائيات الوصفية اخلمسة الّيت عّرب عنها ابن سنان تعّد من أهمّ االجتاهات الوظيفية لألداء 
م هذه الثنائيات الضدية وضرور  م إىل تعّل ا الصويت، وقد أدرك وهو ابن القرن اخلامس حاجة املتعّل

يف الكالم عندما أدرك أن العربية تشتمل على غريها من الصفات غري الضّدية وهذا إدراك آخر منه 
ال تّطرد "بتفرد بعض األصوات العربية يف الوصف وعلى ذلك أّكد علم الصوت احلديث حيث 

وإمنا أردنا : "لذلك فإن غاية ابن سنان واضحة عندما قال. 5"اللغة العربية يف مسألة النظائر الصوتية
، ولن نطيل الشرح يف 6"ذكر ما ال يستغين عنه طالب معرفة الفصاحة اليت هلا يقصد، وإليها ينحو

                                                             
 .119، 118عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  1
 .55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2
 .90ص م، 1993، 1دار احلصاد للنشر والتوزيع، دمشق، ط زرقة، أسرار احلروف، أمحد  3
 .56ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4
 .123عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  5
 .56ابن سنان، سر الفصاحة، ص  6
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هذه الصفات اليت ذكرها ابن سنان، وسنكتفي فقط باإلشارة إليها يف جدول مع بيان الفرق بني 
ا وبني وضع سيبويه وابن جين مع ما وضعه ابن سنان   .مسميا

    التعريف  رفالح  ثنائية  الصفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سكت (عشرة أحرف مجتمعة في قولنا   +  الهمس 
  )فحثه شخص

هو الحرف الذي أضعف فيه االعتماد في الصوت 
  حتى يجري معه النفس

هو الحرف الذي أشبع فيه االعتماد في موضعه   كل الحروف باستثناء حروف الهمس  +  الجهر
عتماد ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي اال

  ويجري الصوت
  الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه  أجدك قطبت  +  الشديد

بين الشديد 
والرخو 

  )المتوسط(

  الحروف التي تتوسط بين الشديد والرخو  ).لم يروعنا: (ثمانية مجوعة في قولنا  -+/

ما بقي من حروف العربية دون الشديدة   +  الرخو
  والمتوسطة

  ع الصوت أن يجري فيهاهي الحروف التي ال تمن

وهو أن يرفع المتلفظ بهذه الحروف لسانه فينطبق   .الصاد والضاد والطاء والظاء: أربعة هي  +  اإلطباق
بها الحنك األعلى فينحصر الصوت بين اللسان 

  .والحنك
  ما خلت من صفة االنطباق  ما سوى حروف اإلطباق  +  االنفتاح

الغين والقاف الحاء و : سبعة أحرف هي  +  االستعالء
  والضاد والظاء والصاد والطاء

  أن تصعد في الحنك األعلى 

  ما خال من االستعالء  كل حروف العربية باستثناء حروف االستعالء  +  االنخفاض
الالم والراء والنون والفاء : هي ستة أحرف  +  الذالقة

  ).فر من لب(والباء والميم 
وهو  هي الحروف التي يعتمد عليها بذلق اللسان،

  .طرفه، وذلق كل شيء حّده
  ما خالفت حروف الذالقة  .كل حروف العربية باستثناء حروف الذالقة  +  المصمتة
  لم يعرفها  كل الحروف عدا المعتلة  +  الصحة

  لم يعرفه  األلف والواو والياء  +  االعتالل
  لم يعرفها /باب صرفي  )سألتمونيها(مجموعة في قولنا   +  الزيادة

  لم يعرفه /باب صرفي  كل الحروف عدا حروف الزيادة  -  واألصل
  لم يعرفها    -  والسكون 

  لم يعرفها      والحركة

  : ومن أهم أوجه االختالف بني طرح ابن سنان واحملدثني ما يلي
حروف اهلمس يف العربية على عّد ابن سنان عشرة، وهي يف إحصاء : الجهر والهمس-أ

  .اهلمزة والقاف والطاء: ، ويظهر اخلالف يف حروف هياالجتاه احلديث اثنا عشر حرفا
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خيتلف تناول كثري من حروف العربية بني النطق القدمي واحلديث بسبب التغري الذي طرأ -ب
  .عليها، ومنها حروف الضاد واجليم والعني وسنفصل كلّ حرف على حدة عند تفصيل املخارج

ا الصوت عن  ونأيت اآلن للحديث عن هيئة خمارج احلروف عند ابن ا اليت منيز  سنان وصفا
فاحلرف تشرتك يف بعض الصفات "تعرض له الصفة والصفتان والثالث احلرف، إذ املعلوم أن احلرف 

وتفرتق يف بعض واملخرج واحد، وتتفق يف الصفات واملخرج خمتلف، وال جتد أحرفا اتفقت يف 
مع فتصري بلفظ واحد، فال يفهم الصفات واملخرج الواحد، ألن ذلك يوجب اشرتاكها يف الس

، وهذا يعين عدم إمكانية إدراك احلرف دون وضوح املخرج الصويت للصامت وبيان 1"اخلطاب منها
ز الواحد ّ زه عن غريه من صوامت املخرج الواحد أي داخل احلي ّ ّسه ومتي   .الصفات اليت تتلب

 حداثي نشرح ذلك خمرجا ولتوضيح خمارج احلروف الواردة عند ابن سنان ورؤيتها مبنظور صويت
  :تلو اآلخر فيما يلي

  :تصنيف المخارج عند ابن سنان من منظور علم اللغة الحديث-2
  .الهمزة واأللف والهاء: مخارج الحلق -أ

تعارضت آراء ابن سنان مع تقسيم احملدثني ملخارج احلروف على اختالفها، بداية من خمارج 
حرف اهلمزة واهلاء ومها حرفان ال يندرجان ضمن هذا يف  احللق وما جاوره، فقد ضمّ هلا ومن سبقه

موعة احلنجرية(الدراسات احلديثة، بل يندرجان يف  ، وقد أحسن اخلليل عندما أخرجها من )ا
  .ترتيبه على الرغم من إميانه مبخرجها احللقي إليثاره عّدها من آخر األصوات

بن جين جعله يقع يف كثري من اخللط الذي إّن تتبع ابن سنان آلراء من سبقوه خاصة سيبويه وا
م م شاب تقسيما م "، وال نقول هذا تقليال من شأ فمما يؤّكد براعتهم ونبوغهم يف هذا العلم أ

قد توّصلوا على ما توصلوا من حقائق مدهشة دون االستعانة بأي أجهزة أو أدوات تعينهم على 
مزة واأللف ليهم يف الدرس احلديث جعلهم اهل، ومما يؤخذ ع2"البحث والدراسة كما نفعل اليوم

يعّد ) بوصفه ألف حدّ ("، ألن األلف ، وهو أمر غري مثبت يف الدراسات احلديثةواهلاء حروفا حلقية

                                                             
ار، ط، حتقيق أمحد حسن فرحات، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي، الرعاية لتجديد القراءة وحتقيق لفظ التالوة 1 ، 3دار عمّ

 .115ص م، 1996
  .192وات اللغوية، ص كمال بشر، األص 2
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حركة يف كلّ مواضعه يف اللغة العربية، وهذه احلركة هي الفتحة الطويلة وعلى هذا ال مكان هلا يف 
ا أجبدية األصوات   .1"الصامتة هذه األجبدية، أل

تعرّض ابن سنان يف أثره اخلاص لوصف خمارج احلروف، وحاول توضيح التصنيف املخرجي هلا 
ر املفاهيم الصوتية ودورها يف إجناز الصوت وحتقيق احلرف  بعيدا عن استيفاء أية جوانب وظيفية تصوّ

ية قبله على حنو الكالمي وإبراز صورته، وقد اقتصر الوصف فيها على بيان ما أدرجه علماء العرب
يكاد يكون استقرائيا للتمظهر الصويت لكن بشيء من االختالف حناول الوقوف عليه وختصيصه 

  .بالدراسة يف هذا املبحث
هلا ثالثة يف : (فبداية املخارج عند ابن سنان موزعة على خمرج احللق بسبعة حروف أصلية أوّ

هلا من أقصاه خمرج اهلمزة واأللف واهلاء،  ، وسنقف على حتليل 2)وهذا على ترتيب سيبويهاحللق فأوّ
  .بعض قوله هذا يف ظل ترتيبه املعطى ومبادئ الدرس احلديث

، )اهلاء/ األلف/ اهلمزة(اعتماده على ترتيب سيبويه وهذا تصريح منه، إذ رتّبها على الرتتيب -أ
فكان ترتيبه هلا لكن الناظر للكتاب جيد أن سيبويه قد قّدم وأّخر يف ترتيب حروف هذا املخرج، 

وال نرى البن سنان سببا يف رّد الوصف لسيبويه وخمالفته إّال اعتماده يف  3)األلف/اهلاء / اهلمزة(
ا فقالالرتتيب على ما أورده سيبويه حني تأصيل حروف ال فأصل ": عربية ووصف طبيعة أصوا

تيب نفسه يتوافق ابن سنان ، وعلى الرت 4"..اهلمزة واأللف واهلاء: حروف العربية تسعة وعشرون حرفا
 .وابن جين الذي ذكرها ورتّبها وفق ما اّطرد له وألصحاب العربية قبله

اإلشارة إليه يف معرض حديثه ) البن جين(أشار ابن سنان إىل رأي األخفش، وقد سبق -ب
وزعم أبو احلسن األخفش أن اهلاء مع األلف ال قبلها وال ": عن حروف خمرج احللق، فقال

، وقد حاول ابن سنان هنا التدقيق يف وصف الظاهرة ووصف املخرج دفعا للبس الذي قد 5"بعدها
، وهو رأي رّده )اهلاء مع األلف ال قبلها وال بعدها(فذكر رأي األخفش الذي زعم وقوع  حيصل،

ك مىت ": ن جين واحتّج عليه بقول سيبويهاب والذي يدّل على فساد ذلك وصحة قول سيبويه أّن
                                                             

 .194كمال بشر، علم األصوات، ص  1
 .55، 54ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2
 .433سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص  3
 .431، ص سيبوية، الكتاب، اجلزء الرابع 4
 .55ص  ابن سنان، سر الفصاحة، 5
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ا على أقرب احلروف منها إىل أسفل، فقلبتها مهزة، ولو كانت اهلاء معها حرّكت األ لف اعتمدت 
، وقد اكتفى ابن سنان باإلشارة إىل رأي االخفش دون 1"لقلبتها هاء، وهذا واضح غري خفي

  :التعليق عليه لعّدة أسباب منها
ن أشاروا إىل مسألة خمارج أنه مل ير حاجة للتعليق مادام رأيا مل يشر إليه كبار العلماء الذي- ج

مل ابن سنان إىل هذا الرأي إال أنه احلروف وحىت من خالفوا تصنيف اخلليل، وعلى الرغم من إشارة 
 .يعلق على ذلك، ومل يذكر من تابع األخفش يف مثل رأيه

 .اعتماده على طرح ابن جين يف سر الصناعة عندما رّد على رأي األخفش برأي سيبويه-د

ء أصوات العربية ليوافقوا على رأي األخفش يف اعتبار اهلاء مع األلف يف املخرج، ومل يكن علما
وال ندري سبب رأيه ذاك، إال أن الدرس احلديث قد كشف عن اخللط الذي وقعوا فيه عندما جعلوا 
خمرج اهلمزة واهلاء واأللف هو احللق، ولو أخذ كالم األخفش بعني االعتبار لكان خمرج احللق ضاما 

ما قضية ابتدائهم ، أ)اهلمزة واهلاء منه(وهذا ما ال يصح يف العربية فقد أخرجوا ) اهلمزة واهلاء( حريف
ومل يول ابن سنان الشرح فأمر راجع للذوق واخلربة الشخصية يف استعمال احلروف، باهلمزة 

بيان  والتفصيل عناية، واكتفى بذكر ما أورده ابن جين يف هذا املقام على الرغم من حرصه على
اجلوانب الصوتية اليت ختص طالب الفصاحة وتعينه على تتبع مواضعها، وهلذا ال نراه ذاكرا للحركات 

  .2اليت وصفها ابن جين نظرا لعدم مناسبة مقام القول وأسباب وضع الكتاب هلا
م اخللط وسوء الفهم عند تصنيف املخارج ومتييز -ه يعّد ابن سنان من اللغويني الذين أصا
ا، فقد تعرّض هو اآلخر لإلشكال نفسه عندما رتّب املخارج احللقية مبتدئا فيها حبروف حروفه

يف حني أّكدت الدراسات احلديثة وهن هذا االجتاه فهي أصوات حنجرية  ) اهلمزة واأللف واهلاء(
فكانت مما يثري "هلمزة ملا أحدثته من جلبة صوتية كثر احلديث عنها يف الدراسات احلديثة وخاصة ا

ا البنائية وجوانبها الوظيفية . االنتباه، وتوجب الوقوف عند بنيتها التكوينية وظالهلا الوصفية وتقلبا
ة مسلك دون حاجة إىل غلو  د فيه بأحكام صنعة ودّق ّ ويف كلّ ذلك وذاك مسار البد أن يقي

د هذا فقط ومل يقف األمر عن. 3"وإسراف، ففي ذلك خروج يأباه التّصرّف الصويت، والّذوق اللغوي

                                                             
 .47ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ص  1
 .35ينظر، هيام سليم عبد اللطيف، الدرس الصويت يف شافية ابن احلاجب، ص  2
 .184عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  3
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بل صار االحتجاج على اجلمع بني خمارج ال عالقة هلا به فقد جعل القدماء املخرج احللقي مستقرا 
أقصى (، فابن سنان أيضا استعمل مصطلح 1وعلى رأسهم سيبويه ومن تاله) ء، ا، ه(على حروف 

ه أسباب للداللة على أصوات حنجرية وهذا ضرب عاجلته الدراسات احلديثة وأّكدت في)  احللق
هذا الوصف؛ حىت أن بعض الدارسني قد فّسروا ذلك بأن سيبويه أراد أن يثبت أن اهلمزة واأللف 

وكل ذلك إنكار منه لأللف، واستدلوا على مذهبه  -وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك - حرف واحد
غم ، وعلى 3"اعلم أن األلف اليت يف أول حروف املعجم هي صورة للهمزة": 2هذا بقول ابن جّين  الرّ

ه أضافها حلروف احللق ويف حني حاول كثري  ه أثبت يف غري موضع أن اهلمزة غري األلف إّال أّن من أّن
امه ّ ، وهذا خيالف ما 4من الدارسني رّد ذلك عليه باعتبار أن اهلمزة مصطلح صويت غري مألوف يف أي

اعلم أن ": دما قالخاصة عن -مثال ابن سنانومن بعده أ-نّص عليه يف كتابه ووّضحه ابن جّين 
ولو أريد حتقيقها البتة لوجب أن تكتب (...) األلف اليت يف أول حروف املعجم هي صورة للهمزة 

، ولوال اهتمام سيبويه بإضافة اهلاء ملا سعى إىل تأخريها يف ترتيب املخارج على 5"ألفا على كلّ حال
ان أو ابن جّين قبله، اللذان اكتفيا حنو مل نره يف ترتيب حروف العربية، وهو أمر مل يدركه ابن سن

بسرد احلروف على النّحو الذي أجراه سيبويه منذ البداية، فلم يريا داعيا لتوّسطها الّرتتيب بني 
املنطلق الذي بىن عليه كلّ من ابن جين وابن  -يف حقيقة األمر–احلرفني، ويبقى تقسيم سيبويه 

  .سنان آراءهم الصوتية
  .مهموس مرقق رخو احتكاكيصوت حنجري =  ه
هور) شديد( انفجاريصوت حنجري =  ء   مهموس مرقق ، أو ال هو باملهموس وال با

غم من االختالف الواضح يف تقسيم ابن سنان ومن سبقه، والتقدمي والتأخري  لكن على الرّ
ال أننا احلاصل يف احليز الواحد من املخارج احملددة كتقدمي األلف على اهلاء، أو الضاد على اجليم، إ

ة فروق تفصل بني التّقسيمات الواردة  ّ جند من الباحثني من يعرتض على ذلك مبدئيا لعدم وجود أي
مل يقّدم صوتا على آخر داخل "ستدلوا على ذلك بأن سيبويه مثال لألصوات داخل احليز الواحد، وا

                                                             
 .65ينظر، عبد العزيز الصيغ، املصطلح الصويت يف الدراسات العربية، ص  1
 .64، ص املرجع نفسه ينظر، 2
 .41ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء األول، ص  وينظر،، 64املرجع نفسه، ص  3
 .64، ص عبد العزيز الصيغ، املصطلح الصويت يف الدراسات العربيةينظر،  4
 .41ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء األول، ص   5
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ز يف مكان واحد، ودليل ذلك أنه عنما فّص  ّ ل احلديث عن احليز الواحد ، إذ جعل أصوات كلّ حي
ز أعمق من اآلخر، فقد ذكر على سبيل املثال  ّ خمارج األصوات مل يذكر أّن صوتا من أصوات احلي
أّن اهلمزة واهلاء واأللف من أقصى احللق، وأّن العني واحلاء من وسطه، وأّن الغني واخلاء من أدناه، 

ز صوتا من آخر ّ   .1"وهكذا دون أن ميي
زيادة على –ية التّقدمي والتأخري يف حروف املخرج الواحد قض ذلك يفومما يدّل على صّحة 

ز واحد  -خمالفة سيبويه هلا يف ترتيب املخارج ّ د يف كتابه عندما نسب احلروف إىل حي ّ ما أثبته املرب
فمن أقصى احللق خمرج اهلمزة وهي أبعد ": بعضها دون بعض فقال عن اهلمزة ودّل على عمق

ومما يدّل على ذلك أيضا اختالف  ،2"اهلاء، واأللف هاوية هناكاحلروف، ويليها يف البعد خمرج 
مراتب الوضع من احلروف إىل خمارجها وهذا أمر مل خيل منه تصنيف ابن سنان كمخالفته لرتتيب 

ظ، ذ، (حسب ترتيب اخلليل هلا، ويف وضع احلروف ) ظ، ث، ذ(خمرج طرف اللسان والثنايا فهي 
راء على النون وتأخريه يف ، يضاف إىل ذلك تقدمي حرف الموافقة لطرح سيبويه وابن جين) ث

   .كلّ ذلك يؤّكد الغاية املقصودة بتقدمي موضع النّطق األعمق واألظهر يف الّرتتيب،املخرج
) اهلمزة واأللف واهلاء(ومما يلتمس من عذر البن سنان بعد مجعه ملخارج ال جتمع يف حروف 

رها، فإما أحد أمور التمست من قبل لسيبويه الذي  أن يكون عمله من عمل النساخ وخطئهم يف قرّ
الكتابة، وإما أن يكون ابن سنان قد رأى أن خمرج الثالثة واحد فآثر ذلك الرتتيب وخري دليل نسوقه 

 .على ذلك الفرق بني السني والزاي والصاد والتقدمي والتأخري بينها
استندت على رؤية ابن جين وإن –والذي نعنيه من ذكر كلّ ذلك أّن دراسة ابن سنان 

يف عمومها فقد كانت دراسة واعية بوقوفها على أهم ما قّدمه الّدرس الصويت متمثّال  - واختصرت
  يف رؤى ابن جّين مع بعض االختالفات اليت سلكها اخلفاجي يف الدراسة ومنها

  
  

                                                             
لد ىل الرتتيب الصويت، حممود مبارك عبد اهللا عبيدات، أصوات العربية من الرتتيب األجبدي إ 1 ، العدد 29جملة جامعة دمشق، ا
 .196ص م، 2013، 3+4
 .328واملربد، املقتضب،  اجلزء األول ص وينظر، ، 197املرجع نفسه، ص  2
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  .1)الحلق مع جذر اللسان(مخرج وسط الحلق/ 2
سيم وابن جين وغريمها، وهو ما وافقت قتى ، جريا عل)اءالعني، احل(ويضم هذا املخرج حروف 

، )ء، ا، ه، غ،ح(يثة اليت رفضت بقية احلروف اخلمسة ضمن هذا املخرج دعليه الدراسات احل
ما صوتان وا  يتم إنتاجهما عن طريق تقريب جذر اللسان من اجلدار "كتفت باحلرفني فقط أل

، فعلى الرغم من صعوبة 2"حدوث احتكاك استمرارياخللفي للحلق، بصورة تسمح مبرور اهلواء مع 
إثبات دقيق للوعي  -وغريه من السابقني–خمرجهما إال أن وضع ابن سنان هلما يف هذا املخرج 

ا الصوتية (الصويت الذي وصل له، فحرف العني مثال طاملا عّد مشكلة يصعب توضيح  مكونا
ام ، ويبقى حرف احلاء املهموس نظريا لصوت العني 3)واخلصائصية اليت مل تزل حييطها الغموض واإل

هور   .4ا
الطبق الّلين مع  )ول الفمأمن فوق ذلك مع  أصوات أقصى الحنك(صوات الطبقيةاأل /3

  .5مؤخر اللسان
عند ابن سنان ومن سبقه من أقصى احللق، وهو ما مل يصرّح به أصحاب ) خغ، (ينتج حرفا 

طبقيا واحدا واالختالف احلاصل بينهما يكمن يف كون  الدرس احلديث عندما اعتربوا خمرجهما
تضييق (، فهما حرفان ينتجان عن طريق 6الغني صوتا جمهورا يشكل نظريا لصوت اخلاء املهموس

رى بصورة تسمح مبرور اهلواء مع حدوث احتكاك مسموع  ويأىب اإلدغام التحقق ، 7)استمراري(ا
وهذا يعين غفلة ، 8فيكون البيان أحسن يف هذه احلالةمع هذين الصوتني لتطابق اوصافهما كثريا 

                                                             
، ص ، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية180اجلليل، األصوات اللغوية، ص  ، عبد القادر عبد55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1

 .319، أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 184ل بشر، علم األصوات، ص ، كما85
 .319أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  2
 .181عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  3
 .86إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص  4
كمال بشر، علم وينظر،  ، 178جلليل، األصوات اللغوية، ص ا عبد القادر عبدوينظر، ، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  5

 .318أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص وينظر، ، 184األصوات، ص 
 .179، 178ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  6
 .318أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت الللغوي، ص  7
 .286ا ومبناها، ص متام حسان، اللغة العربية معناه 8
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ا، وميكن  القدامى عن تقسيم خمرج احللق إىل عّدة خمارج حبكم التقارب احلاصل بني احلروف وصفا
  :1توضيح ذلك كما يلي

  .شبه مفخم مجهور) رخو(احتكاكي ) حنكي قصي(صوت طبقي = غ 
  .شبه مفخم مهموس) رخو(احتكاكي ) حنكي قصي(صوت طبقي = خ 

  : وعلى ذلك فإن التقسيم احملدث هلذه احلروف يكون كالتايل
 .ء، ه: أصوات حنجرية - 1
 .ع، ح: أصوات حلقية - 2
 .غ، خ: أصوات طبقية - 3

  : 2وميكن تأويل اخللط احلاصل يف الرؤى القدمية إىل
 .عدم إدراك عمل األوتار الصوتية وتأثريها يف بيان هيئة احلروف - 1
مر الذي دفع إىل ة عند القدامى يف صفات مشرتكة األقياشرتاك معظم األصوات احلل - 2

 :3مجعها يف خمرج واحد
  .مهموس مرقق رخوصوت حنجري احتكاكي = ه 

هور) شديد(صوت حنجري انفجاري = ء    .مهموس مرقق ، أو ال هو باملهموس وال با
  .مرقق مجهورصوت حلقي احتكاكي رخو = ع 
  .مرقق مهموسصوت حلقي احتكاكي رخو = ح 
  .شبه مفخم مجهور) رخو(احتكاكي ) حنكي قصي(صوت طبقي = غ 
  .شبه مفخم مهموس) رخو(احتكاكي ) حنكي قصي(صوت طبقي = خ 
قصد القدامى مبخرج احللق املنطقة الواسعة اليت متتد من احلنجرة من احلنجرة إىل أقصى  - 3
  .احللق

 .فوضى املصطلح بني الدرسني القدمي واحلديث - 4

                                                             
  .179، 178عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  1
 .184، 183للغوية، ص ، وينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات ا39ينظر، هيام عبد اللطيف، الدرس الصويت، ص  2
 .184، 183ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص 3
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لف مستثىن من هذه املخارج النتمائه إىل سلسلة األصوات الصامتة وعليه يبقى حرف األ - 5
يعد حركة يف كلّ مواضعه يف اللغة العربية، وهذه احلركة هي الفتحة ) بوصفه ألف مدّ (األلف (ألن 

ا ألفباء األصوات الصامتة. الطويلة  .1)وعلى هذا ال مكان هلا يف هذه األلفباء، أل

مخرج  ،أصوات أقصى الحنك() ق(ن أقصى اللسان م: مخرج األصوات اللهوية  -4
  .   2)اللهاة ومؤخر اللسان

  .مهموس شبه مفخم) شديد(صوت هلوي انفجاري = ق 
الذي ) القاف والكاف(من أهم حاالت الوصف يف املخارج اليت حتتاج أن نقف عندها صوتا 
ت القاف قبل الكاف حافظ فيه ابن سنان على الرتتيب املدرج من قبل سيبويه وابن جين، فجعل

ا تصدر من أقصى ال أقصى اللسان وأدىن إىل مقدم "لسان، بينما تصدر الكاف عنده من أل
، ولقد التبس التقدير على األقدمني عندما عّدوها أصواتا صادرة عن خمرج احلنك، لكننا إذا 3"الفم

اف، وهو امر مل يفعله ما عدنا للنظر يف ترتيب احلروف لدى سيبويه نالحظ تقدميه للكاف على الق
ابن سنان، وبناء على هذا الوصف فإن البن سنان وقبله ابن جين أسباب تقف وراء عدم املغايرة يف 

  .الرتتيب الصويت للحروف، وميكن تفسري ذلك انطالقا مما يقدمه الدرس احلديث
 اتصال مؤخر السان ملنطقة"ا واحدا هو القاف وحيدث عن طريق يشتمل هذا املخرج صوت

، وهو 4")انفجاري(يعقبه تسريح فجائي له ) بصورة ال تسمح مبرور اهلواء(اللهاة مع الطبق اللني 
حرف ميتد من أقصى اللسان عند ابن سنان ومن أقصى اللسان إىل أعلى احلنك عند سيبويه، وقد 

 حني يرتفع أقصى اللسان يف"هذا الوصف، إذ يتشّكل هذا الصوت أثبتت الدراسات احلديثة خطأ 
نقطة التقائه بأدىن احللق واللهاة، وفيه يرفع مؤخر الطبق حىت يلتصق باجلدار اخللفي للحلق حيث 
رى األنفي، ومعه ال تتذبذب األوتار الصوتية، وحني يطلق سراح جمرى اهلواء يأتلف الصوت  يسّد ا

ة اختلط على أصحاب الدرس 5"حمدثا انفجارا مسموعا احلديث ، إال أن أمر وصف القاف بدّق
                                                             

 .194للغوية، ص صوات اكمال بشر، األ 1
، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 179، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2

 .319، 318، أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 82
 .55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3
 .318أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  4
 .179د القار عبد اجلليل، األصوات اللغوية، صعب 5
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ا شبيهة حبرف اجليم  ، وتارة تكون شبيهة حبرف الكاف، ومن الباحثني )القاهرية(أيضا فتارة يعّدو
الذي صرّح بأن خمرج هذا الصوت هو ) كمال بشر(الذين اعرتضوا على كون صوت القاف هلويا 

ته يف ذلك ذكر الصوت  أقصى احلنك على الوصف الذي ذكره ابن جّين وتبعه فيه ابن سنان، وعّل
، ومل يقتصر اخلالف بني الدرس القدمي واحلديث على هذا فقط بل جتاوز 1)الغني واخلاء(بعد حريف 

ذلك إىل وصف هذا الصوت باجلهر أو اهلمس، وتبقى مرتبة وضع الصوت مع الكاف وقبل الغني 
) قاف(غري القدمية ) القاف(واخلاء أمرا استعصى على احملدثني فهمه، فذهبوا فيه إىل القول بأن 

اليوم بسبب موضعها يف خمارج احلروف؛ إذ لو كانت قافا مهموسة حلّق هلا يف الرتتيب السبق على 
صويت اخلاء والعني، ولو كانت كصوت اليوم ملا جاز تصنيفها على ذلك النحو، واألرجح أن ختريج 

عتربت ، حيث ا2االجنليزية كما وصفها البعض هو األقرب) G(هذه القاف وصفا على صوت 
القاف القدمية على وصف ابن سنان كما يف املخارج صوتا جمهورا لدى معظم قبائل أهل العربية، 
رت حّىت صارت صوتا هلويا مهموسا شبه مفّخم، والوصف األول هو املالحظ عند ابن سنان  وتطوّ

ذا وصف القدماء هل"ن األمر األقرب إىل الوصف هو أن وسيبويه وابن جين وأهل القراءة، ولك
هورة اليت نسمعها اآلن بني القبائل العربية يف السودان وبعض  الصوت انه رمبا كان يبه القاف ا
ا نطقا خيالف نطقها يف معظم اللهجات العربية احلديثة،  القبائل يف جنوب العراق، فهم ينطقون 

ند ابن ، وهذا هو التخريج الصحيح لوضع هذا الصوت ع3""الغني"إذ نسمعها منهم نوعا من 
  .سنان

ويبدو أن االختالف مل يقتصر على وصف هيئة هذا الصوت أو بيان صفاته، بل جتاوز ذلك 
إىل حماولة حتديد املخرج الصحيح له انطالقا مما سبق؛ لذلك جند بعض الباحثني يعرتض على فكرة 

مبوضع التطور اليت تعرض هلا صوت القاف، كما بّني ذلك إبراهيم أنيس وغريه، واحتج هؤالء 
الصوت ضمن املخارج وجماورته لصوت الكاف، وبإمكانية تقدمي أحد الصوتني على اآلخر، لكن 

يف العربية على ضربني فقط، فقد  وصف كثري من احملدثني يرّد هذا الفرض بتحديد صوت القاف
ا الصوت املألوف لدين–كان سيبويه يعين فيوصفه لنطق القاف نطقا خيالف النطق املعروف اليوم "

يف نطق الفصحى مهموس، وال شك أن سيبويه كان يعين صوتا جمهورا، وهذا ما ميكن تفسريه يف 
                                                             

 .186كمال بشر، علم األصوات، ص  1
 .185ينظر، مبارك حممود عبد اهللا، أصوات العربية من الرتتيب األجبدي إىل الرتتيب الصويت، ص  2
 .79 ،78، وينظر، رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة، ص 82إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص  3
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ضوء املثل اللغوية العليا يف عصر سيبويه، فقد كان البدو يف القرن الثاين اهلجري حّجة يف قضايا 
بيعي أن يعتمد عليهم سيبويه يف قضايا األصوات أيضا ة ، لذلك  1"اللغة، لذا كان من الّط فإن عّل

ابن سنان يف هذا الّطرح هي اعتماده على وضع سيبويه للمخارج اليت تصف اللغة على أصوهلا يف 
م الفصاحة، واألرجح أن العربية، وهذا ما يسعى ابن سنان إىل بيا القاف تنطق عند البدو "نه ملتعّل

، أو هي صوت أحد نطقني وكالمها جمهور، فهي صوت شديد من أقصى احلنك مثل اجليم القاهرية
من أدىن احللق مثل الغني، وكال الصوتني جمهور، ولذا فمن احملتمل أن يكون املقصود عند سيبويه يف 

هورة أحد هذين الصوتني ، وكيفما كان أمر هذه القاف فهي صوت انفجاري 2"وصف القاف ا
ا على الوصفتواس.. يتداخل يف الوصف مع أصوات اجليم والكاف وغريمها احلديث ال  قبال صو

  .نوا خمرجها وبانوا عن هيئتهاقإال عند علماء القراءة الذين أت يكون
األصوات = ومما يليك من الحنك + من أسفل اللسان وأدنى إلى مقدم الفم : ك-5

مؤخر = الطبق اللين مع مؤخر اللسان = أصوات أقصى الحنك ) = الطبق اللين(الطبقية 
  .g(3=ك (الطبقي ) اللسان والحلق

  .4مهموس مرقق) شديد(انفجاري ) حنكي قصي(صوت طبقي =  ك
اتصال مؤخر اللسان "قي ذلك الذي ينتج فيه الصوت عند ونقصد باحلرف ذي املخرج الطب

صوت الكاف الطبقي ، ويضم هذا املخرج 5"بالطبق وهو اجلزء الرخو الذي يف مؤخرة سقف الفم
ك األوتار الصوتية، مثّ يسلك طريقه اندفاع اهلواء من الرئتني مارا ب"الذي ينتج عند  احلنجرة فال حيرّ

بق الّلني(إىل احللق والتجويف الفمي إىل نقطة اتصال أقصى اللسان بأقصى احلنك األعلى  ، 6")الّط
وقد سبقت اإلشارة إىل العالقة بني صويت الكاف والقاف، والذي جيب تذاكره أن تقسيم ابن سنان 

ا رأيناه عن ابن ج ين ومن قبله سيبويه، وهو تقسيم ينهض يف عمومه على ما صاغه ال خيتلف عمّ
                                                             

 .52مدخل إىل علم اللغة، حممود فهمي حجازي، ص  1
 .52املرجع نفسه، ص  2
ابن جين، سر صناعة اإلعراب، وينظر، ، 433، ص اجلزء الرابعسيبويه، الكتاب، وينظر، ، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3

إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص ظر، وين، 178عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص وينظر، ، 47، ص اجلزء األول
 .318أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص وينظر، ، 81

 .178عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص ينظر،  4
 .85متام حسان، مناهج البحث يف اللغة، ص  5
 .178عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  6
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اخلليل بن أمحد اعتمادا على جهاز النطق، فالذي ينظر يالحظ حرصه على تقدمي حرف القاف 
وال شّك يف "روف ويوافقه يف ذكر املخارج على الكاف، وهذا ما خيالف وضع سيبويه يف ترتيب احل

خلليل بن امحد، وابن جين كان أكثر دقة، ذلك أن خمرج القاف أن ما قام به ابن سنان ومن قبله ا
اللهوي أسبق من خمرج الكاف الطبقي، حبسب الرتتيب التصاعدي الذي التزمه هؤالء العلماء 

، واملتأمل يف صفحات الكتب جيد أن من أسباب هذا التقدمي والتأخري الذي اعتمده 1"للمخارج
ا يثبته علم اللغة احلديث يف جماالته الصوتية، فتقسيم ابن اللغويون القدماء والذي يتعارض مع م

سنان لألصوات يف الرتتيب يتوافق مع وضع ابن جين نقال عن وضع اخلليل، ومن الواضح أنه ترتيب 
ما من خمرج صويت واحد متعاقب ، وليس من 2خيتلف عن وصف سيبويه إّال أن ذلك ال ينفي كو

ز الواحد أمر يكون للعناية واالهتمام فقط، الصحة االعتقاد بأن تقدمي الصوت  ّ يف املخرج أو احلي
فمن غري املعقول أن يغري أحدهم موضع احلرف دون أن تكون له عالقة مبا قبله أو مبا بعده من 
حيث الصوت واملخرج والصفة، وإن زعم البعض أن تعاقب احلروف يف الرتتيب الصويت لألصوات  

يه يقّدم الكاف على القاف خمالفا بذلك ترتيب اخلليل كذلك، فما األمر الذي جعل سيبو 
ا  ألصواته، ز واحد، ولذلك ال ضري يف ضري جعل "واحتجوا بأن ذلك دليل على أ ّ عندهم يف حي
ما من مكان واحد - أيا كان–أحدها  ، وإن صّح 3"قبل اآلخر، ال ألنه قبله يف اخلروج، ولكن أل

ختالف يف هذا التقدمي والتأخري عندمها فإن تعليل عدم بأنه ال ا -زيادة على ذلك–قول بعضهم 
  :قبول ذلك ما يلي

ومرة ) القاف مث الكاف(اختالف الطبعات يف صحة وصف الرتتيب املنسوب لسيبويه فمرة *
  .4العكس
اختالف مكان الرتتيب ال يعين انتفاء االختالف احلاصل بني معطيات الدرسني القدمي *

ر قدميا، ومهموس يف الوصف احلديث، وقد سبقت اإلشارة إىل رأي واحلديث، فالقاف حرف جمهو 
ز التشابه احلاصل بني أصوات الكاف والقاف واجليم القاهرية اليت  ّ الدكتور كمال بشر الذي مي

                                                             
 .93، ص يف الرتاث البالغي العريب حىت القرن اخلامس اهلجري الدرس الصويت عالية حممود ياسني، 1
 .186ينظر، مبارك حممود عبد اهللا، أصوات العربية من الرتتيب األجبدي إىل الرتتيب الصويت، ص  2
 .186، املرجع نفسه 3
 .46، 45، ص اجلزء األولجين، سر صناعة اإلعراب، ينظر، ابن  4
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هور منه إىل بيان الفرق يف خمارج هذه  تشبههما، إال أّن تفسريه كان أقرب إىل وصف احلرف ا
  . القدمية هو أقرب التوصيفات للصحة، لكن وصفه للقاف 1األصوات

عة يف االئتالف الصويت عدم إمكانية التشابه التام بني هذه األصوات، الذي ينتج قطي*
فالقاف والكاف ال جيتمعان يف كلمة واحدة، إال أن تكون الكلمة معربة من كالم "اإلفرادي 

وال تأتلف (...) ف معربة واجليم ال تأتلف معهما يف شيء من احلروف إال يف أحر (...) العجم
، وقد بدا بعد هذا أن صوت القاف مهموس يف الدرس احلديث، 2"...القاف واجليم إال يف جلق

وهذا املوقع إمنا "سبتها إىل أقصى احلنك أو اللسان وأن عدم نسبة ابن سنان القاف إىل اللهاة ون
كاف راجع لتأثره بآراء الذي هو يف عّد الدرس احلديث خمرج ال 3"ال القاف) اجلاف(يناسب 

ال ) اجلاف(سيبويه وابن جين الذين عاملوها معاملة اجلاف الفارسية فهذا املوقع إمنا يناسب 
  .4القاف
الطبق (األصوات الغارية = من وسط اللسان بينه وبين الحنك األعلى : مخرج-6

  .5الغار مع مقدم اللسان= أصوات وسط الحنك ) = الصلب وسط الحنك
عند ابن سنان، وهي كذلك عند ) اجليم والشني والياء(ويت صف هذا املخرج الحرو  وتشتمل

فمن الدارسني من جعل املخرج ، الدرس احلديث فيختلف أمرها قليالسيبويه وابن جين، أما يف 
ثالثة أحياز، ومنهم من اعتّد حبريف اجليم والشني وأخرج الياء باعتبارها حرفا صائتا يعرض له من 

ا فوصفوا االزدواج مع  الصوامت ما يغين عن ذكره يف املخارج، ومنهم من توّسط يف األخذ 
ا كالتايل)نصف حركة(الشني واجليم والياء: أصوات هذا املخرج   :6، وميكن وصف صفا

  .جمهور مرقق) وسط احلنك مركب انفجاري احتكاكي(صوت غاري =  ج
                                                             

مبارك حممود عبد اهللا، أصوات العربية من الرتتيب األجبدي إىل الرتتيب ، وينظر، 82يس، األصوات اللغوية، ص ينظر، إبراهيم أن 1
 .187الصويت، ص 

 .43اخلليل بن أمحد، كتاب العني، اجلزء األول، ص  2
 .394ص م، 2005، )د، ط(دار غريب، القاهرة، كمال بشر، التفكري اللغوي بني القدمي واجلديد،   3
 .394ص املرجع نفسه، نظر، ي 4
عبد القادر عبد اجلليل، وينظر، ، 47، ص 1ابن جين، سر صناعة اإلعراب، جوينظر، ، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  5

أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، وينظر، ، 81إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص  وينظر، ،175األصوات اللغوية، ص 
 .319، 318ص 

  .190، وينظر، كمال بشر، علم األصوات، ص 176، 175عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص ظر، ين 6
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  .مهموس مرقق) رخو(صوت غاري احتكاكي =  ش
ة أو صوت صوت انتق=  ي ايل صامت أو نصف حركة أو شبه صوت لّني أو نصف عّل

  ).خيرج من وسط احلنك(صائت طويل غاري جمهور 
رف الشني الغاري نظري يف العربية، إال ما حيدث من تداخل وجماورة مع األصوات حلوليس 

اورة هلا، فتصبح الشني جمهورة بسبب ذاك التجاور هورة ا اور هذين ، مثل ما حيدث يف جت1ا
وهذا ما صنّفه ابن سنان ضمن احلروف املستحسنة يف ) ش، ج(الصوتني الغاريني على الرتتيب 

  .العربية
أما اجليم فقد اختلط أمر وصفها على الدارسني عموما، بسبب التطور الذي حلقها، وبسبب 

ويتّخذ  لصوتيني،هل العربية، فاجليم صوت يتشّكل بوقوع االهتزاز يف الوترين اأاختالف نطقها عند 
 .ات الكافصو أأشكاال صوتية تتقارب مع 

ا املعاجلة اخلاصة باعتبارها شبيهة  وتعترب الياء إحدى أصوات العربية اليت تستحق مع مثيال
تشتمل يف النطق "، فالياء 2بأصوات اللني كما افرتض ذلك أصحاب الصوت يف الدرس احلديث

أما إذا نظر إىل موضع اللسان معها فهي أقرب شبها . ا على حفيف، ميكن أن تعّد صوتا ساكنا
، فأصوات الّلني 3"، هلذا اصطلح احملدثون على تسمية الياء بشبه صوت اللني)i(بصوت اللني 

إىل ..) اليمن، السري(حمصورة يف استعماالت العربية ومنها الياء اليت خترج من األداء الصامت مثل 
اضع الكالم وطريقة وقعها على السمع، ولذلك يؤّكد الدرس حسب مو ..) املسري(األداء الصائت 

  .4احلديث كثريا من االنطباق مع فرض القدامى يف وصف صوت الياء خاصة يف حتديدهم للمخرج
األصوات = ض = من أّول حافة اللسان وما يليها من األضراس = الضاد : مخرج-7

  .5ن واللثة مع حّد اللسان وطرفهسنااأل= وي األسنانيمالصوت الف= اللثوية  -األسنانية

                                                             
 .75، وينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 51ينظر، رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة، ص  1
 .43ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص  2
 .43املرجع نفسه، ص  3
 .44ينظر، املرجع نفسه، ص  4
ابن جين، سر صناعة اإلعراب، وينظر، ، 433، ص اجلزء الرابعسيبويه، الكتاب، وينظر، ، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  5

إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص وينظر، ، 164عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص وينظر،، 47، ص اجلزء األول
 .316أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  وينظر، ،48، 47
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موعة الصوتية  عند ابن سنان حرف الضاد وحده، وعلى ذلك اتفق القدامى يف  وتضم هذه ا
نا هو صوت الضاد الذي جعله ابن  طرحهم، بينما هي عند احملدثني سباعية األصوات، وما يهمّ

عربية تعقيدا يف بيان خمرجه سنان ذا خمرج أسناين، واحلقيقة أن هذا الصوت يعّد أكثر أصوات ال
مفخم جمهور، وهي الصوت الذي ) شديد(وذكر صفاته، فالضاد صوت أسناين لثوي انفجاري 

يناظر صوت الطاء املهموسة املفخمة اليت جيتمع معها يف املخرج الواحد، هذا على حّد وصف 
ا صوت"، أما البعض اآلخر فقد عّدها 1البعض شديد جمهور مفخم،  املقابل املفّخم للدال، أي أ

ا الدال مع فارق واحد هو ارتفاع مؤخرة اللسان حنو الّطبق يف  ينطق بنفس الطريقة اليت تنطق 
، وبناء على الوصفني 2"النّطق بصوت الضاد، وعلى هذا فالضاد يف العربية هي املقابل املطبق للدال

ا من صويت الدال والطاء تتبّني حرية الدارسني  يف وصفها، فهي صوت مفقود للضاد يف قرب صو
  .يف هيئته ضمن عربية اليوم

  .لثوي انفجاري شديد مجهور مرقق - صوت أسناني= د 
  .لثوي انفجاري شديد مجهور مفخم -صوت أسناني= ض
  .لثوي انفجاري شديد مهموس مفخم مطبق -صوت أسناني= ط

ة هذا احلرف وقد اكتفى ابن سنان باإلشارة إىل خمرج هذا احلرف فقط، دون أن يبّني  ّ  أمهي
وموقعه يف ترتيب حروف العربية، والذي ميعن النظر يالحظ أن ابن سنان قد اعتمد ترتيب سيبويه 

، أو يف )ج، ش، ي(هلذا احلرف سواء يف تصنيف حروف العربية عندما جعله مقدما على حروف 
احلنكية يف - صوات الغاريةإعادة هيئة الرتتيب كما تبنّاها ابن جين يف املخارج فكانت الضاد بعد األ

واحلقيقة أن عّد ابن سنان خمرج . الرتتيب، خمالفا بذلك ترتيب ابن جين الذي أّخر الضاد بعد الياء
الضاد بعد الياء وقبل الالم أمر تستنكره الدراسات احلديثة اليت جعلت تصنيفها مع حروف التاء 

البداية حيث كان حرف الضاد تاليا  والدال والطاء، وقد خالف هو نفسه الرتتيب الذي وصفه يف
  .حلرف الكاف وقبل حرف اجليم، على عكس ما نالحظه يف ترتيب املخارج

ويبقى هذا الصوت من أصعب احلروف اليت وصفها أهل اللغة والصوت والتجويد، والدليل  
ر صورة الضاد القدمية إّال ما يسمع من أصحاب التجو  يد على ذلك عدم قدرة احملدثني على تصوّ

                                                             
 .317، 316ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  1
 .46رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة، ص  2
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فمع الصورة اليت وصفها أولئك العلماء، حتّس بصعوبة بالغة يف التّطبيق الصويت اإلنتاجي "والقراءة ، 
  .1"لصوت الضاد القدمية، مبا متتلكه من خصائص وميزات، إّال بعد الدربة واملران املستمرين

على وبين ما يليها من الحنك األ من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه بينها-8
  .2اللثة مع طرف اللسان= الذلقية األصوات = األصوات اللثوية ) = ل(

يتفق القدامى واحملدثون على وضع هذا الصوت يف حماهلا، فحىت إن اختلفت تسميات خمارجها 
فإن وصف أداء احلرف فيها واحد، وهي أصوات جعلها ابن سنان خاصة مبخرج الالم فقط، جريا 

أسقطت يف طبعة سيبويه، أما احملدثون فقد مجعوا صوت الالم مع على وضع ابن جين، بينما 
ت، (ومن الباحثني من يضيف هلا حروف . أصوات أخرى يف هذا املخرج وهي الالم والنون والراء

  .باعتبارها أصواتا ترتكز على مقّدمة اللسان واألسنان واللثة وجوانب الفم3)د، ض، س، ص، ز ،طـ
عن طرح القدامى بل لقد جعل لكل حرف من احلروف اللثوية خمرجا وابن سنان مل يبتعد كثريا 

صوتيا خاصا كما فعل سيبويه وابن جين، فمخرج النون ينتج من طرف اللسان بينه وبني ما فوق 
ا أدخل يف ظهر اللسان   .4الثنايا، أما الراء فتصدر عن خمرج النون أيضا غري أ

فهذا يف نظره " ذلقية"هلذه األصوات الثالثة وقد أثىن إبراهيم أنيس على القدامى عّدهم 
ا كان هذا االسم، "إحساس واع  ّ بالعالقة الصوتية بني هذه األصوات، فجمعوها حتت اسم واحد أي

، 5"وكذلك احملدثون من علماء األصوات اللغوية، يرون وجه شبه كبري بني هذه األصوات الثالثة
ا ومجيعها جمهورة تتوسط بني الّشدة واالشرتاك يف هذه األصوات بّني يف قرب خمارج ها وصفا

لكن . والرخاوة، والتفخيم والرتقيق على حسب ما نّصت عليه أقوال الدارسني وأصحاب القراءات
على الرغم من وصف احملدثني هلذه األصوات بالتشابه إال أن تقسيم ابن سنان ومن سبقه هلا على 

                                                             
 .167عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  1
ابن جين، سر صناعة اإلعراب،  وينظر، ،433، ص اجلزء الرابعاب، سيبويه، الكتوينظر، ، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2

إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص  وينظر، ،173عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص وينظر، ، 47، ص اجلزء األول
، 266ة معناها ومبناها، ص متام حسان، اللغة العربيوينظر، ، 316أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص وينظر، ، 63

 .187، 186كمال بشر، علم األصوات، ص وينظر،  
 .83، 82ينظر، أمحد زرقة، أسرار احلروف، ص  3
، وينظر، ابن جين، سر صناعة 433، وينظر، سيبويه، الكتاب، اجلزء األول، ص 55ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4

 .47اإلعراب، اجلزء األول، ص 
 .63، األصوات اللغوية، ص إبراهيم أنيس 5
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 ذلك اختالف الرتتيب عندهم من التصنيف األول عّد خمارج يوحي بفكرة الفصل بينها، يضاف إىل
إىل املخارج، ففي البداية كان الرتتيب بداية بالالم مث الراء مث النون، أما يف املخارج فقد تبّدل إىل 
البدء بالالم مث النون مث الراء، فاحلفاظ على رتبة الالم والتغيري يف رتبة احلرفني اآلخرين يستدعي 

فحينما تابع ابن سنان وصف هذه األصوات متثّل له . يت أّدت إىل ذلكالبحث يف األسباب ال
ترتيب فونولوجي يعتمد على ذكر كل صوت من الثالثة يف خمرج خاص، وعلى الرغم من كون الالم 
حرفا أصليا يكون مفخما تارة ومرققا تارة أخرى، أي تتعّدد تنوعاته الصوتية حسب الوضع اللغوي، 

أصل وفرع كما حدث مع صوت النون األصلية والنون املخففة الختالف  إال أنه مل يقّسم إىل
املخارج الضابطة لذلك، فهو من أوسع حروف العربية خمرجا عند ابن سنان، وقد أضاف ابن جين 

من بينها وبني ما يليها من احلنك األعلى، مما فويق الضاحك والناب : "يف بيان خمرجها قائال
أي " األصوات البينية"وهو األمر الذي دعا إىل تسمية هذه األصوات بــ1،"لالموالرباعية والثنية خمرج ا

  . 2اليت تتوسط بني الصفات كالشدة والرخاوة
جتاوز ما وقع "وقد أحسن ابن سنان عندما اتّبع مذهب سيبويه يف ترتيب هذه األصوات حيث 

وقد وافقه  ) الذال والثاء والضاد(ّخر وأ) الالم، والراء، والنون(فيه اخلليل من أخطاء فقد قّدم سيبويه 
، وهذا دليل على حسن تقدير 3)كل من جاء بعده يف هذا القدماء واحملدثون من علماء األصوات

العلماء ملخرج هذه األصوات قدميا، فكالمهم ّ يدّل على أن خمرج هذه األصوات واحد من حيث 
ا من اللسان ووضع اللسان منها من موقعها من اللثة مع األسنان، غري أن االختالف يف موضعه

، وبذلك يكون ابن سنان قد حافظ على مجلة 4"حيث املساحة املستخدمة منه يف أثناء نطقها
  .سيبويه وابن جين يف وصف هذين الصوتني

أما فكرة تقدمي ابن سنان النون على الراء يف وصف املخارج مع أنه كان قد أّخرها يف ترتيب 
ة واستدركوا  سلسلة احلروف اهلجائية فيمكن تفسريها بأن القدامى قد راعوا قرب املخارج املتشا

بوها على الراء وهذا السلوك األخري أدّق إذ الوصف املذكور هنا " القرب الشديد بني النون والالم فقرّ

                                                             
 .47ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء األول، ص  1
 .206كمال بشر، األصوات اللغوية، ص ينظر،   2
 .199حممود مبارك عبد اهللا، أصوات العربية من الرتتيب األجبدي إىل الرتتيب الصويت، ص  3
 .199املرجع نفسه، ص  4
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أن تكون النون (، وحنسب أ الدكتور كمال بشر قصد 1"يناسب أن تكون النون بعد الراء ال قبلها
ألنه كان قد أشاد بتقدمي ابن جين للنون يف املخارج، إضافة إىل قرب خمرج النون ) اء ال بعدهاقبل الر 

سع يف املخرج فقط   :2من الالم اليت قبله؛ فكال املخرجني واحد والفرق الوحيد بينهما ضرب من التوّ
صامت /صوت لثوي جانبي متوسط بين الشدة والرخاوة مجهور ومفخم ومرقق= ل 
  .منحرف
  .صامت أغن/صوت لثوي أنفي متوسط بين الشدة والرخاوة مجهور ومرقق =ن 
صامت /صوت لثوي مكرر متوسط بين الشدة والرخاوة مجهور ومفخم ومرقق=  ر 

  .مكرر
ا صوتا مكررا خيتلف يف بعض صفاته عن احلرفني اآلخرين فهو حيتاج فالراء  زيادة على كو

  .جهدا كبريا يف النطق
= األصوات االسنانية اللثوية ) = ط، ت، د(ان وأصول الثنايا مما بين طرف اللس-9

  .3أصوات األسنان واللثة مع حّد اللسان وطرفه= = األصوات الشفوية األسنانية 
موعة الكربى من األصوات املتقاربة (وجتتمع هذه األصوات مع ما يسميه احملدثون  با

، وهذه األصوات )ز، س، ص، ض(رى ، وتتداخل أصوات هذا املخرج مع أصوات أخ4)املخارج
  ).مطبق(مهموس مفخم ) شديد(صوت أسناني لثوي انفجاري = ط : هي

  .مجهور مفخم) شديد(صوت أسناني لثوي انفجاري = د 
  .مهموس مرقق) شديد(صوت أسناني لثوي انفجاري =  ت

                                                             
 .178كمال بشر، األصوات اللغوية، ص  1
مقدمة -حممود السعران، علم اللغة العام ، وينظر175، 174، 173ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  2

 .169، 168ص  ،)د، ت(، )د،ط(، دار النهضة العربية، بريوت، - للقارئ العريب
ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ظر، وين، 433، ص اجلزء الرابعسيبويه، الكتاب، وينظر، ، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3
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ألصوات واملالحظ أن ابن سنان قد حافظ على عبارة سيبويه وابن جين عند ذكر خمارج هذه ا
، إال أنه خالف ذلك عند بيان خمارجها يف الرتتيب، فقّدم التاء )ط، د، ت(على الرتتيب فكانت 

على الدال، وال تعليل واضح هلذا التقدمي سوى حماولة ابن سنان تقدمي حرف التاء بعد الطاء سوى 
عدم تفسريه لكل  إدراكه ملا أثبته الدرس احلديث اآلن من ان التاء هي النظري املطبق للطاء لكن

ذلك يبقي األمر مبهما، فاألصل الذي أثبتته الدراسات احلديثة مجع هذا املخرج لعّدة أصوات هي 
وذلك الشرتاكها يف خمارج  1)ذ، ث، ظ، د، ض، ت، ط، ل، ن، ر، ي، ز، س، ص(يف عمومها 

موعة الكربى لألصوات املتقاربة املخارج كما وصفها إب راهيم أنيس، وهي األسنان واللثة، وهي ا
أكثر عددا مما ذكرنا عند كثري من الباحثني، حيث يبلغ عدد أصوات هذا املخرج عموما مثانية عشر 

  .2صوتا، بينما تقسم البقية إىل سبعة من احللق، وأربعة من الشفتني، وواحد من اخليشوم
فرعية غري واألمر الذي جعل علماء العربية يصنفون الطاء الشبيهة بالتاء من احلروف ال

يف العربية يؤكد على تصنيف ابن سنان فالدال والتاء ) د، ت(املستحسنة ، وما يثبته تقارب صويت 
، 3أختان صوتيا يفرق بينهما اجلهر واهلمس، والتاء والطاء أختان أيضا يفرق بينهما الرتقيق والتفخيم

جيز إدغام كلّ منهما يف  وال احتمال نقيمه على تقدمي ابن سنان للتاء على الدال، فهما صوتان
  ).نظري الدال+ التاء+الطاء نظري . (اآلخر

= اللثوية  –األصوات األسنانية ) ص، ز، س(مما بين الثنايا وطرف اللسان -10
أصوات األسنان واللثة مع حّد = األصوات الشفوية االسنانية، المخرج األسناني اللثوي 

   .4)يةر استمرا(اللسان وطرفه 
ا عند ابن سنتوافق ترتيب  ان مع سيبويه وابن جين يف الرتتيب خمارج هذه احلروف وأصوا

يل، واملالحظ أن أ واحدا، وفيه جتتمع خمارج اللسان صحاب الدرس القدمي قد خصصوا هلا خمرجا األوّ

                                                             
 .47، ص إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية 1
جدار للكتاب ، - الفونولوجيأبعاد التصنيف الفونيتيقي ومناذج التنظري– ينظر، مصطفى بوعناين، يف الصوتيات العربية والغربية 2

 .58ص م، 2000، )د، ط(العاملي للنشر والتوزيع، األردن، 
 .316ينظر، أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  3
، ص اجلزء األول، ابن جين، سر صناعة اإلعراب، 433، ص اجلزء الرابع، سيبويه، الكتاب، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4

، كمال بشر، علم األصوات، ص وينظر، 164، 163، 160لقادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص ، وينظر، عبد ا47
 .73، 47نيس، األصوات اللغوية، ص ، وينظر، إبراهيم أ266متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص وينظر، ، 187
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أو كما يسميها أصحاب الدرس احلديث ) حروف الصفري(سنان واللثة وتسمى هذه األصوات واأل
ا مع ، demtal 1نية األصوات الّس  وجاءت جمتمعة يف خمرج واحد نظرا لتوافق كثري من صفا

فبني الصاد والزاي والسني من الشبه ما بني الطاء والدال والتاء، فهي من خمرج "بعضها البعض 
هور للسني، أما الصاد فال ختتلف عن السني إال يف كونه حرفا مطبقا  واحد والزاي فيها هو النظري ا

  :، وميكن وصفها كالتايل2"س فيها إطباقوالسني لي
  .مفخم مهموس) رخو(صوت أسناين لثوي احتكاكي = ص
  .مفخم مجهور) رخو(صوت أسناين لثوي احتكاكي = ز

  .مرقق مهموس) رخو(صوت أسناين لثوي احتكاكي = س
لكن الناظر يف ترتيب املخارج جيد اختالفا بني وصف ابن سنان وابن جين عنه عند سيبويه 

، وليس من سبب يدعو إىل خمالفة الرتتيب )ص، ز، س(وهي عندمها ) ز، س، ص(ي جيعلها الذ
  :3يف هذه األصوات سوى أحد أمرين

  .أن يكون ذلك من عمل النّساخ: األّول"-
أن يكون سيبويه او ابن جين قد أحّس بأّن الثالثة من خمرج واحد ال يتقّدم أي منها : الثاني-

ا جمهورة والسني مهموس على اآلخرين، والفرق بين هما يف الصفة، فالزاي من خمرج السني إّال أ
ا ختتلف عن السني باإلطباق، فلم يبال التقدمي  والصاد من خمرج السني وهي مهموسة أيضا إال أ

ولعل هذا األمر هو ما دفع بابن سنان إىل احملافظة على ترتيب ابن جين . 4"والتّأخري بينهما لذلك
م من اختالفهما مع ترتيب سيبويه، ألن االختالف بينها ال يكاد يكون ذا تأثري نظرا هلا على الرغ

للتقارب احلاصل بينها وال إثبات أكثر هلذا من جتاوز حدوث اإلدغام يف أصوات أطراف اللسان 
والثنايا ألن البيان فيها أحسن على الرغم من كثرته واّطراده خاصة مع أصوات الزاي والسني 

  .5وهو ما نّص عليه كثري من دارسيها قدميا وحديثاوالصاد، 

                                                             
 .187ينظر، كمال بشر، علم األصوات، ص  1
 .310للهجية والصوتية، ص حسام النعيمي، الدراسات ا 2
 .301ص املرجع نفسه،  3
 .301املرجع نفسه، ص  4
 .289، وينظر، متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 463، 462ينظر، سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص  5
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= صوات األسنانية األ) = ث، ذ ظ،(مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا -11
  .1سنان مع حّد اللسانمخرج األ= المخرج األسناني= األصوات الشفوية األسنانية 

قبله سيبويه خمالفني اعتمد ابن سنان هذه التسمية ملخرج احلروف الثالثة، كما فعل ابن جين و 
بذلك تسميتها باملخرج اللثوي كما فعل اخلليل، وهي تسمية القت إنكارا كبريا لدى أصحاب 
الدرس الصويت احلديث الذين تعّجبوا من رّد هذه احلروف إىل خمرج اللثة وتعجبوا من وصفها 

ا ليست بذات عالقة ال باحلرف أو صوته وهيئته، وصفات هذه األصو 2بذلك ات عند العلماء ، كو
  :احملدثني كالتايل

  .مطبق مجهور مفّخم) رخو(صوت أسناني احتكاكي = ظ
  .مهموس مرقق) رخو(صوت أسناني احتكاكي = ث
  .مجهور مرقق) رخو(صوت أسناني احتكاكي = ذ

ويتفق الوصف القدمي هلذه املخارج مع الوصف احلديث، واملالحظة اليت نقيمها على هذا هي 
ز الواحد من املخرج، كتقدمي الثاء على الذال، وتقّدم  خمالفة ابن سنان ّ للرتتيب الصويت داخل احلي

ا، وإن كان  3صوت الظاء عليهما التصافه خباصية اإلطباق وال عالقة لذلك مبخارج احلروف وأصوا
هذا الرتتيب يدخل يف وصف أصول اإلدغام اليت وّضحها علماء العربية فتقبلوا منها ما وافق القياس 
ورّدوا ما خالف ذلك، ولو ّمتت معاجلة فكرة الرتتيب على وصف اإلدغام املستعمل واملستقبح يف 
لون، وسنورد هذا الرتتيب  لغة العربية النتهى بنا األمر إىل ترتيبه على حنو خيالف ما وضعه األوّ

  :استنادا على ما وضحه سيبويه قدميا ومتام حسان حديثا ويكون ذلك على النحو التايل
  :إدغام حروف الفم األسنانية

  .احفظ ذلك: ليس أصال يف اإلدغام، مثال)......- (ّذ = ذ +ظ
: ،أصل يف اإلدغام حلدوث التماثل بني الصوتني املتجاورين خمرجا وصفة، مثل(+)ّظ = ظ +ذ

  خذ ظاملا
                                                             

، ص اجلزء األولة اإلعراب، ، ابن جين، سر صناع433، ص اجلزء الرابع، سيبويه، الكتاب، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1
وينظر، ، 188كمال بشر، علم األصوات، ص   وينظر، ،160، 159، وينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص 47

  .48، 47أنيس، األصوات اللغوية، ص ، وينظر، إبراهيم 266متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 
 .44لغة، ص ، وينظر، رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم ال47وات اللغوية، ص ينظر، إبراهيم أنيس، األص 2
 .310، وينظر، حسام النعيمي، الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جين، ص 184ينظر، حممود السعران، علم اللغة، ص  3
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احفظ : ليس اصال ألنه إجحاف لإلطباق املوجود يف الظاء، مثل)..... -(ّث = ث +ظ
  .ابعث ظاملا:  أصل يف اإلدغام ، يؤثر القوي يف الضعيف، مثل(+)....ّظ = ظ +ث   .   ثابتا

  .ابعث ذلك: أصل يف اإلدغام ، يؤثر القوي يف الضعيف، مثل(+)....ّذ = ذ +ث
  .خذ ثابتا: على غري أصل اإلدغام، مثل).... -(ّث = ث +ذ

، )ث، ذ: (عالقات فقط وهيوبذلك ميكن اعتماد الرتتيب املقبول يف لغة العربية يف ثالث 
، )ذ، ث(، )ظ، ذ: (، وما ال يقبل يكون حبدوث ثالث عالقات عكسية وهي)ث، ظ(، )ذ، ظ(
  ).ظ، ث(

األصوات الشفوية األسنانية ) = ف(من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا -12
  .1الشفة السفلى مع األسنان العليا= 

وينتج عن طريق مالمسة الشفة السفلى ) "فاء(يسمى الصوت الصادر عن هذا املخرج 
وليس هلذا . 2")استمراري(لألسنان العليا بصورة تسمح مبرور اهلواء ولكن مع حدوث احتكاك 

يف اللغات األخرى بعيد عن ) V(الصوت نظري يف العربية أو يف غريها من اللغات، فحىت صوت 
ّسه، بين ما تعّد الفاء صوتا أسنانيا شفويا صفات هذا املخرج وحرفه بسبب اجلهر الذي يتلب

ظ، (، وقد ذكره ابن سنان بعد وصف خمارج األصوات األسنانية 3مهموسا مرققا) رخوا(احتكاكيا 
  .، ويتفق يف ذلك مع علماء الصوت والقراءة والتجويد قدميهم وحديثهم)ث، ذ
  
  
  
  

                                                             
اجلزء ن جين، سر صناعة اإلعراب، ، اب433، ص اجلزء الرابعسيبويه، الكتاب، وينظر، ، 55ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1

، 188كمال بشر، علم األصوات، ص وينظر،  ، 158، وينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص 47، ص األول
أمحد خمتار وينظر، ، 47، وينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 266متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص وينظر، 

 .316دراسة الصوت اللغوي، ص  عمر،
 .315أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  2
 .158عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص ينظر،  3
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  .1الشفتان= األصوات الشفوية ) = ب، م، و(من بين الشفتين -13
ن هذا املخرج األحرف الشفوية، إال أن التصنيف كان خمتلفا عن القدامى الذين وتنتج ع

إىل احملدثني الذين أخرجوا حرف الواو منها باعتباره صوتا صائتا، إال ) ب، م، و(جعلوها ثالثة هي 
-semiصوت انتقايل صامت أو نصف حركة "أن بعضهم صنفه يف املخارج الشفوية ألنه 

vowel أو نصف علة، أو صوت صائت قصري أو طويل خيرج من أقصى أو شبه صوت لني 
اللسان شفوي جمهور ذو طبيعة مزدوجة، له قابلية التحول إىل صوت صائت خالص ممتد ينتج من 

، ولكن ابن سنان من الذين عّدوا هذا 2"أقصى اللسان حني يقرتب من أقصى احلنك األعلى
وهذا ال يعين عدم عّده من الصوائت وإمنا إدراك  الصوت ذا خمرج شفوي يتقارب مع الباء وامليم،

منهم للوظائف الصوتية اليت يتلبسها هذا احلرف فتارة يكون صامتا وأخرى يكون صائتا مشكال 
أن "حركة مد يف احلركة، أو كما يسميها احملدثون شبه صوت لني؛ إذ ال يفرق بينها وبني الضمة إّال 

يف حالة النطق بالواو أضيق منه يف حالة النطق بالضمة  الفراغ بني أقصى اللسان وأقصى احلنك
)u ( فيسمع للواو أيضا نوع ضعيف من احلفيف جعلها أشبه باألصوات الساكنة، أما حني ينظر

، ولذلك ميكن عّد الواو حرفا u"(3(إىل موضع اللسان معها، فيمكن أن نعّدها شبه صوت لني 
  ..).روح(الصائت مثل ، و ..)واحد، واجد(مزدوجا بني الصامت مثل 

، ويف حني دّل بعض 4جمهور مرقق) شديد(أما بالنسبة للباء فهو صوت شفوي انفجاري 
يف اللغة ) p(احملدثني على أنه صوت ليس له نظري يف العربية أو غريها، جعل البعض اآلخر احلرف 

  .لفرق الوارد بني الصوتني،وهو األمر الذي مل يتقبله عديد من الباحثني ل5اإلجنليزية نظريا مهموسا هلا
  

                                                             
اجلزء ، ابن جين، سر صناعة اإلعراب، 433، ص اجلزء الرابع، سيبويه، الكتاب، 55ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1

كمال بشر، علم األصوات، ص وينظر،  ، 157، 156د القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص ، وينظر، عب48، ص األول
، 46، 45، وينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 266متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص وينظر، ، 188

 .316أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص وينظر، 
 . 159صوات اللغوية، ص اجلليل، األ عبد القادر عبد 2
 .43نيس، األصوات اللغوية، ص أإبراهيم  3
 .156عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص  4
، 156، وينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، ص 43ينظر، رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة، ص  5

 .46ص ات اللغوية، األصو وينظر، إبراهيم أنيس، 
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  :من الخياشيم مخرج النون الخفيفة-14
خري على من املالحظات اليت نقيمها على طرح ابن سنان ومن سبقه تركيزهم يف املخرج األ

، وقد سبقت اإلشارة إليها يف هذا البحث، والسؤال هنا يطرح نفسه حول السبب )النون اخلفيفة(
ا حرفا من  ا فوضعوا هلا الذي جعلهم يعتربو احلروف األصول ذات املخارج اخلاصة دون مثيال

  .خمرجا خاصا؟
جتويف واسع ": وهو) اخليشوم(النون اخلفيفة  أطلق أصحاب الصوت والتجويد على خمرج هذه

يتصل مع املخارج بفتحيت األنف، ومن الداخل بفتحة تؤدي إىل أقصى الفم حيث تطل على 
، ورّجح كثري من الدارسني أن سيبويه ومن 1"تحها وإغالقها احلنكاحلنجرة مباشرة، ويتحّكم يف ف

تبعه قد خّصصوا هذا الفراغ لصوت النون اخلفيفة الشبيهة بالغنّة، فقد سبق له حتديد احلروف 
ورموزها قبل أن يفرغ من وصف األصوات وبيان خمارجها، فاعرتض له صوت غنّة أدرجه مع حرف 

فاجتاه البحث احلديث إمنا  تالف احلاصل بني الدرسني قدميا وحديثا، وهذه زاوية تثبت االخ2النون
من األصوات إىل احلروف إذ ينظم الباحث ما لديه من أصوات جرت مالحظتها ووصفها "يكون 

ا إىل جمموعات تسمى كلّ جمموعة منها حرفا، وذلك كأن جيمع األصوات الدالة على النون  فيبو
وهذا  3""حرف النون"وات فيجعلها حتت عنوان واحد هو صمع اختالف املخارج بني هذه األ

ز عن كل وصف  ّ عكس ما درسه ابن سنان والعلماء قبله فعلى الرغم من إدراكهم لنظام صويت متي
ا خلقت مشكال صوتيا  توّصلت له اللغات األخرى، إال أّن فكرة االنطالق من احلروف إىل أصوا

يل ابن جين بعدا وظيفيا بإدراكه لعمق هذا الصوت دقة يف دراستهم، ويف هذه القضية مثّل حتل
، عكس ما تبناه ابن سنان من مصطلح 4)النون اخلفية(وصوابا حينما وصف هذه النون باسم 

فليست اخلفيفة يف ظاهر اللفظ إال "وال ريب بأن هنالك فرق بني املصطلحني ) النون اخلفيفة(
، وال 5"اخلفية اليت ختفى إذا اتبعت حروف اإلخفاءالساكنة، وهي ليست مقصودة بالغنة، إمنا هي 

ر  سيبويه وابن جين ومن تبعهم كابن -جمال للشك بوجود الفرق بني النونني فمن غري املعقول أن يقرّ
                                                             

 .46، 45عبد العزيز الصيغ، املصطلح الصويت يف الدراسات العربية، ص  1
 .46ينظر، املرجع نفسه، ص 2
 .51، 50متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  3
 .48ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ص  4
 .46عبد العزيز الصيغ، املصطلح الصويت يف الدراسات العربية، ص  5
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خمرجها األخري دون إدراك الصائت الظاهر فيها، إّال أن ابن احلاجب وابن يعيش قد اكتفيا  -سنان
ر صحة هذا املخرج وانفصاله ، وقد تعدّ 1بذكر خمرج النون فقط دت بعد ذلك التعاريف اليت تصوّ

، ومكي يف ) النشر(، وممن تتبع الظاهرة من علماء التجويد ابن اجلزري يف )النون(عن خمرج 
، وكلها تبحث يف صفة الفراغ األنفي وتتّفق مع )يف التحديد يف القرآن والتجويد(، والداين )الرعاية(

: ، ويكاد التعريفان ينطبقان مع تعريف الداين2ذي يسميه بالتّجويفمعطيات الدرس احلديث ال
  .3)واخليشوم اخلرق املنجذب إىل داخل الفم(

وهذه هي احلروف اليت ذكرها ابن سنان مع الوصف الذي أتبعها إياه، حبيث ال يكاد خيرج 
ا أقره أصحاب الدرس القدمي وما أثبته أصحاب العلم احلديث، وعلى الرغم من  توّسعه يف باب عمّ

ر الطريقة والوسيلة اليت اتّبعها فمفهوم الفصاحة حيتاج إىل مثل هذه  ّ الصوت إال أن غايته ترب
مها منها   .اإلنارات الصوتية اليت ال غىن ملتعّل

  :ا الفصل ميكن الوقوف على النتائج اآلتيةويف ختام هذ
العريب الذين  اللغويلدرس أصحاب ا مبا وضعه بعد تأثرهأن تنظري ابن سنان لألصوات كان  *

لدرس احلديث يف كثري من أبدعوا يف وضعه وشرحه، والحظنا كيف تالقت رؤاهم مع مالمح ا
  .املواضع
امر عابه عليه كثري من الدراسني، إال  ذا التنظري" سر الفصاحة"إن افتتاح ابن سنان لكتاب *

بناء اللبنية اللفظية ودراستها من  أن ذلك مل يكن عبثا فلقد أدرك عالقة اجلزء بالكل فتدرج يف
أصغر وحدة مكونة هلا، حىت ميّهد ملوضوع الفصاحة الذي يتأسس على اللفظة املفردة وانسجامها 

  .وتناسبها الصويت قبل تأليفها يف تركيب أو نّص 
قة ألهم مصادر اللغة، وإبدت أغلب آراء ابن سنان الصوتية ناجتة عن قراءة وا* ن  عية ومعمّ

  .ر يف كثري من املواضع الرأي والشرح والتعريفكان خيتص

                                                             
ابن الدرس الصويت يف شافية  هيام سليم عبد اللطيف،، وينظر، 516ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، اجلزء اخلامس، ص  1

  صاحلاجب،
 35. 
 .47ينظر، عبد العزيز الصيغ، املصطلح الصويت يف الدراسات العربية، ص  2
 .79، وينظر، أمحد زرقة، أسرار احلروف، ص 47املرجع نفسه، ص  3
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  :تمهيد
م موجهة  ال ختتلف طبيعة الصوت عن مبدأ الكالم الذي ينتج عن ذلك بعدها، فمقاصد املتكّل

 باحتاد الصوت مع احلرف وائتالفهمالغاية واحدة هدفها التواصل وإظهار املعىن، ويتحقق ذلك 
ضوابط الكالم ومقوماته، فيه ذكر نان للكالم فصال كامال وقد جعل ابن س لتحقيق عنصر الكالم،

ّن حديثه عن األصوات أ كما  مستعينا بالرؤى النحوية اليت أسهمت يف تكوين هذا العنصر،
وحنن نذكر قبل الكالم يف معىن " :يقول واحلروف  كان متهيدا لتناوله كونه انتظاما هلا يف بنية واحدة،

على أن الكالم ما انتظم  ، مثّ ندلّ (...)ات والتنبيه على حقيقتها الفصاحة نبذا من أحكام األصو 
  1"منها

ة اجلوانب اللغوية يف حتصيل أسباب  ّ ترتكز على الفصاحة عند ابن سنان فوذلك إقرار بأمهي
علم األصوات وعلم الصرف وعلم النحو (آليات لغوية يتم من خالهلا توظيف مجلة من علوم اللغة 

، فالبالغة وتكاملها فيما بينها العلوم فالفصاحة تدرك بتضافروالنقد واألدب ) لةوعلم البالغة والدال
مه وعلى العموم  ن وعلى مستواها تتوزع شروط الفصاحة.والنحو والنقد علوم ختدم الكالم ومتكّل

املغين يف أبواب العدل "تكاد تكون تلخيصا لعمل صاحب الكالم فإن جهود ابن سنان يف فصل 
لقاضي عبد اجلبار، لكنه مل يكتف بذكرها فقط بل زاد عليها الصبغة التعليلية اليت عرف ا "والتوحيد

حتقيق الفصاحة  يضبط من خالله آليات اتعليميإليها منهجا ا يف فصول الكتاب، وأضاف 
م ا لدى املتكّل   .ومقوما

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .40ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
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  :الخفاجي الكالم ومتعلقاته عند ابن سنان: أوال
، ورصد والنحوية والصرفية) املعجمية(جوانبه اللغويةبتحديد يف الكالم  حديثهابن سنان  بدأ

اآلراء فيها، فأضاف على ما ذكره أصحاب الكالم احلديث يف جوانبه النّحوية اليت توقف عندها 
ق بني 1"الكالم اسم عام يقع على القليل والكثري": النحاة، فقال ، وإمنا ذكر ابن سنان ذلك ليفرّ
  .ة وحيّدد العام واخلاص فيهماالكالم واجلمل

الكالم اسم جنس يقع على القليل والكثري، والكلم ال يكون " ):ه711ت (وذكر ابن منظور 
هذا باب علم ما الكلم : أقل من ثالث كلمات ألنه مجع كلمة مثل نبقة ونبق، وهلذا قال سيبويه

م والفعل واحلرف، فجاء مبا ال يكون االس: من العربية، ومل يقل ما الكالم ألنه أراد نفس ثالثة أشياء
، فتصريح ابن سنان على هذه الشاكلة 2"إال مجعا وترك ما ميكن أن يقع على الواحد واجلماعة

حماولة للتفرقة بني املصطلحات الواردة يف هذا الباب واليت تعاين تقاربا كبريا، وإن كانت أقواله حباجة 
يا النحوية هلذا العنصر على حنو مل يشر إليه القاضي إال أنه استغرق يف القضا ﴿،إىل تفصيل أكثر

. الذي اكتفى بربط ذلك بالكالم عند املتكلمني والرد على النحاة فقط) ه415ت(عبد اجلبار 
ل ابن سنان سبب فعل ذلك عندما حتدث يف مقدمة الكتاب فقال مني، : "وقد عّل وذلك أن املتكّل

نوا خمارج احلروف وانقسام وإن صنفوا يف األصوات وأحكامها وحقيقة ال ّ كالم ما هو؟ فلم يبي
أصنافها، وأحكام جمهورها، وأصحاب النّحو، وإن أحكموا بيان ذلك، فلم يذكروا ما أوضحه 
املتكلمون الذي هو األصل واألّس، وأهل نقد الكالم فلم يتعرضوا لشيء من مجيع ذلك، وإن كان  

يف اللغة وأشار إىل بعض آراء " الكالم والتّكليم" ، مث ناقش ابن سنان مسألة3"كالمهم كالفرع عليه
وذكر الّسريايف أنه مصدر، والصحيح أنه اسم للمصدر واملصدر التكليم قال : "النّحاة فيها كقوله

﴿": اهللا تعاىل          ﴾ "4، ولعل أبا : "مثّ بّني التعليل يف ذلك التّوجه فقال
ح يف ا الكلم فإنه اسم يدّل على اجلنس، هكذا مذهب أهل سعيد تسمّ  إيراد ذلك وقاله جمازا فأمّ

تارة باهلاء وتارة بطرحها، حنو مترة ومتر، : النّحو يف األمساء اليت يكون فيها االسم على صورتني

                                                             
   .57ن، سر الفصاحة، ص ابن سنا  1
   .366، ص )م، ه(ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر، مادة  2
   .41، 40ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
  .57ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
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على أن بعضهم قد جعل الكلم مجع كلمة، لكن األحرى على . وبسرة وبسر، وما أشبه ذلك
  .1"رناهمذهبهم ما ذك

، وإن كان لألمر للمسألة  وحسن التّعليل الذي اعتمده ّحة وصف ابن سنانفاملالحظ ص
، وموسوعية فكره يف علوم عالقة باجلوانب النحوية فهذا دليل اّطالعه على جممل اآلراء املتداولة فيها

 .العربية
الكلمات مجع كلمة و : "ويستمر اخلفاجي يف التوجيه اللغوي ملصطلحي الكالم والتّكليم فيقول

ال : تقول الرجالن ال يتكاملان يريدالعرب  وقد حكى كلمة ومجعها كلم، وروى أبو زيد أن
مان وقد استدل على أن الكالم ليس مبصدر بأن الفعل املستعمل منه إمنا هو كلمت، وفعلت . يتكّل

ها 2"ظ آخركسرت تكسريا، وال يأيت على لف:يأيت مصدره يف القياس على مثال التفعيل، حنو ، وكّل
إشارات حنوية استهلكت قبل ابن سنان املسائل الكثرية فيها، وغاية ابن سنان من ذكرها مل تقتصر 

التفرقة الضمنية بني فعل املتكلم  حنويا فقط، بل جاءت ضربا من باب على حماولة توجيهها
ا ذكر التكليم دّل على املشاركة ب ني عنصري التخاطب، واملخاطب والتفاعل احلاصل بينهما، فلمّ

  .واستدل على ذلك بلفظ اسم املصدر الذي وضحه سابقا
ومل يكتف اخلفاجي بعرض الفروقات اللغوية بني مفردات هذا الباب فقط، بل جتاوز ذلك 
للبحث عن الدالالت اليت تفتعلها يف صيغة اخلطاب، وال شك أن الكالم غري التكليم يف الداللة 

بىن هي إشارة ملعىن آخر تشحن به اللفظة فالعبارة، ويف سياق رّده على وأن الزيادة الواضحة يف امل
ذين االمسني فقال ألست تقول : مث قال فإن قلت: "أيب طالب، عّني بعض السياقات اليت تتصل 

م وإن مل يكن ما ذكره مجلة؟، قيل قال أقول م، وال أقول: ملن نطق وأظهر كلمة واحدة قد تكّل : تكّل
ن الكالم ما وقع على اجلمل من حيث ذكرت أن كالما إمنا وقع على أن يكون امسا قال كالما، أل

، وهذا من باب تفرقته بني الكالم 3"وذلك املصدر موضوع للمبالغة والتّكثري. للمصدر ونائبا عنه
 واجلملة وعدد األلفاظ الواردة فيهما، مث الدالالت املشحونة اليت تنبئ عن فعل التكثري واملبالغة يف

ولفظ كذا حيتمل . فعلت كذا وكذا: أال ترى أنك تقول: "وصف الكالم، مث أضاف على ذلك قائال

                                                             
   .57املصدر نفسه، ص   1
   .57ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2
   .59ابن سنان،سر الفصاحة، ص   3
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ة لت بتشديد العني مل يكن إال للتكثري وزال . أن يكون كثريا وأن يكون قليال، وبابه القّل وإذا قال فعّ
لفظ فعل  فإذا كان األمر على هذا وكان الكالم جاريا على. عنه معىن القلة من أجل التشديد

فحديث  1"للمبالغة وجب أن يراد به التكثري، وأقلّ أحوال التّكثري والتّكرير أن يكون واقعا على مجلة
فيه ربط بني عد األلفاظ واجلملة احلاصلة من عملية الكالم، مع إشارته إىل إمكانية  هنا بن سنانا

ابن يعيش أّن اسم الشيء  استعمال االسم بدل املصدر، والسياق وحده حيّدد ذلك، وجاء يف شرح
اه   .2قد يفيد أيضا ما يفيده مسمّ

م(التوجيه اللغوي ملصطلحي  ويف سياق فإن الفعل املستعمل : "يقول يف ذلك) الكالم والتكّل
إذا أريد التقليل كان خفيفا، وإذا أريد التكثري ثقل، كما جند : من هذا اللفظ ال يكون على وجهني
ل : قيل. مل جيئ فيه إال كلمت البتّةذلك يف ضرب وضرّب، وذلك أنه  ر أن لفظ فعّ أليس قد تقرّ

ا على حالة واحدة عندي أبلغ يف املعىن، حّىت . للتكثري والتّكرير فينبغي أن توىف حّق لفظها وكو
؛ 3"صارت عندهم لفظة ال تستعمل إال للمبالغة من حيث كان الكالم أجل ما يوصف به اإلنسان

عل اخلطايب خاصا بالّصيغة اليت خيتارها موجه اخلطاب ووفق املعاين املضمنة وبذلك يكون التوجيه للف
اته أبعادا  ّ ة تارة، ووصف الكثرة تارة أخرى، إال أن قول اخلفاجي حيمل يف طي اليت تتعلق بصفة القّل
أخرى تتوجه إىل املخاطب وقصد الكالم وتتعلق مبرتبة الفعل الكالمي وسياقه العام، فنراه مضيفا 

فالن : ويقال ألصل الدين والكالم عليه: "ما قّدمه من توجيه بعض األمثلة التقريبية فيقول على
م ا شيمة شريفة، وصفة مبالغة، ملا وصف بذلك. متكّل مثّ يقال لإلنسان الذي يورد ما تقلّ . فلوال أ
م: فقد بان مبا ذكرته موضع املبالغة يف قوهلم. هذا ليس بكالم: فائدته ستعمال ، فاال4"فالن متكّل

معناه؛ التكلم عند ابن سنان موجه لصيغة املبالغة يف وصف الفعل والداللة على  اللغوي ملصطلح
ازي يف االستعمال،  لذلك نراه يضرب أمثلة   : حنوهي قرينة باجلانب ا

ُ الطَّ وَ  حُت بَّ َص فَ :            5قول الشاعر َّ  ري   .مِ لَّ كَ تا مل

                                                             
   69.1ص  ،ابن سنان، سر الفصاحة 
ل، ص      74.2ينظر، ابن يعيش، شرح املفصل، اجلزء األوّ
   60.3ابن سنان، سر الفصاحة،  

   60.4، ص  ابن سنان، سر الفصاحة
   60.5املصدر نفسه، ص  
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ازية عن قوة فعلي الكالم والتّكلم إال إحالة الهتمام وما استعارة ابن سنان هلذه ال تعابري ا
ويكشف هذا : "العرب باالستعماالت اخلاصة للكالم بسياقاته املتنوعة، والدليل على ذلك قوله

وقال : "املعىن للمتأمل أن العرب، لشرف الكالم عندهم، وأن القليل املفيد منه عندهم كثري، يقولون
ق بالصيغ 1"ّمنا يريدون القصيدةإ". فالن يف كلمته ، فجميع األوصاف اليت يذكرها ابن سنان ال تتعّل

ق باملعاين النفسية اليت على املخاطب الوقوف عليها، ولعلّ  م بقدر ما تتعّل الصرفية اليت خيتارها املتكّل
د أنسب ما يذكر يف مقام التفرقة بني املصطلحني عند أصحاب الكالم ذلك الوصف الذي جنده عن

تعليق الكالم : أن التّكليم: الفرق بني الكالم والتّكليم: "حيث يقول) ه395ت (العسكري 
باملخاطب؛ فهو أخص من الكالم، وذلك أنه ليس كل كالم خطابا للغري، فإذا جعلت الكالم يف 

مته تكليما سواء: موضع املصدر فال فرق بينه وبني التّكليم، وذلك أن قولك مته كالم وكّل   .2"كّل
كانت إشارات ابن سنان موجهة لبيان املعاين اللغوية ملصطلح الكالم، لكنّها أنبأت يف ثناياها 

  .عن بعض وجوه الفرق اللغوي بني فعل الكالم والتّكلم، وبني الكالم واجلملة
إن املتقدمني من أهل النحو تواضعوا : "وما يضاف على تفرقته تلك رّده على قول أيب طالب

كما . مسوا اجلمل املفيدة كالما دون ما مل يفد، ال أن ذلك على سبيل التحقيق يف عرفهم على أن
م مسوا هذه احلوادث الواقعة كضرب وقتل، أفعاال ولو عدلنا إىل التحقيق ورفض عرفهم كانت . أ

م وال يقال قال  , أمساء ملا وقع من احلوادث فأما تسليمه أن كل من نطق بكلمة واحدة يقال له تكّل
واعتالله بأن كالما وقع امسا ملصدر ونائبا، وذلك املصدر موضوع للتكثري، فيجب أن يوىف  .كالما

ة يف ذلك قوله3"حقه فمن طريف ما يعتمد عليه وذلك أن التكثري موجود يف لفظ تكلم، : "، والعّل
ن وإمنا هو نائب ع. وقد أجازه مع القلة، فكيف مل جيز ذلك مع املصدر الذي ليس يف لفظ التكثري

، ويبدو أن اخلفاجي قد كان 4"فإن جاز هذا يف األصل فهو فيما ينوب أسوغ وأليق. ذلك يف لفظه

                                                             
   .62املصدر نفسه، ص  1
ق عليه حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، ال 2 ، )د، ط(م، 1997قاهرة، أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، حققه وعّل

  .35ص 
   63.3، 62ابن سنان، سر الفصاحة، ص  
   63.4املصدر نفسه، ص  



                                                                          اجيالخف الكالم عند ابن سنانو  اللغة                                           :        الفصل الثاني
 

109 
 

مبالغا يف جعل فعل التكلم مقرتنا باملبالغة والكثرة يف القول والفعل، وهذا غري حاصل يف كل 
  .1احلاالت، وإن كان صوابا اعتبار خفة الفعل أو ثقله ذات عالقة باملعىن

غريه من املصطلحات وخاصة اللغة، يعترب الفعل و ن سنان التفرقة بني الكالم حماولة ابيف و 
فالفعل الذي هو من أهم أركان الكالم "هلذه التفرقة بالنظر إىل منطق االستعمال،  ةالصيغة احملدد

وأما الكالم كاسم . يدل على احلدث وكل حدث حيصل بالضرورة يف زمان معّني ومكان معّني 
م ننيف. فهو حدث مصدر لفعل تكّل ّ ذا يفرتق الكالم كفعل . البد أن يكون له زمان ومكان معي و

ا نظام من  م وهو اللغة إذ هو أداة لتبليغ األغراض، ومبا أ وكحدث عن اجلهاز الذي يستعمله املتكّل
ا كأداة تبليغ فهي كيان جمرد لعموم استعماهل ا بل لالنتفاع  ا األدلة املتواضع عليها ال تراد لذا

ولعدم اختصاص كل عنصر فيها كأمساء األجناس واألفعال وحروف املعاين فهي صاحلة لالستعمال 
، وارتباط تأسيس اللغة بالفعل جتعله قرين احلديثة، متفاعال مع 2"يف كل مناسبة ويف أي وقت

وال ميكن فصل هذا الفعل أيضا عن الوحدة . عنصري الزمان واملكان وبقية املقومات األخرى
فاجلملة نواة كانت أم نواة وزوائد، هي وحدة خطابية ال يتجاوز النحو مستواها "كربى للخطاب ال

يف دراسة البنية كبنية مع ما تدل عليه من معان، أما اخلطاب فسنرى أنه موضوع يدخل يف جزء  
  .3"كبري من النحو وختتص به البالغة مع ذلك

  :الكالم في اصطالح ابن سنان الخفاجي: ثانيا
ى ابن سنان احلديث عن اجلانب املبع النحوي ملصطلح الكالم، انتقل إىل ذكر و  عجميد أن أ

ناه : "حّده عنده فقال ّ والكالم عندنا ما انتظم  من هذه احلروف اليت ذكرناها أو غريها على ما بي
فصاعدا وحّده ما انتظم من حرفني . من أننا ال نذكر إال حروف اللغة العربية دون غريها من اللغات
  4".من احلروف املعقولة، إذا وقع ممن تصح منه أو من قبيله اإلفادة

ق  إّن املتأمل هلذا التعريف يالحظ حرص ابن سنان على اإلملام فيه بعّدة جوانب كان قد تطرّ
  :يتهلا سابقا، وميكن حتليل هذا القول على النحو اآل

  
                                                             

   389.1ينظر، معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة، ص  
   43.2عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال، ص  
   14.3اب والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال، ص عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلط 
   57.4ابن سنان، سر الفصاحة، ص  
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  : الكالم بوصفه حروفا عربية -  أ
ق األصوات واحلروف والكالم بالدرس العريب، يقول طاملا أشار ابن سنان إىل وقعت يف  : "تعّل

، ، واألهم من ذلك إشارته إىل العالقة بني عناصر هذه 2"هكذا قالت العرب"و 1"كالم العرب
(...) احلرف يف كالم العرب، يراد به حّد الشيء وحّدته : "الثالثية حيث ذكر يف موضع سابق

يت احلروف حروفا ألن احلر  ا جهات : ف حّد منقطع الصوت، وقد قيلومسّ يت بذلك أل ا مسّ إ
، ونظرا لضرورة توافر هذه العالقة بني عناصر تكوين 3"للكالم ونواح كحروف الشيء وجهاته

ق بإنشاء ذلك،  ل ابن سنان أسباب اشرتاطه لبعض األمور اليت تتعّل احلدث اللغوي فقد عّل
  :وسنحاول تفصيل ذلك كما يلي

   :ه حروفا منتظمةالكالم بوصف - ب
ومعىن هذا أن التأليف الصويت للمكون احلريف تنبغي فيه مراعاة الرتتيب والتجاور الذي 
يستدعي احملافظة على القاعدة الزمنية اليت تكفل السالمة اللغوية، وتنتج كالما صحيحا مفيدا 

رطنا االنتظام ألنه وإمنا ش: "معقوال لدى السامع أو القارئ، ومن تعليالت اخلفاجي على ذلك قوله
ق 4"وأتى حبرف آخر مل يصح وصف فعله بأنه كالم ومضى زمانلو أيت حبرف  ، فاالنتظام مبدأ متعّل

ولعل هذا ما أشار  بالزمن الذي أشار إليه ابن سنان، واملكان والرتتيب وغريها من املبادئ عنده،
م عن خصا" فردينان دي سوسري"حديثا إليه  ئص الدليل اللغوي ومنها يف ثنائياته حينما تكّل
فإن الدوال السمعية ال " اخلاصية  ذات اخلط الطويل للدال فإذا كان " أو ما يسميه "اخلطية"مبدأ

أ وال تنتظم إال على خط طويل زماين وعناصر هذه الدوال السمعية يعقب بعضها البعض اآلخر  ّ تتهي
ن سلسلة وتتجلى ا ماثلة للعيان مما جيعلها تكوّ هذه اخلاصية على وجه املباشرة كلما  حضورا وكأ

مثلنا تلك العناصر يف الكتابة املرسومة، وكلما استبدلنا اخلط الطويل املكاين للدالالت املسطورة 
يف جعله  "دي سوسري"ويتأكد  هذا البعد اللساين عند ابن سنان مقارنة بفكر  5"بالتتايل الزمين

                                                             
   .59، ص ابن سنان، سر الفصاحة  1
   .62املصدر نفسه، ص  2

   .49املصدر نفسه، ص   3
   .57ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
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املفرد ينفصل وظيفيا عن احلرف الذي يليه، األمر الذي ف فاحلر ممثّال هليئة احلدث الكالمي االنتظام 
ال يصح يف حّقه أن يوجد دفعة واحدة إذ "يقلب صيغة النطق من الكالم إىل عدمه؛ ألن الكالم 

البد ألجزائه أن تنتظم على سلك الزمن سابقا فالحقا فتابعا، وهذا مؤداه أن أي جزء من أجزاء 
ا  سلسلة اخلطاب البد أن يكون له مع أي جزء من األجزاء الباقية عالقة زمنية هي بالضرورة إمّ

ا سالبة، فال مناص من أن يكون أحدمها إما سابقا لآلخر أو الحقا له   .1"موجبة وإمّ
ضع له،   ال ميكن فوعليه فالكالم ال يكون إال بعد أن يرتتّب يف احلدوث ليكون مفيدا ملا وُ

الزمين نظرا للعالقة الرابطة بني صورة الكالم وزمن  تصور إجناز أي فعل لغوي بعيدا عن املسار
االنتظام كما أّن حيث ال حيدث الفعل الكالمي بعيدا عن عناصر احملل واإلدراك والزمن،   ،احلدوث

املشروط يف حروف الكالم يستلزم وجود نظام متعلق باملفردات والرتاكيب الذي يكفل صحة 
 .الصناعة وجودة العبارة

  : فه حروفا معقولةالكالم بوص - ج 
ا أيضا، يقول : استأنف ابن سنان ما وضعه من شروط سابقة على احلرف فخّص الكالم 

، ويعين بذلك احلروف اليت ميكن إدراكها 2"وحّده ما انتظم من حرفني فصاعدا من احلروف املعقولة"
بعض اجلمادات  وذكرنا احلروف املعقولة ألن: " امع، وذهب إىل التّعليل فيها فقالمن طرف الس

، 3"ولكنها ال تتميز وتتفصل كتفصيل احلروف اليت ذكرناها. رمبا تقطعت على وجه يلتبس باحلروف
ق صفة التقّطع هنا مدرك ملا يقول مما يستعمل من ألفاظ فشرطها أن تكون صادرة عن عاقل ، وتتعّل

صوت بالصوت بفكرة التواصل احلاصل يف الصوت الصادر عن جهاز النطق، حىت ال يلتبس ال
األمر على السامع، ويف انتظام األصوات حتديد ملقاطع احلروف على النحو الذي وصفها ختلط في

به ابن سنان عند تعريفه للصوت يف الفصل السابق، وقد أشار صاحب املغين القاضي عبد اجلبار 
ألنه قد يكون   وإمنا مل نقتصر يف حتديد الكالم على أنه احلروف املنظومة،: "إىل ذلك قبله فقال

ه أصوات  وإمنا مل نذكر يف. كما يكون كالما إذا كان حروفا  -كالما وإن كان حرفني مجلة احلّد أّن
مقطعة، ألنه ال يكون حروفا منظومة إال وهي أصوات مقطعة، فذكر ذلك يغين عن ذكر األصوات؛ 

ال يكون كالما؛ وال وألن الكالم ال يبّني بكونه أصواتا مقطعة من غريه، ألنه قد يكون كذلك و 
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ق إذا بطريقة األداء الصويت للحروف 1"يكون حروفا منظومة دون ذكر األصوات ، فاألمر متعّل
م  وهو ما يقود إىل التحليل "والتقطع املقصود عند ابن سنان خمصوص يتشّكل مبقاصد املتكّل

صارت ألفاظا،  االستقرائي املتصاعد من اجلزء إىل الكل، ألن احلروف أصوات مفردة إذا أّلفت
نت املعاين صارت أمساء واألمساء إذا تتابعت صارت كالما، والكالم إذا ألصق  واأللفاظ إذا ضمّ

، ويف إصرار ابن سنان وتأكيده على فكرة  2"صار أقاويال، فتتكامل على هذا النمط مهجة اخلطاب
سه يف القضا م حبروف العربية بيان لتمرّ يا الصوتية وإحاطة باجلوانب التقطع الصويت الصادر عن املتكّل

إىل االختصار واإلجياز منها  قربالضرورية يف تكوينها فنراه ملما بآراء أصحاب الصوت بصورة هي أ
إىل االستفاضة يف الطرح الذي نلمحه عندهم، وما عرضه البسيط هلذين الشرطني إّال إجياز آلراء 

ق هلذه األفكار عندما ذكر ) ه428ت(ابن سينا  تعريفات الصوت واحلرف، وذكر الذي تطرّ
، 3"حبسات تامة للصوت أو اهلواء الفاعل للصوت"احلقيقة املفردة لبعض احلروف اليت تنتج عن 

تعلّق خاصة  وهذا كشف دقيق لفكرة التّقطع الّيت أشار إليها ابن سنان، مث واصل ابن سينا ذكرَ 
يف أن وجودها وحدوثها يف اآلن الفاصل  وهذه املفردة تشرتك: "الزمن باحلروف املفردة واملركبة فقال

بني زمان احلبس وزمان اإلطالق، وذلك ألن زمان احلبس التام ال ميكن أن حيدث فيه صوت 
ا ال . حادث عن اهلواء وهو املسّكن باحلبس وزمان اإلطالق ليس يسمع فيه شيء من احلروف أل

ا تشرتك يف أ(...) متتد البتة  ا متتد زمانا وتفىن مع زمان اإلطالق وأما احلروف األخرى فإ
  . 4.."التام

ومل يغفل ابن سنان وهو يشري إىل عنصر الزمن وأمهيته يف عملية الكالم اإلشارة إىل حاجة 
م إىل حسن التأليف الصويت بني الصوت واحلرف، يقول فأما الدليل على صحة هذا احلد : "املتكّل

لت صح الوصف بأنه كالم، ومىت اختلّ بعضها مل أن الشروط اليت ذكرناها فيه مىت تكام: فهو
وفيما ذكرناه تسمح، وهو قولنا لو أتى حبرف ومضى زمان وأتى حبرف آخر مل . يوصف بذلك

                                                             
   .7ص  ،3ج،-كتاب خلق القرآن–القاضي عبد اجلبار، املغين يف أبواب العدل والتوحيد   1
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، وعلى الرغم من تكراره للحدث يف هذه املسألة إال أّن ذلك قد قاده 1"يصح وصف فعله بأنه كالم
  .إىل استنتاج مسألة لغوية أخرى

لدى  ية اللغويةفالكية الكالم تستدعي استحضار العنصر الصويت وفقا لوعلى العموم فعمل
م واعتمادا على األغراض الوظيفية الواردة يف صيغة اخلطاب فـــــــ األداء الصويت للكالم أو "املتكّل

اإللقاء ليس يعين إحداث ضوضاء تلقى يف اهلواء، وإمنا هو فن يعتمد على قوائم وأسس معينة 
ة املتكلم وكيفيات تعامله مع أصوات لغته وكيفيات نظمها يف أنساق صوتية تتمثل يف شخصي

  .2"صحيحة حىت يأيت التشكيل الصويت للكالم سليما رائقا، بناء وطالء
ا اخلفاجي على صحة ما ذهب إليه قضية النطق حبرف واحد اليت  ومن القضايا اليت استدل 

وكذلك النطق حبرف : "م من حرفني فأكثر، يقولتنتفي معها صفة الكالم، فالكالم عنده ما انتظ
واحد متعذر غري ممكن إذ البد من االبتداء مبتحرك والوقوف على ساكن، وما ميكن ذلك يف أقل 

وقد . 3"من حرفني، األول منهما متحرك والثاين ساكن، وهو الذي يسميه العروضيون سببا خفيفا
وا على مثل هذا الّطرح مستدلني باألفعال ذات أثار مثل هذا التصور حفيظة كثريين آنذاك واحتج

وغريها، لكن ما عناه ابن سنان " ِف "و" عِ "و" ِق "احلرف الواحد يف العربية بصيغتها األمرية مثل
خيتلف متاما عن التّصور الذي فهمه هؤالء فهو عندما طرح ذلك مل يعنه على وجه العموم وإمنا سرد 

ق حبروف الع ربية األجبدية اليت كان قد وصفها يف الفصل السابق؛ ذلك على وجه خمصوص متعّل
ر، وله فيما أأ ،كالم" الياء"و" القاف"و" الباء"فالقول بأن حروف  ورده أئمة مر بعيد عن كلّ تصوّ

واشتهر الكالم لغة يف : "النحو مثال على ذلك، فقد أشار الرّضي إىل عدد حروف الكالم فقال
يؤثر على  ك مل يؤخذ على حممل التبين للتعريف النحوي، ومل، لكن ذل4"املركب من حرفني فصاعدا

  .املقاصد العامة هلذه املسألة النحوية

                                                             
   .58ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
هو التلونات الصوتية اليت تتمثل يف بعض : ، الطالء161، ص 2003، )د، ط(كمال بشر، فن الكالم، دار غريب، القاهرة،   2

ا أن تصنّفه على صنوفه التعبريية، وتشمل أيضاالظاهر النطقية اليت تلّف املنطوق كله وتكسبه خ زة، من شأ ّ النرب : واص أدائية ممي
  والتنغيم، والفواصل الصوتية

   .58ابن سنان سر الفصاحة، ص   3
اجلزء األول، القسم  دراسة وحتقيق حسن بن حممد بن ابراهيم احلفظي،الرضي لكافية بن احلاجب، شرحي، داالسرتاباالدين رضي  

   .4ص دط،  1993اململكة العربية السعودية، ، الثاين 4
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ذا : "وكان رّد اخلفاجي أيضا غري بعيد عن ردود من لّف لّفه يف هذه القضية فقال    و
يف األمر ليس " ع" "و" "ق: "أجاب أصحابنا من ألزمهم على هذا احلد الذي ذكرناه أن يكون

إن املنطوق به يف هذا القول حرفان والغنة اليت وقف عليها عند : قالوا. الم، ألنه حرف واحدبك
اه ابن سنان غنّة عند الوقف هو يف احلقيقة 1"وإن مل تثبت يف اخلط. الّسكت هي حرف ، وما مسّ

هاء السكت الناجتة عن ذلك، يضاف إىل ذلك حسن التّعليل الذي اختص به ابن سنان حباجة  
قه ملثل هذا التقسيم إّال حرص على تتبع خطا كل ح رف من الكالم إىل متحرك وساكن، وما تطرّ

أصحاب الدرس اللغوي الذين أدركوا من البداية أمهية بيان استقالل املفردات يف تأليفها وآدائها 
قد تناول ابن سنان اخلفاجي هذه و  ،الوظيفي، وكذا استقالل عنصر الكالم عن هذا الوصف

وإمنا شرطنا " للتتابع الزمين اليت تنعكس يف بعد خطي، اشرتط حلدوثها االنتظام يقول اخلاصية
، وهي 2" مل يصّح وصف فعله بأنه كالم االنتظام ألنه لو أتى حبرف ومضى زمان، وأتى حبرف آخر

عبد " مما جعل الباحث  .إشارة إىل فكرة التعاقب والتوايل اليت يطرحها الدرس اللساين احلديث 
انطلقوا من انصهار احلدث اللغوي يف عامل الزمن "من الذين  يقرّ بأن ابن سنان " سالم املسّدي ال

ا أال وهي خاصية التّولد إذ ال يصح  الطبيعي ليستنبطوا خاصية جوهرية يف طبيعة الظاهرة اللغوية ذا
وتأيت  يف حق الكالم أن يوجد جمتمعا يف حالة واحدة، حيث ال يصح أن يفعل إال متولدا،

استقراءات اخلفاجي يف هذا املقام لتمكن صبغة التنظري والتّجريد عند صاحب املغين وذلك 
ال تقع األصوات من فعل العباد إال املتولدة ويدلك على ذلك أيضا : "بالتشريح االختباري إذ يقرر

ا تقع حبسب ذلك فيجب أن تكون مم ا ال يقع تعذر إجيادها عليهم بتوسط االعتماد واملصاكة وأل
     3"إال متولدا كاآلالم

بع لرأي  ار"واخلفاجي يف هذا الّطرح متّ ّ كيف جيوز : "الذي فّسر ذلك بقوله "القاضي عبد اجلب
ه أمر، واألمر قسم من أقسام الكالم، خيتص بصفة زائدة على كونه كالما، أّال يكون كالما مع أنّ 

، وتبقى قضية العدد اليت اعتمدها 4"نه كالمافال جيوز أن حيصل باحلرف الواحد أمر إّال وجيب كو 
قة باحلرفني قضية خالف بني النحاة، ومل يشر إىل عدد حروف الكلمة كما فعل سيبويه الذي  متعّل

                                                             
   .58ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
   .57، ص املصدر نفسه  2
   .271، 270، ص يف احلضارة العربية عبد السالم املسدي، التفكري اللساين  3
   .9، ص -كتاب خلق القرآن-القاضي عبد اجلبار، املغين يف أبواب التوحيد والعدل،   4
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فأقلّ ما تكون عليه الكلمة : "، وقال املربد1"أقلّ ما تكون عليه الكلمة حرف واحد"يرى بأن 
وذلك أنه ال ميكنك أن تبتدئ إال . نه مستحيلأل. حرف واحد، وال جيوز حلرف أن ينفصل بنفسه

ك، وال تقف إال على ساكن ومن أحسن توجيهات البن . ، وعلى ذلك أغلب حناة العربية2"مبتحرّ
  :سنان على هذه املسألة

  : التوجيه المنطقي -1 -جـ 
 اليت تزيل عن هذه املسألة بعض 3استند ابن سنان يف توجيهاته على بعض املعطيات املنطقية

الشبهة اليت اكتنفتها بني الدارسني، وذهب ابن سنان إىل االحتجاج بأن الكالم ما ائتلف من 
: حرفني فأكثر، ويشمل ذلك كالم اإلنسان األخرس الذي تبني أصواته حرفني فقط، يقول يف ذلك

تزم وقد ألزمنا على هذا احلد الذي ذكرناه أن يكون األخرس متكلما، ألنه قد يقع منه حرفان، وال"
، مث أشار إىل بعض آراء 4"إن األخرس ميكن أن يقع منه أقل قليل للكالم: أصحابنا ذلك وقالوا

ما : وفيهم من احرتز من ذلك وقال يف أصل احلد"العلماء الذين تشّددوا يف صيغة تعريف الكالم 
غري : هوطعن على هذا القول بأن. انتظم من حرفني خمتلفني، واّدعى أن األخرس ال يقع منه ذلك

، ويبقى الكالم عند 5"واملعتمد التزام ذلك، والقول جبوازه. ممتنع أن يقع من األخرس حرفان خمتلفان
ابن سنان ما انتظم من حرفني، وال يفرق الوصف القدمي عنده عن الوصف الذي قّدمه أصحاب 

  . املذهب االعتزايل، وسنبني بعض ذلك الحقا يف هذا الفصل
  : ي والصرفيالتوجيه النحو  -2 -جـ 

وكان بإتباع ابن سنان القواعد النحوية والصرفية اليت متنع أن يكون الكالم حرفا واحدا، وحيمل 
وإمنا حذف ذلك لضرب من التصريف، واحملذوف مقدر يف الكالم مراد، "املعىن فيها على التقدير 

نا التّسمح فيم. فعاد األمر إىل أن احلرف الواحد ال يفيد ّ ا ذكرناه فوجه العذر فيه أنه وإذا كنا قد بي
لو أمكن فرضا وتقديرا أن ينطق حبرف واحد مل يكن كالما، وإن كان الصحيح أن ذاك غري ممكن 

                                                             
   .216يه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص سيبو   1
   .174املربد، املقتضب، اجلزء األول، ص   2
   .388معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي، ص   3
   .58ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
   .59، 58املصدر نفسه، ص   5
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ناه ّ ، فاحلذف باب حنوي يثبت عدم إمكانية الكالم حبرف واحد فاألصل يف هاتني اللفظتني 1"ملا بي
  ". أوع"و" أوق"عند األمر 
  :وشرط اإلفادةالكالم  : ثانيا

ابع ابن سنان يف تعريفه ملصطلح الكالم سرد الشروط اليت جيب أن تتوافر فيه، فجعل اإلفادة ت
وحّده ما انتظم من حرفني فصاعدا من احلروف املعقولة، إذا وقع ممن تصح : "شرطا يف الكالم يقول

أهل  شرط اإلفادة، وإن كان - زيادة على االنتظام–، وهو بذلك يضيف 2"منه أو من قبيله اإلفادة
فالكالم "اللغة قد أمجعوا على أن الكالم ما مجع بني التلفظ واإلفادة استنادا على قول ابن مالك، 

ا اجتمع فيه أمران–يف اصطالح النّحويني  ، واستدل ابن سنان على 3"اللفظ واإلفادة: عبارة عمّ
عليه أن يكون ما واشرتطنا وقوع ذلك ممن يصح منه أو من قبيله اإلفادة لئال يلزم : "ذلك بقوله

يستمع من بعض الطيور كالببغاء وغريمها كالما، وقلنا القبيل دون الشخص ألن ما يسمع من 
نون يوصف بأنه كالم ، وإن مل تصح منه الفائدة وهو حباله، لكنها تصح من قبيله، وليس كذلك  ا

  :، وتعريفه هذا حيتمل عدة جوانب هي4"الطائر
  :من قبيلهوقوع الكالم ممن يصح منه أو  - أ

ولو كان الكالم مرتبطا بالصوت فقط العترب صوت الببغاء كالما كما ذكر ابن سنان ولكن 
  .الفائدة تكمن يف حتقيق الفصاحة املنشودة عنده

وقد رفض ابن سنان الحقا فكرة تقييد الكالم باإلفادة وجعل ذلك مشروطا مبا حّدده 
وذلك أنا وجدنا (...) الكالم كونه مفيدا وليس جيوز أن يشرتط يف حدّ : "أصحاب العربية يقول

ة عند ابن سنان يف تقسيمه الكالم إىل 5"أهل اللغة قد قسموا الكالم إىل مهمل ومستعمل ، فالعّل
مفيد وغري مفيد واضحة وهذا ال يطعن يف قيمة الدرس النحوي والقواعد اليت ارتضاها أهل العربية، 

يف اللغة اليت أضيف أنه مهمل إليها لشيء من املعاين  واملهمل ما مل يوضع: "وما يثبت ذلك قوله
                                                             

   .58ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1
  . 57ن، سر الفصاحة، ص ابن سنا  2

، ابن هشام األنصاري، 387ي نظر، معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي، ص  3
، )د، ط(، )د،ت(أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، تأليف حممد حمي الدين عبد احلميد، منشورات املكتبة العصرية، بريوت،

  .11اجلزء األول، ص
   .58ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
   .59املصدر نفسه، ص   5
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واشرتطنا وقوع ذلك ممن : "، وهذا يتطابق مع الشرط الذي وضعه يف التعريف عندما قال1"والفوائد
يصح منه أو من قبيله اإلفادة لئال يلزم عليه أن يكون ما يستمع من بعض الطيور كالببغاء وغريمها  

نون يوصف بأنه كالم ، وإن مل تصح منه كالما، وقلنا القبيل دون ال شخص ألن ما يسمع من ا
ا املستعمل فهو 2"الفائدة وهو حباله، لكنها تصح من قبيله، وليس كذلك الطائر املوضوع ملعىن "، أمّ

ع على بعض كتب الّرتاث يالحظ سخط كثري منهم على توّجه ابن سنان، يقول 3"أو فائدة ، واملطّل
وذهب شرذمة من النّحويني إىل أّن الكالم يطلق على املفيد : "ذا الّسياقيف ه) ه616(العكربي 

إىل ) ه911(، وذكر أّن ممن تبع هؤالء اإلمام اخلفاجي، وحنا الّسيوطي 4"وغري املفيد إطالقا حقيقيا
وقد بالغ اخلفاجي يف إنكار ذلك : "عرض رأي ابن سنان ووصفه باملبالغة يف الوصف والتّعليل فقال

، ألن هذا يتناىف مع ما حّدده النّحاة من 5..."الكالم عندنا): سر الفصاحة(فقال يف كتابه  عليهم،
  .ختصيص الكالم باملفيد، وطرح كهذا ينفي هذا االصطالح

فلو كان الكالم هو املفيد عندهم وما مل يفد ليس بكالم : "وحّجة ابن سنان يف كلّ ذلك قوله
جيب أن يسلبوا ما مل يفد اسم الكالم رأسا، ال أن جيعلوه  مل يكونوا قّسموه إىل قسمني، بل كان

وليس هلا تأثري يف كونه كالما، كما ال تأثري هلا يف ، على أن الكالم إمنا يفيد باملواضعة. أحد قسميه
كونه صوتا، وأي دليل على أن اسم الكالم عندهم غري مقصور على املفيد أوكد من تسميتهم 

نو  ، وليس يف قوله 6"وليس ميكن دفع ذلك عنهم وال إنكاره. ن وغريه كالماللهذيان الواقع من ا
روا وهذا موضع يؤخذ عليه، ومن بني  هذا مبالغة كبرية، وإمنا تظهر يف رّده على ما وضعه النّحاة وقرّ
األخطاء اليت وقع فيها ابن سنان استخدامه ملصطلح الكلمة للداللة على ما ينوي شرحه، وهذا 

اللفظ "لدراسات النّحوية ألن تعريف الكالم املصطلح عليه عند النحاة عبارة عن شيء خّطأته ا
جنس يشمل الكالم والكلمة، والكلم، ويشمل ): فاللفظ(املفيد فائدة حيسن السكوت عليها 

) فائدة حيسن السكوت عليها(أخرج املهمل، و): مفيد(، و)عمرو(واملستعمل كـ ) ديز(املهمل كـ 
                                                             

   .59، ص ابن سنان، سر الفصاحة،   1
   .58، ص املصدر نفسه  2
   .59املصدر نفسه، ص  3

   .42م، ص 2007، 3العكربي، مسائل خالفية يف النحو، حتقيق عبد الفتاح سليم، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط  4
م، اجلزء 1998، 1ع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، طالسيوطي، مهع اهلوام  5

  .43األول، ص 
   .59ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، ص   6
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 - وهو ما تركب من ثالث كلمات فأكثر ومل حيسن السكوت عليها- ض الكلمأخرج الكلمة، وبع
إّال أن معظم  ) اللفظ(وإن كان مل يستخدم مصطلح –، وهذا أبلغ دليل على 1"حنو إن قام زيد

فاللفظة جنس : "املسألة هذه يف) ه643(يقول ابن يعيش ، كالمه يصب يف خدمة هذا اجلانب
ا تشتمل املهمل  واملستعمل، فاملهمل ما ميكن ائتالفه من احلروف ومل يضعه الواضع للكلمة وذلك أ

بإزاء معىن حنو صص وكق وحنوها فهذا وما كان مثله ال تسمى واحدة منها كلمة ألنه ليس شيئا من 
ا هكذا قال سيبويه  فكل   -رمحه اهللا–وضع الواضع، ويسمى لفظة ألنه مجاعة حروف ملفوظ 

ة، ولو قال عوض اللفظة عرض أو صوت لصّح ذلك ولكّن اللفظة كلمة لفظة وليس كل لفظة كلم
ا تتضمنها  .2"أقرب أل

ال،  يبدو أن اخلفاجي ومن سبقه يف مثل هذا التّوّجه مل يقف على تفّهم آراء النّحاة يف هذا ا
بدليل فهمه ملوقع املوضع من الكالم، واستغنائه عن استخدام مصطلح اللفظ يف التّعريف، وجند يف 

فلم ال اشرتطت يف الكلمة : فإن قلت: "كالم ابن هشام بعض التّوضيح على هذه املسألة، يقول
إّمنا احتاجوا إىل ذلك ألخذهم : الكلمة لفظ وضع ملعىن مفرد؟، قلت: املوضع، كما اشرتط من قال

ر اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إىل موضوع ومهمل، فاحتاجوا إىل االحرتاز عن املهمل بذك
أغناين عن ذلك اشرتاط الوضع،  - وهو خاص باملوضوع- املوضع، وملا أخذت القول جنسا للكلمة 

ألّن اللفظ جنس بعيد؛ النطالقه على املهمل : مل عدلَت عن اللفظ إىل القول؟، قلت: فإن قلت
واملستعمل، كما ذكرنا، والقول جنس قريب الختصاصه باملستعمل، واستعمال األجناس البعيدة يف 

  .، وهذا ما وقع فيه ابن سنان3"احلدود معيب عند أهل النظر
  
  
  
  

                                                             
، 20ابن عقيل، شرح ابن عقيل، تأليف حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الرتاث، القاهرة، دار مصر للطباعة، مصر، ط  1

  .14جلزء األول، ص م، ا1980
   70.2ابن يعيش، شرح املفصل، اجلزء األول، ص  
م، ص 1963، 11ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، تأليف حممد حمي الدين عبد احلميد، مكتبة السعادة، مصر، ط  3

11 ،12.  
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  :أضرب الكالم عند ابن سنان  - ب

على الرغم من أن ابن سنان قد أكثر يف الرد على النحاة مبا ال يتسع مقام البحث لذكره، فإن 
موضع هناك بعض التصورات اللسانية اليت تتبدى لديه يف عموم األفكار اليت يطرحها، وقد ذكر يف 

الحق التفصيل يف الكالم وأقسامه، وهذا ال يعين أنه مل يبالغ يف وصف بعضها إىل حّد يصل 
  .املغاالة قليال فيها

قّسم ابن سنان الكالم يف عمومه إىل قسمني اثنني يتعلق أحدمها مبا استثنته العرب يف  
وثانيهما ترّكز حول ما كثر استعمال الكالم لعدم تواتره على األلسنة، وبعده عن الفصاحة اللغوية، 

: استعماله يف احلاضرة العربية نظرا ألدائه للمعىن وحتقيقه لعنصر التواصل املنشود فقال يف ذلك
مهمل ومستعمل، فاملهمل هو الذي مل يوضع يف اللغة، اليت قيل له مهمل : والكالم على ضربني"

، 1"وينقسم إىل قسمني. عىن أو فائدةواملستعمل هو املوضوع مل. فيها، لشيء من املعاين والفوائد
وعلى الرغم من عدم التوّسع يف أضرب هذا التقسيم إّال أنه ال خيرج عن التصنيف الذي وضعه 

، أو ما ذكره أصحاب علم الكالم يف مثيل ذلك )االستقامة من الكالم واإلحالة(سيبويه يف باب 
  .2التّقسيم استنادا على آراء سيبويه كالعسكري مثال

  :والكالملفظ بين الالعربية  فيالمهمل   -1-ب
استعمل   ىتمالكالم اإلفادة يف  فتتحقق ،مهمال ومستعمال قسمني الكالمابن سنان عل جي

اتّفقت عليه العرب يف لغتها، وقد أثبتت الدراسات النحوية خطأ هذا التقسيم وضعفه على  فيما
الكالم ( مصطلحهاة وأصحاب اللغة على اتّفاق بني النح وال يوجدمستوى اإلمهال واالستعمال؛ 

والكالم : "، فابن سنان مثال ذكر بأن الكالم هو أحد وجهي ذلك فقالأو اللفظ املهمل )املهمل
اليت قيل له مهمل فيها لشيء  ومستعمل، فاملهمل هو الذي مل يوضع يف اللغة على ضربني مهمل

، وكما أشرنا فمثل هذه التسمية لضرب 3"فائدةد، واملستعمل هو املوضوع ملعىن أو من املعاين والفوائ
، وهذا خلط )اللفظ املهمل(الكالم مهمال مل ترد متواترة يف كتب النّحاة، وما تواتر منها قوهلم 

  .يف استخدام املصطلح املناسب عند ابن سنان ومن لّف لّفه يف هذه القضية اضطراب
                                                             

   .67ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
ل، ص   2    .55، 54وينظر، العسكري، الفروق اللغوية، ص ، 26، 25ينظر، سيبويه، الكتاب، اجلزء األوّ
   .67ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
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ى وصف ابن جّين الذي قّدم له يف كتاب وذهب بعض الباحثني إىل اعتبار هذا التّقسيم رّدا عل
وما : "اخلصائص بشأن مصطلح الكالم ومعانيه اللغوية، مقارنة مع مصطلحي اللفظ والقول، يقول
، (...)أحسبه إال يعارض ابن جّين بعد أن أخذ آراءه من األصوات واحلروف وتعريف الكالم واللغة 

بت ) ك ل م(وأما ): "كالم(فقد قال ابن جين يف مادة  ا حيث تقّل ّ فهذه أيضا حاهلا، وذلك أ
ك م (، )ك ل م(فمعناها الّداللة على القوة والّداللة والّشدة، واملستعمل منها أصوله مخسة وهي 

  .1"، فلم تأت يف ثبت)ل م ك(، وأمهلت منه )م ك ل(، )ل ك م(، )ل
ذه املادة أصل إذن املهمل يف ه: "وأضاف وصفا على نقل ومعارضة ابن سنان البن جين قوله

ه إليه  ّ واحد، وال أعتقد أن هذا املهمل يثري كلّ هذا مما ينفرد به ابن جين وحده، بل كان قد نب
املهمل واملستعمل من أبنية (على هذا األساس ) العني(أستاذه اخلليل بن أمحد حني بىن معجمه 

ذا، بل ذهب إىل أن القوانني الصوتية هي ا ليت حتكم تنظيم حروفه اليت األلفاظ، ومل يكتف اخلليل 
  .2"مبقتضاها عرف املهمل واملستعمل من كالم العرب

ورمبا يكون ابن سنان قد بالغ يف جعل الكالم مفيدا وغري مفيد خاصة عندما اتّبع آراء 
ه مل يوغل يف طرح فكرة  املهمل من (أصحاب املذهب االعتزايل خمالفا بذلك مذهب النّحاة، إّال أّن

فهجوم ابن سنان على املهمل : "النّحو الذي وصفه به بعض الباحثني، كقول بعضهمعلى ) العربية
ر له، وما أورده اخلليل أو سيبويه أو ابن جين فيه كلّ الغناء ّ م 3"واملستعمل ال مرب ّ ، وال ريب أّن ما ا

وال نعين بذلك عدم خطئه، لكن طرح –به ابن سنان هنا بعيد عن كل مقصود أراده بكالمه 
، فابن سنان اكتفى باإلشارة إىل مفهوم املهمل -حثني بعيد عن كلّ تصور أراده اخلفاجي وغريهالبا

فاملهمل هو الذي مل يوضع يف اللغة اليت قيل له مهمل فيها، لشيء من املعاين : "يف العربية كقوله
  .4"والفوائد

ات الكتب س يقف على الفرق الواضح والناظر يف جممل اآلراء النّحوية والكالمية املبثوثة يف أمّ
فظ   .يف تناول الفكرة بسبب الفوضى احلاصلة يف تناول املصطلح بني الكالم والقول والّل

                                                             
   .173، ص -دراسة حتليلية بالغية ونقدية–عمر إدريس عبد املطلب، نظرية األسلوب عند ابن سنان اخلفاجي  1

   .173ينظر، املرجع نفسه، ص   2
   .173دراسة حتليلية بالغية ونقدية، ص–خلفاجي عمر إدريس عبد املطلب، نظرية األسلوب عند ابن سنان ا  3
   .67ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
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ينطبق حسب ما ) الكالم(وما نرّجحه يف وضع ابن سنان أن املعىن الذي وصف به مصطلح 
ره أصحاب النّحو على مصطلحي  ، فابن هشام )الكلم(أو مع مصطلح ). القول والّلفظ(قرّ

: اللفظ الدال على معىن: واملراد بالقول: "مثال عندما عرّف القول واللفظ، ذكر قائال) 761(
الصوت املشتمل على بعض احلروف، سواء دّل على معىن، كزيد، أم : كرجل وفرس، واملراد باللفظ

 ، وقد أثبتت املباحث1"وقد تبّني أّن كلّ لفظ قول، وال ينعكس -مقلوب من ديز–كديز : مل يدل
النّحوية واللغوية اشتمال الكالم والقول على اللفظ وكذا عموم القول على الكالم والكلم، فكل  

الذي مجع بني مصطلحي الكالم  3وابن جين 2كالم لفظ، وال ينعكس، وهو مذهب ابن يعيش
واجلملة من جهة اإلفادة، وبني اجلملة والقول من ناحية اإلفادة املقيدة بالقصد والسياق، ومنهج 

فالقول والكالم واللفظ من حيث أصل اللغة مبعىن، فيطلق على كل حرف من : "الرضي عندما قال
حروف املعجم كان أو من حروف املعىن، وعلى أكثر منه، مفيدا كان أو ال، لكّن القول اشتهر يف 

مل  وابن سنان 4"املفيد، خبالف اللفظ والكالم، واشتهر الكالم لغة يف املرّكب من حرفني فصاعدا
إن املتقدمني من أهل النحو تواضعوا يف عرفهم على أن : "يبتعد عن تعريف ابن جين عندما قال

له .5"مسوا اجلمل املفيدة كالما دون ما مل يفد دنا على –ومع ذلك فهو مل يفّسر قوله أو يعّل كما عوّ
ه إذا ما جاز تعويض مصطلح الكالم  -ذلك عنده حّىت نقف على ما يقصد، لكّن الواضح أّن

                                                             
   .11ابن هشام، شرح قطر النّدى وبل الصدى، ص   1
ا تشتمل املهمل : "، يقول يف ذلك70ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، اجلزء األول، ص  2 فاللفظة جنس للكلمة، وذلك أ

وحنومها، وهذا وما كان مثله ال " كق"و" صص"ن ائتالفه من احلروف ومل يضعه الواضع بإزاء املعىن حنو واملستعمل، فاملهمل ما ميك
ا، هكذا قال سيبويه،  يسمى واحد منها كلمة، ألنه ليس شيئا من وضع الواضع، ويسمى لفظة، ألنه مجاعة حروف ملفوظ 

لصّح ذلك، ولكن اللفظة أقرب ألنه " صوت"أو " عرض": فكلّ كلمة لفظة، وليس كلّ لفظة كلمة، ولو قال عوض اللفظة
نها   .70، ص..."يتضمّ

بالغية، ص  3 ، يقول يف تعريف 17، وينظر، ابن جين، اخلصائص، اجلزء األول، ص 175ينظر، رشيد حيياوي، التبالغ والتّ
وأوه، ...وصه ... وك، وقام حممدزيد أخ: كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد ملعناه وهو الذي يسميه النحويون اجلمل، مثل: "الكالم

كلّ لفظ مذل به اللسان تاما كان أو : "، ويقول يف تعريف القول17، ص "فكلّ لفظ استقلّ بنفسه وجنيت مثرة معناه فهو كالم
د: ناقصا، فالتام هو املفيد، أعين اجلملة وما كان يف معناها من حنو صهٍ وإيه، والناقص ما كان بضّد ذلك، حنو ، وإّن، زيد، وحممّ

  .17، ص"وكان أخوك، إذ كانت الزمانية ال احلدثية، فكلّ كالم قول، وليس كلّ قول كالما
اإلسرتاباذي، شرح الرضي لكافية بن احلاجب، دراسة وحتقيق حسن بن حممد بن إبراهيم احلفظي، اجلزء األول،  الدين رضي 4

  .5القسم الثاين، ص 
   .62ابن سنان، سر الفصاحة، ص    5
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وإّمنا عمدنا إىل مثل هذا التفسري لعّدة أسباب نوردها فيما . بإحدى املصطلحني تبّني املعىن املراد
لو كان ابن سنان حّقا قد بدا معارضا آلراء ابن جين لصرّح بذلك ؛ فما يعزوه عن فعل : األّول:يلي

  .ذلك وقد رّد قبل ذلك آراء سيبويه وغريه من كبار العلماء؟
اء اخلليل يف كتاب العني، واليت أوردها احملقق يف املقّدمة، وغريها من املواضع اليت آر : الثاني

كما ذكر : "..على اجلوانب اللفظية املستقرأة من كالم العرب، ومنها قوله) املهمل(تقصر مصطلح 
ا قد يكون سببا يف أن تكون املادة  عض ، وبناء عليه فب)مهملة(أيضا أّن احتاد املخارج أو تقار

اها اخلليل باملوّلد أو احملدث ، 1"املفردات اليت ختالف هذا القانون إمنا هي دخيلة على العربية وقد مسّ
وهو موضع من عديد املواضع اليت تنسب للخليل تفرقته بني املهمل من اللفظ الوارد يف كالم 

أ مادة مصنفة اخلليل قد أحصى العربية إحصاء تاما، وبذل"العربية، ومن دليل ذلك أيضا أّن  ّ ك هي
) التّقليب(لقد اهتدى اخلليل إىل طريقة . معروفة ملن جاء بعده من اللغويني الذين صنفوا املعجمات

ا أن يعرف املستعمل من العربية واملهمل، فعقد الكتاب على املستعمل وأمهل ما  اليت استطاع 
                                                                                                                           .                                                    2"عداه

ه بعض علماء النّحو وعلى رأسهم ابن جين الذي يذهب إىل : الثالث أن "التّوّجه الذي أقرّ
ألن القول عنده يطلق على املفردات . االقول أعم من الكالم فكلّ كالم قول وليس كل قول كالم

ة د باإلفادة بأن يكون مجلة تامة أو لفظا مستقال . واجلمل واملركبات ناقصة أو تامّ ّ ا الكالم فمقي أمّ
                                                             

  .26ليل بن أمحد، كتاب العني، ترتيب وحتقيق عبد احلميد هنداوي، اجلزء األول، ص اخل 1
  :يف مقدمة كتاب العني) املهمل واملستعمل(ومن املواضع األخرى اليت أشري فيها ملصطلحي . 4املصدر نفسه، ص  2
ا* ريقته النظرية املهمل واملستعمل مث من وبناء على هذا أمكن للخليل أن يعرف بط: "ذكر بعد وصف هيئة خمارج احلروف وتقار

ا األصل النظري، فذكر أيضا أنه مهمل   .30ص "ناحية التطبيق جند أنه مل يعثر على مواد ليمأل 
  .30ص...." ومن هذا نرى أن نظرية املهمل واملستعمل يف العروض تشابه إىل حّد كبري قرينتها يف كتاب العني*"

ريته يف الرياضة وعلم األصوات اللغوية، ويف القوانني الصوتية اليت بىن عليها املهمل واملستعمل واخلليل كما نعلم استغل عبق=*" 
" وحيث أن بعض أنواع املهمل ميكن حصرها، فرأى أن يتبع نظاما يكشف له هذا، وبطريق املقارنة ميكن أن يهتدى إىل املستعمل

  .29ص 
يل باهلمزة وتغريها واستدالله على أنه كان قادرا على استعمال الطريقة نفسها وذكر احملقق عند مناقشة ألسباب عدم ابتداء اخلل*

ا مجيع مواد اللغة على الّطريقة الصوتية كان ميكن أن : "لبيان كلّ ذلك، يقول فإن الطريقة الرياضية اليت أمكن للخليل أن حيصر 
ا  يستعملها أيضا مع األجبدية العادية، والبد أّن هناك سببا أكثر من هذا، ذلك أّن ما حتّكم يف طريقته إّمنا القوانني الصوتية اليت 

ة من الرتتيب الع ّ ص "ادييعرف املهمل ومييز عن املستعمل، وبناء عليه فإن الرتتيب الصويت يكون من الناحية العملية أكثر أمهي
29.  
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، 1"مفيدا ملعىن مثل أف و أوه، كما أّن القول يطلق على األصوات غري املفيدة واآلراء املعتقدة معا
ا جواز تداخل الوظيفة بني املصطلحني خاصة إذا ما كان وإن كان ابن جين نفسه يستدرك الحق

ه قد يقع كل واحد من الكالم والقول يف موقع صاحبه وإن  : "املوضوع املعّني واحدا، يقول اعلم أّن
  .2"كان أصلهما قبل، ما ذكرته

" القول يف حقيقة الكالم"يف باب ) الصاحيب(يف )ه375ت (ويشمل آراء ابن فارس : الرابع
، وسننقلها حسب ترتيبها،   3بت صحة ما ذهبنا إليه، وإىل مثلها أشارت آراء السيوطياليت تث
هو :"فاملهمل: "قال. إن الكالم على ضربني مهمل ومستعمل: وقال يل بعض فقهاء بغداد: "كقوله

، فأعلمته أن هذا الكالم غري صحيح، وذلك "ما وضع ليفيد"، واملستعمل "الذي مل يوضع للفائدة
ضرب ال جيوز ائتالف حروفه يف كالم العرب بتَّةً، وذلك كجيم تؤلف مع  : ل على ضربنيأن املهم

كاف أو كاف تقّدم على جيم، وكعني مع غني، أو حاء مع هاء أو غني، فهذا وما أشبه ال 
والضرب اآلخر ما جيوز تألف حروفه لكن العرب مل : "، وأضاف عن الضرب الثاين قائال4"يأتلف

فهذا جيوز تألفه وليس بالنافر، أال تراهم قد قالوا يف " عضخ"كإرادة مريد أن يقول تقل عليه، وذلك  
، لكن العرب مل تقل عضخ، فهذان ضربا املهمل، وله ضرب ثالث وهو أن "خضع"األحرف الثالثة 

، 5"يريد مريد أن يتكلم بكلمة على مخسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق أو اإلطباق حرف
ها ال تؤدي داللة وكلّ ما أشار إل ق باجلوانب اللفظية لالستعمال، وكّل يه صاحب الصاحيب يتعّل

                                                             
ل، ص ، وينظر، ابن جين، اخلصائص، اجل175رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية، ص  1   . 18، 17زء األوّ
ل، ص  2 ومن احملدثني من . 176، 175، وينظر، رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية، ص  22ابن جين، اخلصائص، اجلزء األوّ

  رفض طرح ابن جين يف تفريقه بني الكالم والقول، ينظر السامرائي، ابن جين النحوي، 
وأنواعها، شرح وضبط وتصحيح وعنونة حممد أمحد جاد، وعلي حممد  ينظر، جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة3

وما بعدها،  240م، اجلزء األول، ص 1986، )د، ط(البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، 
ّل على معىن، فيعمّ الثالثة، والقول لفظ د: "، يقول51وينظر، السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، اجلزء األول، ص 

هو اللفظ الدال على معىن، فــ : واملهمل، وليس جمازا يف غري الكلمة، وال خاصا باملرّكب، وال املفيد خالفا لزاعميها، والقول: قيل
 فصل خيرج املهمل، فشمل": الدال على معىن"جنس يشمل املستعمل واملهمل، ألنّه الصوت املعتمد على مقطع، و" اللفظ"

إطالقا حقيقيا، وقيل إنّه حقيقة يف املفرد، وإطالقه ) قول(أنه يصدق على كلّ منها أنّه : الكلمة والكالم والكلم مشوال بدليا، أي
  ".على املرّكب جماز

اع، مكتب 4 ّ ب ة ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، حتقيق وضبط وتقدمي عمر فاروق الّط
  .81م، ص 1993، 1املعارف، بريوت، ط

   .82املصدر نفسه، ص  5
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وأّي هذه الثالثة كان فإنه ال "اإلفادة اليت جيب أن تتوافر يف عنصر الكالم، فيضيف مثبتا لذلك 
وأهل اللغة مل . ملا ذكرناه من أنه وإن كان مسموعا مؤلفا فهو غري مفيد" كالما"جيوز أن يسمى 

فإن صح ما . املهمل يف أقسام الكالم وإمنا ذكروه يف األبنية املهملة اليت مل تقل عنها العرب يذكروا
؛ لذلك فاملهمل ذو عالقة باألبنية الّرتكيبية لألصوات 1"قلناه من خطأ من زعم أن املهمل كالم

  .وحروفها وألفاظها
نت كل منها جهة من املقصو  ّ د عندهم ميكن اإلجابة وبعد النظر يف بعض هذه اآلراء اليت بي

على ما نسب البن سنان وأخذ عليه يف تقسيمه للكالم، وقد أشار ملثيل ذلك يف معرض حديثه 
زها عن غريها من اللغات فقال ّ ووقوع املهمل من هذه اللغة، : "الحقا عن خصائص اللغة العربية ومتي

اح األبنية اليت يصعب النطق  ا لضرب من التقارب يف على ما قدمته لك، يف األكثر من اطرّ
احلروف، فال يكاد جييء يف كالم العرب ثالثة أحرف من جنس واحد يف كلمة واحدة، حلزونة ذلك 

غري معّني ) الكالم(، وخيتم احلديث عن هذه القضية الّيت تؤكد أن مصطلح 2"على ألسنتهم، وثقله
ليت طرقها ألن منه املهمل ومنه عند ابن سنان هلذا القصد، فاللفظ فقط هو ما يتالءم مع املعاين ا

وها هنا هلا فضيلة أخرى، : "املستعمل، فيقول يف حديثه عن قضية الرتادف واالشرتاك بني املفردات
لفظ فه والتّ به،    وهي أن الواضع هلا إن كانت مواضعة جتنّب يف األكثر كل ما يثقل على النّاطق تكّل

أشبه ذلك، واعتمد مثل هذا يف احلركات أيضا، فلم  كاجلمع بني احلروف املتقاربة يف املخارج، وما
يأت إّال بالسهل املمكن، دون الوعر املتعب، ومىت تأملت األلفاظ املهملة مل جتد العلة يف إمهاهلا إّال 

، فقصر صفة الرتادف أو 3"هذا املعىن وليس غريها من اللغات كذلك، كلغة األرمن والزنج وغريهم
ق ذلك باأللفاظ فقط بعيدا عن الكالم ومدلوالته اللغوية، وليس االشرتاك على العربية دلي ل على تعّل

أثبت من كلّ ما ذكر على خطأ ابن سنان يف إيراده ملصطلح الكالم يف غري موضعه، وأدّل على 
  .عدم تعارض آرائه مع اللغويني ما وصفناه عنه وعنهم

جنس هلما، ومسألة تقييده  واحلقيقة أن مصطلح اللفظ يشمل املهمل واملستعمل معا، فهو
، وختتلف القضية يف تناوهلا بني 4باملعىن هي السبب يف استثناء املهمل من جنس القول عموما

                                                             
   .82املصدر نفسه، ص  1
   79.2املصدر نفسه، ص  

   .75ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
   .174ينظر، رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية، ص  4
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إذ اللفظ منه "النحاة والبالغيني، فما يطرحه أصحاب االجتاه الثاين غري معّني للمستوى النحوي 
وقد . كلمة أو قول: تعمل فأحد أمرينفاملهمل ال يالئم ما نقصده، أما املس. املهمل ومنه املستعمل

رأينا أّن مرجعيتهما املفهومية عند النّحاة غري مساعدة على إفادة الكالم املركب من كثري من 
، وعليه فإن مسألة اخلطأ يف توظيف املصطلح جرّت عديدا من اخلالفات اليت أحّلت ابن 1"اجلمل

  .وغري مفيد سنان حملّ اخلطأ خاصة يف اعتبار عنصر الكالم مفيدا
  :2المستعمل من كالم العربية عند ابن سنان الخفاجي -2-ب

ا أقرع أصحاب النّحو قبله  املوضوع "يعرّف الكالم املستعمل بأنه فال خيرج وضع ابن سنان عمّ
، وهذا يتطابق مع داللة الكالم املستعملة ملا وضعت له أصال، وجعل املستعمل يف 3"ملعىن أو فائدة
  :العربية قسمان

زيد : ما له معىن صحيح وإن كان ال يفيد فيما مسي به كنحو األلقاب، مثل قولنا: أحدهما"
والفرق بينه وبني املفيد أّن اللقب جيوز تبديله . وهذا القسم جعله القوم بدال من اإلشارة . وعمرو

ه على ما تؤديه ،وهذا يعين اشتمال4"بغريه وتغيريه، واللغة على ما هي عليه، واملفيد ال جيوز ذلك فيه
، فيعمّ الثالثة، معىنعلى  دلّ  لفظوالقول  : "الكلمة والكالم والكلم من معان، لقول السيوطي

: وليس جمازا يف غري الكلمة، وال خاصا باملرّكب، وال املفيد خالفا لزاعميها، والقول.واملهمل: قيل
ه الصوت املعتمد على جنس يشمل املستعمل واملهم" اللفظ"هو اللفظ الدال على معىن، فــ  ل، ألّن

: فصل خيرج املهمل، فشمل الكلمة والكالم والكلم مشوال بدليا، أي": الدال على معىن"مقطع، و
ه  ه حقيقة يف املفرد، وإطالقه على املرّكب ) قول(أنه يصدق على كلّ منها أّن إطالقا حقيقيا، وقيل إّن

حقيقة يف : ؟، وإطالقه على املفرد جماز، وقيل، وقيل حقيقة يف املركب سواء أفاد أم ال(...)جماز 
  .5"املركب املفيد ، وإطالقه على املفرد واملركب الذي ال يفيد جماز

                                                             
وإذا كان القول يف اصطالح ): "لقولا(ويضيف الباحث قائال عن مصطلح . 176، ص رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية   1

، ألنه يشمل    .176ص ". ويتعداه ملا طال عنه" الكالم النّحوي"النحويني مقيدا مبا ذكرناه، فإنه يف اصطالح املناطقة أعمّ
انواعها، نقل السيوطي يف املزهر عن الزبيدي إحصاء املستعمل واملهمل من كالم العرب، ينظر، السيوطي، املزهر يف علوم اللغة و  2

  .وما بعدها 71اجلزء األول، ص 
   .67ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
   .67املصدر نفسه، ص 4
ل، ص  5    .51السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، اجلزء األوّ
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: وال خيرج وصف اخلفاجي عن طرح سيبويه الذي تناقلته الكتب بعده، كقول صاحب التّسهيل
ا كان كزبد، أو مركبا وقد صرّح سيبويه وغريه من أئمة النّحويني بأن ما مل يفد ليس بكالم مفرد"

إن قمت، أو مرّكبا بإسناد : دون إسناد كعبدك وخري منك، أو مرّكبا بإسناد مقصود لغريه حنو
النار حارة، فيلزم من تعرض حلّد الكالم أن حيرتز من : مقصود ال لغريه لكنه مما ال جيهله أحد حنو

ه بإجياز ، الذي جعل - أشرنا له سابقا كما–، ويتطابق هذا القول مع مذهب ابن يعيش 1"ذلك كّل
واألشياء الدالة : "..يف جواز استبدال األلفاظ إمكانية البدل بينهما لعموم اللفظ، وقال إشارة لذلك

ا جوهر الكلمة، دون غريها مما : مخسة اخلّط، والعقد، واإلشارة، والنصبة، واللفظ، وحّد باللفظة أل
ه دال   .2"ذكرنا أّن

ا    :3"وهو على ثالثة أضرب" "املفيد"ل عند ابن سنان الكالم فيشم: القسم الثانيأمّ
  .كون ولون: أن يبّني نوعا من نوع كقولنا: أحدها 

  .جوهر وسواد: أن يبّني جنسا من جنس كقولنا: وثانيهما
  .عامل وقادر: أن يبّني عينا من عني كقولنا: وثالثهما

ق بالنوع  واجلنس والعني، وهي صفات وضعية  يعّني ابن سنان اضرب الكالم املفيد الذي يتعّل
كثريا ما تناقلتها مباحث كتب الّرتاث، ويعّد ابن سنان أحد املشريين لذلك لغاية بيان مشتمالت 

االسم والفعل 'الكالم املفيد، وهو يف كلّ هذا الوصف وما سبقه مل يشر إىل أقسام الكالم الثالثة 
دري سبب جتاوزه لذلك، إّال أننا نرّجح حماولته الّيت اشتغل عليها الدرس النّحوي، وال ن) واحلرف

االبتعاد عن كلّ طرح حنوي للفكرة، واالكتفاء باجلانب اللغوي العام، وإن كان مل يسلم من ذلك 
أصحاب النّحو، وإن " فعال، فقد أشار يف مقّدمة الكتاب قبل الوصول إىل باب الفصاحة إىل أّن 

مون الذي هو األصل واألّس، وأهل نقد الكالم  احكموا بيان ذلك، فلم يذكروا ما أوضحه املتكّل
ا حماولة منه إىل غرف كلّ 4"فلم يتعرّضوا لشيء من مجيع ذلك، وإن كان كالمهم كالفرع عليه ، وكأ

م   .علم من العلم اآلخر وبيان عالقة ذلك باإلعراب عن فصاحة املتكّل

                                                             
وطارق فتحي مجال الدين اجلياين األندلسي، شرح التّسهيل تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق حممد عبد القادر عطا،  1

ل، ص 2001، 1السيد، منشورات دار الكتب العلمية، بريوت، ط   .15م، اجلزء األوّ
   .وما بعدها 71، وينظر، ص 70ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، اجلزء األول، ص   2
   .67ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3

   .41املصدر نفسه، ص   4
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ا من مهمل ومستعمل، واملفيد من مث انتقل ابن سنان بعد هذا العرض حلال العربية وما فيه
املستعمل إىل ذكر أقسامه اليت تتوجه حنو قسمني هلما علقة ببايب النحو والبالغة، ومها احلقيقة 

از، يقول يف ذلك فاللفظ املوصوف بأنه . حقيقة وجماز: واملفيد من الكالم ينقسم إىل قسمني: "وا
از ه   .1"و اللفظ الذي أريد به ما مل يوضع إلفادتهحقيقة هو ما أريد به ما وضع إلفادته، وا

حقيقي وهو : واحلاصل أن إطالق الكلمة على ثالثة أقسام: " وذكر صاحب شرح التسهيل
الذي البد من قصده، وجمازي مهمل يف عرف النحاة وهو إطالق الكلمة على الكالم التام، فال 

ق الكلمة على جزأى العلم يتعرض هلذا بوجه، وجمازي مستعمل يف عرف النّحاة وهو إطال
  2"املضاف، فرتك التّعرض له جائز، والتّعرض له أجود ألن فيه مزيد فائدة

ويرجع ابن سنان املفيد من الكالم إىل اخلرب، غري مشري إىل اإلنشاء الذي طرقة العلماء وأفاضوا 
ه إىل والكالم املفي: "احلديث فيه، واكتفى باإلشارة إىل بعض ضروبه وصيغه فقط، يقول د يرجع كّل

أما اجلحود والتنبيه والقسم .ومىت اعتربت ضروبه وجدت ال خترج عن ذلك يف املعىن. معىن اخلرب
ا أخبارا يف املعىن ظاهر، وأما األمر فيفيد كون األمر مريدا للفعل  والتمين والتعجب فاألمر يف كو

سؤال والطلب والدعاء جيري هذا وال. والنّهي يفيد أنه كاره فهو أيضا كذلك. فمعناه معىن اخلرب
رى، والعرض فهو سؤال على احلقيقة فأما النّداء فقد اختلف فيه فقيل معىن يا زيد، أدعو زيدا، : ا

وأما . أقبل يا زيد وعلى هذا فهو داخل يف قسم األمر: وقيل املراد به. وهذا على احلقيقة خرب
  .3"ضض للفعلالتخصيص فهو يف معىن األمر ألنه ينبئ عن إرادة احمل

وتأيت التقسيمات اليت حددها ابن سنان على غري ما عهدناه من أصحاب العربية الذين أولوا 
فكرة اخلرب واإلناء من العناية أشّدها، فكانت هذه القضية حمور الدراسة البالغية للكثريين منه، سواء 

ر عرضها عند ابن أكان ذلك قبل عهد السكاكي الذي أحسن الوصف فيها، أم بعده، وجاء أم
سنان شبيها بضرب األمثلة على استعماالت العربية من باب إدراك احلجة فيما تداول يف احلاضرة 
العربية، من غريه، فاكتفى فقط بعرضها ووصف العالقة بينها من حيث هي خرب مفيد يلقى إىل 

ا يف    .الكالمالسامع، دون اإلشارة إىل الفروق القائمة بني صيغها، أو تعليل إفاد
                                                             

   .67، ص ابن سنان، سر الفصاحة 1
ن اجلياين األندلسي، شرح التّسهيل تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق حممد عبد القادر عطا، وطارق فتحي مجال الدي 2

ل، ص 2001، 1السيد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط   .13م، اجلزء األوّ
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وبناء على ما تقّدم ميكن القول بأن ابن سنان قد اعتمد مبدأي املبالغة واإلطناب يف عّدة 
مسائل جعلته حمل نقد من طرف املتكلمني والنّحاة، نظرا للمنهج التعليلي الذي اعتمده خاصة 

ما توصل إليه  عند خمالفة القضية يف موضع والعودة إىل اتّباع آراء السابقني فيها مبوضع آخر، ولكن
من استنتاج وحتليل للفكرة قاده للوقوف على االستعمال الوظيفي لأللفاظ والّرتاكيب مع ما تقبله 
الفائدة والقصد القائم فيهما، وساعده على التّمييز بني املهمل واملستعمل منها قبل النظر يف تواتره 

إذن أساس تعريف الكالم بالوظيفة،  لقد مثلت اإلفادة القصدية"وكثرة استعماله لدى املتكّلمني، و
واقرتنت تلك الفائدة باملرّكب اإلسنادي املستقل، لكن مصطلح الفائدة إمجاال، حضر أيضا فيضا 
يف النّظر النحوي لكلمة مفردة كما رأينا، واعتّد به يف التّمييز بني املستعمل واملهمل من الكالم، مث 

شرط اإلفادة أو عدمها، وهو مدخلهم للكالم يف يف التّمييز بني القليل والكثري، من حيث 
  .1"القول

  :وأبعاده النصية والتداولية البعد التواصلي للكالم: رابعا
ا، وكل ذلك إشارة إىل قيمها  ا وحروفها وتأليفا اعتىن ابن سنان بدراسة األلفاظ وأصوا

باحلديث عن مكونات التعبريية داخل سياق نظمها يف مرحلة تعليقها مع غريها، فبدأ دراسته 
وقد أبدى االهتمام بعنصر الكالم وهو فرع . األلفاظ املفردة، مث انتقل إىل الكالم عنها يف تراكيبها

  .لغوي تباحثته كتب الدرس اللساين
وجهت الدراسات القدمية أنظارها يف الدراسة حنو درسني مها النحو والبالغة على وقد 

وا اخلصوص، وتباحثت يف أسفارها مسألة ا ّ لكالم كل حسب وجهة نظره، فأما النّحاة فقد صب
وحبثوا يف مصطلحاته كاللفظ والقول والكلمة  ،اهتمامهم على مفاهيم الكالم وفروقاته مع الكلم

فوها، وأما أصحاب الكالم فقد اعتنوا بذكر أحواله وأحوال عملية التكلم  وحددوا أقسامه وعرّ
م، ولقد تراوح كالم ابن سنان ، وحبثوا يف فصا2وأغراضها وطرق اإلنشاء حة الكلمة والكالم واملتكّل

بني ذكر كالم النحاة تارة، وكالم أهل الكالم تارة أخرى بغية الكشف عن صيغة اخلطاب اليت  
تقتضي وجود ذات متكلمة وذات سامعة وسياق حمدد يف مقام بّني ورسالة مبثوثة باملعاين وقصد 
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، وبدون حتقق فهم اخلطاب للسامع ال يتحقق مراد املخاطب يفهم اخلطاب وجيلي أهدافه وأبعاده
  .من العملية التواصلية

ومن القضايا اليت تطرقت هلا الدراسات قدميها وحديثها عملية التواصل ورّكزت يف حماورها 
الرئيسة على املقومات األساسية اليت تنهض عليها، واليت يوحي غياب عنصر فيها إىل اختالل 

) السامع(إىل املخاَطب ) املتكلم(على صحة إيصال الفكرة كما أرادها املخاطب التواصل ويؤثر 
مبقاصدها ومعانيها، وطاملا أّكدت املباحث اللسانية على هذه املبادئ وسنحاول فيما يلي عرض 

  .بعض مبادئ الكالم  كما جتّلت عند ابن سنان
  :الكالم بوصفه صوتا -1

وإذا  : "م خمتلفا عن جنس الصوت يقول يف ذلكخالف اخلفاجي رأي اجلبائي يف كون الكال
كان كالمنا مبنيا على أن الكالم هو الصوت الواقع على بعض الوجوه، وكان أبو علي اجلبائي 

 1"يذهب إىل أن جنس الكالم خيالف جنس الصوت، فالبد من بيان ما ذهبنا إليه وفساد ماعداه
يه هلذه الفكرة يف غري موضع، فنراه حماوال فكالم ابن سنان من بداية فصول الكتاب يؤكد على تبنّ 

والذي يدل على أن الكالم : "إثبات العالقة بني الصوت والكالم واستحالة القطيعة بينهما يقول
هو الصوت الواقع على بعض الوجوه أنه لو كان غريه جلاز أن يوجد أحدمها مع عدم اآلخر على 

ق بينهما، وملا استحال أن توجد بعض الوجوه، ألن هذه القضية واجبة يف كل غريي ن ال تعّل
األصوات املقطعة على وجه خمصوص، وال تكون كالما، أو الكالم من غري صوت مقطع دّل على 

يه هلذا االجتاه متابع آلراء القاضي عبد اجلبار الذي عقد فصال 2"أنه الصوت بعينه ، وهو يف تبنّ
د بالتقطيع  خاصا يف كتابه املغين ملناقشة هذه القضية، وشّدد ّ على فكرة أّن الكالم هو الصوت املقي

ألن الكالم حيتاج إىل العلم بتصريف اآللة، اليت هي "ال الصوت املطلق، واشرتط يف ذلك القصد 
، وهو ماال يتوافر يف كالم الصيب كما زعم أصحاب االجتاه 3"اللسان، وغريها على بعض الوجوه

إن الصوت والكالم يقدر عليهما، فلو كان : "ة بينهما، وقال يف بيان العالق4القائل بغري ذلك
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ا إجياده بالقدرة دون الصوت، أو إجياد الصوت  الكالم سوى الصوت الواقع على وجه لصح منّ
  .1.."إّن الصوت سبب له، فمىت وجد وجد الكالم بوجوده: دونه، ألنه ال ميكن أن يقال

التأكيد على الصفة االنتشارية للكالم ويؤسس ابن سنان هلذه الفكرة يف موضع الحق فيعاود 
م إىل املخاطبني بالصورة اليت ينتقل فيها الصوت يقول  وجيري يف وجوده يف "وانتقاله من املتكّل

األماكن الكثرية جمرى األجسام، ويزيد على األجسام بأنه يوجد يف األماكن الكثرية يف الوقت 
وهي إشارة لعالقة الكالم بعنصر املكان  2"دلالواحد، واألجسام إمنا توجد يف األماكن على الب

ز الوجود "الضروري يف توليد احلدث اللساين وهذا تأكيد على  ّ طواعية الكالم يف تفاعله مع حي
ذه  3" -إن جاز التعبري–" آين مساحي"املكاين باعتبار أنه ذو انتشار  وما كان الكالم ليتأثر 

دث اللساين يف فضاء الكون هو اندماج تلقائي مباشر ألن اندماج احل"السمة لوال اتصاله بالصوت 
فهو لذلك إسقاط رأسي كما لو كان جسما انفك عن روابط املنع يف الفضاء فال طريق له إّال 
السقوط على سطح األرض حبكم قانون اجلاذبية، فقانون االنتشار يف الظاهرة اللسانية حتميّ ال 

حلدث الكالمي واألجسام واردة يف عنصري املكان والزمان ، فتكون املقاربة بني ا4"يشّذ وال يكذب
القاضيني لألحداث كلّ حسب طبائعه وخصائصه، كما تثبت القطيعة بني فكرة الكالم واألجسام، 
واالشرتاك يف فكرة االنقطاع سواء املادي يف األجسام، أو االنقطاع الصويت اليت به يتحقق فهم 

فلو كان الصوت مدركا على االستمرار مل يقع عنده "ليه سابقا اخلطاب كما ذكر ابن سنان وأشرنا إ
فهم اخلطاب؛ ألن الكلمة كانت حروفها جمتمعة فال يكون زيد أوىل من يزد أو غري ذلك مما ينتظم 

ولو كان الكالم أيضا باقيا لكان ال ينتفي إّال بفساد حمله، ألنه ال ضّد له من غري . من حروف زيد
ق جبانب التأليف من جهة، وبفكرة الزمن من جهة ، فاالنتظام ش5"نوعه رط عند ابن سنان يتعّل

  .أخرى
الكالم هو : "وخيتم ابن سنان هذه الظاهرة اللغوية يف العالقة بني الكالم والصوت بقوله

وأما الصوت فال شبهة يف أنه غري باق ملا . الصوت الواقع على بعض الوجوه مبا ال فائدة يف إعادته
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ناه ّ ا على ما ، لي1"بي حاول تفصيل عالقة أخرى بني الكالم واحلكاية واحملكي حيث يعتمد يف بيا
، وقد ذكر 2.."وإذا كان الكالم هو الصوت، والصوت ال جيوز عليه البقاء: "قّدم له هنا يقول

أن من الصوت ما ليس : الفرق بني الصوت والكالم: "العسكري فرقا بني الصوت والكالم فقال
  .3..."وت الّطست، وأصوات البهائم والطيوربكالم، مثل ص

م على فكرة اتصال الكالم  وعليه، فابن سنان أّسس لدرس صويت حمكم العرى عندما صمّ
بالعملية الصوتية، ومباحث الدرس احلديث عربيها وغربيها مل تنكر ذلك بل حّددت مفعول 

ام حسان يصف الكالم التواصل باإلشارات اللغوية الصوتية اليت تتبع النشاط الكالمي،   Laفتمّ

parale  4"النشاط العضلي الصويت الفردي"بأنه.  
  : الكالم والحكاية والمحكي عند ابن سنان -2

ق احلكاية يف الكالم بفكرة الصوت رأسا، وإشارة ابن سنان هلا فيض مما ورد عند القاضي  تتعّل
ىل إحدى السمات النوعية يف فالتطرق إىل قضية احلكاية مرجعه إ"عبد اجلبار فيها، وخمالفة له 

وإن كان فعال ال يقبل االسرتجاع وال االنتقال وال االنتفاء على حّد  - يف طبيعته- الكالم، وهي أنه 
عبارة عبد اجلبار، فإنه حيتفظ بطواعية ذاتية جتعله قابال لالنبعاث وهو ما يكسبه طاقة التّوّلد على 

  .5"ساخخّط الزمن مبا أنه فعل قابل للتصوير واالستن
د على من جعلوها شيئا واحدا، وفصلوا  جاء حديث ابن سنان عن هذه القضية من باب الرّ

ا قد ذكرنا طرفا من القول يف حقيقة : "بني الكالم والصوت، فذكر يف مستهل ذلك قوله وملا كنّ
م فيحتاج إىل نبذ من الكالم يف احلكاية واحملكي، ليكون هذا الفصل منعا في ما وضع الكالم واملتكّل

الذي اعتمد رأي كبار املعتزلة، يقول ) عبد اجلبار(، وهو خمالف يف ذلك ملا فعله صاحب املغين 6"له
والذي كان يذهب إليه أبو اهلذيل حممد بن اهلذيل، وأبو علي حممد بن عبد : "يقول ابن سنان

ُستمع منه كالم اهللا)اجلبائي(الوهاب   على احلقيقة، وأّن ، أّن احلكاية هي احملكي، وأن التايل للقرآن ي
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البقاء جيوز على الكالم ويوجد يف احلالة الواحدة يف األماكن الكثرية، فيوجد مع الصوت مسموعا، 
ره 1"ومع الكتابة مكتوبا، ومع احلفظ حمفوظا ، وجند القاضي عبد اجلبار متفقا يف آرائه مع ما أّق

حملكي فيه، والراجح أن ابن سنان خيالفهم اجلبائي وغريه من املعتزلة يف اعتبار احلكاية من الكالم كا
ه يرى بأن  الكالم هو الصوت "يف بعض ذلك، وإن اتفق معهم على يف فكرة انتشار الصوت إال أّن

الواقع على بعض الوجوه، وال جيوز عليه البقاء، وال يوجد إّال يف احملل الواحد، واحلكاية غري احملكي 
  .2"وإن كانت مثله

ا اخلفاجي فإنه : "اإلشارات لطرح ابن سنان على هذه الفكرة فقالوقد ذكر املسدي بعض  أمّ
يف إثارته قضية احلكاية قد أبرز طاقة الكالم على أن تتعاقب حاالت وجوده على بعدي الزمان 

قدرة االنبعاث الذي هو جتديد للكينونة  –إىل جانب القدرة االنتشارية –واملكان، وهو ما يكسبه 
أي طواعية الكالم يف التّواجد –باالستقراء والتّحليل هو أن خاصية احلكاية  أصال، فالذي نستنبطه

مبدأ يقوم معّدال بطبيعة االنقطاع يف الكالم، فهو الوجه القابل لسمة الغازية فيه، وبالتايل  -املتجدد
ة إذا ، والفكر 3"فإنه ميثّل الشحنة املعّدلة اليت تفضي إىل تكامل القضية والنقيضة إلخصاب التأليف

ال تكاد تكون إّال تفصيال ملا سبق احلديث له عن فكرة الصوت، سواء يف هذا الفصل أو يف 
  .سابقه
  :الكالم بوصفه معنى قائما في النفس -3

مل خيتلف طرح اخلفاجي عن طرح أصحاب الكالم حني فصلوا بني الكالم واملعاين النفسية، 
الصوت املسموع طريق إىل إثبات الكالم : يلفإن ق: "وأن املعىن كامن يف النفس، يقول ابن سنان

ليس خيلو من أن يكون طريقا إليه بأن يعلم عنده أو يستدل به عليه، فإن  : القائم يف النفس، قلنا
كان األول وجب أن يعلم كل من مسع الكالم الذي هو الصوت الواقع على بعض الوجوه شيئا 

ه، فالكالم املسموع إمنا يدل على ما لواله آخر عنده، ومعلوم خالف ذلك وإن كان يستدل به علي
فأما ما سوى . ملا حدث، وهو القدرة، أو ما لواله مل يقع على بعض الوجوه وهو العلم واإلرادة

ق قا بالقدرة والكفاءة يف الوصف وحسن 4"ذلك فال داللة عليه لنفي التعّل ، فيجعل الكالم متعّل
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ده من كلّ املعاين النفسية اليت يات فقالالنقل، وجيرّ :  حيتملها، كما أشار إىل ذلك صاحب الكّل
  .1"وأما الكالم الذي هو صفة قائمة يف النّفس فهي صفة حقيقة كالعلم والقدرة واإلرادة"

فإن اإلنسان قد يطلق أيضا فيقول يف نفسي بناء دار، : وبعد: "ويضيف ابن سنان يف ذلك
ى أن البناء والنساجة معنيان يف النفس  كما يقول يف نفسي كالم، فهل يدل ذلك عل. ونسج ثوب

مثّ إن لقول القائل يف نفسي كالم وجها صحيحا، . كما دل عندهم على أن الكالم معىن فيه
  .2"وذلك أن املعىن إين عازم عليه ومريد له، وهلذا لو أبدلوا هذا اللفظ مما ذكر لقام مقامه يف الفائدة

وأما : " الكامن يف خلد الساكت كالما، يقولوقد عارض اخلفاجي التوجه الذي اعترب املعىن
م، فليس بصحيح، ألن املراد بذلك إمكان الكالم منه أو  قهم بأن الساكت يقال فيه إنه متكّل تعّل

إنه صائغ، وكذلك -يف حال هو ال يصوغ فيها -إضافته إليه عن طريق الصناعة كما يقال للصائغ
نا فساد ذلك فيما تقّدم سائر الصناع، مث هو مع ذلك استدالل باملعاين ّ ، 3"على العبارات، وقد بي

ا ا وألفاظها وعبارا . ويف كالمه هذا إثبات لصناعة الكالم اليت تصدر عن املتكلم يف هيئة أصوا
فمن غري املعقول أن تدّل املعاين على العبارات ألن الثانية تسبب األوىل وتوصلها إىل مسع املخاطب 

  . مه هذا وذلك إلثباته العالقة بني اخلطاب واملعىن واشرتاك حصوله فيهوتفصح عنها، وال معىن لكال
  :الكالم بين النّصية والتداولية

ا كانت ذات نظرة تداولية    دف إىل تطويع نصوص ابن سنان على أ إّن هذه الدراسة ال 
الّطرح، فال خالصة بقدر ما حتاول قراءة الكتاب وفق نظرية لغوية حديثة تتفق بعض رؤاها مع ذلك 

عجب أن كالم البشر واحد وإن اختلفت طبيعته، وأول ما جعلنا نفكر يف ذلك منهج ابن سنان 
الذي ابتدأ فيه احلديث عن الصوت مث احلرف مث الكالم مث اللغة، وطاملا ناقشت الدراسات احلديثة 

ا إىل غاية توّسطها الرتكيب   .العربية والغربية اللفظة من أصوا
ناية ابن سنان باملتكلم وكشفه عن كيفيات حصول النشاط الكالمي إشارته إىل ومن مواضع ع

م  الفعل الصادر عنه يف صورة جتريدية صادرة عن الفاعل تنقلب إىل هيئة فعلية تتطابق وأحوال املتكّل
ويف بعض كالمه توجيه حلال االستعمال اللغوي الذي اتفقت عليه الدراسات احلديثة،  اخلطابية،

والذي يدل على ذلك أن أهل اللغة مىت علموا أو اعتقدوا وقوع الكالم حبسب أحوال : "يقول
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م، ومىت مل يعلموا ذلك أو يعتقدوه مل يصفوه ويبّني هذا موقع الكالم من  1"أحدنا وصفوه بأنه متكّل
م الفعل املرتبط به، وهو من أكثر املواقف اليت عّرب فيها ابن سنان عن العالقة الرابطة بني املت كّل

م والّيت تعّرب عن  والفعل الصادر عنه خاصة عند اعتداده باألفعال الكالمية الصادرة عن املتكّل
: األحداث املوضوعة هلا، فينتقل بالكالم من صورته الذهنية إىل صورته الفعلية احملسوسة، يقول

ذلك من فجرى هذا الوصف يف معناه جمرى وصفهم ألحدنا بأنه ضارب وحمرك ومسكن وما أشبه "
م تعذر عليه أن يضيف شيئا على سبيل األفعال ، ومن دفع ما ذكرناه يف الكالم وإضافته إىل املتكّل
للمتصور التجريدي يف حتديد هذه "، ووصف املسدي ذلك بأنه إبراز 2"، ألن الطريقة واحدةالفعلية

  .3"العالقة العضوية بني الكالم وصاحبه
م وما يصدر عنه من أقوال ذهنية واعتنت اللسانيات احلديثة ببحث الع   القة الرابطة بني املتكّل

ا املعىن املراد، وقد اّجته ابن سنان إىل ) جتريدية( ا مقاصد اخلطاب، وينجلي  وفعلية تتحقق 
ق هذه الصفة بالذات اإلنسانية دون  التمثيل عن ظاهرة الرتابط احلاصل بني الكالم وصاحبه وتعّل

وال يلزم على ما ذكرناه إضافة كالم النائم أو الساهي إليهما، وإن : "غريها فضرب مثاال على ذلك
، 4"مل يقع حبسب املقصود وذلك أننا مل نقتصر على ذكر املقصود والدواعي دون مجلة األحوال

فإذا كان الكالم هو "وحيتمل هذا القول اإلشارة إىل حاجة اخلطاب ملتلّق يعني على حتقيق الفعل، 
م يفع غة باختيار أجزائها وتركيبه بينها، فإن السامع أو املخاطب ضروري يف هذه فعل املتكّل له يف الّل

احلالة ألنه اهلدف املقصود باإلبالغ، وذلك يوجب التّأكد من بلوغ اهلدف مبالحظة موقف 
  . 5"املخاطب ومعرفة رّد فعله بسكوته على املعىن إقرارا منه بتحققه

ي امل عاين الكامنة يف النص، نالحظ توجه ابن سنان إىل توضيح وألّن بيان مقاصد اخلطاب جتّل
فاحلدث اللغوي عند اخلفاجي مبنزلة الفعل املوضوعي  "هذه اإلجراءات بربطها بالفعل املباشر 

فيكون املتكلم صانعا حلدث الكالم، . كالضرب وغريه، ليسلب عنه صفة احلاالت كالعلم والقدرة

                                                             
   .68ابن سنان سر الفصاحة، ص   1
   .68ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2
   .287عبد السالم املسدي، التفكري اللساين، ص  3
   .68ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
بالغية،   5    .154رشيد حيياوي، التبالغ والتّ
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، وجدير بالبيان أن ابن سنان رفض 1"عال املنفصلة عن صاحبهاويكون الكالم بالتايل من قبيل األف
م بأنه من له كالم فإحالة على مبهم، والسؤال باق، ألنه يقال"اعتبار  فكيف : فأما حّدهم للمتكّل

ه؟ أو بان فعله؟ فالبد من التفسري ويف كالمه هذا كثري من التعارض  2..."صار الكالم له، أبان حّل
دما رفض أن يكون الكالم هو فعل املتكلم، لكن تأكيده على فعلية الكالم مع ما ذكره سابقا عن

  .ومكان صدوره دليل على إميانه باجلانب التفعيلي احلاصل من املتكلم
وكل إشارات ابن سنان للحدث الصادر عن فعل املتكلم حتمل بعض األفكار الفلسفية اليت   

احلاصلة عنده ملا أقره العلماء قبله ومجعه يف الفعل  تناقشتها املباحث التداولية احلديثة، فاملغايرة
الكالمي بني مفاهيم الفعل واإلجناز واحلدث والتأثري كافية للتقاطع مع رؤى التقسيم احلديث يف 
اعتبار الكالم فعال إجنازيا بعد متّكن احلقيقة القولية، فتتحقّق بذلك األغراض القصدية اليت تفيء به 

ا، يقول ابن سنانال) جوهر(إىل املعىن  مث ال خيلو أن يكون : "عملية التواصلية واملفضي إىل دالال
املعرب عن غرضه بالكالم يريد إفهام ذلك املعىن أو ال يريد إفهامه، فإن كان يريد إفهامه فيجب أن 
 جيتهد يف بلوغ هذا الغرض بإيضاح اللفظ ما أمكنه، وإن كان ال يريد إفهامه فليدع العبارة عنه فهو

م وحده3"أبلغ يف غرضه   .، وكلّ ذلك مرتبط باختيار مذاهب الكالم اليت تنحصر على املتكّل
وعليه فإن مباحث اللغة قدميها وحديثها مل تأل جهدا يف دراسة الدالالت اليت تتصرّف عن   

 نواة مركزية يف الكثري من األعمال speech actأصبح مفهوم الفعل الكالمي "الكالم وأفعاله فــــ 
وفضال عن ذلك . وفحواه أنه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي تأثريي. التداولية

 illocutoires Actesلتحقيق أغراض إجنازية  Actes Locutoiresيعّد نشاطا ماديا حنويا يتوّسل أفعاال قولية 
ختص ردود فعل   Perlocutiores   Actes، وغايات تأثريية )اخل...كالطلب واألمر والوعد والوعيد(

وقد عّرب أوستني عن هذا النوع . ، تلك هي تصورات أوستني للكالم4)"كالرفض والقبول(املتلقي 
  :من األفعال الكالمية يف ثالثة صور هي

                                                             
معن توفيق دحام، التفكري اللساين يف كتاب سر الفصاحة البن سنان و ، 287الم املسدي، التفكري اللساين، ص عبد الس 1

  .390اخلفاجي، ص 
   .69ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2

   .222ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
ية يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالم–مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب  4

  .40م، ص 2005، 1بريوت، ط
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  : Acte locutoireفعل القول أو الفعل اللغوي - 1
بطة باللغة اليت تتجاوز يتجاوز هذا الفعل حتديدات الفلسفة إىل النظر يف األفعال اإلجنازية املرت

ويراد به إطالق األلفاظ يف مجل : "أوستينهي األخرى مفهوم التواصل إىل حتقيق الفعل، يقول 
مفيدة ذات بناء حنوي سليم وذات داللة، ففعل القول يشتمل بالضرورة على أفعال لغوية فرعية 

العكس فالتفصيل الذي  ، وابن سنان مل يهمل ذلك بل على1"وهي املستويات اللسانية املعهودة
تعرّض له للصوت على مستويي اإلفراد والرتكيب وحديثه عن حسن الرتكيب والداللة الحقا، دليل 
ما وجدنا من علماء اللغة من تفّطن إىل مثل ذلك يف  على حسن تبّصره حباجة الكالم هلم، وقّل

لفظ الصويت فقط منهجه، والتدرّج الصويت اليت حييل إىل اللغة ال يعين تقييده على مس توى فعل التّ
لّفظ السياقي الذي يستدعيه اخلطاب  ق بالتّ لفظ بوصفه النطق "بل يتعّل وجيب عدم اخللط بني التّ

الصويت الضروري إلنتاج اخلطاب مع مستوى الرتكيب والداللة، فهو جمرد تصويت ال حيّدد مسات 
لفظ بوصفه فعال يف السياق، فقد. اخلطاب التداولية يكتفي املرسل به إلنتاج خطاب  وبني التّ

مناسب للسياق، مبا يعادل القول عند ابن جين؛ ألنه حييل طريف اخلطاب إىل السياق، إلفهام 
  .، ألن الكالم يتحقق على مستوى العناصر مجيعها2"املرسل إليه قصد املرسل

  : Acte illocutoireالفعل المتضمن في القول -2
ه عمل ينجز بقول ما "رية، وميثّل وهو األّس الذي قامت عليه النظ الفعل اإلجنازي احلقيقي إذ إّن

، ونلمح 3.."السؤال، وإجابة السؤال، إصدار تأكيد أو حتذير، وعد، أمر: ومن أمثلة ذلك(...) 
هذا يف درس ابن سنان عند إشارته إىل املفيد من الكالم الذي يعرب عن معاين اخلرب كاجلحود 

  .4واألمر والنهي والسؤال والطلب والدعاء والعرض والتخصيص وغريها والتنبيه والتمين والتعجب
ال؛ نظرا ملا  فظ بداللة التمييز بني طريف احلقيقة وا ويربط أصحاب هذا االجتاه اللغوي فعل التّل

التلفظ هو الفيصل لبيان احلقيقة "يكتنف ذلك الفعل من إعراب عن منطق االستعمال اخلطايب، فــــ 
از يف استعمال اللغة، مما مينح االستعارة دورها يف إثراء اخلطاب، وتنويع إمكاناته، وذلك  من ا

                                                             
   .41، ص مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب   1
، 1، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ليبيا، ط-مقاربة لغوية تداولية–عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب  2

  .29م، ص 2004
   .42، التداولية عند علماء العرب، ص مسعود صحراوي  3
   .67ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4
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، ويدخل ذلك ضمن ما أشار إليه ابن سنان يف إفادة الكالم اليت 1"بتحديد مراجع اإلحالة فيه
رها صاحب الكالم، يقول  از اليت يقرّ تكون على ضرب من احلقيقة اليت قد تتصف ببعض سبل ا

  .2"حقيقة وجماز: واملفيد من الكالم ينقسم إىل قسمني: "لكيف ذ
  :Acte perlocutoireالفعل الناتج عن القول -3

لني، ويكون من أداء املتكلم غايته التأثري يف أفكار  املخاطب  وهو فعل يتكون بعد الفعلني األوّ
وأما "يف التخصيص ومشاعره، ومل يغفل ابن سنان هذا التأثري الوارد يف فعل املتكلم كقوله 

، ونلحظ مثيل ذلك عن 3"التخصيص فهو يف معىن األمر ألنه ينبئ عن إرادة احملضض للفعل
 استثنائه لكالم النائم والساهي الذي تنتفي منه اإلفادة والتأثري، فمن أوجه إضافة الفعل لفاعله قوله

ما ولغتهما، واللثغة ال" ما وغري ذلك والكالم يقع من النائم والّساهي حبسب قدر عارضة يف لسا
من أحواهلما على أن قد احرتزنا بذكر التقدير يف كالمنا ألن املعلوم أن كالم النائم لو كان قاصدا 

  .4"لوقع حبسب قصده، وإنه خمالف لكالم غريه
  :5وعلى أساس ذلك ميكن التمييز بني ثالثة أفعال هي

، وهو أمر وارد يف درس ابن )لة يف اهلواءيتعلق باألصوات احملمو : (الفعل الفونيطيقي الصوتي*
  .سنان
النطق ببعض األلفاظ والكلمات املرتبطة باألصوات املوجودة يف أحناء : (الفعل الكالمي*

  ..، ويتعلق بتوجيه األفعال حسب املقامات كالكالم والتكليم والكلم)خمصوصة
دد، ويشري إىل الغرض املقصود كيفية االستعمال واإلجناز املقرتن باملعىن احمل: الفعل الخطابي*

  .واملرتبط باملعىن والسياق

                                                             
   .30املرجع نفسه، ص   1
   .67ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2
   67.3ابن سنان، سر الفصاحة، ص  
   684املصدر نفسه، ص  
م، 1991، )د، ط(، دار إفريقيا الشرق، -مكيف ننجز األشياء بالكال–ينظر، عبد القادر قينيين، نظرية أفعال الكالم العامة  5
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قة بأفعال الكالم عند ابن سنان خاصة تلك    ها عناصر تتدخل يف توضيح اإلشارات املتعّل وكّل
التحليالت اليت عقدها للنظر يف باب الفروق بني الكالم والتكليم وسرب فكرة املبالغة يف الصيغة 

  .ة بني املهمل يف الكالم واملستعمل منهوعالقة ذلك باملعىن، والتفرق
نظرية األفعال اللغوية، ومن ) أوستني(التلفظ هو األساس الذي بىن عليه "وبناء عليه فإن فعل 

، بوصفه ممارسة املرسل لينجز فعال لغويا، يتالءم مع السياق، أي هو ما يصطلح )سورل(بعده 
الفقهاء وعلماء األصول باإلنشاء، واإلنشاء ما عليه، عند النحويني والبالغيني العرب، وغريهم من 

لفظ به زمانا ووجودا، كالطلب على أقسامه، والنّداء وقسم اإلنسان على  اّحتد قيامه بالذهن والتّ
، وحسب ما تقّدم فإن ابن سنان مل يغفل احلديث عن أي جانب يتدخل يف 1"نفسه، والعقود

  . ورفضا تأسيس فكرة الكالم، وإن تراوح ذلك عنده قبوال
  : ابن سنان بالغةموقع المتكلم في : خامسا

م(يعّد  حمور أي عملية تواصلية، فهو العنصر الفاعل يف تأسيس اخلطاب وبناء هياكله، ) املتكّل
ا كانت الكلمة يف العربية  ّ وهو احملّدد للعناصر اخلطابية اليت تتجلى يف الوصف التواصلي الوظيفي، ومل

ن سنان ببيان كيفية تشكلها وحتّدث عن هيئة األصوات واحلروف فيها مث أساس البناء فقد اعتىن اب
اختذ سبيله للكشف عن مفاهيم الكالم بطريقته اخلاصة، مث توجه إىل احلديث عن مركز كلّ هذا 
اء هلذا العنصر، ويظهر اهتمامه به يف  اإلنشاء والتّكوين اللغوي، وما كان ابن سنان ليغفل الدور البنّ

واضع، خاصة بعد احلديث املستفيض الذي أواله لعنصر الكالم، ومن ذلك قوله يف مجلة من امل
م، إذ ال طريق إىل إثبات ذلك من : "إثبات حملّ الكالم ومصدره والكالم مما يوجب حاال للمتكّل

، ويف ذلك إشارة ضمنية إىل الطبيعة الزمنية املرتبطة باحلدث الكالمي الذي 2"ضرورة أو استدالل
به يعترب أ م إىل خماطب واحد أو عّدة متخاطبني حسب املقام الذي يتطّل صواتا منتشرة يوجهها املتكّل

مني به"املقام فــ  ، وحيتمل هذا التعريف وجها من 3"الكالم يوجد يف الّصدى ونكون حنن املتكّل
م املرسل إىل مجهور السامعني، كما يثبت التشابه احلاصل يف  القصد الذي يشحن به خطاب املتكّل

  .أقوال املستمعني له

                                                             
   29.1املرجع نفسه، ص  
   .66ابن سنان، سر الفصاحة، ص 2 

   .66املصدر نفسه، ص   3
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م  د اخلفاجي الكالم بفعل املتكّل ّ والقصد الذي يبتغيه  - وإن كان قد نفى هذا احلّد سابقا–قي
م يصدر عنه بإرادة تامة ويكون الكالم راجعا للتوقعات واالعتقادات اليت  فالبد للكالم من متكّل

نا حّد الكالم : "يعتقدها صاحب الكالم، يقول ّ وحقيقته فينبغي أن نذكر حقيقة وإذا كنا قد بي
م فنقول نا حقيقته حبسب أحواله من قصده وإرادته : املتكّل ّ م من وقع الكالم الذي بي إن املتكّل

فالكالم صناعة املتكلم اللفظية اليت  1"واعتقاده وغري ذلك من األمور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا
جرت عليها عادة العرب، وأدىن تأمل هلذا القول يبّني فهم ابن سنان ملقومات الكالم الذي يصدر 

ا، ويقف على مبدأ القصد وحتقيق األغراض واملعاين   .مع عملية الكالم والظروف احمليطة 
ال تشتد بعد تواتر ظروف الزمان  ليس خيفى على أحد أن تبّني هيئة هذا املقوم اللساين  

كما يراه - واملكان بعيدا عن الذوات املنشئة هلا فعال، ولو وصف هذا الفعل باملوضوعية يف البداية 
ا وقراءة أهمّ -بعض الدارسني ، ليصل إىل قمة التفسري للظاهرة وأبعادها بعد النظر يف مسببا
ا انت حملّ طرح لكثري من باحثي اللغة والناظرين يف ، ونظرية إثبات احلال واحملل ك2أهدافها وغايا

أ  م يف أحواله وحماّله إّال جزء ال يتجزّ العناصر املؤسسة هلا، وما اشتغال ابن سنان على هيئات املتكّل
والكالم مما يوجب حاال : "منها؛ خاصة ما ورد يف جمال وصف الّسمات الفاعلة لذلك، يقول

لك من ضرورة أو استدالل ، وال فرق بني من اّدعى يف الكالم للمتكلم، إذ ال طريق إىل إثبات ذ
أنه يوجب حاال وبني من اّدعى ذلك يف مجيع األفعال كالضرب وغريه، وأيضا فإن الكالم يوجد يف 

، وهذا يعين اشتغال الباّث على اخلطاب عن طريق األفعال 3"الّصدى، ونكون حنن املتكلمني به
  .تحقيق الغرض التواصلياليت متّ توظيفها يف الصيغة ل

ويوضح اخلفاجي آراءه اخلاصة اليت يدعمها مبجموعة من القيم التعليلية املشحونة بدقة العبارة 
والوصف عنده، وهذا مدخل لربط عناصر الكالم باحلدثية املتزامنة معه، ومما يتدخل يف تأسيس 

ألنه "صحاب علم الكالم ذلك حبث العالقة بني الكالم وصاحبه، وهي أمر يتخذ صورتني لدى أ
يرتكز أوال على صعيد التنظري املبدئي من حيث ارتباط مادة اخلطاب بصانعها، ويرتكز ثانيا على 
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، ألن عالقة املتكلم خبطابه ختتلف خفة وثقال تبعا لكونه حاكيا (...)ازدواجية االبتداء واالحتذاء 
  .1"له أو واضعا إياه

د ّ األول بوصف األفعال الصادرة منه ومناقشتها على مستويي  وذكر ابن سنان كال املبدأين فقي
التنظري والفاعلية، وذكر الثاين يف باب احلكاية واحملكي بإثبات حال الفعل والتّحدي واإلعجاز 

إّمنا وقع بفعل مثل القرآن : واجلواب عن هذا: "...البادي فيه يف لغة القرآن الكرمي، يقول يف ذلك
، وعليه تكون داللة الفعل هي املؤشر الّدال على قوة اخلطاب أو 2"ذاءعلى االبتداء دون االحت

يف حال طريف التواصل والرسالة وغريها من العناصر املكملة للعملية  -طبعا-ضعفه، مع النظر 
  .التواصلية

م مل ينطقوا يف الكالم إال : "ومن باب الداللة على الفعل وفاعله قوله اليت  بفعلوأما قوهلم أ
تكثري، لشرف الكالم عندهم، فذلك هو احلجة يف إطالق لفظ الكالم وتكلم على القليل هي لل

   .4وهو وصف ملبدأ احلدثية والتفاعل فيه3"الذي ليس مبفيد ملا ذكره من الشرف واملبالغة
  :ابن سنانعند  والقصدالظاهرة اللغوية ومبدأ المواضعة : رابعا

م متريرها لتحقيق يومئ مصطلح القصد إىل األغراض اليت يبتغ غرض تواصلي معني "ي املتكّل
يصوغه جزئيا ضمن فحوى خطابه، وتتفاوت صياغة الغرض التواصلي من حيث درجة صراحتها 
م عن خمزون املخاطب  م املعلومايت حني التواصل وما يفرتضه املتكّل اليت حيّددها خمزون املتكّل

ضت كثري من تعريفات الكالم يف5"املعلومايت . النحو على مفهوم القصد وحتقق اإلفادة ، كما 
نها من صيغة الفعل  ّ ولطاملا رعت الدراسات اللغوية مقاصد املتكلم الناجتة عن اخلطاب فحاولت تبي

  .التعبريي اللغوي ضمن معطيات مقام معّني خمصص لتحقيق أداء تواصلي سليم، وكالم بّني املعاين
: تلك التوجهات، فابن سنان يقول ممثال على ذلك وكثريا ما حفلت كتب الرتاث البالغية مبثل 

والكالم يتعلق باملعاين والفوائُد باملواضعة، ال لشيء من أحواله وهو قبل املواضعة إذ ال اختصاص "
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، وهي إشارة واضحة لتعّدد 1"له، وهلذا جاز يف االسم الواحد أن ختتلف مسمياته الختالف اللغات
أوال بالقصد الذي يرومه صاحب الكالم، وبالسياق الذي يوجه  معاين اللفظ الواحد اليت تتحّدد

املعىن حنو الصياغة املطلوبة، واستعداد مفردات اللغة للتواضع على حتقيق عنصر اإلفادة، ويضيف 
م له واستعماالته فيما قررته : "ابن سنان يف ذلك قائال وهو بعد وقوع التواضع حيتاج إىل قصد املتكّل

على هذا أن تكون املواضعة ال تأثري هلا، ألن فائدة املواضعة متييز الصيغة اليت مىت  املواضعة وال يلزم
. وفائدة القصد أن تتعّلق تلك العبارة باملأمور، وتؤثر يف كونه أمرا له. أردنا مثال أن نأمر قصدناها

سب فاملواضعة جتري جمرى شحذ السكني وتقومي اآلالت، والقصد جيري جمرى استعمال اآلالت حب
م واستعماالته املتطابقة مع 2"ذلك اإلعداد ، فالفصل بني الفائدة واملواضعة رهني مبؤهالت املتكّل

ويعمد ابن سنان إىل حتّسس الدقائق : "مقتضى احلال، ويقول عبد السالم املسدي عن هذا السياق
ختليص الرابط املالئمة لتمييز فكرة املواضعة من فكرة القصد على املستند النظري، فينتهي إىل 

اه من كيانه التّجريدي ليسوقه مساق االنفصال املادي احملسوس، فالكالم ال  ّ اجلديل بينهما مشتقا إي
يستقيم بناؤه إال إذا طابق سنن املواضعة، ولكنه ال يفيد ما يفيده إال إذا استند إىل مبدأ القصد، 

  .3"ال إلمالءات سنن املواضعةغري أن القصد نفسه ال يفعل فعله يف الكالم إال إذا كان ممتث
وقد حتّدث عبد الرمحن احلاج صاحل عن جهود القاضي عبد اجلبار يف باب املواضعة يف الكالم، 
وأشار إىل أّن أقواله حوهلا كانت صائبة إىل حّد بعيد، حىت أنه ميكن تشبيه املقابلة اليت جيريها ابن 

املواضعة من جهة أخرى بتلك اليت أجراها سنان بني الكالم واملعاين من جهة، وبني الفائدة و 
، وذهب الدكتور عبد 4"اللغة كمواضعة وبني اخلطاب كاستعمال فعلي"القاضي عبد اجلبار بني 

وتأيت . 5"استعمال/ مواضعة= خطاب/لغة: "الرمحن احلاج صاحل إىل متثيل ذلك وفق املعادلة التالية
كيز اللساين للقضية اللغوية، لذلك تتعدد الرؤى استعماالت املصطلحني عند ابن سنان يف موقع الرت 

ا يف ظل االستعمال الذي حتدده آليات التعبري  املقرتنة مبصطلح املواضعة لتشمل األطر املنوطة 
ا، وهي قانون  موعات اللغوية وحصرت به معامجها واستعماال اللساين، فاملواضعة مبدأ سنته ا

                                                             
   .66ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
   67.2، 66املصدر نفسه، ص  
   147.3عبد السالم املسدي، التفكري اللساين، ص  
   33.4ينظر، عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب، ص  

   .33املرجع نفسه، ص   5



                                                                          اجيالخف الكالم عند ابن سنانو  اللغة                                           :        الفصل الثاني
 

142 
 

، وهي القانون الذي يقتضي تبادل 1باجلزء يف السياق اللغويمرتبط مببدأ القصد يف عالقة الكلّ 
االصطالحات بني األفراد يف سياق التعامل اللغوي، ولعل ما يطرح يف القضية بعض النّظر تركيز ابن 
سنان على املواضعة اليت تنتقل بالفرد من مرحلة التوقيف دون االعتماد على ما مسوه احملاكاة 

  .الطبيعية لألصوات
ل املقابالت احلاصلة يف طرح ابن سنان تربز إشكالية البحث يف متيز الظاهرة اللغوية يف ظو 

عنده بإحدى عالقتني برزتا يف الطرح اللغوي ومها املواضعة واالعتباطية، وسنحاول فيما يلي الوقوف 
على رأي ابن سنان وعرض بعض فكره مبا حيويه من معطيات النظام اللساين اللغوي، يقول ابن 

ا أسهل وأوسع ومع التأمل ال يوجد ما يقوم : "انسن وإمنا فزع العقالء إىل احلروف يف املواضعة أل
  . ، مراعيا يف ذلك احلاجة اإلنسانية االجتماعية هلذا املقوم2"مقامها
وقضية التفرقة بني االستعمال والوظيفة أمر واضح عند ابن سنان، وحال اإلرادة قائم يف   

م الذي  ق بني املفيد وغري املفيد من الكالم عنده، والذي حيسن اختيار التعابري قصد املتكّل يفرّ
ازية اليت تنبئ عن حاله وظروفه، ويظهر ذلك يف قوله واملفيد من الكالم ينقسم إىل : "احلقيقة وا

از هو . حقيقة وجماز: قسمني فاللفظ املوصوف بأنه حقيقة هو ما أريد به ما وضع إلفادته، وا
ه إىل معىن اخلرب. الذي أريد به ما مل يوضع إلفادته اللفظ ومىت اعتربت . والكالم املفيد يرجع كّل

  .3"ضروبه وجدت ال خترج عن ذلك يف املعىن
رأي  استفاد ابن سنان من سياق احلديث عن القصد واملواضعة وعالقتهما بالكالمويف     

وإمنا نريد . الم هو املفيد إال أنه مىت وقع أفادإنا ال نقصد بقولنا إن الك: "القائلالقاضي عبد اجلبار 
م ذه الصفة حلال ختتص باملتكّل  4"به أنه إمنا يصح وقوع الفائدة به وإن كان قد خيرج من كونه 

نون واملربسم قد يسمى كالما وإن مل يفد ألن للقائل أن يقول: "وكان قد قّدم لذلك مثاال : كالم ا
، إىل مثيل ذلك يشري اخلفاجي إىل 5"ن كان املتكلم به ال قصد لهإنه يفيد يف األصل موضوعه وإ

وهذا : "تعّلق حصول اإلفادة بتوجيهات الواضع للكالم وبيان ذلك يف لغة اخلطاب، يقول يف ذلك
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لكن أصول (...) الباب أعين املواضعة واالصطالح يف اخلطاب؛ يتغّري بتغري األزمنة والدول 
ا واقعا، واالجتهاد يف جريها األغراض يف األوصاف واملعاين  مما ال تتبدل وال تتغري فليكن االئتمام 

، وتدخل مؤشرات الزمان واملكان من مقومات الكالم وال 1"على قانون الّسداد والصواب حاصال 
ه هلا العسكري وربطها مببدأ . تؤثر يف حتديد فحوى اخلطاب وأغراض الظاهرة اللغوية ّ وهي إشارات نب

ومن عرف ترتيب املعاين واستعمال األلفاظ على وجوهها بلغة من اللغات، مث : "يقول االستعمال،
أ له يف األوىل ّ ي أ له فيها من صنعة الكالم مثل ما  ّ ي   .، ألن األغراض واحدة2"انتقل إىل لغة أخرى 

 ويستطرد ابن سنان يف اعتماد املواضعة سببا لتحديد مقاصد املتكلم وتأسيس مفهوم اإلفادة،
ه  لو كان الكالم هو املفيد عندهم وما مل يفد ليس بكالم مل يكونوا قّسموه إىل قسمني، "ويرى أّن

على أن الكالم إمنا . بل كان جيب أن يسلبوا ما مل يفد اسم الكالم رأسا، ال أن جيعلوه أحد قسميه
ا، وأي دليل على أن يفيد باملواضعة، وليس هلا تأثري يف كونه كالما، كما ال تأثري هلا يف كونه صوت

نون وغريه   اسم الكالم عندهم غري مقصور على املفيد أوكد من تسميتهم للهذيان الواقع من ا
، وهو األمر الذي حتّدث عنه القاضي عبد اجلبار 3"وليس ميكن دفع ذلك عنهم وال إنكاره. كالما

  .4تداول بينهم من ناحية الفعليف باب املقابلة بني ما تواضع عليه الناس من لغة وبني االستعمال امل
وليس أدّل على صحة ما ذهبنا إليه إشارة ابن سنان نفسه إىل قوة الفعل التخاطيب احلاصل بني 

وما ذكره يف سياق حديثه عن . املتكلم والسامع الذي قد يشمل األغراض النفسية احملتواة فيه
واضعة بيننا حتتاج إىل إذن مسعي، وال وقد ظن قوم أن امل: "املواضعة يف اللغة ما يثبت ذلك، يقول

وجه هلذا القول، إذ الدواعي إىل التخاطب وتعريف بعضنا مراد بعض قوية، واالنتفاع بذلك ظاهر 
وكما حتسن من أحدنا اإلشارة يف بعض األوقات إىل ما يريده من غري إذن مسعي، فكذلك (...) 

فسها على صاحب الكالم وفق معطيات فالقصد قضية تفرض ن. 5"املواضعة على كالم يدل عليه 
تمع الواحد، سواء أكانت  السياق، وجتعله رهينا بالدالالت املشحونة اليت تكشفها توافقات ا

  .بصورة مباشرة أم غري مباشرة
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وقد سبق القاضي عبد اجلبار ابن سنان احلديث عن فائدة املواضعة وعالقتها بالكالم واللغة 
ا  بعنصر اإلفادة ألن الكالم ال يتخذ سبيل اإلفادة إال إن تقدمت واخلطاب خاصة عندما قر

  .1املواضعة عليه، وإال كانت حاله وحال سائر احلوادث واحدة ال ختتلف
وانطالقا مما ذكر، فإننا نرى يف مؤلفات أصحاب الرتاث العريب كثريا من املفاهيم اللسانية 

فقط بل حىت البالغية منها، ولطاملا أشاد احلديثة، وهذا أمر ال يقتصر على اجلوانب اللغوية 
ق بالوظائف اللغوية، ومن ذلك ما ُخّص به ابن سنان فقالوا : الباحثون باإلشارات اليت تتعّل

ومن : "فاحنصرت وظيفة اللغة قدميا عند ابن سنان، مثال، يف الوظيفة التبليغية، يدل على ذلك قوله"
م واضحا ظاهرا جليا ال حيتاج إىل فكر يف شروط الفصاحة والبالغة، أن يكون معىن الكال

ال حيتاج إىل فكر منظوما أو منثورا ) الذي(استخراجه وتأمل فهمه، وسواء كان ذلك الكالم 
"(...)2.  

ومل يقف وصف ابن سنان على هذه الوظيفة بل رّكز على الوظيفة اإلفهامية واملرجعية وغريمها، 
نا أن الكالم غري مقصود يف نفسه وإمنا احتيج إليه والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أ: "يقول ّ ا قد بي ّن

ليعّرب الناس عن أغراضهم ويفهموا املعاين اليت يف نفوسهم فإذا كانت األلفاظ غري دالة على املعاين 
وال موضحة هلا فقد رفض الغرض يف أصل الكالم وكان ذلك مبنزلة من يصنع سيفا وجيعل حّده  

  .3"كليال
  
  
  :صطالح؟الاو مواضعة ن البياللغة  -1
بعدا استعماليا جديدا مياثل النحو الذي ) املواضعة(يعد ابن سنان من الذين أعطوا مصطلح  

ومل خيرج ابن . الذي ساهم يف توضيح معامل هذا املصطلح) ه415ت(قال به القاضي عبد اجلبار 
بيان الرؤية اللغوية اليت سنان عن هذا الطرح أو عن ذاك الذي أقره ابن جين، وسنحاول يف ما يلي 

ذا املصطلح واستعماالته لديه   .تتعلق 

                                                             
   .32، وينظر، عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب، ص 11، 10ينظر، القاضي عبد اجلبار، املغين، ص  1 

   .221، وينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص 12، 11عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب،    2
   .222ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
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إّن ابن سنان جيعل اللغة تواضعا اتفقت عليه اجلماعة الواحدة املشرتكة على طريقة واحدة من 
، ومما حيسب له يف هذا املقام 1"اللغة عبارة عما تواضع عليه القوم من الكالم: "الكالم فيقول

  :إشارته إىل
 .االجتماعي فيها اجلانب- أ

الداللة اليت تقتضيها صيغة املواضعة كمقابل لالستعمال الكالمي فترتاوح شرعيتها بني -ب
التصريح واإلشارة داللة على اإلشارة اللغوية وغري اللغوية يف الكالم ، وإمنا جعلت احلاجة صاحلة يف 

قوم بأداء املعىن على حنو املواضعة بتحقق غرض اإلفادة مع حضور احلروف املتفق عليها واليت ت
وكما حتسن من أحدنا اإلشارة يف بعض : "أحسن وأفصح من ذاك الذي تؤديه اإلشارة، يقول

األوضاع إىل ما يريد من غري إذن مسعي، فكذلك املواضعة على كالم يدل عليه، ومن فرق بينهما 
ا أسهل وأوسع،  ومع التأمل ال يوجد مايقوم فمقرتح وإمنا فزع العقالء إىل احلروف يف املواضعة أل

ا اللغة وتتميز عن الكالم فتضبطه على صورته احملدودة باإلشارة،  2"مقامها ،وتلك ميزة تنتقل 
مثّ أتبع اخلفاجي حديثه هذا بذكر مجلة من خصائص ومميزات اللغة . وعلى صورة أوسع بالكالم

ملعىن واإلجياز فيه ، وبني فضل املواضعة ويف العربية وأوهلا التوسع مثّ القدرة على اجلمع بني السعة يف ا
وهذه بال شك فضيلة مشهورة ، وميزة كبرية ألن الغرض يف الكالم ، ووضع اللغات : "ذلك يقول 

مجال املعاين وكشفها ، فإذا كانت لغة تفصح عن املقصود وتظهره مع االختصار واالقتصار، فهي 
  .3"أوىل باالستعمال

  :لمواضعةقضية اللفظ والمعنى وا- 2
بنحو صريح ) اللفظ واملعىن(على الرغم من كون ابن سنان مل يشر مباشرة إىل حديثة عن قضية 

يقوم على أساس هذه الفكرة، وجند له يف " سر الفصاحة"، إال أنه ميكن القول بأن مدار الكتاب 
دالالت املصطلحات ثنايا حديثه عن خمتلف القضايا املتعلقة بالكالم واللغة واملعىن تنظريا مشبعا ل

                                                             
أي تواضعوا على أن مسوه . إن السيف القاطع حسام: يقال يف لغة العرب: "، ويقول يف بقية تعريفه للغة72املصدر نفسه، ص 1

ا مشت. هذا االسم لغيت بالشيء ؛ إذا أولعت به : قة من قوهلموجتمع لغة على لغات، ولغني ولغون، وقد قيل يف اشتقاقها أ
م، ولغوت أي تكلمت، : وأغريت به، وقيل بل هي مشتقة من اللغو، وهو النطق، ومنه قوهلم مسعت لواغي القوم أي أصوا

  .وهذا تعليل لغوي منه الستعماالت اللغة وبعض فروقها عن الكالم عنده" وأصلها على هذا لغوة، على مثال فعله
   73.2فسه، ص املصدر ن 
   .73ابن سنان، سر الفصاحة، ص 3
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املتواترة يف كتب البالغة والنقد والنحو على شكل يسمح باستقصاء أبعاد الدرس اللغوي يف القرن 
  . اخلامس لديه أو لدى فئة من العلماء الذين أخذ عنهم

ا بعض أركان هذه القضية لتمركزها يف عديد من القضايا ) املواضعة(وتأيت فكرة   لتستبني 
باللغة أوال، وبالكالم ثانيا وبالقصد ثالثا، وباملعىن رابعا، وتتضح باستخدامات فهي ذات عالقة 

املصطلح يف كثري من املفاهيم اللغة اليت جتلي صيغة التفاعل اللساين التنظريي، فعندما ابتدأ احلديث 
طئة معه عن الكالم صرح بتعلق مقوماته بعنصر املعىن واليت تتبّني بعد العالقات االستبدالية املتوا

ق باملعاين، والفوائد باملواضعة: "فقال   .1.."والكالم يتعّل
إن حماولة استقرار اللغة عند ابن سنان من منظور قانون املواضعة أمر يسمح بالكشف عن    

سبل االستعمال اللغوي املتاحة للمتكلم، فاملواضعة تقف وراء كل وجود لغوي، فهي تتجاوز أن 
ا شرطا تستوي به الصحة تكون عنصرا من عناصر التحد يد املنطقي للظاهرة اللغوية أو كو

اللسانية، لتكون مقوما أساسيا للمنظومة اللغوية يف جوانبها احملسوسة والعقلية وعلى الصعيد 
ا مؤسسة اجتماعية تقسم الكالم  االجتماعي، فتمّس اجلوانب الداللية يف نظامها لتنهض على كو

ضها إبداء معىن واحد؛ ألن الكلمة قبل قانون املواضعة خالية من كل قوة إىل أنظمة داللية خمتلفة غر 
ا جمموعة من األصوات املؤلفة الدالة يف موضعها فقط؛ وألجل ذلك اعترب ابن  داللية على اعتبار أ

قا باملعاين(سنان  ، ألن الغرض العام من وضعها هو اإلفادة وتسهيل عملية التواصل، )الكالم متعّل
، فتأتّى له بذلك حسن الربط بني الصورة 2ى ذلك إّال حبضور الوسيلة الّداعمة لنقل األفكاروال يتأت

د الشيء احلّسي  م مع الصورة السمعية احلاصلة بتحقق القصد الذي جيرّ الذهنية الواردة عند املتكّل
د رّ   .3من طابعه امللموس وينتقل به إىل عامل االفرتاض احلضوري ا

سات القدمية لقضية اللفظ واملعىن ال تقل أمهية عن النحو الذي استقرت عليه إّن معاجلة الدرا  
املبادئ البحثية احلديثة، بل نكاد جنزم على كثري من التصورات الرتاثية اليت تثبت الوعي العريب 

مثّ إن الوعي الذي بلغته الدراسات القدمية جلدير بالوقوف وإطالة بعض النّظر يف . اللغوي آنذاك
ره، إذ تتنزّل به معامل درس لغوي يف جوانبه النّظرية والتطبيقية، ومما جنده غري بعيد عن ذلك يف  حماو 

البن سنان حسن إدراكه للعالقة بني اللفظ واملعىن وطبيعتها من حيث " سر الفصاحة"كتاب 
                                                             

   .66املصدر نفسه، ص 1
   .80ينظر، خمتار بولعراوي، جدلية اللفظ واملعىن، ص   2
   .82ينظر، املرجع نفسه، ص   3
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يه املطابقة أو التالزم أو االختالف، وعالقة كل ذلك بالصيغة اللسانية، ولقد أحسن احلديث ف
بصورة تصيب صميم الصياغة من الوصف والتّحليل، فمن حسن إشارته هلذه املبادئ اعتماده على 

  .الذي يعترب احلقيقة اليت ال اعرتاض عليها يف الظاهرة اللغوية) املواضعة(مبدأ 
إّن قانون املواضعة عند ابن سنان يفصح عن جدليات واقعة يف الدرس اللغوي، وأطراف   

ل ما بدأ اإلشارة إليه قوله بأن اللغة مواضعة على النّحو الذي وصفها به بعض مرتامية الرؤى،  وأوّ
ا يتواضع عليه القوم من الكالم: "العلماء قبله، يقول نا مع ذلك ال نراه 1"اللغة عبارة عمّ ، لكنّ

ا قبل ذلك توقيفا، وهذا راجع الضطراب اآلراء اليت قيلت قبله خاصة ما أورده ابن  معارضا كو
، وابن سنان تابع له يف ذلك، وليس أدّل على عدم رفضه 2ين الذي تأرجحت أفكاره بني الرأينيج

ا يتواضع عليه القوم من الكالم، أو تكون "لفكرة التوقيف عدم نفيه هلا كقوله  اللغة عبارة عمّ
  .أكثر) املواضعة(، وإن كان تأكيده على فكرة 3"توقيفا

ريتني لكنه قطع اليقني بأنَّ أصلَ اللغة مواضعة ومرّد ذلك لقد تأرجح رأي ابن سنان بني النّظ
يقول ابن . الّرتّدد اعتماده على فكرة التوقيف قبلها وهو األمر الذي عرف عند ابن جين أيضا

، مثّ أفاض الشرح يف اجلانب الوضعي 4"والّصحيح أن أصل اللغات مواضعة وليس بتوقيف: "سنان
يف لغة بين متيم كذا، ويف لغة أهل احلجاز  : فأما قوهلم: "ا قائالللغة فذكر بعد بيان عّدة معان هل

، 5"واملعىن أّن بين متيم تواضعوا على ذلك، ومل يتواضع أهل احلجاز عليه. كذا، فراجع إىل ما ذكرناه
  .فاألمر قائم إذا على االصطالح واالتفاق احلاصل بينهم

د رأي يف الظاهرة اللغوية ارتباط ومن حسن تعليل ابن سنان هلذا االضطراب يف اعتما    
وقد جيوز فيما يعد أصل : "الفكرة بالتوقيف اإلهلي الذي يفرض حسن التقصي والتخريج، يقول

ا املقصود، وقد محل أهل العلم  اللغات أن يكون توقيفا منه تعاىل، لتقّدم لغة عن التوقيف يفهم 
﴿: قوله تعاىل          ﴾6  على مواضعة تقدمت بني آدم عليه السالم وبني املالئكة، على

                                                             
   .72ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
ل، ص  2     .50، 49وت واملعىن، ص ، وينظر، حتسني عبد الرضا، الص96، 95ينظر، ابن جين، اخلصائص، اجلزء األوّ
   .72ابن سنان، سر الفصاحة، ص 3 

   .املصدر نفسه، املوضع نفسه  4
   .72ابن سنان، ص 5

   .31سورة البقرة،   6
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مه األمساء ولوال تقّدم لغة مل يفهم عنه عزّ  لغة سالفة ممن خاطبه اهللا تعاىل على تلك اللغة، وعّل
  .1"امسه

ا  ويبدو أنه قد استفاد كثريا من اآلراء السابقة له خاصة ما جاء عند ابن جين من إبانة يف كو
بل الوحي والتوقيف، فهو جّدد أصول املواضعة حىت ال خترج إىل حماريب االنفالت مواضعة ق

وممَّا هو واضح أّن اللغة لو أطلق لواضعيها العنان يف اصطالح األشياء لوصلت إىل "االستعمايل، 
تمع سيضع ويصطلح، ولضاعت اللغة  م مهما كان يف ا حال من االنفالت، بأن أي متكّل

األمر الذي جعل ابن جين ومن حلقه كابن سنان يتوخى يف اختيار قانون ، وهو 2"واندثرت
ا وهذا ما أخرب به يف سابق قوله عندما صرّح ) املواضعة( ا وينبئ عن نشأ بعض ما حيصر مفردا

على أنه يفكك مفهوم املواضعة "بأنه ال ينبغي أن يكون أصل اللغات توقيفا تتقّدم عليه مواضعة 
ىل مكوناته الداللية جاعال منه قطب الرّحى يف عملية التوالد اللغوي املفضي رأسا بصفة استقرائية إ

موعة اللسانية الواحدة عليه، وبذلك تصبح منظومة اللغة شيئا اصطلحوا عليه  إىل تعاقد أفراد ا
 وترافدوا خبواطرهم ومواد حكمهم على عمله وترتيبه وقسمة أحنائه وتقدميهم أصوله وإتباعهم إياها

  .3"فروعه
وعلى األرجح فإن انصراف ابن سنان عن تباحث النظريات املتعلقة بنشأة اللغة واالكتفاء 
ق ما يتدارسه هو وغريه بالكالم اإلنساين الذي هو ميزة هذا  بإيضاح رأيه ومذهبه فقط راجع لتعّل

فسواء أكان "نفس الكائن دون غريه، واحلاجةِ إىل عملية التواصل لإلفصاح عن املعاين القارة يف األ
الكالم إهلاما وتوقيفا من عند اهللا، أم اصطالحا من اإلنسان حبسب اختالفهم يف هذه املسألة، فإن 
الكالم يف احلالني حاجة اقتضاها وجود اإلنسان االجتماعي إلقامة التبالغ غري املباشر مع اخلالق، 

، ولذلك فإن اللغة عند 4"وحتقيق املنافعأو إلقامة التبالغ مع أفراد نوعه من أجل البيان عن املقاصد 
  .عند ابن سنان عبارة عما تواضع عليه القوم من الكالم

تتنزّل فكرة املواضعة مقام قضية كثريا ما شغلت دراسات الباحثني وال تكاد تنفصل عنها، وهي 
وحتاول  سبل التّمازج النظري والعملي بني اللفظ ومعناه) املواضعة(، إذ تبحث )اللفظ واملعىن(قضية 

                                                             
   .73، 72املصدر نفسه، ص   1
   .50حتسني عبد الرضا، الصوت واملعىن، ص   2
ل، ص ابن جين، : ، نقال عن119عبد السالم املسدي، التفكري اللساين، ص   3    .40اخلصائص، اجلزء األوّ
   .46رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية، ص   4
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جهدا حصر أطر الظاهرة اللغوية على حنو يساعد يف بيان عناصرها، فاملواضعة تتعلق بالعملية 
ا لدى طريف جهاز التواصل -يف علة وجودها–حقيقة مرهونة "التواصلية كلها، وهي  : بتواجدها آني

ا للحدث اللساين موقو  لها، غري أن إخصا ّ سالة اللسانية ولدى متقب ف على قيامها لدى باث الرّ
، وهي ال حتتاج إىل إعادة األجبديات 1"سلفا قبل حلظة التواصل يف املخزون الذهين لكليهما

املتعارضة بني األطراف واملساس مبا وراء اللغة، بل يكفي حتقيق سننها املسؤولة عن أداء الوظيفة 
  .2اإلخبارية اإلبالغية فيها

عن كثري من املصطلحات اليت تتضافر مع  املالحظ يف جممل أقوال ابن سنان استغناؤهو   
كاالصطالح والتواطؤ واالتفاق وغريها، وال سبب يدعوه لذلك غري ما صرّح به ) املواضعة(مصطلح 

فإين لو رمت إيضاح ذلك : "يف كونه مكتفيا مبا تستدعيه احلاجة يف بيان أسباب الفصاحة يقول
  . 3" هذا الكتابجبملته، وإيراده جبميع أدلّته، خرجت عن املقصود يف

  :                 سنان التواصل اإلشاري عند ابنالمواضعة و  -3
إن عرف أصحاب الدرس القدمي ينبين على صرف بنية الكلمة وتآلفها مع األصوات     

ا الطبيعية أو التواضعية، وتقرتن هذه العالقة  بني ما - البادية فيها فتتحاكى أمساء ومسميات أصوا
ا الذهنية مب -يسمى وامسه بدأ القصد الذي ينشئ نوعا من االنسجام بني الصورة السمعية وصور

  .وبني املتكلم واملخاطب يف حالة وجوب عالئقي بني الطرفني
ومل تفت ابن سنان اإلشارة حلاجة الكالم إىل العالمة اللغوية وغري اللغوية على حنو صرّحت به 

ألن اللفظ إمنا –ة استغناء اللفظ عن اإلعراب بذاته ووضعه املباحث اللسانية احلديثة، فأومأ إىل فكر 
ل ويريد الثاين4يوضع بإزاء املعىن م األوّ ويكون االستغناء بطرد املعامل الصوتية  -، فيستعمل املتكّل

إذ ".. وأداء الوظيفة ببعض أساليب اخلطاب اليت تقف موقف عملية التواصل وحتقق أغراضها 
وال وجه فيه من . يف بعضنا مراد بعض قوية، واالنتفاع بذلك ظاهرالدواعي إىل التخاطب وتعر 

ّحت حسنه، كالتنفس يف اهلواء ، وإمنا يعين بذلك القدرة اإلنسانية على افتعال 5"وجوه القبح قب

                                                             
   .138عبد السالم املسدي، التفكري اللساين، ص   1
   .ينظر، املرجع نفسه، املوضع نفسه  2
   .75ابن سنان، ص   3
   .181، ص 1ينظر، الرازي، احملصول يف علم أصول اللغة، ج  4
   .73ص  ابن سنان، سر الفصاحة،  5
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أساليب كالمية غري صوتية، تستند على أسس املواضعة وقوة حضورها بني الّطرفني، ولقد أدرك ابن 
الناشئة بني تواضع الناس واصطالحهم على املفردات وبني االستعمال الوضعي  سنان العالقة اللغوية

وكما حتسن من أحدنا : "هلا، فجعل إمكانية التعويض اللغوي حاصلة ضمن السياق واملقام فقال
اإلشارة يف بعض األوقات إىل ما يريده من غري إذن مسعي، فكذلك املواضعة على كالم يدل عليه، 

، لتتأسس املواضعة على حنو زمين سابق للداللة اخلارجة عن اللغة، 1"فمقرتحومن فرق بينهما 
  :فيكون املعىن حاصال عنده على مستويني مها

 .املستوى الّذهين - 1
 .املستوى السمعي - 2
وصحيح ذلك من وجهة نظر البحث اللغوي الذي يستلزم كون املواضعة اللغوية ال     

ا إال حبدوث االزدواج بني الع المات الّدالة، وبذلك يتأتى للعناصر اخلارجة عن اللغة تتأسس نشأ
ا يف هذا النّظام اللساين الّذي يسمح بتوظيفها واستغالهلا   .2أن حتتل مكا

ويضاف إىل ما تقّدم مستوى إشاري تتخذ فيه الصورة اللفظية بعدا عالماتيا غري لغوي يكون 
يتسع من : "يف حّد ذاته–مفهوم االصطالح أساسه االصطالح احلاصل بني أفراد البيئة الواحدة، و 

املنظومة اللسانية إىل كلّ ما له داللة من خّط وإشارة وعقد ونصبة وغريها من األنظمة العالمية 
ا تستند إىل . العامة التسمية "يقوم مقام " ترامز"وتشرتك مجيعها مع الظاهرة اللغوية يف أ

فتكون املواضعة مطروحة يف مقام استبدال  3"جوداتالنائبة عن األشياء وحقائق املو " االصطالحية
  .املعاين الذهنية باأللفاظ

واستعاضة ابن سنان باإلشارة كعالمة دالة غري كالمية تؤدي وظيفة إفهامية يقوم على حضور   
عناصر التواصل نظرا لالعتماد على القرينة البصرية اليت تقوم مقام السمعية فيها وحتضر مكان 

وراء هذه الفكرة األبعاد الزمانية واملكانية اليت تسبق املواضعة اللفظية، لكنّها ال تؤدي اللفظ، وتلوح 
الّدور احلقيقي الذي تثبته األصوات واحلروف باحلدث الكالمي، وإىل مثل ذلك أشار ابن سنان، 

                                                             
   .املوضع نفسه ،ابن سنان، سر الفصاحة   1
   .122ينظر، عبد السالم املسدي، التفكري اللساين، ص   2
، وقد استمد ابن سنان هذه الفكرة أيضا من اجلاحظ الذي صنف الداللة 118عبد السالم املسدي، التفكري اللساين، ص  3

، 76، ص 1لفظ واإلشارة والعقد، واخلط، والنصبة، ينظر، البيان والتبيني، جال: على املعاين إىل دالالت لفظية وغري لفظية، هي 
77.  
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ا البالغية مبجرد نأي املتبالغني نأيا كليا عن بعضهما "حيث ميكن أن تفقد  أو عن اإلشارة كفاء
وهذا على افرتاض كون املتبالغني حاّلني يف املكان . بعض ما اختري يف املكان إشارة تبالغية بينهما

، وعلى هذا األساس فإن اإلشارة تستدعي شروطا منهجية يف قضية التواصل 1"ومتناظرين فيه
نه أن يضع فيصح من الواحد م: "واإلبالغ، وهو األمر الذي أشار إليه صاحب احملصول حينما قال

، ونرى أن ابن 2"لفظا ملعىن مثّ إنه يعرّف الغري ذلك الوضع باإلمياء واإلشارة ويساعد اآلخر عليه
سنان يدل على حاجة املتكلم إىل معرفة القصد لتكتمل الداللة على اللفظ ولو إشارة ، ألن الكالم 

ذا الكالم "احلاصل قد يشري إىل بعض املسميات دون بعض،  إشارة إىل مسمى دون ولو اقرتن 
، (...)ألنا ال نعلم توجه الكالم إىل ما توجهت اإلشارة إليه، وإمنا يعلم بعضنا من بعض -غريه 

ا هل االسم للجسم، أو للونه، أو لغري ذلك من  وختصص اإلشارة جبهة املشار إليه ال يعلم 
  .3"ة تلك اللغةعلمنا مراده ملطابق(...) وأما إذا تقّدمت املواضعة بيننا، . أحواله

أو املواضعة نظاما عالميا وحضورا مكثفا للقدرة الكالمية /وتأسيسا على ذلك تكون االعتباطية
نت يف اجلهاز التعبريي كانت سببا يف سعة النّظام اإلبالغي واملولد الدائم  ّ ما تبي يف اإلجناز، فكّل

ى ذلك نّص ابن سنان ومن جاء ، لتحقيق الفهم واإلفهام النموذجي بني املتكلم والسامع، وعل4فيه
  .قبله القاضي عبد اجلبار وأيب حامد الغزايل والرازي واآلمدي وغريهم

  :المواضعة والكتابة عند ابن سنان -4
البد بعد التطرق لفكرة اإلشارة عند اخلفاجي النظر يف رأيه بعالقتها بالكتابة، وأثر ذلك على 

عنده كما علمنا فما العالقة اليت يقررها إذا بني وإذا كانت اإلشارة . الكالم وحسن الوضع فيه
الكالم والكتابة واإلشارة؟، وهل تشبه النحو الذي وصفها به اجلاحظ سابقا، أم أنه يتوّجه يف ذلك 

  .توّجها خاصا؟
سبق أن جعل اجلاحظ الكتابة واإلشارة من أهم رموز التواصل واإلبالغ، وأكثرها عالقة 

الرتاث، وأشار إىل أن اإلشارة ال ختدم الكالم فحسب بل قد تكون بالكالم تواضعا عند أصحاب 
نائبة عنه حبضور الكتابة معها، مؤّكدا على صلة الشراكة بينهما، خاصة يف جمال ترمجة املعاين 

                                                             
   .وما بعدها 79، ص 1، وينظر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج61رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية، ص   1
   .184، ص 1الرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، ج  2
   .72ابن سنان، ص   3
   .116لتفكري اللساين، صينظر، املسدي، ا  4
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ولوال اإلشارة مل يتفاهم الناس معىن خاص : "، يقول1اإلشارية ونيابتها عن األلفاظ يف السياق
، بل يتجاوز ذلك جاعال اإلشارة بديال للصوت فيقول على 2"باب بتةاخلاص، وجلهلوا هذا ال

، وأن استخدام اإلشارة باليد كانت أم بالرأس من 3"مبلغ اإلشارة أشد من مبلغ الصوت"أساس أن 
  .متام البيان اخلاص باللسان

ا اخلفاجي فينظر هلذه الثالثية العالماتية بأبعاد صوتية تستدعي غياب الصوت وعدم ب قائه أمّ
ذه األخرية، فحني جعل اجلاحظ اإلشارة  يف العملية الكالمية، فيفرق بني الكالم والكتابة معتربا 

وإذا كان "شريكا للفظ يف الداللة على املعىن وحسن اإلبانة توجه ابن سنان لربطها بفكرة الصوت 
ءة كل قارئ، ومع الكالم هو الصوت، والصوت ال جيوز عليه البقاء، فكيف يقال أنه يوجد يف قرا

الكتابة وغريها، ويدل أيضا على أن الكتابة ال يوجد معها كالم، وإمنا هي أمارات للحرف باملواضعة 
أن االستفادة بالكتابة كاالستفادة بعقد األصابع واإلشارة وغريها من األفعال اليت تقع املواضعة 

ابن سنان حينما ذكر بأن الكتابة  جاعال عالقتها باخلط عالقة املوضح وهذا ما دّل عليه 4"عليها
  .غري واردة يف الكالم، وتتدخل يف سياق املواضعة حاهلا حال اإلشارة

عند ابن سنان ضرورة من ضروريات التواصل حتضر مع الكالم فتؤدي ) اإلشارة(إذا فوظيفة 
  :5دور املساعد على حتقيق القصد، وأهم أدوارها ما يلي

 .ه أثناء عملية الكالمتساعد املتكلم على إبالغ مقاصد - 1
 .تساعد أطراف التواصل على إبالغ مقاصدهم وإيصاهلا دون احلاجة إىل الكالم - 2
تساعد املتكلم على إبراز مقاطع خاصة يف كالمه وفق مقامات خمصوصة باإلشارة الدالة  - 3

 .عليه
لذلك لكن أمر عالقة هذين املبدأين نسيب على اعتبار املقام التواصلي وحضور مجيع مقوماته، 

نرى أن ابن سنان قد جتاوز فكرة اإلطالق يف ذلك معتربا أن اإلشارة عالمة لغوية يتم التواضع 
فالبد من كالم يوجد مع الكتابة ألجل الفائدة احلاصلة هلا لوجوب ذلك يف مجيع ما : "عليها، يقول

                                                             
   .63، ص 1وينظر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج 1 

   .78املصدر نفسه، ص   2
   .79املصدر نفسه، ص   3
   .هو احلساب دون اللفظ أو اخلط: العقد. 80، ص 1، وينظر، اجلاحظ، البيان والتبيني، ج70ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4
   .63، 62لتبالغة، ص ينظر، رشيد حيياوي، التبالغ وا 5 
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باملبادئ  ، وعلى ذلك فإن اإلشارة تستلزم اإلحاطة1"ذكرناه وذلك حمال ال حيسن اخلالف فيه
  .اللغوية القبلية اليت مت االصطالح عليها

وقد ناقشت آراء الدارسني والباحثني طبيعة العالقة بني اإلشارة وحتقيق املقاصد اللغوية، فتتباين 
اآلراء يف مدى تفعيل ذلك من عدمه، ومثال ذلك ما أشار إليه صاحب املستصفى عندما حتدث 

، فأفصح عن إمكانية خروج اإلشارة عن مقصدها )من اللفظ ما يؤخذ من إشارة اللفظ ال(يف باب 
ماال ال يدل عليه نفس اللفظ،  -يف أثناء كالمه-فكما أن املتكلم قد يفهم بإشارته وحركته : "يقول

، وهذا يعين أن اإلشارة وإن 2)"ويبين عليه(فيسمى إشارة، فكذلك قد يتبع اللفظ ما مل يقصد به 
ا ال تقوم مقامه وال تؤدي الوظيفة اإلبالغية اليت  دّلت على بعض معاين الكالم يف موضع فإ

إىل أسبقيتها  -كما فعل ابن جين  - تتأسس عليها مبادئ اخلطاب؛ لذلك مل ينفها ابن سنان وأشار
على اللغة، وعلى الرغم من ذلك مل ينكر دورها املساعد يف حتقيق املقاصد اللغوية، وكان قد أشار 

  .ورة حصول الرتاضي والتوافق اللغوي قبل اإلشارةيف سابق قوله إىل ضر 
وألن يف األلفاظ مواضعة واصطالحا خيتلف : "وطرح ابن سنان يستدعي هذا األمر، يقول

ا حبسب اختالفهم يف معرفة اللغة وفهم االصطالح واملواضعة واملعاين ليس فيها  الناس يف املعرفة 
  :فاء الذهن، وهلا يف الوجود أربعة مواضعوإمنا معيارها العقل والعلم وص. شيء من ذلك

  .وجودها يف أنفسها: األول
  .وجودها يف أفهام املتصورين هلا: والثاني
  .وجودها يف األلفاظ اليت تدل عليها: والثالث
ا عنه: والرابع ، وتعود هذه الفكرة 3"وجودها يف اخلط الذي هو أشكال تلك األلفاظ املعّرب 

ة بني اللفظ ومعناه، فابن سنان جيزم على استقرار الصورة الذهنية عند إىل احلديث مسألة العالق
مجيع الناس، فال اختالف على أن كل مادي حمسوس أمر قائم على اإلدراك اإلنساين لألشياء 

، 4)ذهنية ومسعية(واالشرتاك التام يف فهمها، وهذا يعين أن االختالف حاصل يف الصورة اللفظية 
  .ارة حضور الدوال وشكل الكتابة اليت تبدو يف هيئة اخلط الدالة عليهاونالحظ أيضا على العب

                                                             
   .70ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
   .64، ص1، وينظر، اجلاحظ، التباين والتبيني، ج406، ص 3أبو حامد الغزايل، املستصفى، ج  2
   .233ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
   .82ينظر، خمتار بولعراوي، جدلية اللفظ واملعىن، ص   4
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ومن شروط اإلشارة عند ابن سنان حصول االصطالح املتعارف عليه منذ البداية باالستناد إىل 
املعرفة االضطرارية، فتكون اللغة عند أصحاب اإلشارة هلا يف حلظة تولدها مفضية إىل العلم "

وهذا االنتهاج هو الذي جيعل اعتباطية االقرتان اللغوي قامسا مشروعا . باملقاصد علم الضرورة
  .1"للمواضعة يف اللغة

  :الحدث اللغوي عند ابن سنان الخفاجي -5
ميثل حضور عنصر املعرفة املتقدمة عن املواضعة استحضار املرجعية اللغوية اليت حتيل إىل سنن 

لة على وظائف اللغة اإلبالغية يف حدود ما االصطالح، كما تستدعي حضور عناصر اخلطاب الدا
يطرحه السياق، وقد أكد ابن سنان يف عّدة مواضع على ضرورة حصول فهم اخلطاب، وتقّدم 

فأما النثر فيجري على هذا املنهج، وحيتاج فيه إىل معرفة املواضعات يف : "حصول املعرفة فيه، يقول
ريقة ماال يستعمل يف اإلخوانيات اخلطاب واالصطالحات ألن للكتب السلطانية من الط

يف  -املواضعة واالصطالح - وللتوقيعات من األساليب ما ال حيسن يف التقاليد وهذا الباب أعين
  .2..."اخلطاب يتغري حبسب تغّري األزمنة والدول

واحتاج اخلفاجي إىل اإلشارة مرة أخرى إىل ارتباط هذه القضية باجلوانب الوصفية التالية 
وهذا الباب أعين املواضعة واالصطالح يف اخلطاب يتغري حبسب : "ن جيل إىل جيلواختالفها م

، فتكون 3"تغّري األزمنة والدول، فإن العادة القدمية هجرت ورفضت واستجد الناس عادة بعد عادة
وتنصهر فكرة االصطالح "املواضعة معلما دالليا تتكشف به طبيعة العالقة بني اللفظ وما يشري إليه

ا عالميا من حيث حتدد احلقل الداليل ملقولة املواضعة فيحصل التوازي بني مفهوم انصهار 
االصطالح ومفهوم العالمة واألمارة، وتقرتن كل تلك العناصر املفهومية بفكرة التبادل بوصفها 
قاطعا مشرتكا جلميعها، وكل مواضعة فهي تغدو استحالة معطى حاضر إىل بديل عن معطى إذ 

، 4"بني املصطلحني على شيء ما، إذا وجدت علم الواجد هلا ما وافقت عليه األخرىاألمارة عالمة 
) ه505ت (، وأبو حامد الغزايل )ه415ت (وهو مذهب ابن سنان وقبله القاضي عبد اجلبار 

ازي  إىل أعلى قمم التجريد النظري يف "وغريهم، الذين اهتدوا . من بعدهم) ه606ت (والرّ
                                                             

   .123ساين، ص املسدي، التفكري اللعبد السالم   1
   .251ابن سنان، ص   2
   .املصدر نفسه، املوضع نفسه  3
   .120، 119املسدي، التفكري اللساين، ص  4
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اخلالص عن طريق حمك املعاجلة والتدريج إىل حصر مفهوم املواضعة يف مركز املقتضي لتسنُّم الفكر 
فاالصطالح ال يتم إال "، ليخلصوا بعدها إىل تأكيد العالقة بني املواضعة والكالم 1"ثقلها الداليل

، 2"بتخاطب ومناداة ودعوة إىل الوضع، وال يكون ذلك إال بلفظ معروف قبل االجتماع لالصطالح
ها أنظمة إبالغية تتعلق بذلك : أسا بثالثة عناصر أساسيةفهي ترتبط ر  الصوت والعقل والقصد، وكّل

هي نفسها ليست شيئا موجودا يف ذات الكالم وإمنا "املبدأ، وهذا ما دفعهم للجزم باعتبار املواضعة 
ا يف ذلك مع الكالم شأن الكالم على الصوت، 3"هي بعينها اصطالح طارئ عليه وهو ، وشأ

: الذي يستدعي حضور األصوات واحلروف بعد املواضعة ال لشيء إال كما أورد اخلفاجياألمر 
ا أسهل وأوسع، ومع التأمل ال يوجد ما يقوم " وإمنا فزع العقالء إىل احلروف يف املواضعة أل

  .، لذلك يصرح جبعل الكالم قرينا للصوت، فكان من الضروري تقدم اإلشارة على الوضع4"مقامها
ل هذا التوجه البحثي يف أسبقية املواضعة عن الكالم أو الكالم هلا، من منظور الزمنية وبفتح مث

احلاصلة يف اقرتان الطرفني يف الظاهرة اللغة أو ما وراءها، تتناوب اآلراء يف ذلك فإن كان القاضي 
بل "لساين عبد اجلبار قد قّدم املواضعة زمنيا على عملية الكالم وجعلها شرطا يف استقامة احلدث ال

أن "ال يتسىن له أن يكون ممتثال يف بنيته هلا إال كانت سابقة له يف التصوير والوجود، فصّح إذن 
فيجب أن يكون من شرط صحة (...) الكالم ال يكون مفيدا إال وقد تقّدمت املواضعة عليه 

  .5"املواضعة عليه أن يكون جاريا على وجه خمصوص
ق باملعاين، والفوائد "ة أخرى حيث يقرر بأن ويتجه اخلفاجي يف هذا الطرح وجه الكالم يتعّل

، فابن سنان مينحهما أيضا 6"باملواضعة، ال لشيء من أحواله وهو قبل املواضعة إذ ال اختصاص له
مات احلدث اللساين، وحتدث فعاليات اخلطاب، بتحقق املعاين  بعدا تقابليا زمنيا تتوّلد معه مقوّ

الذي أجاز اختالف املسميات الّدالة على املسمى الواحد يف اللغة  - يهيف رأ–املفيدة، وهو السبب 
الواحدة، أو يف اللغات املختلفة، وهذا وعي علمي منه بالعالقة التناظرية بني اللفظ وما يدّل عليه، 
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كما .فنراه أجاز تقدمي اإلشارة على اللفظ يف قانون الوضع، وطاملا تباحثت الدراسات اللغوية ذلك
على أن الكالم إمنا يفيد : "يف مقابل وصفي مع الكالم، يقول - أي املواضعة–لها أنه جيع

  .1"باملواضعة، وليس هلا تأثري يف كونه كالما، كما ال تأثري هلا يف كونه صوتا
إن عملية وقوع احلدث اللساين أصبحت رهينة بقواعد املواضعة اللغوية اليت تتأسس مع فكرة 

ايت، وهذا ما يستلزم حضور عنصر بعدي تقوم عليه اللغة ونعين بذلك اإلشارة يف اإلطار العاالم
مبدأ القصد اليت تتكافل على حتقيقه يف صيغة اخلطابات عالمات لغوية تتكون يف ما وراء اللغة، 

  .فيتقرر بذلك حسن الربط بني الكالم وتسميته ومقاصده
دون التوقيف، معلال ذلك  )املواضعة(ولذلك جند أن اخلفاجي قد جعل قصد اللغة عل مبدأ 

وإمنا أوجب ذلك ألن توقيف تعاىل يفتقر إىل االضطرار إىل قصده، والتكليف مينع : "التوجه بقوله
من ذلك، وإمنا افتقر إىل االضطرار إىل قصده ألنه إن أحدث كالما مل يعلم أنه قد أراد بعض 

ذا الكالم إشارة إىل مسمى دون غريه، ألنا ال نعلم توجه الكالم  املسميات دون بعض، ولو اقرتن 
  .2"إىل ما توجهت اإلشارة إليه، وإمنا يعلم ذلك بعضها من بعض باالضطرار إىل قصده

ومن لّف لّفه من علماء العربية ومدوا سهامهم يف -وال نبالغ إذا قلنا بأن ما قدمه ابن سنان 
حاب علم اللغة احلديثة، وال ال يكاد خيتلف عن املعطيات اللغوية اليت قدمها أص –هذه القضية 

نشري إىل ذلك من باب مقابلة القدمي باحلديث وال العريب بالغريب، بقدر ما هي إشارة إىل فضل 
ا على حتليل مسائل اللغة ومقاربتها مع مبادئ علم اللغة نظرا وحتليال   .الدراسة العربية وقدر

البحث يف متيز الظاهرة اللغوية  ويف ظل املقابالت احلاصلة يف طرح ابن سنان تربز إشكالية
) املواضعة واالعتباطية(عنده بإحدى عالقتني تظهران بتمايز بني مفرداته ومها إن صّح وصفها 

وسنحاول فيما يلي الوقوف على رأي ابن سنان وعرض بعض أفكاره املتعلقة بالنظام اللساين 
  .اللغوي

ت املقدمة النظرية للمباحث اللغوية لقد اختذت هذه الفكرة جمراها لدى أصحاب الرتاث فكان
اليت تتولد رأسا من هذه القضية انطالقا من االعتماد الوصفي هلا، وقادت إىل الكشف عن األبعاد 
ا على كل األنظمة  ز  ّ احلقيقة للظاهرة اللغوية باعتبارها نظاما من العالمات الدالة اليت تتمي
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ضايا اللغوية التابعة للوصف التنظريي سواء أكان األخرى، وحتققت بفضل هذه الثنائية حماصيل الق
  .1ذلك باالعتماد على الوضع التعسفي بني اللفظ ومعناه أو على االرتباط اإللزامي بينهما

ربط ابن سنان أبعاد مبدأ املواضعة من خالل النظر يف الداللة احلاصلة يف احلدث اللساين 
  :2هي فاستقصى أبعاد ذلك من خالل عّدة مستويات بارزة

حبث يف العالقة القائمة بني اإلنسان واللغة، خاصة يف تقريره باجتماعية هذه الظاهرة، : األّول
فتتكون الصورة االعتباط لزاما يف قيد االستعمال الذي يستحضر تفعيل مبدأ الوضع اخلطايب 

  .اإلنساين بصورة اعتباطية، كما قررت ذلك الدراسات اللسانيات
عالقة فعالة بني الكالم والداللة الناجتة عنه، ومبا أن  -ور ابن سنانمن منظ–تنتج : الثاني

ا استحضار لالعتباط الضروري بني الفعل  الداللة هي االستدعاء الطبيعي للوظائف الكالمية فإ
ال يفرضه طبع األمور وإمنا يسنّه "والوظيفة، وذلك ما قصده ابن سنان عندما جعل ذلك شيئا 

ولكن اقرتان الكالم  - ضع واالصطالح، وهو تعّسف حمض من الوجهة النظريةالتواطؤ مبوجب التوا
بالداللة هو يف نفس الوقت شيء ضروري مبعىن أن الكالم بدون هذا االقرتان الداليل يفقد كل 

مات الشرعية والوجود   3"بل إن الكالم اخلايل من الداللة هو شيء منعدم قطعا. مقوّ
حبضور الكالم والداللة لتتشكل اللغة، ومل تفته اإلشارة ) واضعةامل(عقد ابن سنان مبدأ : الثالث

إىل عالقة ذلك بالكفاءة احلاصلة على املستويني الفردي واجلماعي، نظرا النبساط الفكرة على الوتر 
ا، فنراه مشريا إىل ذلك ضمنيا إىل طريقة فهم  االجتماعي وتكوينها لنظام عام يتأسس عليه لسا

وهذا التوجه مقصود " العقل والعلم وصفاء الذهن"ضعة واملعاين جاعال معايريها االصطالح واملوا
حنو اشرتاط التوافق الوضعي احلاصل بني األفراد، فالعقل قد يقف عاجزا أما األلفاظ الدالة على 
معانيها يف حالة العجز، لذلك نراه يشرتط حصول العلم يف مادة الكالم ليتأسس نظام اللغة 

  .4"العلم باملواضعة"حقق القدرة على استيعاب الداللة يتحقق اجلمعي، وبت
وعلى أساس ذلك يستنتج ابن سنان عديدا من القضايا اليت تكشف عن نفسها نتاجا هلذه 

  :، ومن نتائجها)قبل املواضعة ال اختصاص له(الظاهرة فالكالم كما صرّح 
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على ما يؤدي حاجيات  حصول ظواهر الرتادف واالشرتاك والتضاد نتيجة كثرة التواضع - 1
ألن الناظم أو الناثر إذا حظر عليه موضع إيراد لفظة، وكانت اللغة : "اللغة وأغراضها، لقوله مثال

اليت ينسج منها ذات ألفاظ كثرية، تقع موقع تلك اللفظة يف املعىن، أخذ ما يليق باملوضع من غري 
للمسمى الواحد، وتلك فائدة حاصلة  عنت وال مشّقة، وذا غري ممكن لوال السعة يف كثرة األمساء

 1..."بال خالف
وضعية وغري (االتساع اللغوي، إذ تشتمل الكلمة على معىن أصلي ومعان ثانوية   - 2
فأما السعة فاألمر فيها واضح، ومن تتبع مجيع اللغات مل جيد فيها على ما مسعته، : "، يقول)وضعية

ومية بالضدلغة تضاهي اللغة العربية، يف كثرة األمساء للمسم ، وال 2..."ى الواحد، على أن اللغة الرّ
ا  ق التوسع بتلك الظواهر فقط، بل يشمل التولد اللغوي املتفرد يف العربية بداية من أصوا يتعّل

ز اللغة باعتبارها النظام العالمي األوىف"وحروفها وما تبع ذلك  ّ مرتكزا يف . فاخلفاجي يشري إىل متي
دا مطلقاذلك على معيار االتساع حىت د اجلهاز اللساين تفرّ ه جيزم بتفرّ ، فمحور املواضعة يتقاطع 3" إّن

ز االعتباط والتالزم، وهو ما حتّدثت عنه بعض اللسانيات الفرنسية متجلية  ّ مع مبدأ االتساع يف حي
يف حديثه عن معىن الكلمة وأثر معناها، وارتباط ذلك بالفكر واتساع ) G.Guilaume(يف أحباث كيوم 

 .4غةالل
وهي مع : "، يقولالرتاكيب استعمالاملعىن وفهمه، حلسن اإلجياز الذي ينتج عن إدراك  - 3

هذه السعة والكثرة أخصر اللغات يف إيصال املعاين، ويف النقل إليها يبّني ذلك، فليس كالم ينقل 
وهذه بال إىل لغة العرب إال وجييء الثاين أخصر من األول، مع سالمة املعاين، وبقائها على حاهلا، 

، 5..."شك فضيلة مشهورة وميزة كبرية، ألن الغرض يف الكالم، ووضع اللغات بيان املعاين وكشفها
از اللغوي الذي مينح اللفظة العربية بعدا وظيفيا تتخفى  وتتداخل مع فكرة التوسع واإلجياز هنا ا
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عن شعر " نقفور"روم وراءه املعاين الصرحية، وقد ضرب ابن سنان مثاال على ذلك بسؤال ملك ال
 :1املتنيب فأنشد له قوله

نَ ***      فِين َج  وَق ت فَ انَ كَ   يَس العِ  نَّ أَ كَ             ن َس مَّ لَ اٍت فَـ اَخ مُ   .االَ ا ثـُرْ
ا فسر له املعىن بالرومية،  ّ ذا البيت لبيان فضل العربية يف توسعها، خاصة مل واحتج ابن سنان 

ب هذا الرجل، كيف ميكن أن يناخ مجل على عني إنسان؟، ما أكذ: وقال كالما معناه. فلم يعجبه"
وما أحسب أن العلة فيما ذكرته عن النقل إىل غري اللغة العربية منها، وتباين ذلك، إال أن لغتنا فيها 

وكان القاضي عبد . 2"يف غريها من اللغات ما ليس، من االستعارات واأللفاظ احلسنة املوضوعة
از باملواضعة وحتقق الفصاحة به من خالل عدم االكتفاء مبا متّ عليه اجلبار قد ناقش عالقة ا

ازية يقول وال فضل فيما ذكرناه بني احلقيقة : " التواضع فقط، بل جتاوز املعاين احلقيقة إىل املعاين ا
از أدخل يف الفصاحة ألنه كاالستالل يف اللغة، والغالب أنه يزيد على  از بل رمبا كان ا وا

 3"اضعة السابقة، وألنه مواضعة ختتص، فال تفارق املواضعة العامةاملو 
وإجادة القدرة الكالمية ) قدرة ذهنية(حتقق آليات البالغة، بتحصيل امللكة اللغوية  - 4

وذلك بتطويع اللغة ألداء أغراض معينة، وبالتايل حتقق غرض الفصاحة الذي أقام ) قدرة إجنازية(
ذا الباب، يقول عليه ابن سنان نظريته يف البحث فإذا  : "عن السر يف اللغة انطالقا من عالقته 

كانت اللغة تفصح عن املقصود وتظهره مع االختصار واالقتصار، فهي أوىل باالستعمال، وأفضل 
 .4"مما حيتاج فيه إىل اإلسهاب واإلطالة

حنة كبرية أن ابن سنان مستوعب لطرائق بناء الظاهرة اللغوية، ويف درسه ش - مما سبق–بدو ي
من األفكار الوظيفية اليت تبين أسس الفصاحة على صرح لغوي متني، تتكشف فيه فعاليات 
اخلطاب وأداء اللغة، ويظهر ذلك يف إدراكه لدور الوضع اخلطايب يف حضور القدرة اللغوية لدى 

م، ولو حاولنا النظر يف لسانيات تشومسكي جندها قد راهنت على هذه املبادئ، واس تدعها املتكّل
اها الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل بثنائية ملكة اللغة يف مقابل درجة  يف فعل الكالم، وقد مسّ
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فصاحة املتكلم وبالغته، أي الدرجة من "اإلجادة للكالم على النحو العريب، ونعين بدرجة اإلجادة 
م وآخر يف ذلك والتفاوت بني متك. اإلحسان اليت يصل إليها يف خطاب معّني أو خطابات خمتلفة ّل

ا السليقيني يف معرفة الوضع ودراسة كيفية حتصيل هذه الفصاحة ووصف  يقابله اشرتاك الناطقني 
، وابن سنان وعى كثريا من هذه الصور اليت 1..."أحواهلا وحتديد مقاييسها هو موضوع علم البالغة

 .تربط الكالم بقدرة صاحبه مع مراعاة السياق العام لذلك
  :ومقصدية اللغة المواضعة-6
بناء على ما تقّدم ميكن اجلزم بأن أسلوب املواضعة يستلزم عملية القصد اليت تستدعيها   

ته سنن املواضعة من ضمان مراتب  مقتضيات اخلطاب يف حضور عنصر التفاعل واالشرتاك الذي أقرّ
عملية الفهم فاملواضعة والقصد يقومان بالوظيفة األساسية يف "اخلطاب بني املتكلمني وهلذا 

والتفهيم؛ ألنه لو انتفى القصد ومل تعرف املواضعة من األلفاظ خلرجنا من إطار الكالم بوصفه داللة 
، ولذلك يشرتط ابن سنان يف تناول الكالم بني طريف 2"إىل جمال األصوات اليت ال فائدة منها

صول االصطالح يف التواصل حصول التوافق يف وضع املدلول واللفظ الدال عليه مبا يف ذلك ح
ا لتحقيق املعىن  ، وهو االمر -كما متت اإلشارة إىل ذلك سابقا–معرفة اللغة واالطالع على مفردا

الذي تؤكد عليه الدراسات اللسانية من ضرورة توافق اللغة بني طريف اخلطاب حىت  -كما الحظنا–
ال وجود للكيان اللغوي إال : "ال تكون أصواتا مقطعة مرسلة ال معىن هلا، وعن ذلك صرّح سوسيري

بفضل اقرتان الدال واملدلول، وما إن نقصر على أحدمها دون اآلخر حىت يتالشى ذلك الكيان 
ردات  فاملقطع ال قيمة له إال (...) ويضمحل، فيخرج عن كونه شيئا ملموسا ويدخل يف عداد ا

موعة من األصوات املتتالية ال تعّد ذ ات قيمة لغوية إّال مىت كانت عمادا يف الفنولوجيا، كما أن ا
، وهذا تنبين فكرة املواضعة على احرتاز التوافق بني املتخاطبني يف إطار ما 3"لفكرة من األفكار

تعرف عليه من مفردات وألفاظ حضرت باملواضعة واالصطالح وتتكون على أساسها لتكون سببا 
كمن يف اهتدائه إىل نسيج املواضعة اليت عقدة فهم السامع حملتوى رسالة املتكلم، وإمنا ت"يشكل 

ا العالمية   .4"تألف عليها الكالم، أو لنقل إىل تفكيك الرسالة طبقا ملكونا
                                                             

   205.1عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب، ص  
   .80خمتار بولعراوي، جدلية اللفظ واملعىن، ص   2
   .81، 80املرجع نفسه، ص 3

   .140املسدي، التفكري اللساين،   4
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  :المعنى عند ابن سنانإنتاج المتكلم و : سابعا
نالحظ يف كثري من املواضع إصرار ابن سنان على ذكر املعىن وعالقته باملقاصد اليت     

وكلّ ما اقرتحه ابن سنان وأواله من العناية والدراسة شأنا يؤدي يؤديها صاحب كالم معّني، 
باخلطاب إىل حتقيق العملية التواصلية وحتقق األداءات الوظيفية اليت تكسبه مدلوالته املختلفة، ومن 

مث ال خيلو أن يكون املعرب عن غرضه بالكالم يريد إفهام ذلك املعىن أو ال يريد : "مثيل ذلك قوله
ن كان يريد إفهامه فيجب أن جيتهد يف بلوغ هذا الغرض بإيضاح اللفظ ما أمكنه، وإن  إفهامه، فإ

، وهذا وصف وظيفي الستعماالت 1"كان ال يريد إفهامه فليدع العبارة عنه فهو أبلغ يف غرضه
األلفاظ ووضعها يف لغة اخلطاب؛ لذلك نراه مشددا يف غري موضع على ترك الكالم إذا مل حتصل 

وال خالف بأن الصمت : "ويتحقق من ورائه القصد، ويتمّ به املعىن بتأدية الرسالة فقول منه الفائدة
  . 2.."أفضل من مطرح الكالم ومنبوذه، وأوفق للسامع من كلف ذلك

قة باللفظ  يفمث أفاض احلديث    واملعىن، فذكر  - املفرد واملؤلف- قضية املعىن ببيان األوجه املتعّل
وإذا كان هذا مفهوما : "واصل الصحيح بني أطراف الكالم فقالأسباب عدم القدرة على الت

اثنان منها يف اللفظ بانفراده، واثنان يف : فاألسباب اليت ألجلها يغمض الكالم على املسامع؛ ستة
، وأما اللذان يف املعىن؛ فأحدمها أن يكون (...)تأليف األلفاظ بعضها مع بعض، واثنان يف املعىن 

ري من مسائل الكالم يف اللطيف، واآلخر أن حيتاج يف فهمه إىل مقدمات إذا يف نفسه دقيقا، ككث
رت بين ذلك املعىن عليها، فال تكون املقّدمات حصلت للمخاطب فال يقع له فهم املعىن،   تصوّ
كالذي يريد فهم فروع الكالم والنحو وغريمها من العلوم قبل الوقوف على األصول اليت بنيت تلك 

وهذا إملام من اخلفاجي بكثري من الرؤى اللسانية والتداولية اليت تتجلى يف مباحث  ،3"الفروع عليها
ق بإنتاج الكالم، وتأويله، وإنتاج املعىن عن طريق اإلشارات  الدرس اللغوي احلديث، خاصة فيما يتعّل

العلوم التداولية اليت يتضمنها قوله، فرّكز على إفهام املخاطب بتحديد سياق الكالم، والتّمكن من 
وما : "اليت تسبق طبيعة املوضوع، ولذا نراه مشددا على حسن األداء الوظيفي لطريف اخلطاب قائال

                                                             
   222.1ابن سنان، سر الفصاحة، ص  
   83.2املصدر نفسه،   
   222.3املصدر نفسه، ص  
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يكفي من حظ البالغة أّال يؤتى السامع من سوء : أحسن ما قال إبراهيم بن حممد املعروف باإلمام
  .1"الغةوهذا كالم خمتار يف تفضيل الب. إفهام الناطق، وال الناطق من سوء فهم السامع

ومن حسن وصف ابن سنان لفكرة املعىن إشارته إىل عالقته باللفظ املفرد واملؤلف، وميكن 
ت (توضيح ذلك مبا أورده صاحب الصناعتني الذي أفاد منه ابن سنان كثريا ، يقول العسكري 

إن الكالم ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها ويعّرب عنها، فيحتاج : "ممثال  لذلك) ه395
البالغة إىل إصابة املعىن كحاجته إىل حتسني اللفظ؛ ألن املدار بعُد على إصابة املعىن، وألن  صاحب

املعاين حتلّ من الكالم حملّ األبدان، واأللفاظ جتري معها جمرى الُكسوة، ومرتبة إحدامها على 
  . 2"األخرى معروفة

  خالصة
دخل يف تركيب احلدث اللساين أملح ابن سنان إىل أهم عناصر صناعة الكالم وكلها صفات ت  

ا طالب الفصاحة فقال إن كل صناعة من الصناعات فكماهلا خبمسة أشياء على ما : "الذي يند
ذكره احلكماء، املوضوع وهو اخلشب يف صناعة النجارة، والصانع هو النجار، والصورة وهي كالرتبيع 

وما جيري جمرامها، والغرض وهو أن  املخصوص إن كان املصنوع كرسيا، واآللة مثل املنشار والقدوم
وإذا كان األمر على هذا وال متكن املنازعة فيه وكان . يقصد على هذا املثال اجللوس فوق ما يصنعه

إن املوضوع هو الكالم : تأليف الكالم املخصوص صناعة وجب أن نعترب فيها هذه األقسام، فنقول
حتتاج إىل تكافل عناصرها حىت تكتمل رحلة  فالكالم صناعة 3"املؤلف من األصوات على ما قدمته

  .اكتماهلا بتحقق قصد املتكلم وفهم اخلطاب
وبناء على ما تقّدم، ميكن تنزيل أقوال اخلفاجي منازل البحث اللساين والنظر يف عموم     

املصطلحات املوظفة فيها، فذكر الكالم واخلطاب والقول والتخاطب، وتشديده على آثار كل 
عملية اخلطاب، واستعماله ملصطلح اخلطاب دليل على فهمه للفرق بينه وبني  عنصر يف تفعيل

ال يكون إال يف املخاطبة وهذا اللفظ نفسه مصدر خاطب فال يتصور خطاب "الكالم، فاخلطاب 

                                                             
   .83ابن سنان، سر الفصاحة،   1
، حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، منشورات املكتبة )الكتابة والشعر(أبو هالل العسكري، الصناعتني  2

  .69، ص )د، ط(م، 1986العصرية، بريوت، 
   112املصدر نفسه، ص   3
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، ومن أسباب اعتماد ابن سنان ملصطلح اخلطاب أنه تبع 1"إال يف حال خطابية مع خماطب معّني 
،  2"ال تقوم عندهم مقام كالم يف كل موضع: "ليني يف ذلك، وهي كلمةمنهج البالغيني واألصو 

وكثرية هي املواضع اليت يشرتط فيها اخلفاجي حسن التوفيق يف الكالم، ويضع هلا شروطا عديدة، 
  .ومن ذلك املداخلة واملعاظلة وغريها مما نورده يف الفصول الالحقة

  

                                                             
   .16عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب يف نظرية الوضع، ص   1
   .16املرجع نفسه، ص   2
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غل البالغيون واللغويون برصد القضايا اليت تضمن الفصاحة لصاحبها وحتيط به يف دائرة طاملا ُش 
رص على وصف أساسيات الفصاحة وتقنينها مقتفيا آثار حيبالغي  اخلفاجي العربية، وابن سنان

لفهم يف طريقة تبويب ونظم الكتاب وترتيبه حني بدأه بأربعة والحظنا كيف أنه قد خا ه،الدارسني قبل
فصول تعىن مبا سبق الفصاحة حتصيال ومتّكنا لدى املتكلم من أساليب القول السليم بداية بالصوت 

وهو األمر . واحلرف مث الكالم واللغة وهذا ما جيعله ينحو من املستوى البالغي إىل املستوى اللغوي
  : السؤال اآليتالذي يسمح لنا بطرح 

هل عين ابن سنان برصد الفصاحة يف أفكارها البالغية فقط أم أنه اعتىن بكشف القضايا اللغوية 
ذات الصلة؟، وهل يعين هذا تفرقته بني الفصاحتني أم أن األمر ال يعدو جمرد احلصر للقضايا على 

ز فيه عن  ّ األولني واكتفى باإلشارة إىل حنو بالغي؟، ومل جتنّب اخلفاجي اقرتاح تعريف للفصاحة يتمي
وهل ميكن النظر إىل .؟)هـ631(واآلمدي )ه255ت (صعوبتها حىت على السابقني أمثال اجلاحظ 

الكتاب يف قضاياه احلاضرة من منظور لغوي أسس للفصاحة ومقاييسها وكان مهادا للبحث البالغي 
م، وما الّدور الفعلي ق منها بالكلمة والكالم واملتكّل لتوجه اخلفاجي يف قضية اإلعجاز  فيما تعّل

  .القرآين؟
  .وأول ما نبتدئ يف الكالم عنه هو قضية اإلعجاز اليت كانت منطلق البحث البالغي

  :وتأسيس مذهب البالغة عند ابن سنان الخفاجي ياإلعجاز القرآن: أوال

م آلراء يف فتباينت ا ،اشتغل أصحاب املذهب االعتزايل على قضية اإلعجاز القرآين يف مؤلفا
العرب قد عجزوا عن  وصفها وطرحها واختذت ضمن املذهب الواحد عّدة أوجه تثبت يف أغلبها أنّ 

لون الرؤى اليت تعلل هذا العجز وهم  اإلتيان مبثل لغة القرآن وجماراته يف الفصاحة، ولذلك راحوا يؤوّ
بغض  لعجز واضحا لأهل الفصاحة وجند فيما عرضه اجلاحظ والقاضي عبد اجلبار والرماين تعليال

م إىل ذلك املذهب أم ال، وقد اتفقت آراء علماء اللغة على ثالثة توجهات هي   : 1النظر عن انتسا

                                                             
اية القرن السادس اهلجري، دار الثقافة، الّدوحة، ط   1 م، 1985، 1وليد قّصاب، الرتاث النقدي والبالغي عند املعتزلة حّىت 

  . 318ص 
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قدور ه مبمن نّ وتعتقد هذه الفئة أ: ع لغة القرآنق جيعل كالم العرب يف مرتبة واحدة ميفر : األول
نّظام الذي خالفه فيه أغلب دارسي وهو رأي ال 1عرب اإلتيان مبثل تلك اللغة لوال صرف اهللا هلمال

  . تفسريوالالعربية البالغة 
فريق ميثله أصحاب التيار االعتزايل املعتدل يثبتون يف آرائهم تفوق فصاحة القرآن على كلّ : الثاين

حلفظه وإثبات  القرآن الكرميلغة، وأن العرب عاجزة عن جماراته ولو أرادت ذلك، وهذا مبدأ توافر يف 
م قادرون على مثله، واهللا منعهم "زاته، وّمتت بذلك الصرفة عن معارضة القرآن حقائقه ومعج ال أل

، ولكن لئال يكون ) هـ221ت  م بن سيار بن هانئ النظام البصريبراهيإ( من ذلك كما قال النظام
أهل الشغب وضعاف اإلميان متعلق للطعن والتشكيك وإفساد عقائد الناس، وهي تأيت مرحلة ثانية 

، وهذا رأي اجلاحظ والرماين 2"مرحلة التّحدي، وسكوت العرب لعجزهم ووقوع احلجة عليهم بعد
ق بفصاحة القرآن وهذا وجه  ،بعده الذي توجه إىل تقسيم البالغة إىل ثالث مراتب أعالها ما تعّل

  :التمييز عند العاملني
  .حاول تعليل أسباب الصرف :اجلاحظ
  .ثةقسم مراتب الكالم إىل ثال: الرماين
امتناع "ثل هذا االجتاه القاضي عبد اجلبار الذي قّدم تصورا جديدا للقضية مرده إىل مي: الثالث

العرب عن املعارضة مع توفر الدواعي، وهو أن القوم انصرفوا من تلقاء أنفسهم عن املعارضة 
ا غري ممكنة هلم، وليسوا قادرين عليها مهما حاولوا، وهنا يكون القوم ق د أدركوا ما يف إلحساسهم أ

  .3"القرآن من مزايا الفصاحة والبالغة، وروعة النظم، والتأليف مما خيرق العادة وخيرج عن املألوف
وتؤكد مجيع الدراسات استفادة القاضي عبد اجلبار من رأي اجلاحظ واستثماره ملا أورده والزيادة 

طريقة والنهج على خطاهم يف اللفظ عليه فالعجز متعلق بعدم القدرة على جماراة األسلوب واهليئة وال
  .واملعىن، أو تصوير القوة البيانية الظاهرة

وإذا ما عدنا لصاحب املدونة وجدنا أن آراءه تزدحم لتصنف ضمن آراء الفريق األول الذي 
  .تابع النظام يف وصف الفصاحة ومقارنتها بفصاحة القرآن وفصاحة العرب

                                                             
يراد به مبدأ الصرفة الذي شاع عند املعتزلة ومفاده أن اهللا صرف مهم العرب عن معارضة نظم القرآن،  وكان يف مقدورهم   1
  .مبثله اهللا عن ذلك، ألتوا معجزة كسائر املعجزات ، ولو مل يصرفهمالقرآن ، فصار عنها أمر خارجي ك، لوال أن عاقهمذل
اية القرن السادس اهلجري، ص   2   . 320وليد قّصاب، الرتاث النقدي والبالغي عند املعتزلة حّىت 
   .321املرجع نفسه، ص   3 
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  : تبعه اخلفاجي يفوتتلخص الرؤية يف مذهب النّظام الذي ت
ق العجز بورود األخبار .1 قدرة العرب على اإلتيان مبثل لغة القرآن يف الفصاحة والبالغة، وتعّل

 .والغيبيات
م اللغوية.2 م بسبب جتاوزه لقدر  .أن اهللا صرف العرب عن املعارضة مع قدر
 .الصرف وجه إعجازي يف الفصاحة.3
 .ولذلك كان أسلوبه مغايرا ألساليبهم أن اهللا صرف العرب عن معارضة القرآن.4

يعّد ابن سنان التابع األول للنظام يف مبدأ الصرفة بعّده مذهبا وضعته العرب تسوّغ به عجزها 
ل وضعه لكتاب  عن جماراة نص القرآن وعجزها أمام فصاحته وقصورها عن حتّديه، وقد نسب لألوّ

، مثلما يقول حمققا  تاب ضاع قبل أن يصلبىن فيه آراءه حول القضية لكن الك" الصرفة"بعنوان 
  .1ديوان ابن سنان

، فنراه يف عرضه مضطربا اضطرابا شديداالواردة حول قضية اإلعجاز  يف آرائهابن سنان  ويظهر
بأن القرآن هو املعجزة اإلهلية اليت وّجهت للعرب، وحصر أوجه  يصرّحألسباب تأليف الكالم 

  :اإلعجاز يف وجهني مها
ة : "خرق للعادة بفصاحته، يقولأن القرآن  - 1 ّ وجرى ذلك جمرى قلب العصا حي

وليس للذاهب إىل هذا املذهب مندوحة عن بيان ما الفصاحة اليت وقع التزايد فيها موقعا خرج عن 
فالقرآن معجز بفصاحته البيانية واللغوية وال جمال للتزايد فيها مادامت خارجة عن  .2"مقدور البشر

 .قدرته
م على جماراة ربط القضية اإل - 2 عجازية بصرف العرب عن املعارضة مع قدر

ذا جيري جمرى األول يف احلاجة : "فصاحته، لكن ابن سنان يقطع رأيه بالتّصريح قائال وأمر القائل 
ا كانت يف مقدورهم  .3"إىل حتّقق الفصاحة ما هي؟، ليقطع على أ

                                                             
   .25وات، ديوان ابن سنان، ص نسيب نشاوي، خمتار األمحدي نوي  1
   .40ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2

   .40، ص ابن سنان، سر الفصاحة  3
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غم من أّن بعض الباحثني يصنّف كتاب  ضمن كتب اإلعجاز القرآين  " حةسر الفصا"وعلى الرّ
إّال أّن اخلفاجي قد بالغ فيما ذهب إليه، فقد جتاوز  1كونه يبّث آراء تثبت انتماء صاحبه للفئة األوىل

  :عالقة الفصاحة باإلعجاز القرآين للحديث يف مسألتني خالفيتني مها
متثلها ) م فصيح متالئمكال/ طبقة عليا(أوىل : تقسيم الكالم من ناحية الفصاحة إىل مرتبتنيــــ 1

ميثلها الكالم اخلارج عن ) كالم متنافر/ طبقة ثانية(لغة القرآن وكالم العرب شعره ونثره، وثانية 
عليا، وسطى، (الفصاحة، خمالفا بذلك تصنيف الرماين الذي جعل الكالم على ثالث طبقات 

  .2)دنيا
ذلك التفاوت، بافرتاض أن حتّقق يتمسك ابن سنان بإثبات ، 3تفاوت اآليات يف الفصاحةـــ  2

أن القرآن معجز بفصاحته مل  -ولو افرتضنا حسب رأيه–الثانية غري مرتبط بتّحقق األوىل ألنه 
مينع ذلك من كون بعضه أفصح من بعض، وهذا الرأي من أكثر آرائه صراحة دون االعتماد 

ن منظور شخصي يشي على آراء العلماء خاصة املعتزلة منهم، بل يكتفي مبناقشة القضية م
  .مبرجعية القناعة يف الطرح والتمسك بالفكرة

وعليه فإن رأي اخلفاجي واضح يف هذه القضية، وقد ابتغينا اإلشارة إليه ألجل الربط بني حرصه 
على تعليم مبادئ الفصاحة ومنطلقه يف التأسيس للقضية، فاملعلوم أّن دراسة أساليب كالم العرب 

ابع جاءت بإيعاز من بالغة ل غة القرآن والرغبة يف حبثها وسرب جواهرها، لكن منهج ابن سنان التّ
ما  -حسب ما تثبته اآليات–للنّظام ينطلق من تقرير طريقة القرآن وأسلوبه يف التّعبري بشكل يتجاوز 

وعلى الرغم من أثر هذا الرأي على منهج . تعارف عليه العرب من طرق الكالم ومجاليات القول
هاته، إّال أّن أغلب الباحثني يثبتون أن اشتغال ابن سنان يف هذا الكتاب كان على الكتاب وتوّج 

قضايا اللغة والنحو والقواعد والشعر وشروط الفصاحة وحمققات البالغة بصورة منظمة تستوعب 
                                                             

   .347ص م، 2009، 1يف الرتاث النقدي العريب، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط  ر بولعراوي، قضية اللفظ واملعىنينظر، خمتا  1
املوازنات ، احظ يف ذلك، ينظر، حممد العمريرا مبذهب اجل، ويبدو اخلفاجي متأث118 -117ابن سنان، سر الفصاحة، ص 2

) د، ط(حنو كتابة تاريخ جديد للبالغة والشعر، أفريقيا الشرق، املغرب، –الصوتية يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية 
   .109ص  م،2001

، رؤية البالغية واملمارسة الشعريةيف ال املوازنات الصوتيةحممد العمري،  ، وينظر،225 ابن سنان، سر الفصاحة، ص: ينظر  3
   .105ص 
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ا على سريورة  1املآزق البالغية اليت وقع فيها العلماء قبله نتيجة تأثري قضية اللفظ واملعىن وسيطر
  .التأليف والوضع

فبحث اخلفاجي إذا للمواضيع البالغية ونظم كالم العرب ونعوته وشروطه كان ألجل كشف 
هذه القضية وبيان آراء املتجادلني فيها من خالل حتليل أصوات اللغة اعتمادا على أقوال املتكلمني 

مل اللفظ واملعىن وأصول والنحاة وعلماء القراءات مث االنتقال بعد ذلك إىل آراء البالغيني اليت تش
  .تأليف الكالم واملناسبة بني األلفاظ

 - الذي يعّد أول من تأثر به ابن سنان يف فصاحته-) ه255ت (وجتدر اإلشارة أن اجلاحظ 
قد رفض فكرة أن يكون هناك احتمال أن العرب سكتوا عن املعارضة مع توافر القدرة على ذلك، 

ق هذه اللغة واعترب ذلك غري مسوّغ عقال، وزاد عل ى ذلك اجتاهه للقول بأن العرب شعروا بتفوّ
  .2اجلديدة عليهم فسكتوا عن املعارضة جتنبا للماجة اليت ال طائل منها

إّن رأي اخلفاجي يف القضية ال مسوّغ له، وإن كان لذلك تأثري على مذهبه فهو غري ذي تأثري  
ظ على املعىن، وله من حسن التفصيل كبري على تأسيس الكتاب وبنيته عدا ما يتّصل بتغليب اللف

  .وضرب الشواهد يف كثري من القضايا الفضل الكبري
لقد استنكر ابن سنان فكرة رفض أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض واحتج على ذلك 

واملزايا اجلدلية اليت حضرت يف أغلب  - كما أشرنا آراء العلماء–مبجموعة من اآلراء اليت تغيب فيها 
جعل ضرورة اإلقرار بالفكرة حاصلة من طرف العامل باللغة، وأن اإلعجاز بالتفاوت بني القضايا، ف

اآليات متحّقق بتحّقق تفوق القرآن على اإلجنيل، وربط احلجة الثالثة باملتعلم الذي ختفى عليه صناعة 
يح أن وجه الصح: "البالغة فيضطر إىل املساواة بني األلفاظ واملعاين اللتباس املفاهيم عليه، يقول

لوال الصرف، وهذا اإلعجاز القرآين هو صرف العرب عن معارضته وأن فصاحته كانت يف مقدورهم 
ل عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم   .3"هو املذهب الذي يعوّ

                                                             
، وينظر، علي 441مشروع قراءة، ص –ينظر، محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس   1

   .347حممد حسن العماري، قضية اللفظ واملعىن وأثرها يف تدوين البالغة العربية إىل عهد السكاكي، ص 
اية القرن السادس اهلجري، ص ولي  2   . 316د قّصاب، الرتاث النقدي والبالغي عند املعتزلة حّىت 
أورد ابن سنان اخلفاجي جمموعة من اآليات اليت حيدث فيها التفاوت ويرى  .255ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، ص    3

  .فيها البالغيون واللغويون فصاحة مقارنة بغريها
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فحسب ابن سنان حيدث التفاوت يف الفصاحة بني اآليات حبسب التوظيف اللغوي والبالغي 
، فعلوم البالغة حسبه خادمة لفصاحة القرآن ومبينة ملواطنها، ف أو ما يعرف حبسن التألي

  .والوقوف عليها أمر ضروري إلدراك وجه إعجاز القرآن الّصحيح
وكان يعترب الوقوف على حقيقة الفصاحة أمرا ضروريا ملن يريد أن يعرف الوجه الّصحيح يف "

 .1"إعجاز القرآن
آين اليت ذكرها العلماء واكتفى مبذهب الصرفة أضرب ابن سنان عن إيراد أوجه اإلعجاز القر 

أي فهو ره أنه أوجز يف تفسري هذا الرّ الوحيد من البالغيني من  -منها، لكن ما يشّد االنتباه يف تصوّ
اجح أّن طريقته  فّسر القضية على هذا النّحو وتراجع عن اجلدل الذي طاملا كان حاضرا يف كتابه، والرّ

  .مفروغ منه عندهأمر يف احلديث عن الّصرفة 
إن القول مبذهب الصرفة مل يعف اخلفاجي من البحث يف أوجه تفوق نص القرآن على اخلطاب 

ره على أساس صويت ينطلق منه يف البحث عن أسس الفصاحة  ومن "البشري العادي فبىن تصوّ
تمد يف البديهي أن من شأن هذا املنطلق الصويت أن يؤدي إىل إحراجات كبرية بل قاصمة إذا ما اع

النّظر إىل اإلعجاز البالغي للنص القرآين، وقد استبعد ابن سنان هذا اإلشكال باعتناق موقف 
مذهيب مالئم هلذا التّوجه ومتوّلد عنه،  هو مذهب الصرفة الذي قال به النظام وطائفة من املعتزلة، 

بعض البالغيني، لكنه ، فهذا موقف احرتازي شفع البن سنان عند 2"وبعض البالغيني من غري املعتزلة
ذه الرؤية إال بكثري من  مل مينع عنه رّد البقية، واحلق أن تصوره لبناء مشروعه يف الفصاحة ال يستقيم 
االضطراب واخللط واملبالغة، فتأسيس البالغة على مرجعية صوتية لفظية توقع صاحبها يف غياهب 

كاية واحملكي وسجع القرآن أو فواصله، عدم استقرار اآلراء وترّددها، وما ساقه من حديث عن احل
  .ومقاطع الكالم دليل على ذلك

يه لفكرة الصرفة على الرغم من كون  ته للنظام وتبنّ ّ م اخلفاجي بتابعي ّ وبناء على ما تقّدم فقد ا
املذهب مل يغب فكرة ومصطلحا عن ساحة املؤلفات البالغية ذات الفكر االعتزايل، بل ذهب 

                                                             
مكتبة وهبة، القاهرة، ط لعماري، قضية اللفظ واملعىن وأثرها يف تدوين البالغة العربية إىل عهد السكاكي، علي حممد حسن ا  1
   .347ص م، 1999، 1
ا، ص   2    .318حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا
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ن املعتزلة أنفسهم أول من رفضه ورّده على النّظام، وأكفره فيه، ومل يتابعه عليه كا"البعض إىل القول 
  1"إّال شرذمة قليلة منهم واستنكره أيضا مجهور املسلمني ورّدوا عليه ردوا منطقية

  :ابن سنان في تأسيس فصاحة جدلية اللفظ والمعنى وأثرها : ثانيا
اعتقادا –لباحثني لرتكيزه على اللفظ دون املعىن لقد كانت املعارضة البن سنان شديدة من قبل ا

–يف الوقت الذي القى فيه هذا الّطرح الذي اقرتحه اجلاحظ وأبو هالل العسكري  -منهم بذلك
ومتأثر  انيا باللفظ قبل املعىن كما فعل ابن سنان اخلفاجي، وهو يف ذلك متتبع هلمقبوال، فقد عُ  - قبله

ام الذيامبنهجهم بت البالغة وأّسست  ، ومثل هذا اال وجه للخفاجي إنكار جلهده ومنهجيته اليت بوّ
للفصاحة وشروطها بالطريقة اليت استوت عليها يف طرح القزويين ومن تاله، ولو كان فكر اخلفاجي 
متطرفا يف قضية اإلعجاز إّال أن ذلك ال يؤثر على منهجيته، إذا الواضح أن الغاية من االهتمام 

كي يدل على املعىن األصح أثناء االستعمال، فاملعلوم أّن من ألفاظ اللغة   حتسني اللفظ"باللفظ 
ا تدل على معىن خيتلف عن اآلخر فيما إذا انفردت عن االستعمال، فإن  العربية يف أثناء استعماهلا أ

  .2"استعملت مبكان اللفظة املراد بناء املعىن عليها لفظة أخرى مرادفة ملعناها فقد فسد املعىن املراد
زوا يف تطوير املدرسة اللفظية العربية  ّ وتتجه بعض التيارات إىل عّد ابن سنان أحد الذين متي
وينسبون توجهاته إىل اآلراء األوىل اليت احندرت عن اجلاحظ وأيب هالل، لكن تفحص أجزاء الكتاب 

ذه الفكرة على اإلطالق، وإن كان ابن سنان قد قصر الفصاحة على ال لفظ وحده، تنفي التسليم 
فإنا سنثبت يف صفحات هذا البحث جزئية هذا احلكم على آرائه، إذ تشري كثري من األحباث إىل 

م كانت أشد وضوحا - تفنيد انتماء اجلاحظ أو العسكري إىل املدرسة اللفظية مطلقا  بل إن تصرحيا
جل ضمان وتعزو اهتمامهم باللفظ من باب حسن ختري املفردات أل - من اليت أوردها اخلفاجي

م  أسلوب وتركيب سليم، وهو منهج اخلفاجي أيضا الذي يرى أن حسن بيان الرتكيب ال يتم للمتكّل
إّال حبسن اختيار املفردات املالئمة ومراعاة حروفها وخمارجها وتناغم موسيقاها مع ما يسبقها من 

أ ألفاظ وما يلحقها ومجال القول والعبارة،  ليف وجودة األداء والّصياغةليجمع كالمه بني براعة التّ
ا على حسن ختّري  ؤى فاألسلوبية مثال تقوم آليا ّد هذه الرّ لفاظ األوالدراسات اللغوية احلديثة تؤي

  .وتأليفها
                                                             

اية القرن السادس،  ص: وليد قصاب  1   .318الرتاث النقدي والبالغي عند املعتزلة حىت 
د احلادي عشر، جمرآن البالغي بني اللفظ واملعىن، حممود شاكر عبود اخلفاجي، إعجاز الق  2  ّل لة القادسية للعلوم اإلنسانية، ا

   .62م، ص 2008، 4العدد 
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ا اهتم بفصاحة األلفاظ املؤلفة وملا اشرتط هلا  ّ ولو وقف درس اخلفاجي على األلفاظ وحدها مل
  .صفات ونعوت يف املعىن
مضمار الفكرة عند اخلفاجي دون النّظر يف طريقة تناوله للفصاحة وتعريفه هلا وال يتأتّى لنا تقرير 

وبيان الشروط اليت اقرتح توافرها، وسنعرض فيما يأيت لتعريف الفصاحة عنده وسنقف على أهم 
  مقاييسها مع حماولة استقراء بعض املالمح اليت لقيت حضورا يف الدرس اللغوي احلديث

  :الالتها عند العرببنية الفصاحة ود: ثالثا
 فا بالغيامصنّ  جعلت مؤلَّفهمن القضايا اليت  اكثري ابن سنان اخلفاجي يف هذا الكتاب  عاجل ي

جعلنا حناول قراءة بعض  وبالغي، وحس نقدي وأديب، توعبه من تفكري لغويونقديا قيما جدا، ملا اس
منهجية الّطرح والتأليف  أفكاره وفهمها رغبة يف معرفة أسباب هذا التوجه وأسباب التجديد يف

مث : "املخالفة لألقدمني، واخلفاجي نفسه قد صرّح بذلك يف مقّدمة كتابه فقال بعد الفصول األربعة
ه وأشباهه مائية الفصاحة، وال خنلي ذلك الفصل من شعر فصيح، وكالم غريب  نبّني بعد هذا كّل

شف وخترج من اللبس إىل البيان، ومن بليغ، يتدرّب بتأمله على فهم مرادنا، فإن األمثلة توضح وتك
جانب اإلفهام إىل اإلفصاح، فإذا أعان اهللا تعاىل ويّسر متام كتابنا هذا، كان مفردا بغري نظري من 

ا أغفله املتكلمون من بيان خمارج 1"الكتب يف معناه ، وعلى حسبه فهذا الكتاب صناعة تغين عمّ
ة من بيان لوضع املتكلمني وما جتاوزه البالغيون من احلروف وانقسام أصنافها، وما مل يذكره النّحا

  .وصف ذلك على الرغم من أمهيته، وعالقته مبوضوع الفصاحة
يلزمنا أن نضع اخلفاجي موضعه توجها وآراء ،  - كما أشرنا–واحلديث عن موضوع الفصاحة 

يبويه حىت نعي إن كان قد وصف الفصاحة يف إطارها البالغي فقط، أم أنه قد انتهج سبيل س
  . واجلاحظ يف ذكرها

اعلم أن "اختار اخلفاجي موضوع الفصاحة حبثا عن ماهيتها؛ وألجل ذلك كان وضع الكتاب 
ذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة، والعلم بسرها فمن الواجب أن نبني مثرة ذلك وفائدته  الغرض 

ق مفاهيمها بطالقة 2"لتقع الرغبة فيه اللسان، أو حسن الكالم، أو ، وسنحاول فيما يأيت بيان تعّل

                                                             
   .40ص  سر الفصاحة، : ابن سنان اخلفاجي  1
   .39ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2
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جودة الصياغة، أو ورودها على السليقة، أو مدى وقوع فهمها لدى السامع وسالمتها من اخلطأ 
  .واللحن أو سهولة التعبري فيها وتعلقها بامللكة أو االكتساب

لقد آمن اخلفاجي منذ البداية خبصوصية البنية اللفظية وتفردها خبواص ذاتية تسبق اندماجها يف 
سياق املعىن وبناء عالقات جماورة مع البىن األخرى، وهو ما نلحظه يف اآلراء اليت بثها عن املنهج 
الذي حاول اتباعه عندما انطلق من وصف الصوت مث احلرف مث الكالم فاللغة، ليتوصل للحديث 

دما عن فصاحة اللفظة املفردة تأكيدا منه على ذلك التّوجه، فكان من الذين استحسنوا ذلك عن
ا من جمهر ال تحليل الصويت والصريف والنحوي درسوا شروطا تفيء باملفردة لدراسة لفظية حبتة تقر

ا الغرض العام للكالم حسبهفيحث الحقا ضمن عالقات االرتباط املعنوي وتُب   .تحقق 
ق بتوجه اخلفاجي وتقديره لذلك ال ف عن أمر مل خي بعد اجلمايل للمفردة الواحدة، فهذاوفيما يتعّل

قد أضاف شروطا وضمنها أمثلة  فقد طرقه اجلاحظ يف بيانه إال أن ابن سنانالبالغيني قبله، 
ولعل ذلك ما حيسب له من ناحية الطرح والرتتيب املنهجي، ومن ناحية تقسيم الشروط -تشرحها، 

  .اليت وضعها فكانت تلخيصا ملا سبقه وزياد عليه ومتهيدا ملا سيقال بعده
ا وقضاياها وعنيت بفروع النقد وعلى الرغم من  وفرة املؤلفات اليت فصلت يف البالغة وأبوا

واهتمت ببحث الرابط بني اللفظ ومعناه إال أننا نكاد نعدم وصفا جامعا لقضية الفصاحة وتفصيال 
لشروطها على النحو الذي وجدناه عند اخلفاجي، ولئن كان أقام كتابه على أساس البحث يف حقيقة 

إال أننا الحظنا كيف أنه سبق كلّ ذلك بالتفصيل يف مقدمة –ا صرح بذلك يف مقدمته الفصاحة كم
وقد يّدعي بعض من غاب عنه فهم تفكري . نظرية هي أقرب للمنهج اللغوي طرحا ومضمونا

ا اقرتحه يف بداية الكتاب دراسة، إذ اجللي أن األمر مل يكن ليستوي له لوال  اخلفاجي أنه قد حاد عمّ
عالقة فصاحة املفردة وحبث أبعادها الصوتية وفهم حروفها وخمارجها وتأثري كل ذلك على حديثه عن 

  .صورة الكالم وواقع اللغة
، وتفاعل الرتاكيب ومضامينها ألجل التعبري عن على نظام التقابل بني اللفظ واملعىنتقوم اللغة و 

أوىل للكشف عن املعاين، وتطرح ذلك يف سياق االستعمال الداليل كمرحلة  األغراض واملقاصد،
  .مبقاييسه وشروطه ،هذا النظاممهما يف بناء وحيتل مصطلح الفصاحة موضعا 

ال تقل حماولة اخلفاجي عن أي حبث بالغي تصّدر أمات الكتب وأفصح عن مكنونات العربية،  و 
يد أجرأ حماولة لصياغة مشروع للبالغة الصوتية  انطالقا من رص"كونه حسب كثري من الدارسني 

قضايا األدب مع مبادئها لتتالءم مع مبادئها (...) معريف وخلفية مذهبية تريد أن تؤول وتوّجه 
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ا ، وألن ابن سنان قد عايش القرن مبا فيه من تطور فكري بالغي فقد جاءت حماولته  1"ومنطلقا
نظرية  وضعلكتأسيس بنيوي سياقي يقوم على متثل الرؤى وجتديد املنهج واستدراك ما سبق واستثماره 

  .مبدؤها الصوت ومنتهاها املعىن لغوية
ال يقل أمهية يف نظر املؤرخ الذي يعتمد القراءة "وعليه ميكن القول بأن عمل ابن سنان 

والتفاعالت ويرفض منهج اجلزئيات وتوثيق األسبقيات عن عمل عبد القاهر اجلرجاين، بل هو قربا 
  .2"اهر اجلرجاينمن النص الشعري الكالسيكي من بالغة عبد الق

وتبحث هذه الدراسة يف مراهنة اخلفاجي على مبدأي الصوت واللفظ للخلوص بنظرية تغذي 
وتثبت الفضل التقعيدي البالغي هلذا الرجل يف كثري من معطيات  ،املباحث البالغية واللغوية والنقدية

ردة يف حدودها الدرس البالغي، إذ ليس خيفى حرصه على تأسيس درس صويت يعاجل اللفظة املف
ا بعد ذلك للبحث يف غمار الرتكيب والتأليف املعنوي لتحصيل  ا اإلفرادية كي ينتقل  وسياقا

  .سياقات معجمية وحنوية ومجالية تعكس القدرة الكالمية للمرِسل وجتّسد بالغة يف مضامني اخلطاب
اخلامس جعلته يتوجه ومما ال شك فيه أن حضور اخلفاجي يف البيئة الفكرية اليت شهدها القرن 

م، والغاية واضحة   لدراسة البىن على حنو من التفصيل خيالف ذلك التوسع واإلمجال الوارد يف مؤلفا
غم من التجريد الذي ينتاب كثريا من قضاياه الصوتية يف بناها  ها يف مقّدمته، وعلى الرّ كما أقرّ

ا تقعيدية منهجية تؤسس للبىن ا رها اإلفرادية إّال أن تصنيفا لرتكيبية بصورة تسلسلية عملية يقرّ
م   .3املتكّل

ه من الّصواب معاجلة فكرة    :عند ابن سنان من منظورين) الفصاحة(لذلك فإّن
  .االستقراء العريب لآلراء اللغوية والبالغية ملصطلح الفصاحة: األول
اب وفصاحته يف ضوء بىن اإلفرادية والرتكيبية وبيان أمهيتها يف صيغة اخلطالالبحث يف دور : الثاين

  .الدراسات اللغوية احلديثة
ومن املهم إدراك وعي أصحاب الدرس البالغي لعدم القدرة على فهم دالالت الكالم باالعتماد 
على املنظور الصويت وحده، أو البىن اإلفرادية وحدها،  يف حني قد يتأسس ذلك على نطاق البىن 

يقال لنا إن األساس "حني أّكدت على عدم صالحية أن الرتكيبية، وهو ما قاربته املباحث احلديثة 
                                                             

ا، ص حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا      413.1وامتدادا
   413.2املرجع نفسه، ص  
   94.3ينظر، بدوي طبانة، البيان العريب، ص  
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الصويت ال يصلح وحده للتمييز بني حدود الكالم يف الكالم املتصل، وليست اللغات يف احلقيقة إال  
ا يدور يف  كالما متصال، ويندر يف االستعمال العادي أن يكتفي املتكلم بكلمة واحدة للتعبري عمّ

الكلمة وحدها،  ىالدراسات واللغات اليت حاولت االعتماد عل، وأكد أيضا على فشل كل 1"خلده
، وليس درس 2على الرغم من إشارة فندريس وبلومفيلد إىل إمكانية دراسة اللفظة مفردة أو استبداهلا

ابن سنان بقائم على مثل هذا التأسيس فقط يف نظرته السطحية لبعض البىن اإلفرادية يف شروطها 
  .قطها من سياق الكالمالصوتية خاصة لكنه ال يس

  :دالالت مصطلح الفصاحة وحدوده عند علماء العربية_ 1
ل يف كتب الرتاث النحوية منها واللغوية والبالغية جيد أّن مصطلح الفصاحة فيها تتجاذبه  ،املتأمّ

ختوض يف مواضيع  وجدناهاوأصوله، فئتان فئة اللغويني، وفئة البالغيني، فإذا طالعنا كتب النحو 
وغريها من املواضيع اليت حتقق  االستشهاد وشروط السماع عن العرب،قة اللغوية وحواضر السلي

  .مبا يضمن حسن الكالم ووضوحه واستقرار معانيه لدى السامع ،سالمة الكالم من كلّ حلن أو غلط
ا على  ا إذا اجتهنا صوب كتب البالغة أدركنا بعدا آخر هلذا املصطلح يعكس حرص أصحا أمّ

ا  ا وما تثمره داخل صور وتصنيفها وأقسامها وموقعها ، وتشاطره علوم النّقد واألدب يف حبث بنيا
ا جمرد وسائط بني املرسل واملرسل "النّص إذ  مل ينظر النّقاد القدماء إىل األلفاظ يف األدب على أ

ا يف العمل الفين تقوم بعملية التأثري وااللتذ اذ، والتوصيل الّسليم إليه، بل نظروا إليها كذلك على أ
  .3"للرسالة يف أحسن صورة، ومن هذا املنطلق اهتم النّقاد بالفصاحة والبالغة وبنية النّص

ق كلّ منهما باللفظ او املعىن إال أنه قد  وإذا كان ابن سنان قد خلط بني الفصاحة والبالغة وتعّل
  .ني بعده انطلقوا منها توافقا واختالفاسبّني طريقها للدار 

قوا ذلك بفصاحتها واهت ا زيادة ونقصانا وعّل م النحاة ببنية الكلمة وراعوا أحواهلا وحبثوا يف أصوا
رّ ها ففواهتموا بأحوال الزيادة فيها والحظوا تغري املعاين لتغيري مباني وا فيها بني القصد والغرض وجاروا ق

ا حبثه اخلفاجي وغريه عندما فيها البالغيني وما أفردوه من خصائص لفظية تعىن بالبنية وحدها وهو م
جعل الفصاحة قصرا على اللفظ قبل املعىن، فعّد الّدراسة اللفظية دليال على فصاحة الكلمة 

  .سالمتها من كلّ أساليب التعقيدو 
                                                             

   .39صم، 1984، 5مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ،   1
   .44، 43ينظر، املرجع نفسه، ص   2
   .319خمتار بولعراوي، جدلية اللفظ واملعىن، ص  3
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ومن املهمّ جّدا النّظر فيما قّدمته البالغة العربية تكملة وتأسيسا ملعطيات الدرس اللغوي وإن  
اد الدرس قبله، ولسنا نزعم كان حديثا عن اخلفاجي، ف إن ذلك جيعلنا ننظر يف عجالة إىل ما قّدمه روّ

أن اخلفاجي قد كان علما يف حتديثاته البالغية شأنه شأن اجلاحظ واجلرجاين وغريها لكننا ال نعدم 
ن كان قبله أو مثّلت أبعادا وركائز  نت كثريا من األسس اليت غابت عمّ ّ إضافاته اليت أثرت الدرس وبي

  .مؤلفني بعدهلل
ولقد تصاعدت اآلراء يف اعتبار ما قّدمه جتديدا للبالغة من عدمه، ولكننا ال نبحث يف أصل 

ق بتفكريه وأثره على العربية عموما   .ذلك بقدر ما نريد أن ننظر فيما يتعّل
ونعزم قبل النّظر يف شروط ابن سنان اليت وضعها للفصاحة النظر يف وضع املصطلح ومعانيه اليت 

  .اوهلا اللغويون والبالغيون وحبث أسس ذلك الوضعتد
عند اخلفاجي وبيان خواصها يتطّلب النّظر يف أبعاد املصطلح " الفصاحة"إّن البحث يف مفهوم 

ن مثة النّظر يف توجهه منهما، معتمدين خاصة على ما أورثه الباحث اجلزائري اللغوية والبالغية وم
عن هذا املوضوع يف حبثه عن مفهوم الفصاحة لدى النّحاة يف  الباحث عبد الرمحن احلاج صاحل حديثا

  .1سياق قضية الّسماع عند العرب
  :الفصاحة اللغوية ومفهومها عند علماء اللغة_2

نعين بالفصاحة اللغوية املقاييس اليت وضعها أصحاب النّحو واشرتطوها فيمن تصح عربيته من 
فرتة االحتجاج، وكثر استعماهلا مبا وافق نظم القرآن غري األعاجم واملولدين وممن امتدت لغته إىل 

  .ونظام العربية
ا عند ابن سنان، فإننا سنسوق  وملا كانت دراستنا تدور حول معاين الفصاحة البالغية وتوجها
عن هذا النّوع األول األمثلة ذات العالقة بطرح اخلفاجي حىت نفهم الفرق بني الوصفني، إذ ال حيسن 

  . اخلفاجي قبل اإلشارة لبعض ما سبقه من تصورات أغنت ماّدتيه اللغوية والبيانيةبنا عرض تصور 
، فإّن سيبويه مل يأل جهدا يف خّط 2ففي حني اكتفى اخلليل بذكر املعىن اللغوي للكلمة فقط

أصول النحو العريب وتفسري أبوابه والوقوف على آليات السماع والقياس عند العرب اليت تتطلب 
: ائيا لالستعمال الكالمي عندهم، فكان يذكر يف جلّ عبارات دالة على ذلك كقولهرصدا استقر 

                                                             
، )د، ط(موفم املطبعية، اجلزائر،  عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة،ينظر،  

   1.وما بعدها 29ص  م،2013
   .324، 323، ص )باب الفاء(اخلليل بن أمحد، العني، اجلزء الثالث  2
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، والقارئ 1".فصحاء، فصحاء العربالعرب الفصحاء، ذلك من فصحاء العرب، وقد فتح قوم "
ا املرجعية وما حتيل إليه من معان لغوية حبتة خيتفي معها   بوعي داليل هلذه العبارات يكشف سياقا

غي، ويف السياق ذاته اشتغلت بقية مؤلفات النحو فابن جين يفرد يف اخلصائص أبوابا كل سياق بال
باب يف أن ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب، باب العريب الفصيح "خمصوصة لذلك 

وال ختتفي من مؤلفاته  2"ينتقل لسانه، باب يف الشيء يسمع من العريب الفصيح ال يسمع من غريه
  .ع عن العرب، وقالت العرب، كالم العربمس"عبارات 

حيث مثّل يف تلك املرحلة معلما بارزا ) هـ291ت (واألمر نفسه جنده يف كتاب الفصيح لثعلب 
حتصل به التّفرقة بني الفصاحتني وبرغم توضيحه ملقاصده يف بداية املؤّلف إّال أن آراءه فّسرت على 

، وهو األمر الذي دفع اجلرجاين الحقا يف سياق حديثه حنو جيعل الفصاحة الّيت رمى إليضاحها بيانية
ا أراد اجلرجاين تقصي األسباب الّيت مّكنت للفظ يف  عن قضية اللفظ إىل االستغراب من ذلك، فلمّ

لثعلب، حّىت ظنوا أن غرضه هو ) الفصيح(عقول الناس ذكر غلطهم يف تقدير ما جاء يف كتاب 
  :من فصاحة الكلمة " ثعلب"اين أّن ما أراده غرض علماء البالغة بينما يؤّكد اجلرج

ا يف اللغة أثبت- 1   أ
  ويف االستعمال أكثر-2 
ا على قوانني اللغة اليت وضعوها أجرى-3    .3وأ
هذا كتاب اختيار فصيح الكالم، مما جيري : "وهو ما كان ثعلب قد أثبته يف مقّدمة كتابه فقال 

والناس على خالفها، فأخربنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه  يف كالم الناس وكتبهم، منه ما فيه واحدة،
لغتان وثالث وأكثر من ذلك، فاخرتنا أفصحهّن، ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا، فلم تكن 

ما، وألفناه أبوابا يف ذلك   .4"إحدامها، أكثر من األخرى، فأخربنا 
تابات اللغوية النحوية اليت وتنبغي اإلشارة إىل أن أمر هذا الوصف قد طغى على معظم الك

الذي يدّل على أن العربية ال تؤخذ إال من مجاعة تصح عربيتها  ،سارت على هذا النهج يف الطرح
ال ) األقحاح أو بالوالء(مجاعة من العرب "وتتوفر فيها شروط السماع  والقياس وهذا يدل على وجود 

                                                             
   ،31هوم الفصاحة، صينظر، عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومف 1

   .409، 401، 356ينظر، ابن جين، اخلصائص، اجلزء األول، ص   2
  .2، ص هـ1431، )د، ط(علب، كتاب الفصيح، حتقيق عاطف مدكور، دار املعارف، ث: ينظر   3
  .2، ص هـ1431املصدر نفسه،   4
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م  ا العرب، ويعتربها النحاة ومن عايشهم من غري يؤخذ بلغتهم، ويف كالمهم بالعربية أشياء ال يتكّل
  .1"النّحاة امليزة األساسية لغري الفصيح من العرب

الّذي توّسط املوقفني يف الطرح، ) اجلاحظ(ومن أشهر من يستدل بكالمه على الفصاحة اللغوية 
غم من موقفه البالغي املهم ووضعه ألول البىن التأسيسية لعلم البالغة إّال  نا جند عنده فعلى الرّ أّن

والعتايب حني زعم : "بعض الوصف الذي يؤسس للفصاحة اللغوية خاصة يف نقله لقول العتايب فقال
ّني قصده  أن كلّ من أفهمك حاجته فهو بليغ مل يعن أّن كلّ من أفهمنا من معاشر املوّلدين والبلدي

ايب إفهامك و (...) ومعناه بالكالم امللحون واملعدول عن جهته، واملصروف عن حقه  إّمنا عىن العتّ
، حيث كانت العرب تنكر كلّ خارج عن أصوهلا 2"العرب حاجتك على جماري كالم العرب الفصحاء

ا واستعماال  ل ما جيعل "وقواعدها، فهمً وهذه العبارات اليت ذكرها اجلاحظ الغريبة عن العربية هي أوّ
ن يستعملها، ن يفهمها من العرب فضال عمّ ا خارجة متاما عن النّظام اللغوي  اللغوي يبتعد عمّ ألّ

دوا أن يسمعوه من الفصحاء ورّمبا مسّي (ويكون ذلك تغيريا ملعيار العربية . النّحوي الّذي ألفوه وتعوّ
ه يفسد النّظام الذي هي عليه العربية   .3"فسادا ألّن

ملتمعن يف كالم فالعرب اشرتطت يف كالمها السالمة اللغوية اليت تنبو عن كلّ هجني أو غريب، وا
  :اجلاحظ يستدرك التّدرّج العلمي يف طرح الرؤية من زوايا ثالث هي

تبيني رأي العتايب يف شرح معىن الفصاحة اللغوية عند العرب وبعده عن البالغة  - 1
 .بأن تكون على طرائق العرب ولغتها

 .ختصيص مجلة العتايب ضمن املستعمل يف احلاضرة العربية - 2
 .العربية وقواعدها من اعتبارات الفصاحة إخراج كل ما خيل بنظام - 3

إن الغاية من وراء طرح ما تقّدم هي التوصل للوقوف على آراء اخلفاجي يف رصدها ألبعاد 
املصطلح من زاويتني ال تفصل إحدامها عن األخرى واحلقيقة أن ما وضعه يعّد مهادا للكتابات 

  .طريقة التعليمية التعليليةالبالغية الالحقة سواء يف الطريقة املنهجية، أو يف ال
ولسنا نروم من إيراد هذه اآلراء التأصيل لقضية الفصاحة اللغوية، وما قيل فيها، إذ الفرق بينها 
وبني البيانية واضح يف كتب الدارسني؛ ولكننا نسعى إىل اإلجابة عن السؤال الذي طرحناه بداية من  

                                                             
   .34حة، صعبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصا  1
   .162، 161اجلاحظ، البيان والتبيني، اجلزء األول، ص   2
   .35عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 3
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أنه اكتفى باحلديث عن البيانية فقط على اعتبار كون ابن سنان قّدم يف كتابه للفصاحة بنوعيها، أم 
  .أن كتاب سر الفصاحة كتاب بالغي

  : الفصاحة والبالغة  عند ابن سنان الخفاجيمصطلح حقيقة :رابعا
ار اللغويني عناية مل يلقها على يد كب) الفصاحة(يعّد ابن سنان أحد الذين أولوا مصطلح 

مقياسا خارجيا يرتكز على عنصري الزمان  بعّدهاملصطلح اشتغل اللغويون على  والبالغيني قبله، إذ
واملكان وما يوافق نظم القرآن ونظم العربية، فيكون صاحلا لالستشهاد به، يف احلني الذي مل يكن 

  .اهتمام عدا ما تناثر بني قضايا اللغة والبالغةذا للوصف الداخلي لأللفاظ وكيفية تأليفها 
غوية بعضا مما يصلح للمقابلة بتلك اآلراء اليت عرفت عند حتتل بعض مطارحات اخلفاجي اللو 

فقد قّدم يف فصل الحق بعض . اللغويني وغريهم، وإن كان ساقها من باب املعارضة واالحتجاج
الردود على النحاة والنقاد مستغربا فكرة حتديد زمن االحتجاج بالشعر والتزام اللغويني به، وعّد ذلك 

دثني، وتنبغي اإلشارة إىل أنه ال يرّد االحتجاج وزمنه، بقدر ما جيعله إجحافا يف حّق كثري من احمل
دا بشروط، يقول موضحا الطريقة اليت جيب أن يكون االستشهاد عليها ّ إّن تقّدم الزمان غري : "مقي

موجب لذلك، وإمنا موجبه أن العرب الذين يتكلمون باللغة العربية وال خيالطون أحدا ممن يتكلم بغري 
هم الذين أقواهلم حجة يف اللغة، والعرب الذين خالطوا غريهم من العجم وفسدت لغتهم  لغتهم

باملخالطة ال يستدل بكالمهم، فلما كان العرب املتقدمون قبل اإلسالم ويف الصدر األول منه ال 
ا صاروا بامللك والدولة خيالطون غري  ّ هم خيالطون يف األكثر غريهم كانت أقواهلم يف اللغة حجة، ومل

  .1"وحيظرون ويسكنون املدن مل يستدل بلغتهم
فالنّاظر يف هذا القول يلحظ وعي اخلفاجي يف مسألة حصول السالمة من اللحن وجودة الكالم 
العريب يف احلاضرة العربية بعيدا عن حلن أهل احلضر وما يضر باللكنة أو يفسد خمارج احلروف لدى 

م، وعلى الرغم من كونه ساخطا على  ما سنّه علماء النّحو وأّصلوه يف فكرة االحتجاج وممن املتكّل
زت بوعي منطقي تعليلي غلب فيه تقدمي احلجة والّداللة خاصة  ّ يؤخذ عنهم إال أن مناقشته للقضية متي
ا ألشعار املتقدمني على املتأخرين فلم جييزوا إحلاق أحد من املتأخرين  ا يف تفضيل أهل العربية وروّ

  .جة تأخر الزمن وغري ذلكرغم الشهادة هلم حب

                                                             
   274.1ابن سنان، سر الفصاحة، ص  
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لتمس احلسن الصحيح من كالم املتأخرين  ُ ه ي فهو يرى فيما يدخل يف الفصاحة اللغوية أّن
مثلما يلتمس من املتقدمني ذلك؛ إذ ال ينكر االستشهاد بكالم احملدثني عند التّمثيل ) احملدثني(

أحسب أّن أحدا ممن ينتسب إىل العلم وما : "لقضاياه البيانية والبالغية، يقول جمادال بطريقته العقلية
ويتميز بصحة الفهم حيتاج يف اختيار االستعارة إىل معرفة صاحبها وزمانه حّىت يكون حكمه على من 

  .1"تقّدم مولده خيالف حكمه على من قرب عهده
ويواصل طرحه ملعيار الزمن وربطه بالفئة اليت يؤخذ عنها مؤكدا ملن يرى أنه حني يستدل بكالم 

م على أساس زمين كما حّدده النّحاة فهو وإن أقرّ هلم بذلك، امل تقدمني من األوائل يعود لقدم زما
إال أنه يوضح أن اللغويني يقصدون به زمن اختالط العرب بغريهم من األعاجم وال يربطونه بالقدمي 

 على لغتهم وال فلعلّ من جيدنا نستدل بكالم العرب املتقدمني: "واحلديث ملا قد يتصوره واهم، يقول
نستدل بكالم املتأخرين يتحيل أن هذا شيء يرجع إىل الزمان وليس األمر كذلك، وإمنا العرب األول 
ملا كثر اإلسالم واتّصلت الدعوة وانتشرت، حضر أكثرهم وسكنوا األرياف وفارقوا البدو وخالطهم 

وعدم منهم الطبع السليم الذي  الباقي فامتزج كالمهم مبن جاوروه من األنباط وعاشروه من األعاجم 
كانوا عليه قبل هذه املخالطة، فهم اآلن ال حيتج بكالمهم هلذه العلة، ال ألن القدم واحلدوث سببان 

ا ال ترتبط بالزمن من حيث 2"يف الصواب واخلطأ ، فابن سنان يوضح يف حدوده للفصاحة اللغوية أ
  . املقصود) الداخلي(التعبري عن الشكل البياين  ال يقدم الشاعر حلداثيته، بل من حيث جودة شعره يف

ويواصل اخلفاجي عرض الفكرة بأسلوب منهجي يعتمد الطرح املوضوعي للحجة ونقدها مبا 
وحناول فيما يلي تقدمي بعض األسباب واحلجج وتعليالته  -وفق عرض جديل عقلي-يتالءم معها 

ا أوجه تفضيل القدمي على احلديث فراج   :3ع إىلعلى القضية، أمّ

                                                             
   144.1املصدر نفسه، ص  

لل على ما فعله أبو عمرو بن العالء أو ، ويواصل اخلفاجي الّطرح بضرب الع144ابن سنان، سر الفصاحة، ص 
مة: وهلذا كان األصمعي ينكر أن يقال يف لغة العرباألصمعي الذي  إن ذا الرمة قد : قال.ماحل، فلما أنشد يف ذلك شعر ذي الرّ

بكالمه هلذا بات يف حوانيت البقالني بالبصرة زمانا، فأراد بذلك أن مبخالطتهم مسعهم يقولون ماحل فقاله، فلم جيز أن حيتّج 
وترك اإلملام بأهل املدر = =ملتقدمني يف البدوالّسبب ولو فرضنا اليوم يف بعض الصحاري النائية عن العمارة قوما على عادة ا

م واجبا، وهلذه العلة ختتلف العرب يف  همتمسكني بطبعهم وجارين على سجيتهم، كان على هذا الفرض قوهلم حجة واتباع
د منهم عن احلضر أكثر من غريهم، إىل الصواب أكالمهم حبسب تباينهم يف  ُ ميل ومن جانبه املخالطة، فنجد اليوم من بع

  .145، 144ص " أقرب
   .273-269ينظر،املصدر نفسه، ص   3
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رفض ابن سنان تقييد االستشهاد بالزمن، خاصة عندما صنف النحاة الشعراء  - 1
 .والرواة طبقات حبسب عصورهم

سبق املتقدمني إىل املعاين يف أكثر األلفاظ املؤلفة، فكانوا هم أصل الوضع وما  - 2
 .تالهم من شعر فرع وجرّ على األثر

 .وقوع أشعار املتقدمني طبعا من غري تكلف وال تصنع - 3
جعل بعضهم الّسبب توافر نعوت األلفاظ ومعانيها يف أقوال املتقدمني دون  - 4

 .املتأخرين
وإمنا كلّ هذه األسباب اليت ساقها اخلفاجي حماولة إلثبات فصاحة املتأخرين، ويظهر ذلك يف 

 :1رّده على هذه احلجج بالرتتيب
ويؤيد هذا ( كلّ قدمي كان حمدثا، وكلّ حمدث سيصري قدميا، والتأليف ال يتغري - 1

 ).-..اجلاحظ، واملربد، والبحرتي، وأبو العالء بن سليمان–الرأي حسبه 
سبق األولني فضل عند اخلفاجي، وهذا ال يعين أفضلية شعرهم، واحتج على ذلك   - 2

كون املعاين قد تتفرد للمحدثني بصورة مل تؤت لألقدمني إن كانت املعاين املقصودة مجيعا، وإن كان 
سبقهم يف بعض املعاين فالفضيلة فيها واردة للمتأخرين، وإن كان األوائل قد  احتجاجهم على كون

وا باملعاين فالسبق التام وارد يف لغة العرب  .نالوا فضل السبق أصال وإن أخّل
وتنبغي اإلشارة إىل أن أبواب هذا التفصيل تؤول إىل قضية نقدية عرفت اجلدال والرفض والقبول 

، )ه 276 ت(ابن قتيبةو  ،)ه232 ت(ابن سالم اجلمحيلى رأسهم بني النقاد والبالغيني وع
دود على الوجه الذي وصفه ابن سنان ، وتتأصل القضية بالعودة إىل 2وغريهم، ونالت حظها من الرّ

زمن االحتجاج الذي فرض فيه لغويو العربية شروطا للرواية والراوي، لكنها بقيت نظرية بعدهم، إذ مل 
  .ها جاريا بينهم ال يف اعتبار الزمان أو املكان وال يف شروط الروايةيكن االتفاق على تفعيل

ه "والذي حيسب للخفاجي فهمه بأن املعىن موجود يف نفس املخاطب وهو املسؤول عنه  وهذا كّل
يرجع إىل الشعراء دون نفس الشعر ألن املعىن يف نفسه ال يؤثر فيه أن يكون غريبا خمرتعا وال منقوال 

                                                             
   .273، 269ينظر، املصدر نفسه، ص   1
   .وما بعدها 359ينظر، قضية الفصاحة يف كتاب سر الفصاحة، ص  2
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يغّريه حال ناظمه املبتدئ أو احملتذي املتبع، وإمنا هذا شيء يرجع إىل تفضيل السابق إىل متداوال وال 
  .1"املعىن على من أخذه منه

لقد استغرب ابن سنان تصنيف الرواة إىل فئات ثالثة، واستغرب أكثر من احلجج اليت سيقت يف 
شعار املتأخرين ال يشمل ذلك التصنيف كالسبق والطبع واألفضلية، وصرّح أن وقوع التكلف يف أ

الشعر العريب بأكمله، واحتج عليهم يف اعتمادهم حلوليات زهري بن أيب سلمى فكانوا يقولون عن 
كان خيتار األلفاظ وجيتهد يف إحكام الصنعة، وإذا وصفوا احلطيئة شبهوا طريقته يف الشعر : "شعره

ه كعب ابنهبطريقة زهري، ويرون أن زهريا كان يعمل نصف البيت ويتعّذر ع   .2"ليه كماله فيتمّ
ا لدى اخلفاجي لنقف على النقاط التالية   :وإمنا سقنا مجيع هذه احلجج وتعليال

إدراك ابن سنان لفساد اللغة بسبب االختالط وحصول اللحن على األلسنة  - 1
 .وتأييده لفكرة النظر فيمن تؤخذ عنهم اللغة تقييدا مبعايري الفصاحة

 .اجتماعية اللغة واشرتاك اجلميع فيهاوقوف ابن سنان على فكرة  - 2
 .حرصه على خلوص الكالم من كلّ تكّلف أو عيّ لتحقيق األغراض واملقاصد - 3
 .استقصاء مقاييس العربية والفصاحة يف مواضعها اليت سلمت من اللحن والعجمة - 4

ا وإن  . وتكمن غاية ابن سنان يف احملافظة على اللغة ونظامها من خالل ضمان فصاحة أصحا
لني وناهضها يف قضية االحتجاج بالشعر ك ومرّد القضية هو –ان اخلفاجي قد خالف رؤى األوّ

فإن آراءه تتخذ تّوجها تعليميا جتتمع فيه الرؤى بني الفصاحة اللغوية  - االستشهاد بالقدمي واحلديث
 .والبيانية

دا حاجة الفص ّ احة يف أبعادها وميكن القول بعد ما أوردناه من آراء اخلفاجي أنه كان يدرك جي
البيانية إىل املقاييس اللغوية فبالثانية تكتمل األوىل، وال غرو أن البالغة ال تستقيم إال باستقامة أصوهلا 

 .النحوية
ومن املهم اإلشارة إىل أّن اللسانيني احملدثني قد نادوا بتعدد الفصاحات وأن الزمن ال اعتبار له  

لون، ويبقى املعيار احلفا احلاج صاحل عبد " يقول الباحث ظ على أصوهلا دون تغيريات،كما فعل األوّ
د بزمان أو و  :"الرمحان ّ قد ذهب بعضهم يف زماننا إىل أن الفصاحة فصاحات وال ينبغي أن تتقي
ا فصحاء إذا مل تتغري لغتهم كما سبق غكلّ ل: فهذا صحيح يف ظاهره مكان، ة ميكن أن يعترب أصحا

                                                             
   .272، ص ابن سنان، سر الفصاحة 1 

   .273املصدر نفسه، ص   2
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وهم ميثلون اجلماعة اللغوية الذين " native speker"الـ : يف زماننا وهم عند أهل االختصاصأن قلنا 
وأما . فهكذا ينطبق هذا على كلّ لغة وعلى كلّ زمان ال على اإلطالق. ينتمون إليها حّق التّمثيل

الفصاحة عند النّحاة العرب فهي مقياس يتبّني به بقاء الناطق بالعربية على معيارها وهي لغة القرآن 
  .1"ن نزل بلغتهم ومل تتغّري لغتهم، ومعيارها هو نظامها النحوي الصريف أساساوكالم م

ا للغات على األصلية منها  ذا الباب عندما اعتمدت يف دراسا فقد عنت اللسانيات التعليمية 
ا مل  اليت مل يلحقها تبّدل أو حلن مدركني أمهية قيام البحث على التّحري الّسليم للغة الفصيحة كو

، وابن سنان برغم كونه بالغيا إّال أنه وقف على التفرقة بني 2الطها فساد أو عيّ أو حلنخي
ته من اخلطأ، وقد أشار يف  ّ ن سلمت عربي املصطلحني فوصف كيفية االحتجاج وضرورة األخذ عمّ

وهلذا السبب كان عمرو بن العالء يعيب على جرير والفرزدق : "بعض حديثه إىل مثل ذلك فقال
ما كانا بطول مق واة االحتجاج بشعر الكميت بن زيد والّطرماح أل امهما يف احلضر، وأبطل الرّ

 .3"حضريني، على هذا فلو فرضنا اليوم أن يف بعض القفار النائية
رته اللسانيات التعليمية من مقياس علمي  ومن املهم ربط سياق حديث ابن سنان مع ما قرّ

ى خّصت به الفصاحة يف ميادينها اللغوية،  native"ويقابله مصطلح " مقياس الفصاحة: "يسمّ

speker "وال يتصور علميا أن يلجأ " 4يف اللغة اإلجنليزية حسب ما اصطلح عليه علماء اللسانيات
الباحث اللغوي املوضوعي الذي يريد أن يصف لغة أو هلجة معينة إذا " native speker"إىل غري الـ 

يف ميكن أن يلجأ إىل أفراد يكونون قد تعلموا هذه اللغة بعد كانت حمددة جغرافيا واجتماعيا، فك
م على لغة أخرى مع وجود العدد الكايف ممن يتكلم هذه اللغة  فأهم شيء يف اختيار (...) نشأ

ذه اللغة) الذي يؤخذ بلغته(املورد     . 5"هو متثيله من حيث اللغة للجماعة اليت تتكلم 
س ذي العالقة بالفصاحة يف لغات أخرى قد توجهوا إىل ونعين بذلك أن أصحاب هذا املقيا

 -اعتماد بعض ما يتوافق من طرح اخلفاجي يف تبين السليم الصحيح من ثقاة اللغويني والبالغيني
م فهو أمر يصعب تطبيقه -الذين مل تتغري لغتهم  ولو مع تأخر العصر، ولو تأتّى هلم ذلك يف لغا

                                                             
   .64عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 1

   .62، ص املرجع نفسهينظر،   2
   .274ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
   .64ينظر، عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  4

   .63، 62املرجع نفسه، ص   5
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ل الذي التزم معايريها الصرفية النحوية على نظام العربية الرتباطها بلغة ، وهو أمر 1القرآن والرعيل األوّ
ز فصاحة العربية  ّ وإن اصطلح على التعامل به فهو على وجه احلصر ال على وجه اإلطالق، فتتمي

  .مبقاييسها ونظامها عن كلّ ذلك
والسخط ولعل املفارقة يف طرح اخلفاجي للفصاحتني أمر جلي ال يستحق كل هذا االعرتاض 

على ما سنه األولون، فأبسط ما يرد به على احتجاجه أنه أول بالغي راح جيمع شروط اإلخالل 
ا ملتعلمي الفصاحة ويرفض من كبار الشعراء ويفاضل بينهم، فكيف له  بفصاحة األلفاظ واملعاين ويبو

ول اللحن فيها أمر وهو يعايش هذا الوضع أن يدعو إىل عدم التقيد بزمن أو بيئة وفساد األلسنة ودخ
  .سعى ملعاجلته

ولرمبا غلبت نظرة اخلفاجي الشاعر يف هذا الطرح على اخلفاجي البالغي الناقد، واستهوته فكرة 
ا ال تصدق  االحتجاج واألفضلية ملثل ذلك الطرح وإال فإنه وإن صحت رؤيته يف جانبها النظري فإ

ينما نشد حصول الفصاحة يف كالم العربية يف واقعها العملي، ونستخرج من كالمه ما يدل عليه ح
وابتغى سالمة اللفظ والتأليف وعدم خمالفة القياس العريب يف أغلب الشروط اليت ساقها كدالئل على 

أن تكون الكلمة جارية على العرف العريب : "فصاحته، ومن ذلك ما أورده من شروط حنوية كقوله
ذا القسم علقة وكيدة، أل ن إعراب اللفظة تبع لتأليفها من الكالم وعلى حكم الصحيح، وللتأليف 

يف صريح النحو وحمض حكم اإلعراب (...) املوضع الذي وردت فيه وهلذه اجلملة تفصيل طويل 
، وإذا ثبت أنه ال يكون عربيا حىت جيري على ما نطقت به العرب وجب أن يشرتط يف (...)

  .2"ه ألن كالمنا إمنا هو يف فصاحة اللغة العربيةفصاحته تبعهم فيما تكلموا به، وال جنيز العدول عن
والصحيح أن ابن سنان يف حبثه عن الفصاحة قد التزم مبا يدعو إليه باحثو الدراسات اللغوية يف 
جعل الدراسات حبثا يف متغريات اللغة وما طرأ عليها حسنا أو قبحا، وهو احلاضر يف فصاحته حني 

قها مبقاص ا وعّل وإذا أراد الباحث أن يصف "د املتكلمني واختالف ألسنتهم رصد شروطها وآليا
نظاما لغويا معينا فال بّد أن يلجأ إىل الّسليقي من الناطقني وإىل النّصوص الصادرة منهم، وإال خلط 
بني ما هو من هذا النظام وما ال ينتمي إليه، وله أن يصف علميا النّظام الّذي تغّري وليس له أن 

ه نفس ال نظام فالتّحول اللغوي مقيد بالزمان واملكان، فال جيوز أن نصف فرنسية القرن الرابع يّدعي أّن
                                                             

   .64املرجع نفسه، ص  1
، وينظر عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، 125 ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2
   .60، 59ص
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نه : عشر وندخل فيها ما صارت إليه يف القرن اخلامس والسادس عشر ّ فهما نظامان خمتلفان كما بي
ا وقد ال يصيبها ما يصيب غريها . العلماء وبالتايل لغتان خمتلفتان ل خاص  إّال كلّ لغة يصيبها حتوّ

  .1"يف جانب واحد ويف زمان طويل
ومهما يكن من أمر تعلق فصاحته بسالمة اللفظ مفردا مث تأليفه إال أن ذلك مشروط مبوافقته 

ا اللغوية فصاحة بيئة ا 2لنظام العربية وسننها، وعلى ذلك فالفصاحة بتحديدا ، والفصاحة بتحديدا
ة يف درس اخلفاجي، وكانت حمل رؤية واهتمام املعيارية فصاحة ذوق، وكال الفصاحتني كانت حاضر 

  .من قبل من جاء بعده من البالغيني
ه ال ميكن احلو  على فصاحة الكلمة أو الشاهد الشعري مبجرد  كميتلخص طرح اخلفاجي يف أّن

مان واملكان ألنه مقياس شكلي خارجي، فال بّد  من النظر يف مدى *-حسبه–خروجه عن حدود الزّ
ه ال يكفي االعتماد على حدود النّظرة الزمنية جودة ما يعرف من ص ة ومجالية أيضا، مبعىن أّن ّ ور فني

ا يف حتديد  املكانية الضيقة يف احلكم على جودة الشواهد فهناك جوانب داخلية ال بّد من مراعا
ا   .مقاييس الفصاحة اللغوية إضافة إىل جودة الكلمة من حيث هيئتها وأصوا

  
  
  
  

وبناء على ما تقدم فاملعاين اليت قدمها ابن سنان ال تشري إىل الفصاحة البيانية بقدر ما هي 
حصر لشروط املفردات والرتاكيب مبا يف ذلك طالقة اللسان وحسن الوصف واإلبالغ، فكانت نظرية 

  .ملمة باملآخذ النحوية واللغوية اليت خالفت أصول العربية ونظمها ونظامها
  
  : ي اصطالح ابن سنانالفصاحة ف. 1

                                                             
   .64عبد الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص   1
اية القرن الرابع اهلجري، ص ينظر، ع  2    .21امر بن عبد اهللا الثبييت، املأخذ على فصاحة الشعر إىل 

 الزمان والمكان                                                     مؤشر خارجي
 

 
)مقوم ذاتي(محاسن الشاھد في التعبیر عن الشكل البالغي               مؤشر داخلي   
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لقد جاءت تعريفات الفصاحة تابعة لتوجه صاحبها، وإن كانت مجيعها تلتقي يف املعاين اللغوية 
ا مث نزيد عليها ما  اليت تطرحها املعاجم، ونبتدئ احلديث عن هذه التعريفات مبا أورده ابن سنان بشأ

  .تستلزمه من إضافة مما حدده البالغيون واملعجميون خبصوصها
الظهور والبيان، ومنها أفصح اللنب إذا اجنلت رغوته، وفصح فهو فصيح، قال : الفصاحة: "قال
  ]الوافر: [1الشاعر

ِ غوَ رَ  َت َحتْ                   .يحِ ِص الفَ  َنبِ اللَّ  ة
  :أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، وأفصح كلّ شيء إذا وضح، ويف الكتاب العزيز: ويقال   

                  ] وفصح النصارى عيدهم، وقد تكلمت  ،]34: القصصسورة
  .به العرب

  :وبناء على ما ذكره اخلفاجي ميكن استقراء هذه احلدود واستنتاج ما يلي
الظهور والبيان واجلالء : تعين الفصاحة من منظور ابن سنان يف معانيها اللغوية - 1

مه الفصاحة مع البالغيني والوضوح واإلعرا ب عن التعبري، وتتقابل هذه املصطلحات ما ما تقوّ
 .اخلفاء، والغموض، والتعقيد واإلغالق يف املعىن: املتأخرين مبصطلحات

ا عّرب به عنه: يقصد اخلفاجي بقوله - 2 إيصال املعىن بعيدا عن التّعقيد : اإلعراب عمّ
ق الفصاحة  .باللسان وسالمته وحسن اإلبالغ وكلّ ما يشوب الكالم من غموض، وتعّل

على مست الكالم تعين حسن إجراء فالفصاحة عنده -تكلمت به العرب–وبناء على قوله 
ُ العرب من حيث  ُ و  هاأساليب التعبري، وإشارة ابن سنان للفظة يف سياق  ها يفوطرق هاألفاظا و أصوا

تفسريا ملعىن اللفظة  -قبله– اآلية وعي بالفرق بني ألفاظ فصيح وأفصح وفصح، وقد قّدم اجلاحظ
رغبة منه يف اإلفصاح باحلّجة واملبالغة يف وضوح الّداللة، لتكون األعناق إليه أميل، : "املرجعي فقال

والعقول عنه أفهم، والنفوس إليه أسرع، وإن كان قد يأيت من وراء احلاجة، ويبلغ أفهامهم على بعض 
إىل طالقة اللسان وخلوصه من عقد اللسان وعيوبه، يف سياق اآلية يشري ) أفصح(، ولفظ 2"املشقة

د اخلفاجي ذكر ما له عالقة بلفظ  وهي اللفظة اليت وردت يف سياق ) أفصح على وزن أفعل(وقد تعمّ

                                                             
   .81ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1

بيني، اجلزء األول، ص   2    .7اجلاحظ، البيان والتّ
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أمر تعرّضت له الدراسات اللغوية ) فصيح، وأفصح(، والفرق بني صيغيت )أفصح(احلديث بصيغة 
  .السابقة

فات اللغوية ما يشري إىل الفرق بني مصطلحي الفصاحة مل يورد ابن سنان يف هذه التعري
والبالغة، والدليل يرجعان إىل معىن واحد، وهذا هو الرأي السائد يف أغلب كتب اللغة  فهماوالبالغة، 

، ويف السياق ذاته جند ما يغين هذه لطون بني املصطلحني يف االستعمالعلى أن البالغيني كانوا خي
ايب لينتهي إىل معىن التعريفات اللغوية فيما  أورده اجلاحظ عندما فّصل على ثالثة مراحل قول العتّ

كلّ ": الفصاحة اللغوية فاستهل احلديث بذكر خلط العتايب بني املصطلحني عند تعريفه البالغة فقال
، فجعل البالغة وصفا ملا 1"من أفهمك حاجتك، من غري إعادة وال حبسة وال استعانة فهو بليغ

  .حة من طالقة اللسان وختلصه من عيوب الكالمتتضمنه الفصا
على الرغم  من كون ابن سنان قد أوىل الفصاحة اهتمامه األكرب، إّال أنه مل يقّدم هلا تعريفا و 

شامال يوضحها ويضبط موضوعها، ولعلّ سبب ذلك راجع إىل اكتفائه بتعريفها من خالل الشروط 
رق بني الفصاحة والبالغة، أّن الفصاحة مقصورة على والف:" اليت حتدها، فقال بعد تعريفها اللغوي

ال يقال يف كلمة واحدة ال تدّل على . وصف األلفاظ والبالغة ال تكون إّال وصفا لأللفاظ مع املعاين
  .2"معىن يفضل عن مثلها بليغة، وإن قيل فيها فصيحة، وكل كالم بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا

فهوم واضح للفصاحة عنده عجزنا عن ذلك، إّال يف املواضع كلما حاولنا جاهدين استخراج م
ا: "اليت أورد فيها بعض أوصاف الفصاحة كقوله إنين مل أر أقلّ : وأقول قبل كالمي يف الفصاحة وبيا

ذه الصناعة واملطبوعني على فهمها ونقدها، مع كثرة من يّدعي ذلك ويتحلى به  من العارفني 
الس وجياري أربابه يف احملافل، وقد كنت أظّن أن هذا شيء وينتسب إىل أهله  ومياري أ صحابه يف ا

مقصور على زماننا اليوم، ومعروف يف بالدنا هذه حىت وجدت هذا الداء قد أعيا أبا القاسم احلسن 
بن بشر اآلمدي، وأبا عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ قبله، وأشكامها حىت ذكراه يف كتبهما فعلمت أن 

لت وقوع العادة به ج ارية، والرزية فيه قدمية، وملا ذكرته رجوت االنتفاع به من هذا الكتاب، وأمّ
الفائدة به، إذ كان النقص فيما أبنته شامال، واجلهل به عاما، والعارفون حقيقته قرحة األدهم، 

  .3"باإلضافة إىل غريهم والنسبة إىل ما سواهم
                                                             

بيني، اجلزء األول،  1    .161ص اجلاحظ، البيان والتّ
   .81املصدر نفسه، ص  2
  .  85احة، صابن سنان، سر الفص  3
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يني عن حتديد مقاييسها، وهو تسويغ منه فنراه قد استصعب أمر الفصاحة والحظ عجز البالغ
بصعوبة ما هو مقبل عليه من دراسة، وإيذان ببعض االضطراب احلاصل يف دراسته، وهذا أمر متوقع 
يف ظل االضطراب احلاصل يف تقبل نظرية اللفظ واملعىن، واختالف الرؤى واملذاهب اليت جتعل 

  .الفصاحة قصرا على اللفظ دون املعىن
راءة نصه يف التفرقة بني الفصاحة والبالغة ندرك اخللط احلاصل يف حتديده لقضية وعندما نعيد ق

اللفظ واملعىن وارتباطها بالفصاحة والبالغة، فهو حني يتبىن دراسة مصطلح الفصاحة، يقصرها على 
لكن ما حيسب له هو حسن التطرق . اللفظ دون سواه، كمرحلة أولية، تنبين عليها رؤيته البالغية

أول كتابة منظمة فيه، وليعرف الباحثون أّن أساطني البالغة "وع والتفرد فيه ليدّل على للموض
  ".سر الفصاحة"وهو كتاب  1"املعروفني مل يكونوا خمرتعيه، وإمنا نقلوه من هذا األثر

واجلدير بالذكر أّن آراء ابن سنان تبدو ذات خلط واضطراب يف عديد من املواضع، فمثال جنده 
بني البالغة والفصاحة خاصة يف اجلانب اللغوي لكّن املتمعّن يف الكتاب ومسائله يدرك  يفرق نظريا

  .أنه جيمع بينهما يف عموم ما يتناوله من شروط ونعوت وال يفرق بينهما إال يف مواضع خاصة
ازفة يف الطرح فيه، واإلثبات بالتعليل وتقدمي احلجة  فرؤية ابن سنان قائمة على تبين اجلديد وا

  .ألجل حتقيق هدف الكتاب وتفعيل مقاييس الفصاحة يف عملية التخاطب
واألرجح أن تصنيف ابن سنان قد خالف منهجية السابقني فتوجه بالوضع حنو تصنيف ثالثي 
شابه كثري من االضطراب يف الطرح ألّن فصل اخلفاجي بني مصطلحي الفصاحة والبالغة من الناحية 

ة مواضع أّن الغاية خدمة املعىن وحتقيق مقاصد اخلطاب، كما مجع بني النظرية فقط، وقد صرّح يف عدّ 
إذا كانت الفصاحة شطرها واحد جزأيها، : "املفهومني معىنً وشروطا ونعوتا، يقول بعد تعريفه للبالغة

ز إّال يف املوضع الذي جيب بيانه، من الفرق بينهما،  ّ فكالمي على املقصود، وهو الفصاحة ، غري متمي
ومما جيعلنا نؤكد على ، 2"ا قّدمت ذكره، أما ما سوى ذلك فعام ال خيتّص، وخليط ال ينقسمعلى م

  :هذا الطرح أمور عدة
  .إشارة ابن سنان للفصاحة مقرتنة بالبالغة يف عدة مواضع من الكتاب/ 1
  .املعىن/ الرتكيب، ج/ اللفظ ، ب/ تقسيم شروط الفصاحة على ثالث مستويات أ/ 2

                                                             
   .99ص  ،-فنية يف أصول البالغة العربية دراسة تارخيية– بدوي طبانة، البيان العريب 1

   .82، سر الفصاحة، ص ابن سنان  2
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وم الفصاحة مث تفنيده لكثري من تعريفات البالغة فاألوىل ذكر تعريفات  الفصاحة إيراده ملفه/ 3
لها، وحنسب أن هذا دليل على عدم موافقة طرح التعريفات مبا يناسب  ّ مث البالغة اليت يؤيدها ويتقب

  .منهجه
الكالم /أ(ختصيص القسم الثالث من وصف شروط الفصاحة والبالغة للحديث عن املعىن / 4

، وكأنه اعتمد هذا التقسيم )الكالم يف املعاين املفردة/الكالم يف األلفاظ املؤلفة، ج/فصاحة، بيف ال
  .حّىت يتدرج مبتعلم الفصاحة وينبهه على ما يستحق التعلم

واحملري أننا جند كثريا من الدارسني ينسب إىل ابن سنان الفصل التام بني اللفظ واملعىن أو بني 
أمر حاصل فعال لكن على املستوى النظري فقط، ومنهم من وقف على  الفصاحة والبالغة، وهذا

اه يف املقّدمة وبني ما وضحه وذهبوا  طبيعة االضطراب التقسيمي وعدم حصول االنسجام  بني ما تبنّ
  :1إىل افرتاض عّدة احتماالت يف هذا الطرح

  .تصاص البالغةعدم اعرتاف ابن سنان بأية مزية للفظ على املعىن ألّن ذلك من اخ: أوال
التجاوز يف استعمال مصطلح الفصاحة واملقصود ما تدّل عليه الفصاحة مع البالغة خاصة : ثانيا

  ).علماء البالغة يف نظر ابن سنان(يف إشارته ملذهب أهل الكالم 
مفهوم الفصاحة عنده واسع يستوعب خصائص اللفظ والكالم معا، فيكون الفصل الذي : ثالثا

نه مصطنعا  ّ   عي
فال يتسىن "صحيح وهو ما يقابله القارئ للكتاب  "محادي صمود"حلقيقة أن ما ذهب إليه وا

 2"معرفة أقرب االعتبارات إىل الصواب إال بعد استعراض شروط الفصاحة كما تبلورت يف هذا املؤلف
وهذا خلط يصيب هدف الكتاب ومنهجيته، ولو أحسن املؤلف التصرف يف هذه الفكرة لتأتى له  

غلب عليه، باعتباره  –أراده يف مقّدمة الكتاب، لكن انتماءه للمدرسة األدبية كما هو واضح كلّ ما 
  .3أحد التيارات املؤيدة للفظ على حساب املعىن

  ":سر الفصاحة"ابن سنان للمصطلح واستقراره في كتاب  يةرؤ .2

                                                             
ود، التفكري البالغي: ينظر  1    .442، ص عند العرب محادي صمّ
   .442، ص املرجع نفسه  2
، وينظر، 85، ص -دراسة حتليلية بالغية ونقدية– ابن سنان اخلفاجيينظر، عمر إدريس عبد املّطلب، نظرية األسلوب عند   3

   .153، 152ص م، 1995، 9دار املعارف، القاهرة، ط شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، 
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مع بني دالليت أن أغلب املواضع اليت أوردها ابن سنان جت" سر الفصاحة"من املالحظ يف كتاب 
الفصاحة والبالغة، وما الفصل الشكلي الوارد يف بداية الكتاب إال صورة منهجية حتاول توضيح زاوية 
االشتغال الّيت تبدأ باملفرد مث تؤول إىل التأليف واملرّكب، مث شروط ونعوت تبحث جتمع الداللتني 

استقراء بعض املواضع احلاضرة يف  وتسرد مقاييس الفصاحة والبالغة على السواء، وسنحاول فيما يلي
  .ه البالغةمع حبث داللته مقارنة بنظري  - إضافة على ما ذكر –بىن الكتاب اليت تشري للمصطلح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الداللة الكامنة  مفاهيم ابن سنان للمصطلح
ويف البالغة أقوال كثرية غري خارجة عن "- 1

هذا النّحو، وإذا كانت الفصاحة شطرها وأحد 
زءيها، فكالمي على املقصود، وهو الفصاحة غري ج

ز إال يف املوضع الذي جيب بيانه من الفرق  ّ متمي

مجع الداللتني على العموم، 
فالفرق بينهما كالفرق بني اجلزء والكل، 
فالفصاحة اهتمام ببنية اللفظ قبل 
تأليفيه تركيبيا، وحبث يف البىن 
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بينهما على ما قّدمت ذكره، فأما ما سوى ذلك 
  "فعام ال خيتص، وخليط ال ينقسم

  )العمودية(االستبدالية 

إّن الفصاحة على ما قدمنا نعت لأللفاظ "- 2
إذا وجدت على عّدة شروط، ومىت تكاملت تلك 
الشروط فال مزيد على فصاحة تلك األلفاظ، 
وحبسب املوجود منها تأخذ القسط من الوصف، 
 وبوجود أضدادها تستحق االّطراح والّذم، وتلك

فاألول منها يوجد يف : الشروط تنقسم قسمني
اللفظة الواحدة على انفرادها من غري أن ينظم إليها 
شيء من األلفاظ وتؤلف معه، والقسم الثاين يوجد 

  ".يف األلفاظ املنظومة مع بعضها البعض

قيام أوجه البالغة مرهون باستيفاء 
م خاصة، حىت  شروطها لدى املتكّل

نظمية يتأسس اخلطاب على صور 
  .متناسقة

–الصورة التمثيلية اليت جتمع بني رؤييت الفصاحة والبالغة  األمثلة اليت أوردها ابن سنان ومن أبلغ
يف - بعد فراغه من احلديث عن شروط الفصاحة إفرادا وشروعه يف تناول الشروط على املستوى الرتكييب

،  فأما الصانع (...)ما قّدمته  إّن املوضوع هو الكالم املؤلف من األصوات على: فنقول: "قوله
، وأما الصورة فهي  (...)املؤلف فهو الذي ينظم الكالم بعضه مع بعض، كالشاعر والكاتب وغريمها 

ا طبع هذا : كالفصل للكاتب أو البيت للشاعر، وما جرى جمرامها، وأما اآللة فأقرب ما قيل فيها إ
ما الغرض فبحسب الكالم املؤلف، فإن كان مدحا  ، وأ(...)الناظم، والعلوم اليت اكتسبها بعد ذلك 

س كلّ ما كان الغرض به قوال ينىبء عن عظم حال املمدوح، وإن كان هجوا فبالضد، وعلى هذا القيا
  .1"ه كذلكيؤّلف، وإذا تأملته وجدت

                                                             
فلنذكر اآلن ما حيضر "...: ، وتتقابل صورة ذلك القول مع بيان متثيلي تفصيلي يف قوله112ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1

إن كل صناعة من الصناعات، فكماهلا : ل يف الكالم املؤلف، وهو القسم الثاين مما ابتدأنا بذكره أوال، ونقول قبل ذلكمن القو 
املوضوع وهو كاخلشب يف صناعة النّجارة، والصانع وهو النّجار، والصورة وهي كالرتبيع : خبمسة أشياء على ما ذكره احلكماء

لة مثل املنشار، والقدوم وما جيري جمرامها، والغرض وهو أن تقصد على هذا املثال املخصوص إن كان املصنوع كرسيا، واآل
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ا معايري اللغةالفصاحة ف ا نظمها من  ،خاصية لسانية تتجاذ ا لنظام العربية وحتفظ  لتؤسس 
ن واخلطأ واإلغماض، وتستغلها املقاييس البيانية لبيان حماسن البنية النصية وإظهار مجاليات اللح

  .قضايا العربية، وحماولة جذب أذن السامع مبا متتلكه من أساليب التعبري والقول اجلميل
  :وموقعه في درس الخفاجي) البالغة(مصطلح .3

مقاييسها قد يوهم باالبتعاد عن تقنيات إن توجه كتاب اخلفاجي حنو دراسة الفصاحة وحتديد 
البالغة وقضاياها والسبب يف هذا التّوهم هو قصر الفصاحة على اللفظ والبالغة على املعىن، وإن  
كان الوضع اللغوي يلزم كون الفصاحة وضعت للبيان واخللوص من شوائب الكالم من تعقيد وتنافر، 

  ويلزم 
واستقراره يف النفس، إال أن حضور األوىل ال يلغي الثانية، بل البالغة الوصول واالنتهاء إىل املعىن 

إن استثمار البالغيني ومنهم ابن سنان لكال املصطلحني معا أسس لنظرية بالغية منطلقها اجلزء 
ب أطراف احلديث بتقسيم ، وإن جتاذبت الكت)املعىن/ البالغة(ومنتهاها الكل ) اللفظ/ الفصاحة(

إال أن ذلك يقتصر على ما احتاج يف بداية الكتاب من تعريف كلّ  ،للمصطلحني تهرؤياخلفاجي 
ما   ال ينقسم، فهو مل يفصل بينهما إّال يف املواضع اليت  كلّ منهما على حده لينتهي إىل القول بأ

للجدال  اامتداد يعدّ كثرة اجلدال الذي خاضه اللغويون والبالغيون بني الفصاحتني و . احتاج فيها ذلك
  .اللفظ واملعىناحلاد بني 

الفصاحة يف لفظها وشروطها وعالقتها بالبالغة، ونأيت اآلن  اخلفاجي حظنا كيفية طرحوقد ال
  ".سر الفصاحة"حسب ما ورد يف  1هلبيان معاين البالغة عند

للبالغة  اتعريفبكثري مما اصطلح عليه البالغيون وحىت يكون معلوما فإن ابن سنان مل يرض 
، وعّد  "ما البالغة؟: "يسات األوىل هلذا العلم كمحاولة لإلجابة على سؤالخاصة ما وضع يف التأس

ا وصفا خلصائصها وال يتعّدى زاوية اجلزئية يف النظر هلا، وعلى املنهج  كثريا مما اشتهر من تعريفا
نفسه يعزف عن وضع تعريف خاص تتوضح به رؤاه واعتماداته ملعاين املصطلح، ونراه اختار من 

  .ياق من عناصر تواصلية تربط أطراف التواصل بصيغة اخلطاببالغة فقط ما يضمنه الّس تعريفات ال

                                                                                                                                                                                   
اجللوس فوق ما نصنعه، فإذا كان األمر على هذا، وال متكن املنازعة فيه، وكان تأليف الكالم املخصوص صناعة، وجب أن تعترب 

  " فيها هذه األقسام
   .88ص  اجلزء األول، اجلاحظ، ينظر، اجلاحظ، البيان والتبيني،نقل ابن سنان التعريفات الواردة يف الكتاب عن   1
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إن طريقة اخلفاجي يف وصف أسرار الفصاحة والبالغة تعتمد على األداء التعليمي الذي يتنصل 
من اجلزء ليحتوي الكل الذي يكشف اجلماليات النصية يف البنية التخاطبية، وهو األمر الذي دفعه 

ا  إىل رّد  حملة داّلة، وهذا : فمن ذلك قوهلم: "وقال يف ذلك معّلال" حملة دالة"تعريف البالغيني هلا بأ
ا فليس ذلك مبمكن لدخول اإلشارة من  ا، فأما أن يكون حاصرا هلا، وحّدا حييط  وصف من صفا

  .سامعإىل كون البالغة انتهاء معىن إىل ، وهي إشارة 1"غري كالم يتلفظ به حتت هذا احلدّ 
والبالغة معرفة الفصل من الوصل، ألن اإلنسان يكون عارفا بالفصل : "ومما رفضه قوهلم

والوصل، عاملا بتمييز خمتار الكالم من مّطرحه، وليس بينه وبني البالغة سبب وال نسب، وال ميكنه 
وغرابة ألفاظ تدل أن يؤلف ما خيتاره من تأليف غريه، واحلدود ال حيسن فيها التّأول، وإقامة املعاذير، 

ا السالمة من  ا مبنية على الكشف الواضح، موضوعة للبيان الظاهر، والغرض  على املقصود، أل
  .2"الغامض، فكيف يوقع يف غامض مثله؟

ا حسن تأليف للغرض  دف له البالغة بكو حيتمل حتليل اخلفاجي إشارات بارعة ودقيقة ملا 
واهليئة اليت ) احلد(اله، كما يشري حتليله إىل نظرته عن التّعريف املقصود من متكلم عارف مبا يريد إيص

يتشكل فيها، فاشرتط فيه استيفاء مقاييس الكالم واملتكلم إضافة إىل الكلمة، ودعا فيه إىل الوضوح 
  .واملباشرة

أن تصيب فال ختطئ، وتسرع فال تبطئ، ألن : وكذلك قول اآلخر" -أيضا–ومما رفضه قوهلم 
ل الصنائع، وليس مبقصور على صناعة البالغة وحدها مث إن سئل عن بيان الصواب يف هذا يصلح لك

ذا أيضا يفسد قول من اّدعى أن  هذه الصناعة من اخلطأ فجعل جواب السائل نفس سؤاله، و
البالغة اختيار الكالم : حّدها اإلجياز من غري عجز، واإلطناب من غري خطل، وقول من قال

ن هذين إّمنا سئال عن حّد يبّني الكالم املرفوض من املختار، واخلطأ من وتصحيح األقسام، أل
الصواب، ويوضح كيف يكون اإلجياز خمتارا، ومىت يقع اإلطناب مرضيا حممودا، فأحال على ما 

  .3"السؤال فيه باق، وعدم العلم معه موجود حاصل
غم من كون ابن سنان يقيم درسه على فكرة اإلجياز ووضوح ه فعلى الرّ ه معاين الكالم إّال أّن

ا إجياز، ليصل إىل تبين تعريف هلا نراه يستأنس فيه حضور  يرفض جزئية التعريف يف البالغة على أ
                                                             

   .82ابن سنان، سر الفصاحة، ص 1 
   .82، ص املصدر نفسه  2
   .82، ص ابن سنان، سر الفصاحة 3
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أطراف التواصل يف العملية التبليغية، من متلفظ ومتلق، فيعمد األول إىل إلقاء مقاصد كالمه وأغراضه 
مقتضى كالم األول، بطريقة تقابلية سياقية، تؤدي  ليتلقاها الثاين مبراعاة مضمون اخلطاب وبناء على

يكفي من حظ : وما أحسن ما قال إبراهيم بن حممد املعروف باإلمام: "الوظيفة اإلفهامية، يقول
البالغة أّال يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، وال الناطق من سوء فهم السامع، وهذا كالم خمتار يف 

  .1"تفضيل البالغة
فع اخلفاجي إىل إقصاء بقية التعريفات وعدم إقامتها على البالغة راجع لغياب ولعل الذي د

الرسالة، مبراعاة حال املتكلم   بنيةبني متكلم وسامع ومراعاة مبدأ التواصل احلاضر يف  البعد التواصلي
كونه املؤسس للحدث الكالمي، الذي يستقر باملعىن يف ذهن السامع من خالل متكنه من املعايري 

نصية املستقرة يف مؤشري الفصاحة والبالغة، وهو األمر الذي تتداوله املباحث اللغوية من كون ال
، وقد سلك اخلفاجي عّدة جزئيات تفصيلية حىت انتهى 2"هي املعرفة باللغة أثناء استعماهلا"البالغة 

حملة (ات اجلزئية إىل إيراد ما يرمي إليه فكانت طريقته علمية منهجية راعى فيها االنطالق من التصور 
م والسامع والرسالة  ،، ليستنبط قيما مركبة منها)دالة، الفصل والوصل، اإلجياز، الغرض قوامها املتكّل

ا  شطرها وأحد "مبا يكتنف ذلك من سالمة يف اللغة وعناية باللفظ، مما ختتص به الفصاحة يف كو
  .3"جزءيها

زنا يف انتقاء اخلفاجي حضور ال ّ بعد التّداويل يف تعريف البالغة لتتقاطع الرؤية وال نبتعد إذا مي
القدمية باحلديثة ، ومثل ذلك ما يعرّف به صالح فضل البالغة من منظور عالقتها بالتداولية استعانة 

إّن البالغة نظام له بنية من األشكال التّصورية واللغوية، يصلح : "، يقول "ليتش"و" لوسربج"بتعريفي 
أثري الذي ي م يف موقف حمّدد، وبنفس الطريقة يرى إلحداث التّ أن " Leitchليتش "نشده املتكّل

م والسامع حبيث حيالّن إشكالية  ا ممارسة االتّصال بني املتكّل ّ البالغة تداولية يف صميمها؛ إذ إ
  .4"عالقتهما؛ مستخدمني وسائل حمّددة للتأثري على بعضهما

                                                             
   .83املصدر نفسه، ص   1
م، 2008، 1كمة، اجلزائر، ط مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بيت احل–خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية  2

   .154ص 
   .82ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3
م، 2004، 1صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النّص، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط   4

   .121ص 
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االت العلمية للبالغة برّد بعض من حت "صالح فضل"عند فمثل هذا الوصف وما تقّدمه  ديد ا
عليه ابن سنان  ، هو الذي رّكزوإقامتها على املمارسة التفاعلية التخاطبية بني متكلم ومتلّق  ،مفاهيمها

 ، واكتفىما تشمله من وضع وحدّ حتديد و  ،فقطللبالغة املكتفية بوصفها التعريفات األوىل  ورفض
ا أساس اإلبالغ ومدار الفهم واإلفهامنيببيان العالقة التبليغية بني الطرف   .1، إلدراكه أ

واألمر على ما قلناه يف الفصاحة إذ ال فرق عنده يف بقية املواضع بني املصطلحني، فجعل كثريا 
من قضايا اللغة متضمنة يف شروط الفصاحة، وجعل للتوجهني نعوتا وصفات واحدة ختتص بقضايا 

  .دو التمايز احلاصل على املستوى املعجميتفرقة بينهما ال يعالبيان واملعىن وغريمها، فأساس ال
إّن رؤية اخلفاجي حترتز يف األخذ بأي تعريف أو مفهوم قبل مراعاة حتقق املقاصد االستعمالية 
للتخاطب سواء على مستوى لفظه بالتدرج يف دراسة صوته وحرفه واأللفاظ وأحوال تأليفها، أو يف 

وميكن . السياق والتجاور والتعليق بينها، أو يف االهتمام ببنية املعىنتأليفها والبحث يف عالقات 
ا املعايري التخاطبية، فالفصاحة  اعتبار املقاييس اليت خصصها لبحث الفصاحة شروطا نصية تضبط 

يف الوقت –رهينة املقام التخاطيب املرتبط بأبعاد خمتلفة تتشابك لتؤسس وعيا لغويا مجاعيا، وهي 
يف سالمة النظام اللغوي وحفاظ عليه من كل حلن أو خطأ أو تعقيد الرتباطها بنظم حبث  - نفسه

  . القرآن وإعجازه
وحىت نؤسس لدرس لغوي عند اخلفاجي من هذه القضايا وغريها مما مل نذكره، كان لزاما إعادة 

بين التوجه ترتيبها وفق املنحى اللغوي فانتقينا لكل مستوى قضاياه املشرتكة وعمدنا يف ذلك إىل ت
القائل بكون كال املصطلحني يدل على اآلخر يف حضور دالئل البيان والظهور وانتهاء املعاين لدى 
أطراف التواصل، وهذا يعين مرجعية كليهما إىل أصل مشرتك واحد مع صعوبة رسم حدود فاصلة 

ق األوىل 2)اللفظ، واملعىن(النبنائهما على ثنائية أخرى عمادها  يف أصلها باجلزء،  دون إنكار تعّل
، يف سياق االنتقال من البناء البسيط إىل املركب خاصة يف عناية األوىل مبزايا  وتعبري الثانية عن الكلّ

  .األصوات واحلروف
  
  

                                                             
   .82ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1
ص م، 2002، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط بية وثالثية الدوائر البالغية، ينظر، عيد القادر عبد اجلليل، األسلو   2

32.   
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 البالغة الفصاحة

 الدال المدلول

 المنتج المتلقي
اإلفھام 

 واالنتھاء
الظھور    الخلوص 
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قراءة في خطاطة –المستويات اللسانية والرؤى النصية في فصاحة الخفاجي : خامسا
  :الكتاب ومنهجية عرضه

إن حماولة قراءة كتاب اخلفاجي تنبين على النظر يف األسس اللغوية احلاضرة يف الكتاب أو يف 
ا عن أبعاد لغوية يف خمتلف مقاييس الفصاحة  اليت القضايا األدبية والشعرية اليت تكشف سياقا

حتديد  مهية يفذات أ القصدية واملقبولية اليت هي يركز فيها على عرضها بفكر منهجي، وضبط علمي،
  .فاعلية الفصاحة وربطها بالنص عند ابن سنان

وفق مستويات لغوية  ،عرض مضامني الكتابابن سنان يف طريقة وبناء على ما سبق ميكن متثُّل 
  :هي

 .، وقضايا التناسب الصويت يف مواضيع البديعالتكراريضم : املستوى الصويتــ 1
وقضية اإلعراب  ،خري واملعاظلة والقلب واحلشوالتقدمي والتأقضايا يضم : املستوى الرتكييبـــ 2

  .الصرف والتصغري ، والضرورات الشعرية، ، وقضاياوالعرف العريب الصحيح
  .يتناول احلديث عن قضايا املعىن والغموض واإلجياز): التداويل(+املستوى الداليل ـــ 3

  
لدرس اللغوي املعاصر  قراءة يف فصاحة اخلفاجي وبالغته يف ضوء ا وألّن عملي يف هذا البحث 

كانت احلاجة ماّسة للنظر يف القضايا اللغوية اللسانية اليت تأصلت يف ثنايا الكتاب فوقفنا على بعض 
املالمح األلسنية ذات الصلة بالوصف احلديث، وال نريد بذلك إحداث التطابق أو التقاطع أو املناظرة 

فالحظنا يف . ذا املصنف البالغي النقديبينهما، بل نسعى إىل كشف مالمح التفكري اللغوي يف ه
  :بنية الكتاب تصورين كبريين ميثلهما اآليت



                                                                      حقيقة الفصاحة ومقاييسها عند ابن سنان في ضوء اللسانيات الحديثة               :الفصل الثالث
 

  197 
 

  :آليات التحليل األسلويب اللساين يف معطيات الكتاب: أوال
ا(البىن الصوتية  - 1  .اإلفرادية والرتكيبية) تصنيف األصوات يف خمارجها وصفا
ليه األسلوب عند وهاتان العمليتان من أهم ما يقوم ع."االختيار والتأليف - 2

بتطابق جلدول  -لديه–ياكبسون، ومها تعرفان بعملييت االختيار والتوزيع، إذ يتحدد األسلوب 
 1"االختيار على التوزيع

 .التكرار،: اإلفرادي: االنزياح - 3
 .التقدمي والتأخري، القلب: االنزياح الرتكييب - 4

ية اليت يسلكها يف إيضاح قضايا تتعلق باملقاربات السمعية البصر : 2املالمح السيميائية: ثانيا
الكتاب، كاملقاربة بني البياض والسواد، أو بني الرسوم والعالمات، كما ذكر يف وجه املقارنة بني 

كما أن النقوش الغليظة يف كثري من : "..وضح املعىن وغموضه إىل التمثيل على ذلك بقوله
 .3" امن النقوش الدقيقة، ألن تلك يدركهالصناعات ال تكون أحسن 

ل ما تكشف عنه عند ابن سنان اخلفاجي  ا فأما البىن الصوتية فأوّ مقابلة املادة الصوتية بنظري
األداء  أساليبوهو ما ينعكس على  يف إفرادها وتركيبها 4البصرية لتقابل املعطيات الشفوية الكتابية

خارج على ما ذكرناه يف أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة امل"داخل العملية التواصلية 
الفصل الرابع، وعلة هذا واضحة وهي أن احلروف اليت هي أصوات جتري من السمع جمرى األلوان من 
البصر، وال شك يف أن األلوان املتباينة إذا مجعت كانت يف املنظر أحسن من األلوان املتقاربة؛ وهلذا  

نه وبني األصفر، وبعد ما بينه وبني كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة، ولقرب ما بي
  .5"األسود

                                                             
، ص -غي يف ضوء علم األسلوب احلديثرؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبال–سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب  1

121.   
ابية دراسة يف كتايب سر الفصاحة ودالئل اإلعجاز، جملة آداب البالغة العربية بني الشفاهية والكت: ينظر، فائز هاتو عزيز الشرع 2

   .وما بعدها 7م، ص2006، 45املستنصرية، اجلامعة املستنصرية، العدد
   .210ص  ابن سنان، سر الفصاحة،  3
 2اإلعجاز، ص البالغة العربية بني الشفاهية والكتابية دراسة يف كتايب سر الفصاحة ودالئل : ينظر، فائز هاتو عزيز الشرع  4

   .وما بعدها
   .86، ص ابن سنان، سر الفصاحة  5
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ر هنريش بليث  "حممد العمري"ويف سياق وصف طرح اخلفاجي ناظر الباحث  ذلك مع تصوّ
  :1للبالغة القدمية وما جعله معايري أساسية هلا، ووصف ذلك كاآليت

  
  هنريش بليث  ابن سنان

يضم عناصر وشروط تعود كلها إىل حسن وضع : الرتكيب.1
  .فاظ موضعها، مبراعاة املناسبة النحوية والدالليةاألل

املالءمة أو التناسب املعياري بني األسلوب ومقام النّص -
  ).العالقة بني املنشئ واملتلقي واملادة(

ق مبراعاة املوضوعات االجتماعية والفنية، وهو : املقام.2 ويتعّل
  .عنصر خطايب يف املقم األول

ب بني األسلوب السالمة أو الصحة أي التناس-
واالستعمال اللغوي املعترب يف عصر ما، وهذا يقتضي إعادة 

  .بناء احمليط اللغوي للنص
االنزياح أو الداللة املوحية، ويضم االستعارة والتمثيل .3

  والكناية، وميكن أن يتّسع للوضوح 
  الوضوح بإبعاد تعّدد املعاين النّصية-

واملناسبة بني املعاين، وهنا التوازن ويضم املناسبة بني األلفاظ .4
انسات الصوتية   .تندرج ا

بيعي بصور أسلوبية: البديع-   .أي جتميل األسلوب الّط

  
مبدأ لسانيا وظيفيا  يعد  الفصاحة والبالغةاملبدأ الذي انطلق منه ابن سنان يف حتديد شروط  إن

ط إجناز النّص والبالغة يقوم على رصد شروط وخصائص مفردات اللغة وتراكيبها يف عالقتها بشرو 
ا بالنص القرآين، فلم يكن ارتبطت  -كما هو معلوم-العربية بصفة عامة، واليت ارتبطت  نشأ

جمردة من مقامات إجنازها بقدر ما نُظر إليه  رتاكيبالوصف اللغوي فيها منصبا على األلفاظ وال
  .النّص بعّده خطابا متكامال

عه اخلفاجي حول الفصاحة ببعديها اللغوي والبياين حييلنا إن إعادة القراءة يف الّطرح الذي وض
ِه حسب توجهات نّصية تعىن بدالليت احلضور والغياب ملضامني النص وسياقاته  إىل تصنيف نظرت
الداخلية واخلارجية، فإذا كان اخلفاجي يف نظريته للفصاحة يؤسس ذلك على مستويات صوتية 

م من عيوب الكالم والكلمة، فإن فصاحته اللغوية وتركيبية وداللية وتداولية تسعى إىل حت رير لغة املتكّل
هي األخرى تنشد استقراء البنية النصية منها وإليها حبضور عالقات السياق واملقاصد واشرتاط 
الوضوح، حّىت وإن كان منطلقه فيها قضية نقدية تعىن باالستشهاد بالقدمي واحلديث وتقسيم الشعراء 

                                                             
   .105ص  ،ينظر، حممد العمري، املوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية  1
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مامه بالفصاحة يف مستويات صوتية وتركيبية وداللية وتداولية، يعطيه احلق يف إىل طبقات؛ فإن اهت
  :استغالل الرؤى اللغوية فيها، وميكن النظر إىل تلك الفصاحة يف بنيتها النّصية من زاويتني

يف إفرادها -لغوية مبا تشمله بنية النّص من مستويات : ذات مقومات داخلية نّصية: األوىل
ه من ها الفصاحة البيانية ، متثل- وتركيبها االختيار والتأليف، والنظم عناصر وصفية ترتاوح بني مبا تضمّ

  . ، وبراعة التأليف والتكراروحسن التخّلص
مات خارجية مقامية: الثانية وتشمل احلديث عن السياق اخلارجي الذي يتجلى يف *: ذات مقوّ

زمان واملكان اليت رفض تقييد الشاهد بعض رؤى اخلفاجي يف الفصاحة اللغوية خاصة يف دالليت ال
ا  ، يف استنكاره لرفض أصوليي اللغة األوائل لبعض الشواهد قبل -كما سبقت اإلشارة–الشعري 

معرفة قائلها وزمنه ومكانه؛ ألن اخلفاجي ينطلق من بنية نصية يف حتليل الشاهد مشروطة فقط 
كما ال تلغي مؤشرات الزمان . تكلم فيهامبوافقتها لفصاحة العربية ونظامها، وال تلغي حضور امل

  ).وهو ما سنوضحه يف فصل الحق(واملكان عند دراسة النص 
عندما رأوا أّن " وإمييل بنفنيست" J.Firth" جون فريث"ومثل هذا الرفض نلحظه يف تقريرات 

بفروضها يعّد إمهاال جلانب استعمايل يف اللغة  )كما تفعل البنيوية(تصال األخرى إمهال عناصر اال
االجتماعية، ومبا أن املعىن هو ما يهدف املتكلم إىل إيصاله ألفراد معينني، فإنه ينبغي مراعاة الظروف 

ا الداخلية واخلارجية   .1واهليئات اليت تساعد على ضبط حركة الكلمات وحتديد سياقا
ليتوصل إىل  الفصاحة باالستشهاد ونفى عالقة ذلك بتقدم الزمان، ربط  لقد تدرّج اخلفاجي يف

كون املقاصد وحدها خمتصة ببيان مقدار الفصاحة وفقا ملا يعتين املتكلم بتأليفه ونظمه، وقبله حسن 
مثل الصناعة يف املعىن اجلميل، ) مثال(صناعة التأليف يف املعىن الفاحش "اختيار اللفظ املناسب فـ 

د، وليس لكون املعىن يف ويطلب يف كلّ واحد منها صّحة الغرض وسالمة األلفاظ على حّد واح
نفسه فاحشا أو مجيال تأثري يف الصناعة، وهلذا ذهب قوم إىل استحسان املعىن الغريب، وليس 

                                                             
يشري الباحث حممد العمري أيضا إىل استبعاد ابن سنان اخلفاجي للمعايري غري النصية من فصاحته عند اختيار الشعر، ينظر، *

ؤية البالغية واملمارسة الشعرية، ص    .97حممد العمري، املوازنات الصوتية يف الرّ
، 1، ط -لوجنمان -، الشركة املصرية العاملية للنشر-املفاهيم واالجتاهات–ينظر، سعيد حسن البحريي، علم لغة النّص  1 

   .24م، ص 1997
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نا أنه يرجع إىل الشعراء دون املعاين(...)لالخرتاع يف املعىن نفسه تأثري، إال كما للتداول،  ّ ، 1.."، وبي
  .تالؤم بني ما يقال وكيفيتهوهذا ربط مباشر بسياق االستعمال بني الناس وحصول ال

وسنوضح فيما يأيت اشتغال درس اخلفاجي على البىن اإلفرادية والرتكيبية دون إمهال جوانب املعىن 
كما زعم بعض من اشتغل على فكره، إذ الرؤية الواضحة يف الكتاب أنه انطلق من اجلزء ليستويف 

وميكن : "ل الباحث حممد عبد املّطلبالكل، وحبث يف مجاليات القول عن الظواهر اإلبداعية، يقو 
التدقيق يف الرؤية العربية القدمية ملفهوم العالقات السياقية بنقلها من مستوى اللغة إىل مستوى األداء 
الفين يف دراسة اخلفاجي للحروف واألصوات، وربطها بالنواحي الداللية والبالغية، حيث يذكر يف 

األصوات وحقيقتها، وتقطيع هذه األصوات حبيث تصري  مقدمة كتابه سر الفصاحة نبذا من أحكام
هلا إىل كالم منتظم زة، وأحوال خمارجها، وكيفية حتوّ ّ   .2"حروفا متمي

إن مراهنة ابن سنان على النموذج الثنائي الذي ينطلق فيه من املفرد إىل املركب، أوصلته إىل 
حيث أراد دراسة الفصاحة وشروطها  ،3نهجية اليت أقرها يف بداية كتابهطريق مسدود يتعارض مع امل

يف اللفظ املفرد، وقّدم شروطا مثانية له، يوضحها اجلدول املذكور يف التمهيد، مث دراسة اللفظ حال 
، ووضع األلفاظ اول فيها قضايا التقدمي والتأخرياأللفاظ املؤلفة، وقّدم فيها شروطا مثانية تن( تركيبه

ه يفموضعها واالستعارة  مقدمته، غري أنه اكتشف أنه سيصل إىل طريق مسدود جيعله ، وهذا ما أقرّ
يلغي كثريا من قضايا املعىن املهمة، فخرج على ما وضعه هدفا له وأضاف فصال جديدا مل يشر إليه 

، تناول فيه صحة املعاين، "الكالم يف املعاين املفردة"فصل  يف حديثه عن منهج عرضه للفصاحة هو
تناقض، والتشبيه، والنسق، والنظم، وحني التخلص، وحسن التفسري ، والتقسيم، واالستحالة وال

ظ املفردة، مث إنه بدأ بفصل األلفا: حديثه بالقول  وصحة األوصاف يف األغراض، وميكن تلخيص
  .فصل األلفاظ املؤلفة، مث أضاف فصل الكالم يف املعاين املفردة

                                                             
   .274ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1

   .311غة واألسلوبية، ص حممد عبد املطلب، البال  2
ا، ص: ينظر حممد العمري  3 ، وهي الفكرة نفسها اليت يطرحها يف كتابه املوازنات  428_ 422البالغة أصوهلا وامتدادا

ا ال تستوعب وصف :" الصوتية، فيقول غري أن املؤلف مل يستطع أن يقف عند حدود ما رمسه للفصاحة لشعوره الالحق بأ
ل للحديث عن املعاين املفردة... ريقة الشعر والرسائلالنص املؤلف على ط " فتحدث عن اللفظ املؤلف حبسب املعىن مث تسّل

  .102ص
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نهجيته وطريقة ل ببنية الكتاب ومبسقطات اليت ختال ننفي له بعض التوضيحنا ملنهجه هذا وب
  .عرضه

  :1عن السياق نستنتج ما يلي فريثوبعقد املقارنة بني تصور اخلفاجي وتصور 
  

  مؤشرات السياق وداللة املعىن عند اخلفاجي  حتديدات املعىن عند فريث
صوتيا وصرفيا، : حتليل السياق اللغوي.1

 وحنويا ومعجميا

م، واملخاط.2 ب، بيان شخصية املتكّل
 .والظروف احمليطة بالكالم

 .بيان نوع الوظيفة الكالمية.3

 بيان األثر الذي يرتكه الكالم.4

  

 .بناء الفصاحة على مقاييس صوتية وصرفية وحنوية وداللية.1

ارتباط الفصاحة بشخصية املتكلم ومقاصده وأغراضه، وبشخصية السامع . 2
تمع  .وحسن األثري فيه،  مع مراعاة البيئة وا

ا العملية التبليغية  .3 تأسيس درس الفصاحة على تشييد مقاييس تتحقق 
 ).حبضور الوظيفتني التعبريية واإلفهامية(التواصلية 

  

فاملالحظ هو التقارب املنهجي بني طرح قدمي وحديث وال نعين بذلك إجراء املقابلة بقدر ما هي 
  .بة يف الرؤية والطرحإشارة إىل أن مستويات اللغة والكالم تنهض على أسس متقار 

 .N.E)"إنكيفيست"الناظر يف معطيات الدرس احلديث جيد أمنوذجا تداوليا للباحث كما أّن 

Enkvist)  للتحليل النصي واألسلويب للخطاب ميتاز بالتكامل والتوازن جلمعه بني البنية الداخلية
  :2صوص وتأويلهاارجية وبيان فاعلية ذلك يف حتليل الناخلبنية الو ) سياق داخلي(للنص 
  
  

  :السياق اخلارجي احمليط بالنص: ثانيا  :السياق النصي الداخلي
 :جمال اللغة/أ 

 ...).سرعة األداء - نوعية الصوت( السياق الصويت التجرييب-1

 (.اجلناس -السجع -اإليقاع(السياق الصويت الوظيفي -2

الصيغ  -الصيغ الشائعة -بنية الكلمات(السياق الصريف -3

 ).العصر(احمليط الزمين  -1

نوع الكالم وموضوعه، واجلنس األديب الذي ينتمي -2
 .إليه

                                                             
   وما بعدها 24، ص -املفاهيم واالجتاهات–سعيد حسن البحريي، علم لغة النّص    1
ية، والبالغة العربية، ندوة الدراسات البالغية ينظر، أسامة حممد إبراهيم البحريي، انغالق البنية وانفتاحها يف البنيوية، والتداول  2
   .775، 774هـ، ص 1422 -الواقع واملأمول–
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  ).واملهجورة الغريبة

 -التقدمي والتأخري -تركيب اجلملة(لسياق النّحوي ا-4
 ..)احلذف

املعىن  –األصل املعجمي  -معاين املفردات(السياق الداليل -5
ازي  ..).ا

 .عالمات الوقف، طريقة الكتابة-6

  :جمال التأليف/ب 
ايته-1  .بداية النص، ووسطه، و

ا،  عالقة الوحدة النصية الصغرى بالوحدات-2 النصية احمليطة 
 .وعالقتها بالبنية الكربى للنص

طريقة (الوزن، والشكل األديب، والتشكيل البصري للنص -3
  ).إخراج النص طباعيا

 ).املتكلم أو الكاتب(املرسل -3

 ).ارئاملستمع، أو الق(املستقبل -3

املرسل واملستقبل، من حيث : عالقة طريف التواصل-4
اجلنس والعمر، واأليديولوجيا، والتعليم، والطبقة 

 .االجتماعية

 ).املقام وما يتصل به(احمليط املكاين -5

احلركة اجلسمية يف أثناء اإلرسال، ويف أثناء -6
 .االستقبال

 ).الشفرة(اللغة أو اللهجة املستخدمة يف النص -7

 ).منطوق، أو مكتوب(كل النص ش-8

 ).مسعي أو بصري(شكل التلقي -9

  
سياقات البنية النصية الداخلية واخلارجية، ولو حاولنا تصنيف رؤية ابن كلّ تلك العناصر متثّل 

سنان مع هذا الّطرح أللفيناه يشغل كثريا من مبادئها وأفكارها داخلية أو خارجية، بعضها متعلق 
 .جال التأليفمبجال اللغة وبعضها مب
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عرفنا مما سبق أن ابن سنان أقام فصاحته تأسيسا على الداللة الوضعية يف اللفظ املفرد  :متهيد
قبل املركب حيث جتعله املقوم األول للبنية الصوتية يف الكالم شعره ونثره، وتتعدد زوايا الطرح 

قضايا التناسب واملناسبة اليت تقوم على مبدأ التوافق املخرجي الصويت عنده لتشمل كل ما تدرسه 
الصويت بتحقق البعد احلريف وحسن األداء احلاصل جبودة التأليف، وحسن التوازن اإليقاعي الذي 

  . 1يشتغل على التفاعالت الداللية الناجتة عن السجع يف النثر أو القافية يف الشعر
متداول بني  ااملفرد واملعىن الدال عليه داخل السياق أمر  فصل ابن سنان بني دراسة اللفظيعد 

علماء البالغة خاصة االعتزاليني منهم، وميكن أن يوصف مثل هذا التوجه يف بعض جزئياته بعدم 
إىل ) الصوت(االبتعاد عما انتشر يف بعض نظريات الدرس احلديث وحماولة وصف العالقة من اجلزء 

جي نفسه قد قرر أن اللفظ ولو اشتمل على مقومات الفصاحة فإنه ، وإن كان اخلفا)املعىن(الكل 
  .ال يستقيم له معىن خارج الرتكيب وبعيدا عن حضور مقاصد املتكلم داخل النص

توجه اخلفاجي كان مبنيا على إبراز وظيفة اللغة بعّدها وسيلة تواصلية  أنّ  وتنبغي اإلشارة إىل
هو حني يتخذ موقف املتذوق للغة الشعرية ال ينطلق من تتطلب مبدأ الفصاحة يف مجيع أساليبها، و 
نزياح الكالمي داخل كته الشعرية اليت تتصفح مظاهر االحس لغوي ناقد فقط بل يعتمد على مل

  البىن الشعرية والنثرية
النطقي الشفاهي  اجي تنطلق من االعتماد على اجلانبواحلقيقة أن املعاجلة اليت يبتغيها اخلف

ستعمال التداويل وتقبل أطراف اخلطاب للرسالة، فبحث عالقات التوافق بني البىن الذي مداره اال
الصوتية مع مراعاة ظواهر التكرار، لذلك فقد أحسن ابن سنان بعرضه يف الفصول األوىل ملا أسسه 

متهيدا لدراسة البىن الصوتية  -وإن اكتنفت ذلك كثري من اآلراء الفلسفية–أصحاب الدرس اللغوي 
  .وتركيبا إفرادا

كان اخلفاجي قد أقام درسه على أساس أصوات احلروف وحدوث التالؤم واالنسجام   ذاإو 
بينها، فإن ذلك أبعد ما يكون عن تصور اجلرجاين الذي أقام نظريته على عدم املفاضلة بني لفظ 

مل وآخر إال يف نطاق التجاور النصي وانسجام معاين األلفاظ اليت تتحد لشكل كال متناسقا، وع
اور للصوت داخل  الثاين ال يلغي عمل األول الذي ينطلق من دراسة التالؤم اجلزئي بني الصوت ا
اللفظ الواحد كي ينتقل بعد ذلك لدراسة جتاور تلك األصوات مؤلفة داخل الرتكيب حىت حتقق هي 

                                                             
ا، ص   .461 -458ينظر، حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا 1  
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فاجي مدار األخرى تناسقا لغويا ينبو عن كل تنافر أو استثقال أو غرابة أو تعقيد، لذلك جعل اخل
  :فصاحته قائما على حصول العناصر اآلتية

 .حسن االختيار والتأليف بني األصوات واأللفاظ - 1
 .االنسجام والتالؤم الصويت - 2
  .تفعيل دور التكرار لتحقيق األبعاد النصية واجلمالية - 3
حدوث االنسجام والتوافق الصويت عند اخلفاجي على مستويي اإلفراد  بابتتعدد أسو 

تدخل مع حدوث التباعد الصويت ووقع التكرار عوامل اإليقاع واملوسيقى الداخلية والرتكيب، فت
واخلارجية يف تفعيل ذلك االنسجام، وتسبق ذلك عملية االختيار اللفظي، واستيعاب البىن الصويت 

  .للذوق اجلمايل الذي حيدث تأثريا على مستوى النص
لية لتتبدى الطبيعة الصوتية اللغوية بني وتشغل فكرة التكرار الصويت حيزا مهما يف هذه العم

ازدواجية حسن االختيار والتناسب واإلبداع البنائي بعيدا عن التكلف، ومثل هذا التصور مل يغب 
منط الوزن الذي يتفرع إىل عروض النظم ونغم النثر، : إذ جعلوا اإليقاع على منطني"عند البالغيني 

  .1"لتأليف والنظمومنط التناسب الذي يعتمد على أساس سبك ا
إن حرص اخلفاجي على حتقيق مبدأ الفصاحة يف الكالم جعله مبالغا يف طريقة الدراسة اليت 
انطلقت من دراسة اللفظ قبل متوضعه يف النص، حرصا على تأسيس اخلطاب على مكونات لفظية 

على قدر  تعد دراسة ابن سنان للفظ "فصيحة تضمن حسن الرتكيب النصي والسالمة اللغوية، لذا 
كبري من األمهية من حيث منهجيتها اليت قامت عليها، وحماولة االبتعاد عن املقاييس العامة اليت  

  .2.."كانت تطلق عادة
  :وتتلخص قضايا الصوت يف شروط ابن سنان عن الفصاحة فيما يلي

 ).التالؤم والتنافر وحسن السمع(التناسب الصويت على مستوى اإلفراد والرتكيب  - 1
 .والتماثل الصويت يف البىن اإلفرادية والرتكيبيةالتكرار  - 2
  .والوزن واإليقاع) السجع، اجلناس( التناسب الصويت يف قضايا البديع  - 3

                                                             
حوليات اآلداب والعلوم ، -خل املعريفقراءة يف وظيفة التدا–مشتاق عباس معن، أساسيات الفكر الصويت عند البالغيني   1

   .48ص م،2006، 27االجتماعية،كلية الرتبية، جامعة بغداد، العدد 
عامل ، -رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث–سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب  2

ان، ط     .121ص م، 2007، 1الكتب احلديث، جدار للكتاب العاملي، عمّ



                                                                          قضايا علم األصوات الحديث في كتاب سر الفصاحة :                                 الفصل الرابع
 

206 
 

  :التناسب الصوتي على مستوى اإلفراد والتركيب :أوال
  ":سر الفصاحة"التباعد املخرجي الصويت يف - 1

الذي قد يؤدي مع بعض األلفاظ يفرض ابن سنان يف فصاحة الكلمة التباعد الصويت املخرجي 
بالوضوح الصويت وحيقق غاية التواصل، وفائدة ذلك حاصلة بتجنب التكرار والتنافر وحدوث التالؤم 

 1) ه386(الذي تبناه أو احلسن الرماين ) التالؤم(السمعي، وإن كان اخلفاجي قد تبىن مصطلح 
ليف اللفظة الواحدة قبل دخوهلا سياق الذي يعىن حبصول التآلف الصويت بني البىن املختارة يف تأ

، واحلقيقة أن ابن سنان 2)االقرتان(قبلهما قد اصطلح عليه بلفظ ) ه255(الرتكيب، فإن اجلاحظ 
حيث يقرر أن التالؤم ال  "اخلصائص"و" الصناعة"يف هذا املوضع تابع البن جين وما أورده يف 

ماين يف جعل التنافر يف  االفحيدث يف البنية اللغوية إال بتباعد خمارج احلروف، خم ملذهب اخلليل والرّ
ا، ولكن الدراسات احلديثة تستدرك على هذه  البنية متعلقا بالقرب الشديد أو البعد الشديد معً

يصنّف إبراهيم أنيس ابن سنان اخلفاجي ضمن البالغيني تبين رأي ابن جين وابن سنان؛ و اآلراء ب
وا تباعد ولعل الذين رأ: " املخارج، يقولباعد الصويت يفالذين أحسنوا القول بفكرة اشرتاط الت

أن تتباعد فقد اشرتط اخلفاجي حلسن الكلمة ب احلروف حسنا سائغا كانوا أقرب إىل الصواب،
  .3"حروفها

إن ختصيص ابن سنان كتابه لدراسة اللفظ ليست إنكارا للمعىن واشتغاال بغريه عنه بقدر ما هو 
اختيار اللفظ املناسب يضمن تعدد املعاين الوظيفية للحروف واألمساء متهيد لدراسته فاحلرص على 

واألفعال ، فاملبىن واملعىن عناصر ال تستقل عن بعضها يف مجيع أنظمتها الصوتية والرتكيبية والداللية 
ابتدأ اخلفاجي رفضه لفكرة التقارب املخرجي الصويت بأمثلة صوتية نفى انتماءها إىل كالم العرب 

ا وغموض معانيها، يقوللعدم صح وحروف احللق خاصة مما قل تأليفهم هلا من : "ة اجتماع أصوا
فأما القاف والكاف واجليم . غري فصل يقع بينها، كل ذلك اعتمادا للخفة وجتنبا للثقل يف النطق

                                                             
حتقيق  ، -يف الدراسات القرآنية والنقد األديب–ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،  واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينلرماينا ينظر، 

.94ص  م،1986، 3، دار املعارف، مصر، ط الممد خلف اهللا أمحد، حممد زغلول سحموتعليق  1  
، نقال عن عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي 69ص ينظر، اجلاحظ، البيان والتبيني، اجلزء األول،  

اية القرن اخلامس اهلجري، ص  .117العريب حىت  2  
.25، 24ص  م،1952، 2مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط  إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،  3  
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فلم تتجاوز يف كالمهم البتة مل يأت عنهم قج، وال جق، وال كج، وال جك، وال قك، وال كق، وكل 
  .1"فرارا مما ذكرناه ذلك

سص، : وقد أنكر أن جتتمع أصوات الصفري أيضا يف بنية واحدة ذات حرفني متتاليني مثل
، وهو أمر ليس جبديد على متتبعي الظواهر الصوتية وهيئة 2وصس، وسز، وزس، وزص، وصز

اليت ذهب  واحلقيقة أن هذه األصوات الثالثة"اجتماع األصوات بله أمر أثبتته الدراسات احلديثة  
ا ال ترد متجاورة يف بنية واحدة ، تنتمي إىل خمرج واحد هو خمرج األسناين اللثوي  ابن سنان إىل أ

denti-alVeOlAR فضال عن اشرتاكها يف امللمح الصغريsibilant feature  الذي يندر
تلف فيما اجتماع األصوات املشرتكة فيه يف بنية واحدة، ومن ناحية أخرى فإن هذه األصوات ال خت

بينها إال يف ملمح الرتقيق الذي مييز صوت السني من الصاد، وملمح اجلهر الذي مييز صوت الزاي 
من السني، فاحتاد هذه األصوات يف املخرج واحتادها أيضا يف أكثر من ملمح حال دون اجتماعها 

يغ خلوها من ، وأول مؤشرات رفض اخلفجي هلذه الص3"يف بنية تتسم أو ميكن أن تتسم بالفصاحة
  .أي معىن ميكن أن يصل للمتلقي ويؤدي غرضا تواصليا مقنعا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) ق، ج، ك(وقد سبقت إشارة ابن سنان إىل جمموعة من األصوات ذات املخارج احللقية مثل 
  :اليت يستحيل اجتماعها متتالية يف بنية صوتية ثنائية احلروف

                                                             
.80ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.80ينظر، املصدر نفسه، ص   2  
.28، وينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 122عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت، ص   3  

  . مرققصوت أسناني لثوي مهموس :س : س ص                                                       
  . مفخمصوت أسناني لثوي مهموس : ص : ص س                                                  

 
 

  .مفخم مجهورصوت أسناني لثوي : ز : ز س                                           
                                                ز ص : ص : صوت أسناني لثوي مهموس مفخم.          

 
  .مفخم مجهورصوت أسناني لثوي : ز : زص                                               

  .مفخم مهموسصوت أسناني لثوي : ص: صز                                                
 

ص س/ صس   

س ز/ ز س   

صز/ زص  
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 .جمهور مرقق) تكاكي وسط احلنك مركب انفجاري اح( صوت غاري : ج -
 . انفجاري شديد مهموس مرقق) حنكي قصي ( صوت طبقي : ك -
 . مهموس شبه مفخم) شديد ( صوت هلوي انفجاري : ق -

ا ال تصلح أن تكون جمتمعة ببنية  وعلى الرغم من كون هذه األصوات من خمارج خمتلفة إال أ
  .واحدة لتقارب أجناسها الصوتية

تية يف اللفظ على انفراده قرر ابن سنان ومن سبقه من البالغيني يف هذا ويف باب املقاربة الصو 
ا عن غريه من املفردات ولو كان ذلك خارج السياق  التوجه خصيصة كل لفظ مبميزات يتفاضل 

وهي لفظة طاملا تكررت يف  ) اهلعخع(النصي، فضرب أمثلة عديدة، تشمل املرفوض منها كلمة 
غويني من لدن ا   :خلليل إىل شروح التلخيص، وهو يتكون صوتيا منكتابات الّل

  صوت حنجري احتكاكي رخو مهموس :هـ *
  صوت حلقي احتكاكي رخو جمهور مرقق  ) :2(ع *

  احتكاكي رخو مهموس شبه مفخم ) حنكي قصي ( صوت طبقي :خ *     
 :1مها اعتمد البالغيون يف تذوق هذه الكلمات من الناحية الصوتية ورفض بنائها مع معيارين

 .الصوت وإسهامه يف حتسني النغم، سواء كان بناء اللفظ مسبوكا يف النثر أم النظم - 1
إذا كان اللفظ املراد معرفة مسات أصواته املؤلفة لبنيته مسبوكا يف بناء شعري اشرتكوا يف  - 2

 .كون قافية أن تكون سلسة سهلة املخرج
ات، ألن الصوت كل قائم بذاته وقضية التنافر حاصلة بسبب عدم إحسان التأليف بني األصو 

وجب إحسان تسلسل خمارجه مبا يتالئم معه على حنو تستلذ فيه األمساع قبل أن يستثقله اللسان، 
فغياب التناسب الصويت ال يقف على حد اللفظ فقط بل يتعداه ملس املعاين والرتاكيب ويف هذا 

وحماولة حبث ) هعخع(ودة إىل كلمة يضرب ابن سنان أمثلة كثرية خاض فيها البالغيون قبله ؛فبالع
. جند أن هذه البنية تتألف من أربعة صوامت وحركتني"أسباب رفضها من قبل اللغويني والبالغيني 

وتشرتك الصوامت األربعة املكونة لبنية هذه الكلمة ملمح خمرجي واحد هو امللمح احللقي، حسب 

                                                             
.36، ص -قراءة يف وظيفة التداخل املعريف–ينظر، مشتاق عباس معن، أساسيات الفكر الصويت عند البالغيني   1  
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العلو املخرجي فاهلاء كما بيننا خمرج حنجري ، فاللفظة متدرجة صوتيا إىل 1"التصنيف الصويت القدمي
  .ويعلو خمرج العني احللقي مث ييعلوها خمرج اخلاء الطبقي 

  :ومن أسباب الرفض 
 . تقارب خمارج اللفظة إىل حد التداخل واالستثقال - 1
 .تكرر حرف العني  - 2
اجتمع "حيث ) حلقية  –طبقية  –حلقية  –حنجرية ( تقارب املخارج الصوتية  - 3

 vowel احللقي ، وصوت اخلاء الطبقي متجاورين دون أن تفصل بينهما حركة صوت املعىن
ا جمتمعني، وفاصلة أن املخرج احللقي، واملخرج الطبقي خمرجان  ختفف من حدة ثقل النطق 

وجاء اثنان من الصوامت األربعة املكونة لبنية هذه . متجاوران ال يفصل بينهما املخرج اللهوي
ويقرر الدرس . اهلاء واخلاء: ي االحتكاك واهلمس، وهذان الصوتان مهاالكلمة متسمني مللمح

الصويت احلديث أن النطق باألصوات االحتكاكية واملهموسة أكثر صعوبة وثقال يف النطق من 
ا ملمحي االنفجار   . 2"األصوات ذات املالمح املقابلة هلا، ونعين 

  :     قانون االقتصاد والتسهيل اللغوي*
ن التسهيل من القوانني الصوتية اليت تتبعها البالغيون تبعا ملنهج اللغويني قبلهم، فبحثوا يعّد قانو 

يف املستعمل واملهمل يف كالم العرب، ووضعوا شروطا عديدة ألجل التخلص من كل لفظ مستثقل 
اد الدرس اللساين احلديث على ذلك  -على النطق ومستهجن على السمع قانون "ويصطلح روّ

، ألجل حتقيق التالؤم داخل النص ومن خالل هذه احملافظة 3-كما حّدده سوسيري" دىناجلهد األ
تتحقق مبادئ االعتدال واالنسجام والتناسب، ومن أهم إشارات الدارسني هلذا املوضوع ما ذكره 

يف األكثر  -على ما قدمته–ووقوع املهمل من هذه اللغة "ابن سنان حول ذلك حيث أّكد على أن 
ا لضرب من التقارب يف احلروف، فال يكاد جييء يف كالم  من اّطراح األبنية اليت يصعب النطق 

العرب ثالثة أحرف من جنس واحد يف كلمة واحدة حلزونة ذلك على ألسنتهم، وقد روي أن اخلليل 
                                                             

.123اية القرن اخلامس اهلجري، ص  عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  1  
.123، ص املرجع نفسه   2  
.57، 56، ص -قراءة يف وظيفة التداخل املعريف–مشتاق عباس معن، أساسيات الفكر الصويت عند البالغيني ينظر،   3  
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، وجاء رّد اخلفاجي للفظة بعد 1"اهلعخع وأنكرنا تأليفها: مسعنا كلمة شنعاء هي: بن أمحد قال
، فأسقطت )اهلغجع، واهلعخع: (ها مبا مسع من بعض األعراب ورّدته العرب إذ الوارد بنيتان مهامقابلت

د يف البنية  األوىل واستثقلت الثانية وخالفت الفصاحة ومن أسباب تأكيد البالغيني على هذا الرّ
  :2الثانية
ملتعلقة مبسألة السعي وراء حتقيق مبدأ االعتدال واالقتصاد داخل النص خاصة يف القضايا ا/أ

  .الصوت كالتكرار والسجع واجلناس وغريها
  .رفض مبدأ التنافر يف الكالم، وعّده منافيا للفصاحة بسبب اجلهد والثقل احلاصل فيه/ب

جند أن هذه البنية تتألف من أربعة صوامت ) "اهلعخع(وإذا ما حاولنا تفسري أسباب ثقل لفظة 
نة لبنية هذه الكلمة يف ملمح خمرجي واحد هو امللمح وحركتني، وتشرتك الصوامت األربعة املكو 

، فاللفظة متدرجة صوتيا حنو العلو املخرجي فاهلاء خمرج 3"احللقي حسب التصنيف الصويت القدمي
حنجري يعلو خمرج العني احللقي، مث يعلوها خمرج اخلاء الطبقي، كما اجتمعت يف هذا اللفظ أسباب 

  :أخرى للرفض هي
حيث ): حلقي-طبقي-حلقي-حنجري(صوات حلد التداخل واالستثقال تقارب خمارج األ*

 vowelاجتمع صوت العني احللقي وصوت اخلاء الطبقي متجاورين دون أن تفصل بينهما حركة "
ما جمتمعني، وخاصة أن املخرج احللقي، واملخرج الطبقي خمرجان  ختفف من حّدة ثقل النطق 

    .4"للهويمتجاوران ال يفصل بينهما سوى املخرج ا
  .تكرار حرف العني مرتني*
ذه البنية أن املكونات الصوتية "طبيعة احلركات الصوتية يف اللفظة * وزاد من صعوبة النطق 

احلركية اليت جاءت تالية للصوامت املؤلفة هلا، جاءت من نوع واحد هو حركة الضمة القصرية، 

                                                             
تركتها ترعى اهلغجع،  وقيل إن أعرابيا سئل عن ناقته، فقال: "، وقال يف تتمة املقولة 80، 79ابن سنان، سر الفصاحة، ص  

اخلعخع، وهذا أقرب إىل تأليفهم، ألن : نعرف: فلما كشف عن ذلك وسئل عن الثقات من العلماء عنه أنكروه ودفعوه، وقالوا
الذي فيه حرفان حسب، وحروف احللق خاصة مما قل تأليفهم هلا من غري فصل بينها، كل ذلك اعتمادا للخفة وجتنبا للثقل يف 

.80ص  ،"النطق 1  
.57، ص -قراءة يف وظيفة التداخل املعريف–ينظر، مشتاق عباس معن، أساسيات الفكر الصويت عند البالغيني   2  

اية القرن اخلامس اهلجري، ص  .123عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   3  
.123ص  املرجع نفسه،  4  
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خلفية، ضيقة، طبقية، جمهورة، مستديرة،  فهي حركة: وتتسم هذه احلركة باملالمح الصوتية اآلتية
ر مجهور اللغويني   1"وتعد هذه احلركة أثقل احلركات كما قرّ

ه الدرس الصويت  وعلى الرغم من كون الشاهد متواترا يف كتب اللغة والبالغة كثريا إال أن ما أقرّ
الصوتية لألسباب  احلديث يثبت صحة التوجه الذي قال به األولون عندما رفضوا التقارب بني بنياته

جاء اثنان من الصوامت األربعة املكونة لبنية هذه الكلمة متسمني مبلمحي "اليت ذكرناها إذ 
اهلاء واخلاء، ويقرر الدرس الصويت احلديث أن النطق : االحتكاك واهلمس، وهذان الصوتان مها

ت املالمح املقابلة باألصوات االحتكاكية واملهموسة أكثر صعوبة وثقال يف النطق من األصوات ذا
ا ملمحي االنفجار   .2"هلا، ونعين 

وغريها وارد لألسباب اليت ذكرها الدارسون ) اهلعخع(وعلى ذلك فانتفاء الفصاحة يف لفظة 
ا وقرب خمارجها من  قدميا وحديثا والرفض هلا وارد مرتاوح بني اخلفة والشدة حسب اللفظة وأصوا

ني بناها الصوتية، وخيتم اخلفاجي احلديث عن هذا الشاهد بعضها البعض نظرا للتنافر احلاصل ب
فاألول تأليف احلروف : وقد قّسم تأليف احلروف ثالثة أقسام: "بتبين أسس واضحة لفصاحته فقال

املتباعدة، وهو األحسن املختار، والثاين تضعيف هذا احلرف نفسه، وهو يلي هذا القسم يف 
رة، وهو إما قليل يف كالمهم، أو منبوذ رأسا ملا قّدمناه، احلسن، والثالث تأليف احلروف املتجاو 

والشاهد على ما ذكرناه احلّس، فإن الكلفة يف تأليف املتجاور ظاهرة، جيدها اإلنسان يف نفسه 
لفظ سر "، وتنبغي اإلشارة إىل أن اخلفاجي متأثر يف هذا السياق مبا أورده ابن جين يف 3"حال التّ

إشارة واضحة إىل اعتماد درس اخلفاجي على اجلوانب -أيضا–ا الكالم ، ويف هذ 4"صناعة اإلعراب
الشفاهية السمعية يف العملية التواصلية يف مقابل اجلوانب الكتابية اليت حتضر يف درس عبد القاهر 

  .اجلرجاين، وسنأيت للحديث عن هذا يف موضع الحق من هذا الفصل
  
  
  

                                                             
اية القرن اخلامس اهلجري، عالية حممود حسن ياسني، الد ا  .124ص رس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  1  
.123املرجع نفسه، ص   2  
.80ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.816ينظر، ابن جين، سر صناعة اإلعراب، اجلزء الثاين،  ص   4  
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  :االنسجام الصوتي وأثره على السمع: ثانيا
بعد حديثه عن قضية تباعد املخارج وحسن " سر الفصاحة"ن الشواهد اليت مل تغب يف م

االختيار والتأليف فكرة االنسجام الصويت فحىت تكون الكلمة فصيحة البد أن تكون سهلة املخارج 
خفيفة على الللسان متوافقة األصوات يف اللفظ والرتكيب، وبذلك تكون مقبولة املعىن حسنة على 

يف اللبنية اللفظية ونعين به انسجام املقاطه " النغم"لذلك نرى ابن سنان مشددا على مبدأ  السمع،
أن جتد لتأليف : "الصوتية وتواليها وفق نظام خاص ألفته اآلذان، ويدركه السامع بسهولة، يقول

أنك اللفظة يف السمع حسنا ومزية على غريها وإن تساويا يف التأليف من احلروف املتباعدة، كما 
جتد لبعض النغم واأللوان حسنا يتصور يف النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غريه مما هو من 

، ومن األمثلة اليت ساقها اخلفاجي املناسبة الصوتية بني 1"جنسه، كلّ ذلك لوجه يقع التأليف عليه
ذيب اسم ال: فإن السامع جيد لقوهلم"ب اليت يتقبلها السامع يف عدة مواضع من التأليف –ذ –ع  ُ ع

موضع، وعذيبة اسم امرأة، وعْذب وعذاب وَعَذب وعذبات، ما ال جيده فيما يقارب هذه األلفاظ 
يف التأليف وليس بسبب ذلك بعد احلروف يف املخارج فقط ولكنه تأليف خمصوص مع البعد ولو 

رب من قدمت الذال أو الباء مل جتد احلسن علىا الصفة األوىل يف تقدمي العني على الذال، لض
، فالتتابع الصويت احلاصل يف بنية الكلمة جعل اللسان 2"التأليف يف النّغم يفسده التقدمي والتأخري

ذلك أن تتابع أصوات العني فالذال فالباء على هذا "منسابا يف نطقه، واألذن مرتاحة لسماعها 
الصويت أداء  النسق اخلطي داخل هذه البنية، وما شاكلها من بىن مشتقة منها، يتسم باجلمال

واجلمال السمعي تلقيا، ولكننا إذا ما قمنا بإجراء تغيريات على هذا التتابع الصويت، فإن عنصري 
ذعب، أو ذبع، أو عبذ، أو بعذ : فقولنا(...) اجلمال النطقي والسمعي يتعرضان معا إىل الضعف 

يف السمع، وذلك على ال حيقق كما يرى ابن سنان اجلمال املنشود للفظة أداء يف النطق وتلقيا 
  .   3"الرغم من التباعد املخرجي املقبول بني املكونات الصوتية هلذه البىن اللفظية

وليس خيفى على أحد من السامعني أن : "ويتابع اخلفاجي ضرب األمثلة على ذلك كقوله 
تسمية الغصن غضنا أو فننا، أحسن من تسميته عسلوجا، وأن أغصان البان أحسن من عساليج 

                                                             
.86ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.87، 86، ص ملصدر نفسها  2  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص  عالية حممود  .127حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   3  
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، وليس هلذا الشرط الصويت الثاين عالقة بالشرط األول، والدليل على ذلك أن اللفظة قد 1"لشوحطا
تكون متباعدة املخارج وعلى الرغم من ذلك يستثقلها السمع لغياب التناسب الصويت بني البنيات،  

  .صرفية كاالشتقاق والقلب  وغريها كما تتحكم يف هذا الشرط عدة قضايا
بني فكرة تباعد املخارج واستحسان الكلمة مسعا، وهو أمر عارضه فيه ابن  لقد ربط اخلفاجي

الحقا عندما جعل حسن اللفظة قاصرا على تقبل السامع هلا، واحلقيقة أن ما ) ه637(األثري 
يصفه ابن األثري ال يتعارض مع طرح اخلفاجي بل هو نتيجة حتمية له، ولوال تباعد خمارج األصوات 

، واألرجح أن  2ظية الواحدة ملا وجدت الكلمة أثرا مسعيا متقبال من طرف السامعداخل البنية اللف
كال العاملني يركز على املنحى الشفاهي للخطاب يف مقابل ما يتابعه اجلرجاين من مناح كتابية 
تتشكل يف نظرية النظم، وما مقاربة ابن سنان الصورة يف األصوات املتقاربة باأللوان إال تأكيد على 

التمثيل بني املسموع واملرئي ما ينتهجه ابن سنان من منحى شفاهي يف مقابل "؛ حيث يثبت ذلك
وإن كان درس اخلفاجي حقيقة  3"الكتابية اليت تقرتب من التعامل البصري، وأثره النفسي يف األشياء

  .ال يهمل عامل الكتابة ولو تغلب العنصر الشفاهي عليها
ق يف اجلانب اإلفر  ادي أما فيما خيص شواهد حدوث االنسجام الصويت على هذا فيما يتعّل

  :4مستوى الرتكيب فأمثلة ذلك كثرية عند اخلفاجي خنتار منها بيتني للمتنيب
ُ *** إذا سارت األحداج فوق نباته  - 1  .تفاوح مسك الغانيات ورنده
 .كرمي اجلِرشيّ شريف النّسب*** مبارك االسم أغر اللقب   - 2

فإن تفاوح كلمة غاية يف : "من البيت األول واستحسنها فقال) تفاوح(فتقبل ابن سنان لفظة 
ا على هذا املثال ، وعاب على الشاعر توظيف 5"احلسن، وقد قيل إن أبا الّطيب أول من نطق 

–فقد أرجع السبب يف تفضيله "يف البيت الثاين فقط ألجل إقامة الوزن والقافية ) اجلرشيّ (لفظة 
من ارتياح  -وأداء الالفظ–ملا ترتكه يف أذن السامع ) تفاوح(مال لفظة البيت األول إىل استع -نقديا

يعود إىل تشكيلها الصويت والصريف من حيث خمارج احلروف وترتيبها، زكان هذا السبب املتعلق 

                                                             
.87، 86ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.336، 335ينظر، خمتار بولعراوي، جدلية اللفظ واملعىن يف الرتاث النقدي العريب، ص   2  
.8ص  ،-دالئل اإلعجازدراسة يف كتايب سر الفصاحة و –فاهية والكتابية فائز هاتو عزيز الشرع، ، البالغة العربية بني الش   3  
.87ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
.87، ص ملصدر نفسها  5  
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اليت حتول بنيتها ) اجلِرشيّ (باملنحى الشفاهي يف النظر إىل التعبري موجها لرفض استعمال لفظة 
دون قبوهلا يف البيت، بصرف النظر عن موقعها يف الرتكيب وخصوصية إيرادها،  الصوتية والصرفية

   1"داللة ومقاما لدى الشاعر واملقصود باملدح فضال عن املتلقي املقصود والعام
  :التكرار والتماثل الصوتي في البنى اإلفرادية والتركيبية  : ثالثا

ختلفة وحبث سبل اجتماعها وتشّكل دف املمارسة اللغوية إىل النظر يف بىن النص امل
ا، فراعت مبدأ التناسب الشكلي والصويت والداليل فيها؛ ألن حتققه داخل عناصر النص  مكونا
يعرب عن مكون أسلويب يظهر خاصة مع ظاهرة التكرار اليت أوالها ابن سنان من العناية دورا كبريا، 

اعية ويسهم يف حتسني األداء وإظهار مواطن فبه حيقق املتكلم يف نصه وجها من وجوه البنية اإليق
اجلمال شرط أن ال يكون خمال باملعىن وال مفسدا له، وهو األمر الذي شّدد اخلفاجي على رفضه يف  

  .كثري من مواضع الكالم العريب شعره ونثره
فالتكرار مبحث أسلويب يبدي أحوال التناسب وحسن التأليف الصويت والشكلي والداليل يف 

، وعلى الرغم من كونه كذلك إال أنه  الكلمة كمبدأ أسلويب قائم على "الواحدة إفراداً وتركيبًا
، وقد صرح ابن سنان بأن املبالغة يف تكثيف البنية الصوتية سواء تقاربت خمارجها أم 2"االعتدال

تباعدت يسحب مسة الفصاحة منها، فيمّجها السامع ويستثقلها الناطق ويشكل التداخل الصويت 
  .ها خروجًا عن الفصاحة فينتفي فيها عنصر السبك وجودة التأليففي

ولإلشارة فإنه مل تغب على اخلفاجي أدوار الظاهرة يف التأسيس لعنصري الربط والسبك داخل 
ا الشواهد اإلفرادية فقد درسها اخلفاجي  البناء النصي وسنوضح ذلك يف شواهد الدراسة، فأمّ

ة وكان تركيزه منصبا على جتنب املقياس األول الذي خّصصه شرطا حاضرة على مستوى البين الرتكيبي
وبيانه أن جيتنب النّاظم تكرر احلروف : "، يقول)تباعد املخارج الصوتية(لفصاحته ونعين بذلك 

املتقاربة يف التأليف كما أمرناه بتجنب ذلك يف اللفظة الواحدة بل هذا يف التأليف أقبح، وذلك أن 
يستمر فيها من تكرار احلرف الواحد أو تقارب احلرف مثل ما يستمر يف الكالم اللفظة املفردة ال 

  3"املؤلف إذا طال واتّسع
                                                             

.8، ص -دراسة يف كتايب سر الفصاحة ودالئل اإلعجاز–فائز هاتو عزيز الشرع، ، البالغة العربية بني الشفاهية والكتابية   1  
، ص -رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث–لتفكري األسلويب سامي حممد عبابنة، ا 

278.  2  
.116ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
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  :1ومن األمثلة اليت ضربت على هذه القضية يف بنيتها الرتكيبية قول الشاعر
ا نكون ولكن ذاك مل يكن*** لو كنت كنت كتمت احلّب كنت كما    .كنّ

، فأنكر على 2"اج إىل دليل على قبحه للتكرار أكثر من مساعهوليس حيت: "يقول يف هذا التكرار
ووّظف معه األصوات ) ست مرات(الشاعر حشد التكرار الذي فيه مبالغة؛ حيث كرر الفعل كان 

  ).لو، مل(، وتكرار صويت الالم يف قوله )كتمت، لكن، كما(نفسها بتوظيفه أللفاظ 
  :3ومما عابه من تكرار يف أقوال الشعراء قوهلم

  وليس قرب قرب حرب قرب ***      وقرب حرب مبكان قفر     
ل  وقد اختلفت األسباب يف رد هذا البيت واستثقال نطقه وغموض معناه، فأما ابن سنان فعّل

فمبين من حروف متقاربة ومكررة وهلذا يثقل النطق به حىت (...) فأما قول اآلخر : "ذلك بقوله
م بإنشاده ثالث مرات من غري غلط وال يزعم بعض الناس أنه من شعر اجلّن،  وخيترب املتكّل

قرب، : (5وتواردت أصوات القاف والباء يف كلمتني: ، فقد تكررت األصوات والكلمات4"توقف
  ).قرب

أما يف الدراسات الصوتية فريجعون أسباب ثقل البيت إىل أنه يتأّلف من تسع وحدات صرفية 
 –حرب  –قرب  –قرب  –ليس  –قفر  –مكان  –حرب  –قرب : هي " مورفيمات حرة أساسية"

ة التّسعة من عشرة صوامت فقط هي  –م –ح –ر  –ب  -ق: قرب، وتتألف هذه املورفيمات احلرّ
الواو الواردة يف البيت مرتني، والياء الواردة فيه مرة : س، ونصف احلركة ومها–ل –ف –ن –ك 

والكسرة والضمة، والفتحة الطويلة يف كلمة الفتحة : واحد فقط، إضافة إىل احلركات القصرية الثالث
  :، وسنوضح شدة التداخل الصويت يف اجلدول اآليت6"مكان"

  
  

                                                             
.116، ص ابن سنان، سر الفصاحة  1  
.116املصدر نفسه، ص   2  
.116، ص ملصدر نفسها  3  
.117، 116ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص ينظر، عالية حمم  191ود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  5  
.191ينظر، املرجع نفسه، ص   6  
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  قرب  قفر  الكلمة
)3(  

حر   قرب
  الصوت  

  /  ق  ق  ق  مرات 5): هلوي انفجاري شديد مهموس(القاف 
لثوي مكرر متوسط بني الشدة والرخاوة جمهور مفخم (الراء 

  مرات 7): ومرقق
  ر  ر  ر  ر

  ب  ب  ب  /  مرات 7): شفوي انفجاري شديد جمهور مرقق(الباء 
  /  /  /  ف  مرة 1): أسناين شفوي احتكاكي رخو مهموس مرقق(الفاء 
  ح  /  /  /  مرة 1): حلقي احتكاكي رخو مهموس مرقق(احلاء 

ر سبع  را وجمهورا ومفخما يف بعض مواضع البيت وكرّ وحبسب اجلدول يظهر الراء صوتا مكرّ
ا الباء فهي صوت انفجاري شديد جمهور حضر أيضا بنسبة سبع مرات يف البيت، بينما مرات، أم

موعة، ويشكل حضور صويت الفاء  ميثل صوت القاف املتواتر مخس مرات الصوت األقوى يف ا
واحلاء ختفيفا من احلدة الصوتية يف اإليقاع، ومع تتابع اإلضافات يف الشطر الثاين تظهر مزامحات 

  .نفسية يف مقابل الرتتيب التناسيب الصائبالشاعر ال
ه يتخذ عدة مواقف من قضية  ا نلحظ أّن ومع تتبع الشواهد اليت أوردها اخلفاجي على كثر
التكرار فنراه مثبتًا هلا يف بعض املواضع ورادا هلا يف مواضع أخرى رابطاً  ذلك بالسياق واملعىن تارًة 

تدويرها يف أشعارهم تارًة أخرى، ومن األمثلة اليت يعلقها باملعىن وبتعلق الشعراء ببعض البىن اللفظية و 
  : 1قول الشاعر

  . وقد سرن مخسًا واتألّب بنا جنُد ***     هندأالَ طرقتنا بعدما هجعوا 
ا  هندأالَ حبذا  ا النأي والبعُد ***      هندوأرض    . وهند أتى من دو

ل ابن سنان على قبول التكرار يف البيت خ رها الشاعر أربع ) هند(اصة مع لفظة وعّل اليت كرّ
مرات ثالثة منها يف بيت واحد بأّن املعىن ازدحم يف ذهن الشاعر ومل يستقم له إال بذلك التكرار، 

لّفظ بامسها حالوة، فلم ير من : "يقول ه هلذه املرأة مل ير تكرير امسها عيبا، وألنه جيد للتّ ّ من حب
  .2"ذراالعتذار للتكرير إّال هذا الع

                                                             
.121ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.121، ص ملصدر نفسها  2  
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  : وميكن حصر أسباب حسن التكرار يف البيت فيما يلي 
 .تعبرياً عن املعاين النفسية" هند"حاجة قصد املتكلم إىل تكرار لفظة  - 1
 لثوي(، النون )مرققمهموس  رخوحنجري احتكاكي (اهلاء : تكررت لفظة هند أربع مرات - 2

" شديد"انفجاري  لثويسناين أ(، الدال)صامت أغن مرقق جمهور والرخاوةأنفي متوسط بني الشدة 
 ).مفخم جمهور

 ).دبع/د، هندجن/دهن: (حضور ظاهر التصريع يف كال البيتني - 3
ٌد    : توحيد القافية بني الشطرين - 4 ُد    --- َجنْ عْ ُ  .بـ

                                /0/0   ---   /0/0 
دٌ  - 5  .اجلناس الّصويت بني لفظيت ِهنٌْد وَجنْ
 ).ست مرات واحد منها مضعّف(يت تكرار حرف الباء يف الب - 6
 .يف كال البيتني، والعطف بالواو يف كال الشطرين) أال(استخدام حرف االستفتاح  - 7
ا: (استخدام الصائت الطويل يف  - 8 ا، أتى، دو  )طرقتنا، بعدما، هجعوا، 

ويستمر اخلفاجي يف تعليل ظاهرة التكرار الصويت واللفظي وتقبلها إن كانت موافقة للمعىن 
  : 1ذي يريده مستعمل اخلطاب كما حيضر ذلك يف قول الشاعرال

  تشابه مولود كرمي ووالد ***     وأنت أبو اهليجا بن محدان يا ابنه     
  وحارث لقمان ولقمان راشد***     ومحدان محدون ومحدون حارث    

ذلك فمقاصد املتكلم موجهة لتوضيح نسب املذكورين وهذا أمر يصعب جتنب التكرار فيه ل
ذا التكرار عن حدود الفصاحة  وقد . ألن املعىن املقصود ال يتم إىل به"يقرر عدم خروج األبيات 

اتفق له أن ذكر أجداد املمدوح على نسق واحد من غري حشو وال تكلف، ألن أبا اهليجاء هو 
مل يرد إّال عبد اهللا بن محدان بن محدون بن احلارث بن لقمان بن راشد، ولو ورد هذا الكالم نثراً 

                                                             
.120ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
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ل األمر فيه، وكان البيت مرضيًا  ا عرض يف هذا التكرار معىن ال يتم إال به سهُ على هذه الصفة، فلمّ
رى   . 1"غري مكروه، وعلى هذا جيب أن حيمل كل تكرار جيري هذا ا

ومن أبلغ مواضع التمثيل اليت ارتضاها ابن سنان وأعرب فيها عن رأيه يف حسن توظيف التكرار 
ملواضع اليت يرتبط فيها ذلك مبقاصد املتكلم فمىت كان معىن كالمه مبنيًا عليه وال يتم إال به  هي ا

وهذا حّد جيب أن تراعيه يف التكرار فمىت وجدت املعىن عليه وال "كان مقبوالً شرط تباعد املخارج 
  .2"عةيتم إّال به مل حتكم بقبحه وما خالف ذلك قضيت عليه باالطراح و نسبته بسوء الصنا

ومما يتعلق بقضية التكرار اليت ختل بأساليب الفصاحة حسب ابن سنان تكرار حروف املعاين 
فأنكرها ملبالغة الشعراء ) حروف الرباطات( -نقالً عن قدامة بن جعفر-اليت اصطلح عليها 

ا على املعىن املوجو  ا أو للداللة  د يف والكتّاب يف توظيفها، فتجاوزوا بذلك حّد ربط الكالم 
واحلروف اليت تربط بعض الكالم ببعض وتدل على معىن يف "غريها خاصة إذا اجتمعت بغري فصل 

ا جنس  -كما يقول النحويون-غريها  رها يف الكالم وإن اختلفت ألفاظها، وذلك أل يقبح تكرّ
ع واحد ومشرتكة يف املعىن وإن متيزت فائدة بعضها من بعض، ومما يسهل األمر فيها قليالً وقو 

  .3"الفصل بينها بكلمة من غريها
  : وميثل لذلك بقول املتنيب 

ُمام وأنت أنت أنتقبيل     .4منهم      وجدك بشر امللك اهل
  : فمن أسباب رفض التكرار 

 ). وأنت، وجدك(العطف بالواو يف قوله  - 1
 .تكرار الضمري املنفصل ثالث مرات متتالية يف شطر واحد - 2
فقد جاء يف توجيه اإلعراب يف شرح الديوان "املعىن  تأخري حرف العطف سبب يف التباس - 3

قامت هند : ونظريه قامت زيد وهند، أي: أّخر حرف العطف، وهو قبيح جدا، قال أبو الفتح"
ل ما بعد قبيل وصفًا له ولو مل ينو تقدمي بعضه، وفيه قبح: وزيد، قال وقال . وجيوز أن يكون جعْ

                                                             
.120ص ابن سنان، سر الفصاحة،   1  
.124ص ،ملصدر نفسها  2  
.122، ص نفسه املصدر  3  
.122نفسه، ص  املصدر  4  
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قبيل أنت : يقول: تسبًا إليهم، فال تقدمي فيه واملعىنأنت من: أنت يف موضع احلال، أي: اخلطيب
 ، على شرف قدرك أنت منه، وأنت أنت، وإذا كنت منهم وجّدك بشر كفاهم بذلك فخراً وشرفًا

 .1"فهم يفخرون بك وبأبيك

  ) أنت منتسبًا أنت منتسبًا إليهم ( حال : ، قبيل ) أنت أنت ( صفة : قبيل 
ط مبقاصد املتكلم اليت تظهر على مستوى اخلطاب وتتجلى يف وعليه فإن التكرار اللفظي مرتب

ظواهر التالئم أو التنافر الصويت، أو يف قضايا التقدمي والتأخري شرط اشتماله على عناصر التناسب 
  .اليت تتبّدى بعد عملييت االختيار والتوزيع داخل الرتكيب النصي

لكالم فاشرتطوا خلوصه منه ويدخل هذا التصنيف ضمن ما وصفه املتأخرون بفصاحة ا
  .ألسباب كاملبالغة يف تتابع اإلضافات والتكرارات داخل البيت الواحد

  :فالتكرار عند ابن سنان ثالثة أصناف  
 .صنف مرفوض لشدة تقارب املخارج وحدوث التنافر والثقل - 1
 .صنف متالئم صوتيًا مفسد للمعىن  - 2
 .لفاظ اخلاصة لدى الشعراءصنف متعلق حبروف املعاين املكررة يف البيت وباأل - 3

إن متابعة املتكلم هلذه الظاهرة وإيرادها يف كالمه مرتبط بالوظيفة اإلقناعية احلاضرة يف النص 
مثل الكشف و التأكيد والتقرير واإلثبات واإلفهام ، ويتحكم املتكلم يف البنيات التكرارية داخل 

ل اجلوانب التداولية واخلطابية حسب طريق   ته صوتيًا أوالنص مبا يفعّ
، ومن الشواهد اليت قبل ابن سنان أسلوب التكرار فيها قول املتنيب    :2لفظيًا

  .ولو اهلوى مل تكن يل دموع*** ولوال دموعي كتمت اهلوى 
وذلك أن املعىن مبين عليه، ومقصور على إعادة (...) فليس من التكرار املكروه : "يقول معّلال

اعيه يف التكرار، فمىت وجدت املعىن عليه، وال يتمّ إّال به مل حتكم وهذا حّد جيب أن تر . اللفظ بعينه

                                                             
.143ص م، 2003، 1دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ط عبد الواحد شعالن، وتعليق حتقيق ابن سنان، سر الفصاحة،   1  
.124، ص ملصدر نفسها  2  
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، وعلى الرغم من تكراره 1"بقبحه، وما خالف ذلك قضيت عليه باالطراح، ونسبته إىل سوء الصناعة
، إضافة إىل التقارب الصويت بني لفظيت )مرتني(مرتني، والدموع ) لوال(مرتني، و) اهلوى(للفظة 

  . أصوات الكاف والنون والالم، وبني)كتمت، تكن(
وبناء على ما ذكر ميكن االستخالص بأن فكرة التناسب الصويت عند ابن سنان متعلقة ببعد 

ا هو املقياس املوضوعي الوحيد القادر على حتديد "املخارج وعدم تكرار األصوات وأن  متاثل صفا
ى بقدر كبري من الدقة كما صفة التناسب يف املظهر اللفظي لألسلوب، وهو مقياس لساين حيظ

  .2"قدمه ابن سنان

  :ألبعاد الشفاهية لفصاحة الخفاجيا: رابعا
لعل املتأمل يف مؤلفات البالغة العربية يلحظ أن حبثها يف طرق األداء النصي وسبل النجاعة  

 فيه من خالل حتديد شروط الفصاحة والبالغة يف الكالم تسري يف اجتاهني بارزين مها الشفاهية يف
من املعتنني بالشفاهية يف ض "الفصاحة سر"، ويصنف ابن سنان اخلفاجي يف كتابه 3مقابل الكتابية

تفكريه البالغي وهو ما يظهر يف توجيه عنايته وتركيزه يف معاجلته لشروط الفصاحة يف األلفاظ املفردة 
التناسب واملالءمة واملؤلفة إىل األلفاظ واملكون الصويت بكل ما يضمه من قضايا السجع واجلناس و 

وحبثه يف أوصاف ما يناسب منها يف  ،والتوازنات الصوتية واإليقاع الناتج عن التكرار وغريها
  .االستعمال واألداء الفين وما ال يناسب

على اجلوانب  - يف أغلبها–ألجل ذلك جاءت شروط الفصاحة عند ابن سنان وتأّسست 
، يف 4"منها من أداء نصيّ أو معاجلة بالغية نقديةفيما يشرتط ض(...) بوصفها مفهوما "الشفاهية 

  .مقابل درس اجلرجاين الذي يستحضر األبعاد الكتابية النصية

                                                             
.124، ص ابن سنان، سر الفصاحة  1  
   .281، 280، صبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديثة معاصرة يف الرتاث النقدي والرؤي ،سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب 2
الشفاهية يف البالغة العربية طريقة من طرق األداء النص  تركز على املكون الصويت بكل ما حيويه من عناصر ، وهي تقوم يف مقابل  3

كيب وأمهية العالقات اليت جتمع املفردات يف نظم حمكم النسج ، ولعل الكتابية اليت تتجاوز األصوات واأللفاظ املفردة لرتكز على الرتا 
البالغة العربية بني : فائز هاتو عزيز الشرع: ينظر لالستزادة والتوضيح . اهم من ميثلها هو  عبد القاهر اجلرجاين يف نظريته للنظم 

   .ما بعدمهاو  5-2، ص اإلعجاز الشفاهية والكتابية دراسة يف كتايب سر الفصاحة ودالئل
   .2، ص -دراسة يف كتايب سر الفصاحة ودالئل اإلعجاز–فائز هاتو عزيز الشرع، البالغة العربية بني الشفاهية والكتابية   4 
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ذا بعد لغوي تواصلي ميّهد  - يف حّد ذاته–إن تركيز ابن سنان على املكون الصويت يعّد 
ا إىل عهد اللغة إىل فصاحتها، كما هي أيضا إشارة  إىل الفرق الواضح لتأسيس نّصي وهو األقرب منّ

ال جدال يف كون الشعر "يف حضور األصوات بني اخلطابني الشعري والنثري يف السياقات اللغوية إذ 
والنثر يستعمالن نفس الفونيمات داخل نسق لغوي خاص بلغة معينة، ولكن استعمال نفس 

هذا األساس  وعلى. 1"الفونيمات ال يعين استعمال نفس اخلصائص الصوتية والنربات والتلوينات
تظهر املكونات الصوتية يف فصاحة اخلفاجي مادة للرسالة اللغوية يف صورها السمعية والذهنية 
والصوتية، وال يعين هذا غياب املكون الكتايب يف درس اخلفاجي، بل إن العمل النصي البالغي مع 

س لغوي لتكامل اخلطابات ينطلق من الكتابية للوقوف على الشفاهية منها، وحضور الثانية مؤس
  .2العملية اخلطابية بالثانية

 :التناسب والمناسبة في سر الفصاحة: خامسا
حيتل مصطلح التناسب موقعه يف وصف اخلفاجي إذ خيصصه للحديث عن القضايا البديعية 

حالة من التناغم بني العناصر، تضم "ذات العالقة باجلوانب الصوتية، وهو على حّد وصف احملدثني 
املتباين وتوقع التشابه بني ما يبدو خمتلفا ألول وهلة، فقد تقع املناسبة بني العناصر ال من املؤتلف و 

فهو االتساق ) التالؤم(أما ، 3"جهة التشابه والتماثل، بل بل يتحقق من جهة املخالفة والتضاد
الصويت احلاصل عن جتاور األصوات واحلروف وتأليف الكلمات، بينما يشمل التناسب عنده 

اسب شرط احة الكالم عمومًا خاصة بعد تناسب املعطيات اللفظية، لذلك ميكن القول بأن التنفص
  : يف الفصاحة يشمل مستويني

                                                             
   .128م، ص 1991، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط)مدخل لتحليل ظاهرايت(حممد املاكري، الشكل واخلطاب   1  
من السمع إىل الذهن هو الوسيلة املثلى للتفاعل مع هذا النوع من األداء التعبريي، وبتجاوز الوظيفة التداولية وعليه يكون االنتقال ".. 

للتواصل اللغوي يف بعده االجتماعي املباشر، فإن وسائل أدائية لغوية متعددة تدخل يف تشكيل البعد اجلمايل الشفاهي كاالتفاقات 
و ما ميكن أن حيقق باجلناس والسجع والقافية والروي والفاصلة واإليقاع الناتج عن التكرار وتوازن الصوتية واالختالفات املتوازنة، وه

م يف هذا النوع من األد ا البالغة العربية يف هذا اخلصوص، ولكن أهم ما ميكن أن يقدمه املتكّل اء الرتاكيب وغريها من الظواهر اليت رصد
ا، والسيما  م  يف اجلانب الداليل، إذ تعمل التغريات الصوتية خباصة، فضال عن قدرة التعبريات الصوتية على منح هو الطريقة اليت يتكّل

ا من وظائف تضفي نوعا من االنسجام  الكالم داللة تضاف إىل داللته الناجتة عن رصف كلماته بطريقة خاصةى، وما تؤديه أصوا
، فائز هاتو عزيز الشرع، البالغة العربية بني الشفاهية والكتابية "ية، أي الكلمةاملفضي إىل املغزى، ضمن إبداع لفظي قوامه املادة الصوت

   2 .3، ص -دراسة يف كتايب سر الفصاحة ودالئل اإلعجاز–
.276، ص -رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث–سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب   3  
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 .املناسبة بني اللفظني من طريق الصيغة - 1
 .املناسبة من طريق املعىن - 2

وجتدر اإلشارة إىل أن اخلفاجي اكتفى باإلشارة إىل أن للتناسب من طريق الصيغة تأثريه يف 
لفصاحة، فعرض القضايا الصوتية ذات العالقة بالتأليف اللفظي ، واليت تتأسس مبانيها على ا

فمقياس التناسب الصويت هو "تشاكالت صوتية وداللية تفضي إىل حتقيق شروط صوتية للفصاحة 
سهولة النطق وسالسة البنية اللفظية، وهذا حيصل من خالل جمموعة إجراءات يصار إليها لقصد 

األلفاظ يف السمع وتسحتسني ا ا ، ولعل أمهها عدم تكرار احلروف أو تقارب صفاهيل النطق 
، وقد شكل علم الفصاحة طرحًا هاماً  على صعيد التنظري وخمارجها يف الكلمة أو يف النص

  . 1"خاصة لدى ابن سنانهلذا املبدأ والتطبيق 
  :عن طريق الصيغة تناسب األلفاظ- 2

ناسب تلك الظواهر اليت تتعلق بالبنية الصوتية يف العناصر اللفظية اليت ويشمل هذا النوع من الت
ميثلها السجع واجلناس واإليقاع والوزن وغريها، مما حيقق التالؤم واالنسجام الصويت يف بنية اللفظ، 
وقد كان اخلفاجي واعيا خلصيصة هذه الظواهر بالبين اللفظية فأوردها يف السياق ذاته، كل هذا يف 

  .ل النوع الثاين من التناسب الذي خيتص مبواضيع املعاين كالطباق واملقابلةمقاب
  :2وتتضح رؤية اخلفاجي البالغية يف تصوير هذه املناسبة على زاويتني

صويت يتبني هيئة تأليف األصوات وحدوث االنسجام بينها لتحقيق االنسجام العام، : األول
  .عية اللفظية على األغلبويشمل التناسيب الصويت كل املوازنات البدي

داليل يتعلق بوصف قضايا اللفظ ذات الربط باملعىن لتتحدد بعناصر االختالف رؤى : والثاين
  .االئتالف النصي السياقي

  
  
  

                                                             
   .278 ، صرؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث –ابنة، التفكري األسلويب سامي حممد عب 1 

.31، 30، 29ينظر، حممد العمري، املوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية واملمارسة الشعرية، ص   2  
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  : التناسب الصويت يف ظاهرة السجع عند ابن سنان - 2
تتطلبه  يعّد السجع من القضايا اللغوية اليت وجدت حضورا يف كالم شعره ونثره، ربطا مبا

سياقات اخلطاب ومعانيه، فيأيت لتحقيق أغراض مجالية يقصدها منشئ اخلطاب يف نثره دومنا تكّلف 
أو جتاوز، وال ختفى وظيفة هذه الظاهرة يف اخلطاب على مستعملها ومتلقيها خاصة يف إبراز القيمة 

ا بتالفنية للعبارة من خالل توظيف اإليقاع والوحدات الصوتية والرتكيبية، تتبا اين عناصر بين ميزا
 .التماثل والتوازن فيها

إن بنية السجع يف درس اخلفاجي تتأسس وفق شروط حتد من كثرته وتكلف منشئ اخلطاب يف 
ا  ا ظاهرة إيقاعية صوتية تتقارب  إيراده ألن الغاية من الظاهرة واضحة عند البالغيني سواء يف كو

اليا حيفظ شعرية النص ويساعد على ترسيخه وتوطينه يف مع البين الشعرية يف يف عّدها أسلوبا مج
وكما أن الشعر حيسن بتساوي قوافيه، كذلك النثر حيسن : "األذهان، خاصة يف حتليله لبنياته، يقول

أن السجع حممود إذا وقع سهال متيسرا بال كلفة وال : بتماثل احلروف يف فصوله، واملذهب الصحيح
د يف نفسه، وال أحضره إال صدق معناه دون موافقة لفظه، وال مشقة، وحبيث يظهر أنه مل يقص

يكون الكالم الذي قبله إمنا يتخيل ألجله وورد ليصري وصلة إليه، فإنا مىت محدنا هذا اجلنس من 
السجع كنا قد وافقنا دليل من كرهه وعملنا مبوجبه، ألنه إمنا دل على قبح ما يقع من السجع 

ن ذلك النوع، ووافقنا أيضا دليل من اختاره ألنه إمنا دل به على بتعمل وتكلف، وحنن مل نستحس
والفصحاء من العرب  -صلى اهللا عليه وسلم - حسن ما ورد منه يف كتاب اهللا تعاىل وكالم النيب

  1"وكان حيسن الكالم ويبني آثار الصناعة وجيري جمرى القوايف احملمودة
مها التماثل والتوازن، وكالمها ذو عالقة لقد جاءت معاجلة ابن سنان للظاهرة من منظورين 

وهو ما عناه ابن سنان اخلفاجي " هو الوزن الصريف"إن املقصود بالوزن "باجلوانب الصرفية عنده ، مث 
مل أجد لسوء الظن "يف معاينته لقول أيب احلسن بن سعدة عندما ذكر جزءا من بعض رسائله 

يف هذا الكالم تركا " بأن  -عقيبا على العبارةت –مصرحا .." مساغا وال لظاهرة اإلعراض قبوال
ومن البّني إذن أن املقصود بالوزن عند ابن " للمناسبة بني األلفاظ ألن قبوال ليس على وزن مساغ

  2"سنان هو الوزن الصريف ال العروضي، ألن الكلمتني متفقتان عروضيا
                                                             

.180ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
ا، كلية اآلداب، جامعة عني مشس، -دراسة أسلوبية-ينهدى عطية عبد الغفار، السجع القرآ 2 ، م2001، قسم اللغة العربية وآدا
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وداللية تؤسس للباب  لقد كان تصور اخلفاجي لبنية السجع مبنيا على أسس صوتية وصرفية
بشيء من التقعيد؛ إذ مل تننب الفكرة من هذا الباب فقط بل جاءت تبعا للتصور النظري يف دراسة 
احلرف معزوال يف هيئته الداللية، فنراه مشددا يف هذا املوضع على املبادئ اليت ينبغي توافرها يف 

سالة كلها مسجوعة على حرف واحد ومما جيب اعتماده يف هذا أال جتعل الر "الظاهرة وعلى رأسها 
   1"ألن ذلك يقع تعرضا للتكرار وميال إىل التكلف

ال تتضح املباحث البديعية عند املؤلف كما نعرفها عند علماء البالغة املتأخرين، وهذا غري 
خاف على أي باحث ألن التقسيم املعتمد ملباحث البالغة قد ابتدأ مع كتاب مفتاح العلوم 

  .للسكاكي
متاثل احلروف : "بالغي وصويت، فعرفه بأنه: يت معاجلة اخلفاجي لقضية السجع من منظورينوتأ

احلروف وكما أن الشعر حيسن بتساوي قوافيه كذلك النثر حيسن بتماثل (...) يف مقاطع الفصول 
أن السجع حممود إذا وقع سهالً متيسراً بال كلفة وال مشقة، وحبيث : يف فصوله، واملذهب الصحيح

هر أنه مل يقصد يف نفسه وال أحضره إال صدق معناه دون موافقة لفظه، وال يكون الكالم الذي يظ
  .2"قبله إمنا يتخيل ألجله وورد ليصري وصلةً إليه

ا تبحث يف جمال جودة اللفظ  حتتل أراء ابن سنان البديعية موقعًا مهماً  من الدرس البالغي كو
ا تتجاوز ما طرحه البالغيون باعتبار الظاهرة وتثبت براعة االختيار ودقة التأليف،  إضافة إىل كو

مظهراً مجاليًا يف الكالم ، وال خيرج مبحث السجع عند اخلفاجي من احلديث عن القضايا الصوتية 
  .والتأليف املنتظم

وعلى الرغم من كونه اكتفى بوصف الظاهرة دون حتديد أقسامها أو أنواعها إال أن حماولته 
دال يف الطرح خاصة عند تناوله للفرق بني مصطلحي السجع والفاصلة، وإن كان وصفت باالعت

من الذين أثبتوا حضور السجع يف النص القرآين خمالفًا بذلك مذهب أيب احلسن الرماين ، بل إنه 
  .استشهد ببعض نصوصه للرد عليه

                                                             
   .55، ص -دراسة أسلوبية-، وينظر، هدى عطية عبد الغفار، السجع القرآين187ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1
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م مسوها وأما الفواصل اليت يف القر : "وذكر ابن سنان تفريق البالغيني بينهما فقال آن فإ
إن السجع هو الذي يقصد يف نفسه مث حيمل املعىن : فواصل، ومل يسموها أسجاعا، وفرقوا فقالوا

  .1"عليه، والفواصل اليت تتبع املعاين وال تكون مقصودة يف أنفسها
وقال علي بن عيسى : "ولإلشارة فقد اختلفت وجهات نظر ابن سنان عن أيب احلسن الرماين

فواصل بالغة والسجع عيب، وعلل ذلك مبا ذكرناه من أن السجع تتبعه املعاين إن ال: الرماين
إن األسجاع حروف : والفواصل املعاين، وهذا غري صحيح والذي جيب أن حيرر يف ذلك أن يقال

ضرب يكون سجعا وهو ما : متماثلة يف مقاطع الفصول على ما ذكرناه، والفواصل على ضربني
  .2"املقاطع، وضرب ال يكون سجعا وهو ما تقاربت حروفه يف املقاطع ومل تتماثلمتاثلت حروفه يف 

لون بديعي حيقق التناسب يف الصيغ بني األلفاظ، وهو وسيلة استخدمها الكتاب : "فالسجع
  .3.."ليضفوا عليها نوعا من اجلرس املوسيقي املنتظم

حي للصياغة ويتسم بكونه بنية السجع من التنويعات اللغوية اليت تتأتى على املستوى السط"
بديعية إيقاعية يرتكز إيقاعها على التكرار الصويت املنتظم، إذ يعتمد على تكرار احلرف األخري من 

اية الفقرة التالية هلا، ويسمى احلرف الذي يتولد السجع من تكراره  ، كما تسمى "رويا"الفقرة يف 
  .4""فاصلة"الكلمة موطن الروي 

ومن حتليل ابن سنان ألضرب الفواصل " اإلقرار بأن الفواصل على ضربني ذهب اخلفاجي إىل
تربز املعايري اليت بواسطتها تتفاضل أمناط الفواصل، فاحملك األساسي يف ذلك هو أن تفضي املعاين 

ا  أما إذا كانت األلفاظ . إىل أي ضرب منها إفضاءاً طبيعيًا حبيث تأيت الفاصلة متمكنة يف مكا
   5"ة إىل الفاصلة فإن ذلك جيعل الكالم بعرض االستكراه والضعف ال التكلفهي املفضي

من املعلوم أن سر الفصاحة ينشد آليات إيصال رسالة املخاطب للمتلقي ومتام العملية 
ألن مركز كتاب سر "التواصلية ، وطاملا كانت مذاهب الكتابة متيل حنو البناء النثري يف التلقي 

لتداويل الذي يصل ويوصل بدقة ، والشعر يشكل أزمة ومعارضة للمسار الفصاحة هو اخلطاب ا

                                                             
.181، ص ابن سنان اخلفاج سر الفصاحة  1  
.181سه، ص املصدر نف  2  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .235عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   3  
.92، ص -دراسة أسلوبية–هدى عطية عبد الغفار، السجع القرآين   4  
.181املرجع نفسه، ص   5  



                                                                          قضايا علم األصوات الحديث في كتاب سر الفصاحة :                                 الفصل الرابع
 

226 
 

، وهذا حكم ليس على وجه اإلطالق ألن معاينة اخلفاجي لفكرة الّسجع تنطلق 1"النثري للكتاب
  ففي النثر "من البناء النثري الذي يؤسس لإليقاع الصويت 

ه الوظيفية على املتلقي ، أما يف تنفرد بنية السجع على توليد اجلانب اإليقاعي حيث تظهر آثار 
ا املقطعية يف دائرة البحر   .2"الشعر فإن األنساق اإليقاعية تتحرك ضمن بناءا

ا  وإذا ما عدنا لعرض املفارقة بني مصطلحي السجع والفاصلة عنده الحظنا وصفه للفواصل بأ
  .آخر وحدة لغوية داخل الرتكيب املسجوع 

تتطلب ألساس حمطات توقف عن احلركة، أي لالسرتاحة مما موضوعة يف بنية ا"فالفواصل 
   3"، وهذا شرط قائم يف حتقيق أسلوب السجع)السكون(

  : 4وميكن أن حنّدد الشروط اليت سنّها اخلفاجي لبنية السجع فيما يلي
 .املناسبة بني األلفاظ ومراعاة التوافق الصويت والداليل والرتكييب بينها مع التوفيق يف املعاين  - 1
ا سالسة : أن تكون الفواصل مواضع السجع - 2 عذبة النغم لطيفة اجلرس، جيد املتكلم 

 .وسهولة ويرتاح السامع هلا 
 .تبعية املباين الرتكيبية يف ألفاظ الفواصل للمعاين السابقة هلا - 3
حتقق التناسب بتحقق االئتالف اللفظي واملعنوي بني معاين املباين كأن تكون مألوفة غري  - 4

 .أجل حتقيق عنصري التواصل والتناغم بني املخاِطب واملخاَطب  غريبة من
كل بناء يف الفاصلة يرتتب عنه زيادة يف معناها أي أن تكون كل وحدة لغوية ذات داللة  - 5

 .خاصة يف السياق
السيما فيما يطول من "لتمام وظيفة السجع البد أن يكون موضوعًا بغري قصد أو تكلف  - 6
 .5"الكالم

                                                             
ا، ص   .470حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا 1  
.584عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص   2  
.586، 585املرجع نفسه، ص،   3  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   ، 237ينظر، عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت 
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أال جتعل الرسالة كلها مسجوعة على حرف "حرف السجع جتنبًا للتكرار البد من تنويع  - 7
 . 1"واحد

وتبقى حماولة اخلفاجي من اإلسهامات اليت أثرت جوانب البديع اللفظي يف البالغة العربية  - 8
وهو إن كان مل يفصل األقسام واألنواع كما فعل البالغيون إال أن الشواهد كانت حاضرة يف كتابه، 

  : ها ميكن القول بأن مقاطع فواصل السجع عنده على نوعنيوانطالقا من

ومثّل له اخلفاجي بأمثلة قرآنية كثرية حافظت فيها : نوع تتماثل فيه األصوات يف املقاطع  - أ
: اآليات على ترتيب صويت واحد كتكرار حرف الراء يف قوله تعاىل             

                 ]4-1: سورة الطور.[  
ومن أمثلته التكرار الصويت والتناوب بني : نوع تتقارب فيه األصوات يف املقاطع وال تتماثل -ب

    :حريف الدال والباء يف قوله تعاىل                   

             ]فعلى الرغم من اإليقاع الصويت احلاصل ].2-1: سورة ق
يف اآلية واحملافظ على نسقها التناسيب البديع فإن ذلك بتواتر أصوات غري متماثلة بل متقاربة خمرجيا  

 : كالدال والباء، واألمر نفسه يف قوله تعاىل                  ] سورة

  .ويظهر اإلعجاز القرآين وأسلوبه البديع يف تنسيقه بني املعىن والسياق، ]4-3: الفاحتة
  :املوازنة واملماثلة اللفظية عند ابن سنان 

رجعه ابن سنان إىل اعتبارات يرتبط السجع يف بنيته النثرية باجلوانب الصوتية واإليقاعية وقد أ
صرفية تتأسس على حتقيق التقارب أو التماثل الصويت داخل البنية مع مراعاة املعىن وتوجيهه ففيما 
يتعلق بوزن السجع وزنًا صرفيًا فإن ذلك املسلك جيد هو أيضًا تفسريه اخلاص يف النظر إىل طبيعة 

ا قالب اعتباري سابق على  فالبنيات النثرية ال تقوم على مبدأ التعاقب"النثر  يف الزمن وال يتسلط 
فهي حرة إّال من توجيه املعىن الذي يكون متمثالً يف الذهن مث  -أقصد البحر الشعري- الكالم  

خيرج يف صورة مادية من خالل عملييت اختيار املفردات والتأليف بينهما، على معىن أن اخلطاب 
  .2"لغوي مفردات وتراكيبالنثري نشأ عن نظام وحيد وهو النظام ال

                                                             
.187، 186، ص ، سر الفصاحةابن سنان   1  
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لكن تصور اخلفاجي مل يننب على اعتبار السجع جماال صرفيًا متعلقًا بالوزن فقط كما ذهب إىل 
  ، بل هو حماولة حلدوث التوافق الصريف واملناسبة يف املعىن 1ذلك البعض

ابن سنان  والسياق، واألرجح أن مراعاة املعيار الصريف هو وسيلة لتحقيق البناء اإليقاعي ومتثيل
  .على الفكرة يثبت عدم قصد ذلك من املتكلم فهو أمر رفضه منه كما سبقت اإلشارة

فاحلكم اجلزئي على تصور ابن سنان فيه إجحاف كبري ألن تعليقه على سجع العبارة كان حبثا 
ى عن مزاوجة حلضور الوزن مع انسجام البنية اإليقاعية اليت ختدم السياق واملعىن معا، والدليل عل

فإن يف هذا الكالم تركا للمناسبة بني األلفاظ، ألن قبوال ليس على وزن مساغ، : "ذلك قوله
تستوحش، ملا تستنكرمن حيث عرفت : وتستوحش ليس بإزائها كلمة، ألنه كان ينبغي أن يقال

وتنفر مما تذم من حيث محدت أو غري تستنكر من األلفاظ اليت تكون مناسبة لتستوحش، وكذلك 
يناسب الثقة يف الصيغة وأمن ليس على وزن أمل وهذا ليس بعيب فاحش وإمنا هو ترك  الرب ال

، وهو حبث عن كيفية إدراك املناسبة اللفظية يف الكالم، وهذه 2"لألفضل واألوىل من اعتماد املناسبة
القضية قد شغلت فكر البالغيني والدارسني وكانت حمل خالف بينهم خاصة فيما يروى عن رّد ابن 

الذي ال يتعارض مذهب ابن سنان معه من تناسب بعض  ،)ه207(على الفراء ) ه276(تيبة ق
، وما ميكن استنتاجه من عموم 3اآلي أو األحاديث لتحقيق التوافقات الصوتية والصرفية والداللية

م وبالغتهم، وإن كان أعلى  آراء اخلفاجي أن القرآن نزل بلغة العرب ويتشارك معهم أساليبهم وفنو
ال فرق بني مشاركة بعض القرآن لغريه من الكالم يف كونه مسجوعا، وبني : مرتبة منهم، يقول

مشاركة مجيعه يف كونه عرضا وصوتا وحروفا وعربيا ومؤلفا وهذا مما ال خيفى فيحتاج إىل زيادة يف 
، وال خالف يف كون العرب تفضل الكالم املسجوع على غريه، فكان القرآن معجزا 4"البيان

  .فصاحته ومقدرته اللغويةب

                                                             
إن املقصود بالوزن هو الوزن الصريف، وهو ما عناه ابن سنان اخلفاجي يف "، 32، ص هدى عطية عبد الغفار، السجع القرآين 1

، ...ء الظن مساغا وال لظاهرة اإلعراض قبوالمل أجد لسو "معاينته لقول أيب احلسن بن سعدة عندما ذكر جزءا من بعض رسائله 
إن  - إذن–ومن البّني " يف هذا الكالم تركا للمناسبة بني األلفاظ ألن قبوال ليس على وزن مساغا–مصرحا تعقيبا على العبارة بأن 

   "املقصود بالوزن عند ابن سنان هو الوزن الصريف ال العروضي، ألن الكلمتني متفقتان عروضيا
.184، سر الفصاحة، ص ابن سنان  2  
.327، 326ينظر، علي حممد حسن العماري، قضية اللفظ واملعىن وأثرها يف تدوين البالغة العربية إىل عهد السكاكي، ص   3  
.183ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
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ومن أمثلة الظاهرة حديثان ساقهما ابن سنان للداللة على حتقيق املناسبة يف الصيغ ومنه قوله 
ألجل املناسبة : مأمورة: ، فقال)خري املال سكة مأبورة، ومهمرة مأمورة: "(-صلى اهللا عليه وسلم–

 : مؤمرة، أي كثرية النتاج، كما قرئ: واملستعمل             

                  ]أي]16: سورة اإلسراء ، :

، فصيغة احلديث راعت التناسب اللفظي واملعنوي يف السياق، وحققت املوازنة الصوتية 1"كّثرنا
امة : "واملماثلة بني احلروف، واستشهد على ذلك ايضا بقول النيبوالصرفية  أعيذكما بكلمات اهللا التّ

ملمة ألجل املناسبة، وكذلك قوله صلى اهللا : ومل يقل" من كلّ شيطان وهامة، ومن كلّ عني المة
ألن مأزورات من الوزر " ترجعن مأزورات غري مأجورات: "يف بعض احلديث - عليه وسلم
  .2"موزورات، فجاء به هكذا ألجل الوزن :واملستعمل

إذا فاملسار الشفاهي للكالم العريب على اختالفه حيرص على حضور التوافق الصويت يف بنية 
سواء باملوازنة أو املماثلة، وإن كان ابن سنان مل حيفل كثريا بالتفرقة بينهما كما فعل " السجع"

  .البالغيون بعده
  " :ناساجل"التناسب الصويت يف ظاهرة - 3

للجناس يف اللغة العربية أمهية بالغة يف ضبط املعىن يف قالب مجيل يطرب اآلذان وينبه العقول ، 
الذي عاجل فيه شروط الفصاحة " سر الفصاحة"وهو ما أشار إليه ابن سنان اخلفاجي يف كتابه 

اجلناس داخل ومقاييس أدبية النص ومجاليته ، فركز على أمهية اجلرس املوسيقي احلاصل من صيغة 
ُشر إىل أنواعه، واكتفى فقط بذكر الشواهد  الكالم املؤلف وضرب أمثلة عديدة حوله وإن كان مل ي

  .املقبولة واملردودة يف كالم العرب
انس" وابن سنان يف كتابه يسمي اجلناس بـ وهو أن يكون بعض األلفاظ : "يقول يف تعريفه" ا

و مبنزلة املشتق إن كان معنامها خمتلفا أو تتوافق صيغتا مشتقا من بعض، إن كان معنامها واحدا، أ
اللفظتني مع اختالف املعىن، وهذا إمنا حيصل يف بعض املواضع إن كان قليال غري متكلف وال 

  3"مقصود يف نفسه

                                                             
.185، ص بن سنان، سر الفصاحةا  1  
.185، ملصدر نفسها  2  
.198ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3  
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ومع أّن املعىن "فاجلناس حيتل موقعه كظاهرة تكرارية تُعىن بإعادة اللفظة تامة أو ببعض حروفها 
كون خمتلفا فإنه حيقق جرسا موسيقيا ينبه اآلذان والعقول وينبغي أن يستعمل على يف ألفاظه ي

  1"حسب احلاجة إليه
ولإلشارة فإن مناقشة اخلفاجي هلذه البنية ذات البعد الصويت اتفقت مع نظرات البالغيني يف  

ا إضافة إىل متام البنية اللفظية حمتوية ملا يلي   2:كو
 .من خالل نوعية األصوات الواردة يف األلفاظ حصول التماثل الصويت فيها - 1
 .التقارب الكمي احلاصل من تناسب عدد األصوات - 2
 .واحلركات) الصوامت(هيئة األصوات اليت تستلزم االتفاق يف السكنات  - 3
حبيث تكون على شاكلة واحدة دون تغيري أو تقدمي أو تأخري، وهذا : ترتيب األصوات - 4

فه ابن سنان يف ا نه يف قضايا التناسب من ناحية الصيغة كون اجلناس النوع هو ما عرّ لبداية وضمّ
صياغة تعبريية تكسب الداللة قيما مجالية "يؤدي وظيفة تأثريية؛ ألنه على حّد وصف بعض دارسيه 

يف عناصر الدوال الصوتية يف بنية األنساق اللغوية ) االنسجام، والتناسب والتآلف(حبركتها الثالثية 
، ومثل هذا 3"درجات واعية يف السلم املعياري للصوت والصورة والصيغة البنائيةمن خالل حتقيقها 

التحديد يكشف وعي اخلفاجي سابقا حينما أدرج القضية ضمن أبواب التناسب مع مراعاة التآلف 
الصويت يف البىن اللفظية مع ضرورة حدوث االنسجام داخل التعبري الشعري أو النثري؛ فذلك إحاطة 

 .وتربز فاعليته داخل النص 4هرة اليت جتسد املشرتك اللفظيبقيمة الظا
يف مباحث "مثّ إن عناية الدرس احلديث للظاهرة ال تقل عن رصف القدماء هلا، فاجلناس يظهر 

؛ حيث يرى علماء اللسانيات )homonym(و )polysemy(اللسانيات حتت مصطلح 
انية واحدة هي تعدد املعىن، أو ، بأن هذين املصطلحني صورتان لظاهرة لسZagustaومنهم 

  .5"املشرتك اللفظي، والبعض اآلخر يسجل استقاللية بعضهما عن البعض اآلخر

                                                             
.12التكرار اإليقاعي يف اللغة العربية، ص : ضرسيد خ  1  

اية القرن اخلامس اهلجري، ص  .319عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  2  
.572عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص  3  
.65م، ص 1986، )د،ط(عارف، اإلسكندرية، منري سلطان، البديع تأصيل وجتديد، دار امل  4  
.572عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص   5  
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وال ميكن اجلزم مبثل هذه اآلراء وإن تداخلت الظاهرتان خاصة حني ندرك اشتغال املشرتك 
ىل مؤسسة يف اللفظي باملعىن واللفظ وتركيز اجلناس على اللفظ، على الرغم من كون الظاهرة األو 

ا، وهذا ما حيدث يف بنية  أسباب حدوثها على التداخل والتشاكل والتقارب الصويت يف بنيا
  .اجلناس

ا عن أمثلة اجلناس عند اخلفاجي فنحاول إيرادها وفقا لألنواع اليت تداوهلا البالغيون سابقا،  أمّ
  :ا كاآليتوهي تنتمي للجناس التام املتماثل يف الشكل واألصوات والوزن نوضحه

 : اجلناس املماثل - 1
املماثل  : وبعض البغداديني يسمي تساوي اللفظتني يف الصفة مع اختالف املعىن: "قال 

  : ، ومثّل له ببيتني مها1"ككاهل وكاهل يف هذا البيت، وهوجل وهوجل 
ئتهم يستنصرون بكاهل   ّ   .وللؤم فيهم كاهل وسنام***  ونب

  : وقول آخر
  .وجل عريانة عنرتيس* **وأقطع اهلوجل مستأنسا 

ألن لفظة اهلوجل واحدة واملراد باألوىل األرض البعيدة وبالثانية : "وقال يف جناس هذا البيت 
انس ما توافقت فيه اللفظتان بعض االتفاق، وأبو الفرج قدامة بن  الناقة العظيمة اخللق، ويسمى ا

فئ، وقد أنكر عليه ذلك أبو القاسم جعفر الكاتب يسمي هذا الفن اجلنس، ويسمي املطابق املتكا
ا غري . احلسن بن بشر اآلمدي   وقال إن هذا اللقب وإن صّح مبوافقته معىن األلقاتب وإ

والصواب ما قاله أبو (...) حمظورة فإن الناس قد تقّدموا أبا الفرج يف تلقيب هذه األنواع 
  .2"القاسم

ه أما دارسو البديع حديثا فيعرفون اجلناس املماثل ب ما جاءت فيه بنيتا اجلناس من نوع "أّن
، كما يقولون يف الدراسات اللغوية احلديثة، كأن  Form classواحد، أو من فئة شكلية واحدة

يعترب جناسا تاما السم ) اهلوجل(، واملثال السابق بلفظيت 3"تكون البنيتان امسني أو فعلني أو حرفني
  .واهليئة والنوع والرتتيب) رارالتك(تام متفق مع صيغته االمسية يف العدد 

  :ومثاله عند اخلفاجي أيضا قول الشاعر
                                                             

.199ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
                       ".                        ثعلب"، وتنبغي اإلشارة إىل أن قدامة قد تأثر يف هذا األخذ عن 200ابن سنان، سر الفصاحة، ص  2

.320عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت، ص   3 
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  .بيت من الشعر أو بيت من الشعر*** واحلسن يظهر يف شيئني رونقه 
وكل الشواهد اليت أوردها اخلفاجي تركز على حضور التوافقات اإلمسية يف جناس املماثلة وتفعل 

  .ثري لغتهادور التكرار الذي حيافظ على ترابط النصوص وي
  :اجلناس املركب- 2

يركب "حتضر يف شواهد ابن سنان بعض دالئل هذا النوع املركب الذي مسي بذلك عنده كونه 
كأن تكون الكلمة األوىل من بنية واحدة والثانية من   1"من الكلمتني ما يتجانس به الصيغتان

، 2)تشابه واملفروق واملرفوّ وامللفقكامل(بنيتني، ومل يذكر اخلفاجي أنواعه اليت أشاره إليها البالغيون 
واكتفى بإفراد مثال واحد يصف فيه هذا اجلناس ويصفه بالبعد عن الفصاحة والبالغة وعدم 

  :احلسن، وهو ما ورد يف قول الشاعر
  .مىن زّل عنها ليس عين مبقلع*** مطايا مطايا وْجدُكن منازل 

قبيله، وهو عندي غري حسن وال  وما أحفظ ألحد من الشعراء شيئا من: "يقول ابن سنان
  3"خمتار وال داخل يف أوصاف الفصاحة والبالغة

ما كانت بنيتاه "ويصنف هذا البيت يف جناسه احلاصل ضمن اجلناس املركب املتشابه وهو 
  .4"املكونتان له كلمتني متفقتني يف اخلط والكتابة

، ومها بنيتان )ازل، ومىن زلّ من(وبني ) مطا، يا، ومطايا(ففي البيت وقع اجلناس بني كلميت 
متفقتان من ناحية املكونات الصوتية نوعا وعددا وهيئة وترتيبا بيد أن البنية األوىل جاءت مكونة من 

مّد ميّد : مطا ميطو مطوا"بنية واحدة وجاءت البنية الثانية مركبة من لفظتني صورة وصوتا، ومعناها 
+ ياء من مطا األوىل وهي للنداء، (ى مكونة من فاعل مطا، ومطايا األخر : م السري، ومنازل

استدعى وجد هذه املطايا منازل لألحباب  –واهللا أعلم -: القدر، ويقول: ، واملىن)مطايا مجع مطية
ا ساملة من املصائب  م،زّل عنها القدر، أي أ ا حممودة  ولكن هذا القدر مازال يصيبين وال  أل

ذه الظاهرة عند أصحاب علم اللغة احلديث ضمن ما يعرف وتندرج مثل ه 5"يريد أن يقلع عين

                                                             
.203ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.573ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص   2  
.203ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.325عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت، ص    4  
.70ص  ،1986، )د، ط(دار املعارف للنشر والتوزيع، القاهرة،  منري سلطان، البديع تأصيل وجتديد،   5  
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الذي يعّد واحدا من الفونيمات غري القطعية، ويقصد باملفصل سكتة ) juncture(باملفصل "
خفيفة بني كلمات أو مقاطع يف حدث كالمي بقصد الداللة على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع 

ا يف ذلك  ما وبداية آخر، ويقوم هذا الفونيم غري القطعي يف اللغة العربية بدور متييزي داليل، شأ
  .1"شأن كثري من اللغات األخرى كاللغة اإلجنليزية

انس املضارع- 3   :ا
املضارعة إذا كانت إحدى "وهو على حّد وصف ابن سنان ما مسّه قدامة بن جعفر ب 

ها يف اجلميع فه ا" اللفظتني متاثل األخرى بأكثر احلروف وال تشا ما تتماثل فيه : "حملدثون بأنهويعرّ
املكونات الصوتية لبنيتني عددا وترتيبا باستثناء صوتني صامتني اثنني ينتميان إىل خمرجني 

  :وضرب اخلفاجي على هذا النوع من اجلناس مثاال بقول الشاعر. 2"متباعدين
  .أو لشاك من الصبابة شاف*** هل ملا فات من تالق تالف 

و ما وصفه بعض البالغيني باجلناس الالحق، كون اللفظة تلحق وهذا النوع من اجلناس ه
ا بأعدادها وتراتيبها  فقد اشتمل هذا البيت على أربعة بىن ما بني كل بنيتني "األخرى يف أكثر أصوا

ما  tallaf" تالف"و tallaaq" تالق"جناس من النوع الالحق، إن البنيتني  تتفقان يف مكونا
لكنهما ختتلفان يف صويت القاف اللهوي والفاء الشفوي األسناين، وهذان الصوتية عددا وترتيبا و 

فقد متاثلت " shaafin، وشاف saakin" شاك"املخرجان متباعدان، وكذلك احلال يف البنيتني 
هاتان البنيتان يف املكونات الصوتية عددا وترتيبا ولكنهما جاءتا خمتلفتني يف صويت الكاف الطبقي، 

  .3"ألسناين، وهذان املخرجان كما هو معلوم متباعدانوالفاء الشفوي ا
فالفرق بني مصطلحي جناس املضارعة واجلناس الالحق إذا هو وقوع اخلالف يف األول حبرف 

  .مقارب للمخرج، أما الثاين فهو ما يقع فيه اخلالف حبرف غري مقارب
ني بإبدال وهو اختالف صيغة الكلمت"واصطلح بعضهم على النوعني اسم جناس التصريف

أما (...) حرف من حرفإ إما من خمرجه أو من قريب من خمرجه، ومساه ابن معصوم اجلناس الالحق 
وقد جعلوه من اجلناس غري  4"الالحق -2املضارع، -1: وجعله قسمني) املطمع(السيوطي فسماه 

                                                             
.329عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت، ص    1  
.335املرجع نفسه، ص   2  
.337املرجع نفسه، ص   3  
.118م، ص 2002، 1ثقافة واإلعالم، اإلمارات، طإبراهيم حممود عالن، البديع يف القرآن أنواعه ووظائفه،إصدارات دار ال  4  
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ماثل بني التام، وهو ما رفضه بعضهم وجعلوه خمالفا للصواب ألن البناء الصويت أثبت حصول الت
  .1البىن يف املكونات الصوتية باستثناء صوتني مها القاف والفاء

  )الناقص(اجلناس غري التام : ثانيا
  :جناس التصحيف- 1

فه ابن سنان واكتفى بالتمثيل عليه، وهو يف عرف الدارسني  ما جاءت بنيتا اجلناس فيه "مل يعرّ
 اإلعجام واإلمهال يف مكونني فيهما أو متفقتني يف املكونات الصوتية عددا وترتيبا واختلفتا يف

  3، أما القدماء فجعلوا هذا النوع شامال لكل ما متاثلت أركانه يف احلروف وختالفت يف النطق2"أكثر
  :ومثل له اخلفاجي بقول الشاعر

  .ليعجز واملعتز باهللا طالبه*** ومل يكن املغرت باهللا إذ سرى 
  :وبقول آخر

  .ء منه على سليل غريف***  وكأن الشليل والنثرة واحلصدا
اليت اتفقت ) الشليل والسليل(وبني ) املغرت واملعتز(وقال معلقا على اجلناس احلاصل بني لفظيت 

وهذا : "بناها يف املكونات الصوتية عددا وترتيبا وختالفت يف أصوات العني والغني والشني والسني
انس، ألنه مبين على جتانس أشكال احلروف يف اخلط وحسن الكالم وقبحه، ال  أقل طبقات ا

  . 4"يستفاد من أشكال حروفه يف الكتابة إذ ال علقة بني صيغة اللفظ يف احلروف وشكله يف اخلط
  :جناس االشتقاق- 2

فه، وهو يف عرف البالغيني  من األنواع اليت أكثر ابن سنان ضرب الشواهد عليها لكنه مل يعرّ
معنامها واحدا، أو مبنزلة املشتق إن كان معنامها خمتلفا  أن تكون األلفاظ مشتقة من بعض إن كان"

وقد عّد كثري من البالغيني هذا النوع من اجلناس يف صدارة هذا اللون من البديع، واعتربوه أصل 
  .5"األشكال واألنواع املختلفة له وأولوه عناية فائقة

                                                             
.338عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت، ص ينظر،    1  
.341املرجع نفسه، ص   2  
.117ينظر، إبراهيم حممود عالن، البديع يف القرآن أنواعه ووظائفه، ص    3  
.203ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
.345لصويت، ص عالية حممود حسن ياسني، الدرس ا   5  
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 ية ونظرا لعّده أرقى أنواع اجلناس فقد مثل له ابن سنان بشواهد قرآن        

                ]فجونس باالنصراف عن الذكر "، ] 127: سورة التوبة
ا هم فذهبوا عن الذكر وأما  صرف القلب عن اخلري واألصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشيء أمّ

م فذهب عنها اخلري   .1"قلو
، "عصية عصت اهللا وغفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا: "ثلة أيضا إيراده لقول النيبومن األم

هشمتك هاشم، وأمتك أمية، : (ومن كالم العرب قول خالد بن صفوان لرجل من عبد الدار
  .2)وخزمتك خمزوم، فأنت ابن عبد دارها، ومنتهى عارها

لتناغم الصويت احلاصل بني بنياته اليت ال وواضح من تقبل اخلفاجي هلذا النوع من اجلناس هو ا
إن هذا النوع من اجلناس يعتمد على "يفسد التكرار الصويت احلاصل فيها وال يؤثر على اجلرس فيها 

األداء املنغّم ويكاد يكون أكثر أنواع اجلناس اتّكاء على اجلرس واإليقاع يف متييز املعىن احلادث 
فاظ اليت بينها عالقات اشتقاقية حتقق نوعا من اجلرس الرخيم باشتقاق اللفظ، ذلك أن جمانسة األل

  .3"واملوسيقية الشاجية تكون نافلة حممودة ال يضام هلا واحد من اللفظ واملعىن
وعليه فإن اشتغال ابن سنان على الظاهرة مل يكن من منطلق بديعي مجايل فقط بقدر ما هو 

وع األصوات من حيث العدد والرتتيب واهليئة، اشتغال على جانب صويت يتجلي فيه التناسب بني ن
فرّكز على توافر اجلانب التكراري اإليقاعي الذي يستحسنه اسامع اخلطاب من متكلم آثر جتاوز 
املستوى العادي باحلرص على إخضاع النص لبناء تناغمي يشكل بعدا من أبعاد التماسك فيه، 

عّده بعدا صوتيا تثبته ظاهرة االشتقاق اليت يضاف إىل ذلك ما تؤّكده نظرة البالغيني للجناس ب
يف مستوى آخر ) االشتقاق(وعلى أية حال فهذا البعد الصويت يدخل "أحلقوها بالظاهرة البديعية 

من حيث احتاد األصل املعجمي بني ) االشتقاق(من السبك، وهو الّسبك النّحوي، ومن مثّ يكون 
  .4"تكرار الصويت مسهما يف السبك النّحويمسهما يف السبك املعجمي، ومن حيث ال –طرفيه 

                                                             
، نقال عن حممد خلف اهللا أمحد، حممد زغلول سالم، ثالث رسائل يف 346، ص  عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت  1

   .100إعجاز القرآن، ص 
.201ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.349حسن ياسني، الدرس الصويت، ص  عالية حممود   3  
يد، البديع بني ا  .101ص م، 1997، )د، ط(اهليئة املصرية العامة للكتاب، لبالغة العربية واللسانيات النّصية، مجيل عبد ا 4  
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وعودا على بدء فإن ظاهرة اجلناس عند ابن سنان اخلفاجي قائمة على فكرة االشتقاق 
ا بني البنيات املتجانسة لذلك أشار يف تعريفه للظاهرة إىل كون البنية متوافقة أو  وحضورها أو غيا

 واحدا االشرتاك يف األصل املعجمي، ويقصد ويقصد بكون املعىن"خمتلفة حبسن التناسب االشتقاقي 
باتفاق الصيغتني اتفاق الكلمتني يف احلروف واحلركات، أي اللفظ املشرتك، وبذلك ميتد هذا 

من اتفاق املعىن واختالف الصيغة إىل اتفاق الصيغة : التعريف من أقصى الظاهرة إىل أقصاها
منزلة املشتق، أي األلفاظ اليت توهم كون  واختالف املعىن، عرب مرحلة وسط ميثلها ما يوجد يف

  :2، وميكن التمثيل لذلك باآليت1"بعضها مشتقا من بعض
  توافق الصيغ  شبه املشتق  املشتق

         

     

    ]127: سورة التوبة[ ،

  صرف/انصرفوا

       

           

  القلوب/ تتقلب ]37: سورة النور[

      

            

         

  ساعة/ساعة] 54: سورة الروم[

  :لفاظ عن طريق املعاين تناسب األ: ثانيا
كانت القضايا السابقة هي أهم ما أورده ابن سنان يف باب تناسب األلفاظ من طريق الصيغة، 
أما يف باب تناسب املعاين فقد أكمل ما تبقى له من قضايا البديع اليت تشمل اللفظ واملعىن معا 

تناسب األلفاظ من طريق املعىن  فأما: "بطريقة تشمل وقع اللفظ على املعىن داخل البىن النصية قال
ا تتناسب على وجهني أن يكون معىن اللفظتني متقاربا والثاين أن يكون أحد املعنيني : أحدها: فإ

، فلم يوضح مقصده من الوجه األول واكتفى باإلشارة إىل 3"مضادا لآلخر أو قريبا من املضاد
صول املعىن فيها بطريقة تناسبية صوتية التناسب من وجهيت الطباق واملقابلة وضرب الشواهد على ح

  .ختتص بالداللة على املعاين واملقابالت الضدية

                                                             
ا، ص   .465حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا 1  
.465املرجع نفسه، ص   2  
.203ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
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عمال برأي اآلمدي، "املطابق"جند اخلفاجي يبىن لفظ  -املصطلحي–ويف باب الصراع اللفظي 
مث اشتغل على إفراد التعريف اللغوي للطباق لبيان .1"املكافئ"ومنكرا لتوجه قدامة حنو تسميته ب 

الذي تبناه قدامة بن جعفر، واشار إىل مثل آرائه السابقة بأن أحسن " املكافئ"رق بينه وبني الف
  :الطباق ما ورد على السجية ودون تكلف، وقد قسمه إىل

  : الطباق احملض.1
از ما أمجد : "، وقوهلم"كدر اجلماعة خري من صفو الفرقة: "3، كقوهلم2ويسمى أيضا طباق ا

  :، وهو الوارد يف قول الشاعر"الباطل يف احلق وال أذوب يف
  .ضحك املشيب برأسه فبكى*** ال تعجيب يا سلم من رجل 

 :كقول املتنيب: الطباق غري احملض.  2
  .وأنثين وبياض الصبح يغري يب*** أزورهم وسواد الليل يشفع يل 

ر جيعل فيه ما  أن يقّدم يف الكالم جزء ألفاظه املنظومة نظاما ويتلى بآخ"وهو : طباق التبديل.3
   4"كان مقّدما يف األول مؤخرا يف الثاين، وما كان مؤخرا مقدما

  5"اشكر مبن أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك: " ومثاله
 :الذي يقرب من التضاد كقول أيب متام" طباق املخالف وهو.4

  ترّدى ثياب املوت محرا فما أتى      هلا الليل إّال وهي من سندس خضر 
  : و بن كلثوموكقول عمر 

ا نورد الرايات بيضا               ونصدرهّن محرا قد روينا   6بأّن

                                                             
علي حممد بن املظفر احلامتي عن أيب الفرج علي بن أيب وحكى أبو : "قال: ، يقول204، 203ينظر، املصدر نفسه، ص  

أجد قوما خيالفون يف الطباق، فطائفة : قلت أليب احلسن علي بن سليمان األخفش: الفرج  علي بن احلسن األصفهاين، قال
من هو : فقال هو اشرتاك املعنيني يف لفظ واحد: أنه ذكر الشيء ومقابله، وطائفة ختالف يف ذلك وتقول: تزعم وهي األكثر

هذا يا بين هو التجنيس ومن زعم أنه طباق فقد ادعى خالفا على اخلليل واألصمعي : الذي يقول هذا؟، فقلت قدامة، فقال
"فاتفق األخفش واآلمدي على خمالفة أيب الفرج يف التسمية 1  

.226نواعه ووظائفه، ص أم حممود عالن، البديع يف القرآن ينظر، إبراهي  2  
.207، 206سر الفصاحة، ص  بن سنان،ا  3  
.207املصدر نفسه، ص   4  

.207املصدر نفسه، ص 5  
.208املصدر نفسه،   6  
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 :مثال: طباق اإلجياب والسلب.5
   1وننكر إن شئنا على الناس قوهلم         وال ينكرون القول حني نقول           

للنص األديب، لقد فطن العرب إىل ضرورة تناسب املعاين، مما يدل على متثلهم لإليقاع الداليل "
وما يفضي إليه من مجاليات ترتفع مبستوى النص من الوجهة البالغية، وهلذا كان اجلمع بني املعاين 
أصال من أصول الفلسفة اجلمالية عندهم، وحمورا من أهم احملاور اليت يدور عليها الكالم عن 

  2"املعاين
يهتم حبضور التماسك  وحدوث التناسب الصويت ال يظهر جليا يف ظاهرة الطباق بقدر ما

إن الطباق من أهم احملسنات البديعية ألنه يف حقيقته خيدم هدف "النصي يف بنيات اخلطاب 
التحسني يف اللفظ، كما خيدم هدف التحسني يف املعىن، فوعاؤه جاذب ملا فيه من تضاد الفت 

انبا آخر من بغض النظر عن نوعه، كما أن الولوج إىل أعماق املبىن للبحث عن حمتوى يكشف ج
اجلمال، رمبا كان مسترتا ورمبا كان ظاهرا منذ البداية، كما يف بعض األمناط الطباقية اليت ذكرناها، 
وعلى هذا فالطباق أساس مجايل مهم يف التتابع النصي وحمور معنوي تدور حوله ظالل وإحياءات 

  3"متعددة
من " سر الفصاحة"ه يف كتاب وبناء على ما تقدم ميكن القول بأن الدرس الصويت قد نال حظ

خالل حبث القضايا ذات العالقة بالصوت والصرف والنحو والداللة والبالغة ودجمها يف كتاب 
فهذه اللمحة الذكية من بعض البالغيني تؤكد "نقدي تتصدره تلك القضايا اللغوية على اختالفها 

م، مما أهلهم ألن  ا يف أذها يتحدثوا عن القواعد العامة واجلزئيات جمددا أن التفكري الصويت كان حي
م احتاجوا إىل تلك املعلومات  يف هذا العلم، ليس من باب اتباع النحاة واللغويني فقط، وإمنا أل

م، وهي ا يف حتليال ا اليت يعتمدو سالمة اجلهاز : إلثراء درسهم وتبيان أصول البالغة ومرجعيا
  .4"املفرد واملركبالنطقي، وتالؤم األصوات يف صياغة اللفظ 

                                                             
208، ص سر الفصاحة بن سنان،ا  1  
قسم الدراسات العليا، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، حامد صاحل خلف الربيعي، مقاييس البالغة بني األدباء والعلماء،  

.215ص م، 1993 2  
.229حممود عالن، البديع يف القرآن أنواعه ووظائفه، ص  إبراهيم   3  
.56، ص -قراءة يف وظيفة التداخل املعريف–مشتاق عباس معن، أساسيات الفكر الصويت عند البالغيني   4  
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ا من الكتاب حني اشتغل ابن سنان على عناصر التناسب  فاحتلت قضايا البديع مكا
  .ومجاليات القول
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ها يف حاجتها للحضور النحوي داخل بنيتها النصية،  تتشاكل االجتاهات اللغوية واألدبية كّل
وتستجدي أبعاد األداء التواصلي الرابط بني أطراف اخلطاب فتحقق به األغراض املنشودة، وحيضر 

ال النقدي بقوة ملعاينة الصيغة ومقارنة األداء النصي بطبيعة السياق واملقام، ليكون لألداء ا
  .اإلبداعي احلكم يف النهاية على صحة التخريج النحوي وجودة أدائه من عدمه

وتتماسك القضايا النحوية لتشكل للمتكلم مسا معياريا ينحو به خطوات واضحة داخل النص 
وهي قضايا نوقشت يف طرح اخلفاجي على مستويني   ،...ب ويعرتض وحيذففيقدم ويؤخر ويقل

  : هلما عالقة بالبعد النحوي مها
 .التكرار الصويت -
  .امليزان الصريف -

ولعله يكون من العجيب أن جند كتابا بالغيا نقديا حيفل بذلك القدر من املباحث الصوتية 
عرضها، ويتحفظ يف إيراد قضايا النحو  ويعىن مبنهجية ختالف حنو السابقني يف طرحها وطرائق

ه  العريب لعدم حاجته إىل ذلك مكتفيا مبا حتتاجه الدراسة وما يتعلق بعناصر الفصاحة تبعا ملا اختّط
وأصحاب النحو وإن أحكموا بيان ذلك : "...من خارطة منهجية وموضوعية هلذا الكتاب، يقول

  .1"ألسفلم يذكروا ما أوضحه املتكلمون الذي هو األصل وا
وترتواح قضايا الرتكيب بني الصرفية والنحوية منها ما يتعلق ببيئة االستعمال االصطالحي يف 
العربية ومنها ما يرتبط بالصيغ الصرفية للمفردة وعدد حروفها ومنها ما خيتص بظواهر العناية 

ريها، ومنها ما باملعىن واملخاطب كالتقدمي والتأخري واالعرتاض اجلملي والقلب املكاين واحلذف وغ
ق بالضرورات الشعرية، على ا مقابل  يتعّل ه تصرف يف ضرورا الرغم من اهتمامه باللغة الشعرية إال أّن

فظة والرتكيب ومتاشيها مع أعراف العربية وقواعدها  .صحة الّل
وسنحاول يف هذا الفصل االهتمام مبا جعله ابن سنان تابعا للقضايا الرتكيبية يف  فصوله اخلاصة 

احلديث عن الفصاحة عموما، ومن مجيع تلك الشروط نالحظ اختصاص ثالثة منها بالرتكيب ب
  :هي

  
  

                                                             
.41ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
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  :تبعية اللفظة للعرف العربي الصحيح: أوال

ن ابن سنان يف هذا القسم كلّ ما ينكره أهل اللغة ويرّده علماء النحو من التصرف الفاسد  ضمّ
ا عن غري ما يف الكلمة، وقد يكون ذلك ألجل أن اللفظة بعينها غ ا عربية وعّرب  ري عربية أو لكو

  .وضعت له يف عرف اللغة

ا  ى عن توجها وتنبغي اإلشارة إىل أّن شروط الرتكيب عند اخلفاجي يف فصاحته ال تتخّل
  :الصوتية اليت تتشكل يف األوزان والصيغ الصرفية، ويندرج حتت هذا الشرط األول عّدة شروط هي

  :الكالم االستعمال األعجمي يف- 1
يتناول هذا الشرط احلديث عن خروج اللفظة عن عرفها العريب معرفة واستعماال لدى العرب 

استخدام األلفاظ العامية يف "وهذا أمر استنكره اللغويون والبالغيون على حّد سواء، بل وعّدوا 
ايل فإن نصوصية األدباء والشعراء من شأنه أن خيرج الكالم عن الّسمت العريب الفصيح، وبالت

اللفظة األعجمية أو غري العربية بعامة متثل من باب أوىل خروجا عن العرف اللغوي والقواعد 
يف الوقت الذي متتلك فيه العربية ما فيه الغناء من األلفاظ اليت بوسعها أن تنهض (...) اللغوية 

  .1"على حنو أقوى وأفصح مما تنهض به اللفظة األعجمية أو غري العربية
  :2هد ابن سنان على هذه احلالة قول الشاعرومن شوا

  .صال حىت خضبت باملقراض***   وأبت تركي الغديات واآل   
ومن   ،3"وقالوا ليس املقراض من كالم العرب: "ومل يعرتف ابن سنان بلفظة املقراض فقال

ا جاءت  يف األسباب اليت جيعلها الدارسون سببا يف رفض هذه اللفظة وبعدها عن الفصاحة كو
ا مل ترد يف استعمال اللغويني إّال مثناة، باستثناء ) املفرد(هذين البيتني على صيغة  يف حني أ

  اجللمان ال : واملقراضان"سيبويه الذي أوردها مفردة، فقد قيل 
، واملعىن أّن هذه اللفظة 4"يفرد هلما واحد، وهذا قول أهل اللغة، وحكى سيبويه مقراض فأفرد

، )مقراض: مفعال(زن العريب فاشتقاقها الصريف سليم على صيغة اسم اآللة مل تأت خمالفة للو 

                                                             
اية القرن اخلامس اهلجري، ص  عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب  .143حىت   1  
.98ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.97، ص املصدر نفسه  3  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .144عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   4  
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،  )خمالفة القياس اللغوي(ولكن سبب انتفاء الفصاحة عنها هو خمالفتها لالستعمال اللغوي العريب 
ثنية لتدل على املفرد، وكأن ابن سنان يريد بقوله ا ال تستعمل إال بصيغة التّ ا ليست من : "كو ّ إ

ا مل " عربكالم ال ّ توافق على ما جيب أن تكون "أّن هذه اللفظة بصيغة املفرد ليست عربية، أو أ
عليه يف مبناها الصريف، وهو جميئها مثناة للداللة على اإلفراد، ولكن ورودها على النحو الذي 
جاءت عليه، وهو غري موافق للقياس اللغوي، أفقدها عنصر الفصاحة، وال شك ان خمالفة صيغة 

  .1"لفظة يف بنائها للقياس اللغوي حيدث فيها خلال صوتيا يؤدي بدوره إىل اإلخالل بفصاحتهاال
وعلى الرغم من إشارة الباحثة إىل اختالف الصيغة من املثىن إىل املفرد خروج عن املستعمل 
لدى العرب صحيح، لكن ليس لذلك عالقة بالداللة الصوتية، ولوال ذلك لضم هذا الشرط كلّ 

ثنية إىل اإلفراد، ومن األسباب األخرى لعدم تقبل اللفظة وعّدها من فصيح صيغة خ رجت من التّ
  :2العربية
ها العربية  * ا بنية أعجمية غريبة عن احلقل اللغوي العريب والّذوق اللفظي للعربية، ومل تقرّ كو

  .كلفظة مقبولة ضمن قواعدها
ه األوزان *   .الصرفيةورودها يف األغلب األعم على غري ما تقرّ
  .اشتماهلا على أصوات فونيمية ال تشتمل عليها اللغة العربية*
امتالك اللغة العربية إلجراءات توليدية للكلمات مما جيعل معجمها غنيا مبا يصلح توظيفه يف *

ا معّربا عن الفكر واإلحساس  م) الّذوق(سياقا ا مرنة بني يدي املتكّل   .والفصاحة كو
  : ستعمال اللفظةاخلطأ الداليل يف ا - 2

ا يعرف حبقوهلا الداللية اليت تنتمي  ويشمل هذا الوصف بعض ما خيرج يف تراكيب العربية عمّ
ويرجع هذا الشرط إىل خطأ . إليها املفردة، وهذا من عوامل إضعاف اللفظة، وفساد فصاحتها

ا عن أعراف اجلماعة ا م يف استعمال اللفظة يف غري أصلها العريف فيشذ  لتواصلية ويفقدها املتكّل
بعض فصاحتها، ومما مثل به اخلفاجي عن خروج املتكلم عن حسن االستعمال العريب املناسب،  

  :3كقول أيب عبادة
  .وصديقي من إذا صاىف قسط*** شرطي اإلنصاف إن قيل اشرتط 

                                                             
اية القرن اخلامس اهلجري ا  .145، ص  عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  1  
.145ينظر، املرجع نفسه، ص   2  
.99نان، سر الفصاحة، ص ابن س   3  
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وأراد بأقسط عدل، ألن األمر عليه وليس األمر كذلك وإمنا يقال أقسط إذا : "يقول ابن سنان
 : ل، وقسط إذا جار، قال تعاىلعد               ]1"]15: سورة الجن.  

فقدت فصاحتها يف " قسط"واحلقيقة أن هذه الكلمة "وتتقاطع هنا املقابلة الصرفية بالداللية 
ا إذا زايلت حقلها الداليل الذي تنتمي إليه ، وهو احلقل الدال على معىن الظلم البيت املذكور؛ أل

واجلور الذي حتمله، يف الوقت الذي كان فيه الشاعر يتوخى من استعماله هلا ما يدل على العدل 
ق اجلانب الصريف هنا باجلانب الداليل الذي نقل اللفظة وأخرجها 2"ويشي به ، وال غرابة يف تعّل

ا كثر استعماله يف لغة العربية  الدرس الصريف الذي يستمد جانبا مهما من  ومن املعلوم يف"عمّ
معطياته من الدرس الصويت أن طروء أية زيادة يف املكونات الصوتية على البنية الصرفية، يؤدي يف 

كلّ زيادة : األعم األغلب، إىل زيادة يف املعىن وذلك من منطلق القاعدة الصوتية الصرفية القائلة
، "أقسط"ليصبح " قسط"إن زيادة صوت اهلمزة على الفعل يف املبىن تؤدي إىل زيادة يف املعىن، 

من شأنه أن يؤدي إىل إضافة معىن جديد هو السلب واإلزالة، أي إزالة املعىن الذي حتمله البنية 
وهو عكس " العدل"، وهو الظلم واجلور، ليصبح معىن الكلمة، بناء على ذلك، يعين "قسط"

  .3"املعىن السابق
  :احلذف من الكلمة - 3
عّد احلذف قضية من القضايا اليت تربز حسن التّصرف يف الكلمة والقدرة على تطويعها وفق ي

السياق ويربز شجاعة املتكلم يف حتري الظاهر واملضمر يف كالمه، وقد أشار البالغيون إىل كثري 
م بنية اللفظة فيؤثر يف معناها وخيرج عن مقصوده   .من الشواهد اليت ميّس فيها املتكّل

بعض هذا الشرط ما يلحق األلفاظ العربية حتت ستار الضرورات الشعرية اليت جتوز ويشمل 
ز له حرية التصرف مبا يقيم وزنه وقافيته، األمر الذي جيعل القاعدة النّحوية غري تامة  للشاعر وجتوّ

م مل يسلموا يف كثري من أقواهلم من ت غم من حجتهم الشعرية إّال أ ع يف بنية اللفظة، وعلى الرّ ّ تب
ذا هذا التجاوز  أصحاب اللغة والبالغة هلم، وكان ابن سنان من الذين ساقوا أمثلة كثرية يرّد 

  :ومنها

                                                             
.99املصدر نفسه، ص   1  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .148عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  2  
.148املرجع نفسه، ص   3  
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  :1قول الشاعر
  .قواطنا مكة من ورق احلما

ذا البيت للداللة على خطأ الشعراء ومبالغتهم يف احلذف، واكتفى  استشهد ابن سنان 
هذا باب ما (قد أورد سيبويه هذا البيت يف كتابه يف باب ، و "يريد احلمام"باإلشارة إىل أن الشاعر 

ه جيوز يف الشعر ماال جيوز يف الكالم من صرف ماال ينصرف، : "، يقول)حيتمل من الشعر اعلم أّن
ا أمساء، وحذف ما ال حيذف، يشبهونه مبا قد  ا أمساء كما أ يشبهونه مبا ينصرف من األمساء، ألّ

ِمى: ال العجاجحذف واستعمل حمذوفا، كما ق َ رق احل   .2"قواطنا مكة من وُ
  : 3ذات أوجه عدة) احلمام(وأورد صاحب حتقيق كتاب سيبويه أن لفظة 

  .أن يكون حذف األلف وامليم وجر باقي الكلمة باإلضافة وأحلقها الياء لوصل القافية  -  أ
اال ، مثّ أبدل من امليم الثانية ياء استثق)احلمم(أن يكون حذف األلف فقط فصار   -ب

  ).احلمى(تظنّيت يف تظننت، مثّ كسر ما قبل الياء لئال تقلب ألفا فصار : للتضعيف، كما قالوا
  .أن يكون حذف امليم للرتخيم يف غري نداء وأبدل من األلف ياء -ج

  :4الشاهد الثاين
  .دوامي األيد خيبطن السرحيا*** وطرت مبنصلي يف يعمالت 

ذفت الياء ختفيفا لتالئم الوزن الشعري، وهذا جار ، فح5"والوجه األيدي: "يقول ابن سنان
  .على أعراف العربية وصرفها

  :6يقول النجاشي: الشاهد الثالث
  .والك اسقين إن كان ماؤك ذ فضل*** فلست بآتيه وال أستطيعه 

، ففرضت الضرورة الشعرية حذف النون من لكن اللتقاء "أراد ولكن اسقين: "يقول ابن سنان
أّن ما تتعرض له بعض البىن من نقص أو حذف صويت، يف بعض احلاالت، "حظ الساكنني، واملال

                                                             
.99ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1  

ل، ص   2 ويف بعضها ضبطت امليم بالفتحة، ويف البعض اآلخر ) احلمى(هكذا ) احلما(كتبت كلمة   ويف بعض املصادر"، 27سيبويه، الكتاب، اجلزء األوّ
ِمي(ضبطت بالكسرة، والصحيح أن تكتب  َ ، ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، حتقيق عبد )"غري الرمي(و) احملرم(وذلك لتناسب قافية الرجز اليت قبلها ) احل

  .100الواحد شعالن، ص 
.26ه، اجلزء األول، ص ينظر، املصدر نفس  3  
.100ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
.100ص  سر الفصاحة، ،ابن سنان  5  
.100املصدر نفسه، ص  6  
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من شأنه أن حيدث يف بنيتها تغيريا صرفيا يستتبع، يف كثري من احلاالت، تغيريا دالليا، ولعل هذا 
ا  هو السبب الذي يؤدي يف نظر البالغيني، إىل فقدان اللفظة، اليت تعرضت بعض مكونا

  .1"للفصاحة املتوخاة منها مبىن ومعىنالصوتية إىل احلذف، 
غته  وتشري الباحثة إىل عدم غفلة البالغيني عن حاجة الشعراء إىل مثل ذلك احلذف الذي سوّ

تفرتض فيهم الفصاحة يف كلّ ما يصدر "هلم ملكتهم الشعرية ولكنهم يريدون من الشعراء الذين 
جمهم الشعري األلفاظ الكاملة يف مبناها عنهم أن يتصرفوا يف أثناء عملية النّظم فيختاروا من مع

ذا االكتمال أو  م، و الّصويت والصريف للداللة على املعاين اليت ختتلج يف أعماقهم، ومتور يف أذها
التكامل الصويت والصريف والداليل، تتحقق الفصاحة املتوخاة من عملية اإلنشاء والنّظم والتعبري 

  .2"لأللفاظ
  : الزيادة يف الكلمة - 4

وقد : "يصنّف ابن سنان هذا الشرط يف باب اخلروج عن العرف العريب يف االستعمال يقول
،   وضرب على ذلك 3"يكون على وجه الزيادة يف الكلمة، مثل أن يشبع احلركة فيها فتصري حرفا

شواهد عديدة منها ما ذكره ابن جين وسيبويه قبله، وقد مجعها صاحب اخلصائص يف باب 
  .4)للحركات، واحلركات للحروف مضارعة احلروف(

  :5ومن أمثلة ذلك قوله*
  ".أي مبنتزح. "وعن عيب الرجال مبنتزاح***   وأنت على الغواية حني ترمى 

  ".يريد أدنو، فأنظر: "وقوله
  . من حيثما نظروا أدنو فأنظورُ *** وإنين حيثما يسري اهلوى بصري 

  ".يريد الدراهم والصيارف: "وقوله
  .نفي الدراهيم تنقاد الصياريف*** ا يف كلّ هاجرة تنفي يداها احلص

لت البىن اللفظية إىل بىن جديدة غريبة عن العربية، وذكرها  فعاب ابن سنان هذه الزيادة اليت حوّ
وسبب ذلك أن احلركة حرف صغري، أال ترى أّن من متقدمي القوم من كان : "قبله ابن جين فقال

                                                             
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .150عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  1  
اية القرن اخلامس اهلجري  .151، ص  عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  2  
. 100، ص ابن سنان، سر الفصاحة  3  
.315ينظر، ابن جين، اخلصائص، اجلزء الثاين، ص   4  
.101، 100ابن سنان، سر الفصاحة، ص   5  
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الياء الصغرية، والفتحة األلف الصغرية، ويؤكد ذلك عندك يسمي الضمة الواو الصغرية، والكسرة 
أنك مىت أشبعت ومطلت احلركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها، وذلك قولك يف إشباع حركات 

عنها حرفا من ) أنشأ(ضوريبا، وهلذا إذا احتاج الشاعر إىل إقامة الوزن مطل احلركة و: ضرب وحنوه
خلروجها عن أعراف املستعملني هلا وخمالفتها لقواعد  وبذلك خترج عن حدود الفصاحة 1"جنسها
  .العربية

قد متثل بإطالة احلركة القصرية "أما من الناحية الصوتية فإن الزيادة الصوتية على البىن اللفظية 
وليس كما ذكر ابن (...) وهي هنا الفتحة والضمة والكسرة على التوايل إىل حركة طويلة (...)

ني من أن إشباع احلركة يف تلك الكلمات قد صريها حرفا، فاحلركة يف أصلها سنان وغريه من اللغوي
حرف أو فونيم كما هو معروف يف الدراسة الصوتية ولكن إطالة تلك احلركة أو الفونيم مل حتوله 

  2"من حركة إىل حرف وإمنا حولته من فونيم إىل فونيم آخر
وتية واإلطالة على حنو مل يتوافق مع قواعد فالبىن الصوتية اجلديدة متت عن طريق اإلضافات الص

األمر الّذي أّدى إىل إضفاء مسحة سلبية على فصاحة تلك البىن، بل إىل تنوّع " العربية وأعرافها 
  .3"صفة الفصاحة عنها كما ذكر البالغيون ومنهم ابن سنان

  : إيراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل- 5
الكلمة على الوجه الشاذ القليل، وهو أردأ اللغات فيها  وقد يكون إيراد: "يقول ابن سنان

ا.  لشذوذه   .4"والكثري أبدا خفيف، كما يقول النحويون يف خفة األمساء لكثر
ورمبا يشمل هذا الشرط احلديث عن املستعمل الكثري يف كالم العرب، فاللغة تقاس حبسب 

غيني استعمال بعض الشعراء أللفاظ االستعمال والتداول، وقد الحظ ابن سنان وغريه من البال
كثرة استعمال "شاذة يف استخدامات العربية لقلة استعماهلا، وهذا يعين أن البالغيني يرون أن ّ 

الكلمة على وجهها الصحيح دومنا شذوذ يكسبها خفة يف النطق، وما يرتتب على ذلك من 
شاذ هلا واملخالف ألعراف اللغة فصاحة يف التعبري، ورشاقة يف األداء يف حني يؤدي االستعمال ال

                                                             
.316، 315ابن جين، اخلصائص، اجلزء الثاين، ص   1  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .152عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   2  
اية القرن اخلامس اهلجريعالية حم  .152، ص مود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  3  
.101ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  



                                            القضايا التركيبية في كتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجي             :          الفصل الخامس 
 

248 
 

وقواعدها العامة إىل عدم الفصاحة، أو ضعفها على األقل، وذلك بسبب قلة االستعمال املؤدية 
ايف بدوره للفصاحة   .1"إىل النقل ا

  :2ومن الشواهد اليت ساقها اخلفاجي على هذا الشاذ القليل قول املتنيب
  .يف جملس أخذ الكالم اللذعنا***  وإذا الفىت طرح الكالم معرضا            

ذ يف الذي لغة قليلة شاذة االستعمال يف العربية  ذ"كما أّن كلمة "فإن الّل لغة أو هلجة " الّل
الذي من األمساء املوصولة : "وقد نقل صاحب اللسان عن ابن سيده قوله" الذي"لالسم املوصول 

ا إىل وصف املعارف باجلمل وفيه لغات ا، الذي: ليتوصل  ْذ بإسكا ، والذ، بكسر الذال، والّل
، يضاف على شذوذها وقلة استعماهلا ثقلها الصويت لتوايل حريف الالم 3"والذي بتشديد الياء

  .والذال املشددة، مما أفقدها صفة الفصاحة
  :إيراد الكلمة خبالف الصيغة يف اجلمع أو غريه- 6

يني واللغويني إذا جانبت الوزن املتعارف يوصف املبىن الصريف للفظة باالحنراف من قبل البالغ
أن يولد صيغا وأبنية لفظية يتسم مبناها الصويت والصريف بالغرابة "عليه يف اللغة فمن شأن ذلك 

  واالحنراف عن السمت الصحيح وما ميكن أن يرتتب على ذلك 
على من لبس يف الداللة، األمر الذي يفقد الكلمة فصاحتها أو يضعف درجة تلك الفصاحة 

  :5، ومن شواهده4"أحسن تقدير
  .هجاي األرذلني ذوي احلنات*** وأكره أن يعيب علي قومي 

ا ) "احلنات(فعاب عليه ابن سنان توظيف لفظة  فجمع إحنة على غري اجلمع الصحيح، أل
  .6"إحنة وإحن، وال يقال حنات

                                                             
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .153عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   1  
.101ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   " اللذعنا: قال أبو الفتح"، وجاء يف الشرح 154عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت 

كلمة واحدة وهي الكالم " ذعناالل: "الذي، واللذ بال ياء، واللذ بسكون اآلخر، والذي بتشديد الياء، وقال اخلطيب. الذي عىن، ويف الذي أربع لغات: يريد
  .105، ابن سنان، سر الفصاحة، حتقيق عبد الواحد شعالن، ص ..."ملا ذكر البيت الذي قبله: ايل ليس فيه مواراة، والعامل يف الظرف الفعل املاضي، واملعىن

 3  
اية القرن اخلام .156س اهلجري، ص عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   4  
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                                            القضايا التركيبية في كتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجي             :          الفصل الخامس 
 

249 
 

ا الصوتية،) حنات(ونلحظ على بنية    ا قد تعرضت لتبدالت يف مكونا استتبعتها  أ
تعرضت إىل حذف صوت اهلمزة املتلوة بكسرة قصرية، كما "تغيريات يف بنيتها الصرفية فقد 

تعرضت إىل تغيري الفتحة القصرية التالية لصوت احلاء إىل كسرة قصرية، مث أضيف إليها مورفيم 
وذلك من مجع املؤنث السامل تومها من املنشئ وصانع البنية أن الكلمة جتمع مجع مؤنث سامل، 

  .1"املسؤول عن خلق عدد ال يستهان به من البىن اللغوية(...) قبيل القياس اخلاطئ 
  :إبدال حرف من حروف الكلمة بغريه- 7

ال ميس هذا الشرط بالقاعدة الصرفية وإبدال حرفها ليالئم الصيغة فقط بل يتجاوز ذلك بإبدال 
ملراعاة يف ذلك اإلبدال للوزن املوسيقي حرف من الكلمة حبرف آخر ال عالقة للصيغة به، وتكون ا

داخل البيت، فهي ضرورة جتعل الشاعر يتخلى عن حرف أصلي لتعويضه حبرف بديل ال ينتمي 
  .يف كثري من األحيان إىل خمرج الصوت أو صفاته

إىل إحداث تغيري صويت يف بنية  –وقد عاب ابن سنان اجتاه الشاعر وما حيرزه من ملكة شعرية 
قوم حبذف حرف أو استبداله بآخر دون أن يتعلق ذلك مبا قررته قوانني اللغة وتوافقت الكلمة، في

  عليه، أو ما حّددته املوازين الصرفية، ومن شأن ذلك أن يسلب الكلمة
  :2فصاحتها، ومن شواهد قول الشاعر 

  .من الثعايل ووخز يف أرانيها*** هلا أشارير من حلم متمرة 
  ".يريد من الثعالب وأرانبها"

  :3وقول آخر
ة نقانق*** ومنهل ليس له حوازق    .ولضفادي مجّ

  ".يريد ولضفادع"
يف املثال األول ) الباء(فلما استعصى عليه إقامة الوزن على ما يريد جلأ إىل استبدال حرف 

، وليس ذلك من باب الفصاحة يف شيء، بل )بالياء(يف الثاين ) العني(، واستبدال )الياء(حبرف 
رتكيب واختالل الوزن يف كال البيتني، فالفرق واضح خاصة يف املثال الثاين يف خمارج نالحظ سوء ال

  .ولو كان االستبدال لفظيا خاصا بالكلمة لكان أحسن) العني والياء(احلرفني 
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وعلى العموم فهذا األمر ال يتكرر يف اللغة كثريا بل هو وارد يف بعض شواذ شعر العرب، لذلك 
فصاحة عليه إال بتكاثف الشروط الصوتية والصرفية األخرى داخل الرتكيب، ال ميكن إقامة شرط ال

يف هذه الكلمات مت استبدال صوت الكسرة القصرية بصوت الباء، يف الكلمتني األولتني، "وأيضا 
وبصوت العني يف الكلمة األخرية، فتشكل الصوت اجلديد مع الكسرة القصرية األصلية السابقة، 

لقد أدى استبدال حرف بآخر أو لنقل استبدال صوت (...) سرة الطويلة حركة طويلة، هي الك
جديدة غري مألوفة املبىن للداللة على ما تدل عليه الكلمة الصحيحة  -بنية–بآخر إىل خلق صيغة 

  .1"يف مبناها ومعناها
وعليه فقد ال تصمد بعض هذه التجاوزات أمام شروط البالغيني واللغويني إذا جانبت القواعد 
املتعارف عليها يف اللغة لكن األمر خمتلف يف هذه الصيغة اليت تستلزم استبدال فونيم بفونيم 
خمتلف عنه، إذ ال يقتصر األمر عند ذلك باختالف داللة العبارة ولفظها فقط أو مبا يفرضه 

بل حيدث تغيري على مستوى اللفظة نفسها إن خرجت من  2)قام، نام(السياق مثل االستبدال يف 
  ثعايل، أراين، (اق الرتكيب، فال معىن يف العربية أللفاظ سي

، وال ندري إن كان األمر متعلقا بأمساء احليوان فقط يف املواضع الشعرية أم أنه ميس )ضفادي
  .الصيغ اللفظية األخرى يف العربية

  :إظهار التضعيف يف الكلمة- 8
ة ملا وردت عليه من العرب، إال رفض ابن سنان فّك التضعيف الوارد يف اللفظة وخمالفة الصيغ

: شدد، رّد : مدد، شدّ : مدّ (أن ذلك قد ورد يف العربية مبا أجازته قواعدها يف كثري من الصيغ 
، لكن ما أورده الشعراء ال يشمل القياس على ما ورد يف لغة القرآن وكالم العرب، ومن ذلك )ردد

  :3قول الشاعر
  .د ألقوام وإن ضننواأين أجو *** مهال أعاذل قد جربت من خلقي 

مبعىن خبل، مل ترد مفككة اإلدغام يف العربية وهذا ما ) ضّن (من الفعل املضعف ) ضننوا(فلفظة 
  ).وميكن عّده ملحقا مبا ضعف يف العربية(استنكره اخلفاجي والبالغيون على حّد سواء 
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نكر فّك اخلفاجي يف اإلشارة إىل هذا الشاهد وأ) 392ت (وقد سبق أبو الفتح ابن جين 
اإلدغام مشريا إىل أن إثباته أفضل وأخف من الفّك، ألن ذلك حيدث استثقاال على اللسان، وهو 

اعلم أّن التضعيف يثقل على ألسنتهم وأن اختالف احلروف : "ما أشار إليه سيبويه قبلهما فقال
نتهم وذلك ألنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألس(...) أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد 

من موضع واحد مث يعودوا له، فلما صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا يف موضع واحد وال تكون 
  .1]"وكان أخف على ألسنتهم مما ذكرت لك[مهلة، كرهوه وأدغموا، لتكون رفعة واحدة 

التخفيف على اللسان وسهولة االستعمال وجلوء ) اإلدغام(وبناء على ذلك تكون الغاية من 
 مثل ذلك على الرغم من أن الغرض استقامة الوزن ال يربر االجتاه حنو ما صعب يف الشعراء إىل

  .النّطق من خالل تكرار نطق الصوت الواحد ملرتني متتاليتني، واحلاجة إىل اإلدغام
  :صرف ما ال ينصرف ومنع الصرف مما ينصرف- 9

  علماء اللغة، حيث يتم  يبدو هذا الشرط خمالفا للمعايري الصرفية والنحوية اليت اتفق عليها
صرف الكلمة وقد منعت من الصرف حسب القاعدة وهذا جتاوز كبري يسلكه الشعراء الذين 

  بالغوا يف ترخيص ضرائر الشعر حىت أدركوا املساس بالقواعد ومن شواهد ذلك 
  :2عند اخلفاجي قول حسان بن ثابت

ٌ أمني اهللا فينا  ُ *** وجربيل   وروح القدس ليس له كفاء
  ع البعض أسباب رفض البالغيني لصرف اللفظة إىل انتقاهلا من أربعة صوامت إىل ويرج

  
ا  وهي  أربعة (...) فالكلمة وهي غري مصروفة تتألف من املكونات الصوتية "مخسة وزياد

  .3"كانت أقرب إىل الفصاحة(...) 
ت وحاجة الشاعر وقد يتجاوز البالغيون يف صرف ما ال ينصرف مبراعاة الوزن والقافية يف البي

إىل التنوين إلبراز الظواهر النفسية الواردة يف اخلطاب لكن األمر خيتلف عندما تنعكس الصورة مبنع 
  :4الصرف مما ينصرف، وقد أفرد ابن سنان شاهدين على احلالة وهو قوهلم

                                                             
.417سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص   1   
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 .يفوقان مرداس يف جممع*** وما كان حصن وال حابس  - 1
 .عبد يف الثقيل األولنربات م*** هزج الصهيل كأن يف نعماته  - 2

ا تتكون من "فمنعا الصرف يف مرداس ومعبد: "يقول ابن سنان ، ولو نظرنا إىل بنية الكلمة فإ
ومن املقرر يف ميدان الدرس ) "الفتحة القصرية(أربعة صوامت، ثالثة منها ذات حركة واحدة هي 

بعض األحيان ويف بعض بني األصوات املتجاورة تؤدي يف  dissimilationالصويت أن املخالفة 
ا الصوتية املختلفة   .1"الصيغ إىل إحداث انسجام يف نطق الكلمة مبكونا

رورة يف ) معبد(وجعلت كلمة  ممنوعة من الصرف وأصلها التنوين باجلر لتالئم الكلمات ا
ا ..)الصهيل، نغماته، نربات، الثقيل، األول(البيت   )مرداسا(، أما لفظة مرداس فاألوىل قراء

وقد جاءت فيها حركة الفتحة الطويلة متلوة حبركة "فتكون قافية األوىل مطلقة والثانية مقيدة 
ذه األصوات على وترية )a(الفتحة القصرية    ، ولعل هذا االمتداد النطقي 

مرداسا أو : واحدة حيدث نوعا من الصعوبة اليت ميكن ختفيفها بصرفها منونة على النحو اآليت
ن الذي هو عالمة الصرف أجرى تعديال صوتيا على نطق احلركات املتجانسة مرداس، فالتنوي

متتابعة، نظرا ملا ميتلكه صوت النون من قوة وضوح مسعي من شأنه أن يكسب البنية خفة 
  .2"وسهولة

ه من أسباب استنكار البالغيني ملنع الصرف انقالب املنصرف إىل غري  يضاف إىل ذلك أّن
يف سياقها بكلمتني منونتني ) مرداَس (ة البيت الصوتية وقد سبقت كلمة املنصرف مؤثرا على وتري 

وعلى . اإليقاع الداخلي احلاصل - بال شك- ، وهذا يضعف )حصن، حابس(يف الشطر األول 
مضاف إليه جمرور ) معبد(العموم فإن تأثري ها التعبري متعلق بالعالمة اإلعرابية نيابة دون احملل فـ 

  ).مرداس(سرة وهو احلال يف بالفتحة نيابة عن الك
وإذا ما عدنا إىل تقطيع البيت األول جنده ينتمي إىل حبر الكامل ويتضح عندنا أن التفعيلة 

من الصرف، وعلى الرغم من العيب الواضح ) معبد(ال تستقيم للشاعر إال مبنع لفظة ) متفاعلن(
  .يف البيت إال أنه ال حلّ أمام الشاعر سوى ذلك

  :ومّد املقصورقصر املمدود -10
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يف هذين الشرطني يتعلق األمر بظهور اهلمز أو حذفه من الكلمة ختفيفا وحماولة من الشاعر 
إقامة الوزن، وعلى الرغم من أن احلاجة الشعرية هي ما فرض عليه ذلك إّال أن البالغيني أنكروا 

  .ذلك عليه
  :1ومن شواهد ابن سنان قوهلم

 .إن تنال يد الطويل قذاهلاما *** والقارح العّدا وكلّ ِطمرة  - 1
 .فال فقر يدوم وال غناء*** سيغنيين الذي أغناك عين  - 2

ا انتقلت من ) العّداء(قصر مّدها وحذفت منها اهلمزة إذ األصل ) العّدا(فلفظة  فزيادة على كو
دة؛ فإّن معناها يغمض على النّاظر هلا وحيتاج إىل ربط املعاين التضا  ّ ح القافية املطلقة إىل املقي

ا لفظة . السياق ق بتعديل ) غناء(وأمّ ففيها إثبات للهمزة وليست أصال فيها، ومّد القصر هنا متعّل
  ).غىن(الوزن واألصل 

ويوضح التقطيع الصويت للبيت الثاين أن حبره الوافر وال تكتمل فيه التفعيلة األخرية للشاعر فهي 
يف ) حركة وساكن(ر ألجل الزيادة فعل، فاحتاج إىل مّد املقصو : ويف غىن/ فعولن : يف غناء

وشتان بني ) فخرج من الغىن إىل الغناء(التفعيلة، وال نرى ذلك نفعه بقدر ما أغمض املعىن 
فمن رواه بالكسر أراد مصدر ] أي فتح الغني وكسرها[فإنه يروى بالفتح والكسر : "املعنيني، وقيل

اء؛ ألن : حاق، ومن رواه بالفتح أراد الغىن نفسه، قال أبو إس)غانيت( غري  الغناءإّمنا وجهه وال غنَ
  .2"وكذلك أنشده من يوثق بعلمه: خارج عن معىن الغىن، قال

  :حذف اإلعراب للضرورة-11
إىل ) فتحة أو ضمة أو كسرة(يرتبط هذا الشرط حباجة الشاعر إىل تغيري العالمة اإلعرابية 
  :3قول امرئ القيسسكون، فيكون حذف اإلعراب مسوغا للشاعر حينها ومثال ذلك 

  .إمثا من اهللا وال واغل*** فاليوم أشرْب غري مستحقب 
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. 109، حتقيق عبد الواحد شعالن، ص نفسه ملصدرا   2  
.103املصدر نفسه ص   3  
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فع، وقد ذكر سيبويه هذا البيت يف باب احلديث عن ) أشرْب (فقال  على اجلزم واألصل على الرّ
وقد يسّكن بعضهم يف الشعر : "فقال) باب اإلشباع يف اجلر والرفع وغري اإلشباع واحلركة كما هي(

  .2ذلك عند ابن جين وصاحب شرح املفصل، وهي ك1"ويشمُّ 
فاليوم (وللباحث عن توجيه حنوي للحذف هنا جيد أن بعض الروايات تثبت أن البيت قد روي 

  .كما روى ذلك بعضهم) أسقى
  :املبين للمجهول داللتان) ُأْسَقى(وتتوضح بتوظيف الفعل 

  .وزنحضور الفعل املعتل اآلخر وتوفر حركة السكون الالزمة الستقامة ال- أ
 -مدة –متام املعىن الذي قصده الشاعر، فهو قد أعرض عن شرب اخلمر بعد مقتل أبيه -ب

ا تأتّى له ذلك أعلن عودته له، والذي ال شك فيه أن داللة  وأىب العودة للشرب حىت يثأر له، فلمّ
ب ، وذكر صاح)أشرب(ملن اشتاق ملعاقرة اخلمر أكثر تعبريا منها يف الفعل ) أسقى(توظيف الفعل 

 حتقيق كتاب سيبويه 
فاليوم (و) فاليوم أسقى(يف حال الرفع والوصل، ويروى ) أشرْب (والشاهد تسكني الباء من "

  .3"على صيغة األمر فعلى هاتني الروايتني ال شاهد فيه - )فاشرب
  : تأنيث املذكر وتذكري املؤنث-12

ملخالفة نظم األلفاظ خترج الفصاحة هذا التجاوز عن حدودها وهو ما اتفق عليه البالغيون 
  .للقواعد الكثرية يف استعمال العربية

ولإلشارة فإن هذا الشرط ال يتصل باللفظة وخصائصها كما يف أحوال الفصاحة السابقة بقدر 
ما يتناسب مع سياقها الذي وظفت فيه، وإحالتها إىل معىن ما قبلها أو بعدها، وال شك أن مرد 

رص الشعراء على حتقيق التناسب اإليقاعي داخل بنية هذا اخلروج عن الفصاحة عائد إىل ح
  .اخلطاب

  :4ويستشهد ابن سنان على ذلك بقول الشاعر
 .وال أرض أبقل إبقاهلا**** فال مزنة ودقت ودقها  - 1

                                                             
.204سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص   1  
.48املفصل، اجلزء األول، ص  ح، وينظر، ابن يعيش، شر 317، واجلزء الثاين، ص 74ينظر، ابن جين، اخلصائص، اجلزء األول، ص   2  
.204سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص   3  
.103ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
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 .كما شرقت صدر القناة من الّدم*** وتشرق بالقول الذي قد أذعته  - 2
املؤنثة، ) األرض(الم راجع على فذّكر يف موضع التأنيث؛ ألّن الك) أبقل(وموضع احلذف يف 

هلا الدارسون مبعىن املكان، يقول شارح كتاب سيبويه ) أبقلت(والشاهد فيه حذف التاء من : "وأوّ
غه أن األرض مبعىن املكان   .1"لضرورة الشعر، ويسوّ

فالرتابط الذي يؤثره علماء اللغة يف هذا املقام هو الرتابط الداليل لأللفاظ وانسجامها مع 
ث الشاعر لفظ السيا وحّقه ) شرقت(ق الذي وردت فيه، واألمر نفسه يف املثال الثاين عندما أّن

  ).صدر(التذكري تبعا لقوله 
ا اللغوية يقول فإن : "وقد متيز ابن سنان يف هذه الشروط بالربط بني املكونات اللفظية وسياقا

ا، وهلا من هذه هذا وأشباهه وما جيري جمراه، وإن مل يؤثر يف فصاحة الكلمة وحسن ها وطالو
األمور صفة نقص فيجب اّطراحها على أّن ما ذكرته خيتلف قبحه يف بعض املواضع دون بعض 

أويل فيه وحكمه   .2"على قدر التّ

تلكم هي الشروط الصرفية والنحوية اليت تتدخل يف أول شروط اخلفاجي يف خروج اللفظة عن 
 تتعلق بالزيادة يف الكلمة واملؤثرة يف املعىن، أصول العربية، وأضاف عليها بعض الشروط اليت

  :وتشمل
ا أصحاب اللغة بني االسم : إدخال األلف والالم على الفعل - 1 ز  ّ من العالمات اليت مي

ّل األول أللف والم التعريف، وعدم صالحيتها يف الثاين ألسباب عّدة، وأمثلة ورود  والفعل تقب
 :3نها ما ذكره ابن سنان يقولنادرة يف العربية م) ال(الفعل معرفا ب 

نا صوت احلمار ***   اخلنا وأبغض العجم ناطقا       ّ   .اليجدعإىل رب
                                                             

حيث ذكر "أما ابن يعيش فذهب إىل القول بأن ذلك من سوء الوضع إن مل يكن ألمر استقامة الوزن شأن ، 46سيبويه، الكتاب، اجلزء الثاين، ص  
لضرورة وفيه نظر ألنه كان ميكنه أن يقول وأرض وذلك ل -أي يف هذا البيت–قال ابن الناظم فيه : "الفعل مع إسناده إىل األرض وهي مؤنثة قال العيين

وأنشد . أبقلت إبقاهلا بدرج مهزة إبقاهلا فيستقيم الوزن فإذا كان كذلك دل ذلك على أنه ليس ضرورة وإمنا كان ألجل أن تأنيث األرض ليس حبقيقي
وال أرض أبقلت : وقد أنشد هذا البيت: نا أن النحاس قالومل يقل أبقلت ألن تأنيث األرض ليس حبقيقي ويؤيد ما ذكر : اجلوهري هذا البيت مث قال

، ابن يعيش، شرح املفصل، "إبقاهلا على ختفيف اهلمزة وأنّث االرض على ما جيل ومن ذكرها قال ليست فيها عالمة تأنيث وقال األرض واملهاد واحد
. 95اجلزء اخلامس، ص  1  

.103ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.103، ص املصدر نفسه  3  
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 .فعّد إضافة األلف والالم زيادة خملة بفصاحة الكلمة، حىت ولو كان ألجل الضرورة الشعرية
جعلها ابن سنان من باب الزيادة وخروجها عن الفصاحة، ومثّل : تشديد الكلمة املخففة - 2

 :بقول الشاعر له
ا                1ضخم حيّب اخللق األضخمّ

كان يثبت الياء اليت حّقها احلذف : حتريك الياء اليت تقع قبلها كسرة يف الرفع واجلرّ  - 3
ها، وبالتايل صرف ماال ينصرف، مثل قول الشاعر  :وجيرّ

  2كجوارَي يلعنب يف الصحراء**** ما إن رأيت وال أرى يف مّديت 
ه يف باب الزيادة اليت ذكرناها وأشرنا إليها، وهي مكروهة على ما : "بن سنانيقول ا فإن هذا كّل

  .3"تقّدم
  .اعتدال حروف الكلمة: ثانيا

تتحكم يف االستعماالت الرتكيبية اختيارات املتكلم وطريقة صياغته للمفردات باختيار الوزن 
بني ألسنة املتكلمني، وهلذا الشرط عالقة باللفظة  الصريف املتالئم مع اللفظة وسياقها وهيئة تداوهلا

  .دون التأليف كما أشار ابن سنان
ويف الوقت الذي عاب فيه ابن سنان ذلك وعّده خروجا عن فصاحة الكلمة بناء على إخالهلا 
بالطرح املوسيقي يف اجلملة وصعوبة نطقها على األلسنة وغموضها لقلة استعماهلا ألن الوزن العريب 

من البناء الثالثي للكلمة باعتباره األشهر واألخف على النطق والسمع، وقد تناول قضية  ينطلق
نوا طبيعة الوقوف على األصول الثالثية  ّ اجلذر الثالثي وأوزان العربية كثري من علماء اللغة وبي

يبويه والرباعية واخلماسية بعّدها أكثر ما يتداول يف بيئة العربية؛ وهو األمر الذي نّص عليه س
وأما ما جاء على ثالثة أحرف فهو أكثر الكالم ي كل شيء من األمساء واألفعال وغريها، : "فقال

  .4"مزيدا فيه وغري مزيد فيه

                                                             
.104املصدر نفسه، ص   1  
.104املصدر نفسه، ص   2  
.104، ص ابن سنان، سر الفصاحة  3  
.229سيبويه، الكتاب، اجلزء الرابع، ص   4  



                                            القضايا التركيبية في كتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجي             :          الفصل الخامس 
 

257 
 

: وقد استقبح ابن سنان كبقية البالغيني كثرة احلروف يف الكلمة وعدم اعتداهلا يف التأليف يقول
ا م" ىت زادت على األمثلة املعتادة املعروفة قبحت أن تكون الكلمة معتدلة غري كثرية احلروف فإ

  .1"وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة
وتوجه ابن األثري إىل ختطئة ابن سنان يف هذا الشرط ورّد عليه بالقول أن كثرة حروف الكلمة 

ر أمر خمل بأوزان العربية وتراكيبها ومبا ورد يف القرآن من ألفاظ عربية فصيحة، وأرجع ابن األثري األم
ا واصلها مقارنة مع أوزان العربية   . إىل قبح يف الكلمة ذا

  :ومن األمثلة اليت ساقها اخلفاجي للداللة على هذا الشرط قول الشاعر
ا *** إن الكرمي بال كرام منهم    .2مثل القلوب بال سويداوا

ا(فكثرة حروف لفظة  ا كل: "أمر استنكره اخلفاجي وقال) سويداوا مة طويلة فكلمة سويداوا
  .3"جدا فلذلك ال أختارها

ق ابن األثري عليه قائال وليس األمر كما ذكره، فإن قبح هذه اللفظة مل يكن بسبب : "وعّل
ا يف نفسها قبيحة، وقد كانت  حسنة فلما مجعت قبحت، ال  -وهي مفردة–طوهلا، وإمنا هو أل

فاظ طوال، وهي مع ذلك حسنة،  والدليل على ذلك أنه قد ورد يف القرآن الكرمي أل. بسبب الطول
 :كقوله تعاىل       ]137: سورة البقرة[.  

ولو الحظنا اللفظة لوجدنا السوء فيها بسبب اجلمع مع التصغري مع ضمري الغائب املتصل، 
ء وهنا تتدخل الوحدات الصوتية لتتحكم يف بناء الكلمة، ألن لكل اقتصاد يف اجلهد أثر على بنا

  .الكلمة يف العربية
الضمري (ها ) +داللة اجلمع(ا ت) +كلمة مصغرة(سويداء ): عشرة أحرف(فاللفظة تتألف من 

ا(أال ترى أنه لو أسقط من لفظة : "، يقول)العائد على القلوب اهلاء واأللف اللتني مها ) سويداوا
ا قبيحة، ولفظة عشرة ) ليستخلفنكم( عوض عن اإلضافة لبقي منها مثانية أحرف ومع هذا فإ

ا حسنة رائقة   .4"أحرف وهي أطول منها حبرفني، ومع هذا إ

                                                             
.107ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.107املصدر نفسه، ص   2  
.107، ص ابن سنان، سر الفصاحة  3  
.185ابن األثري، املثل السائر، اجلزء األول، ص   4  
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ومعلوم أن املفردات الواردة يف لغة القرآن فصيحة ال شبهة فيها ورمبا مل يشر هلا ابن سنان 
إلقراره أن القرآن من الفصيح، فآثر جتاوز ذلك لإلشارة إىل أمثلة ذلك مما خالف الفصاحة 

العرب، ولو أّن ذكره ذلك على وجه التعميم ال تعليل له؛ ولذلك رام صاحب يف كالم  - حسبه
املثل أن يصوغ الشرط بطريقة تنزه القرآن عن كل الشبهات ووجد يف قضية األصول على مذهب 
النّحاة وأهل التصريف مبتغاه فربط احلسن باألصول الثالثية وبعض األصول الرباعية يف حني 

  .1"مخاسياستقبح ما ورد على أصل 
وقد كانت على ابن سنان التفرقة بني الصيغ يف لفظ القرآن واملفردات اليت جعلها يف شواهده 

وكان ينبغي على ما ذكره ابن سنان أن تكون هاتان اللفظتان "ويصف أن السبب ال يتعلق بالعدد 
مخسة  حسنتني واللفظتان الواردتان يف القرآن قبيحتني ألن تلك تسعة أحرف وعشرة، وهاتان

ومخسة ونرى األمر بالضد مما ذكرناه وهذا ال يعترب فيه طول وال قصر، وإمنا يعترب نظم تأليف 
  .2"احلروف بعضها ببعض وقد تقدم الكالم على ذلك وهلذا ال يوجد

واحلقيقة أن ابن سنان نفسه يرجع العيب إىل أسباب أخر غري كثرة احلروف كما بني ذلك يف 
  :3قول الشاعر

  .أال إن مغناطيسهن الذوائب*** تكشفوا عن رؤوسكم  فإياكم أن
   .4"فمغناطيسهن كلمة غري مرضية ملا ذكرته فيها، وفيها أيضا عيوب أخر مما قدمناه: "يقول

ويعين ابن سنان بالعيوب األخرى تلك املتعلقة باملستويني الصويت والداليل عدا الصريف، فمن 
بع حركات قصرية وحركتني طويلتني، إّن هذا العدد مثانية صوامت وأر "ناحية الصوت تتألف من 

من املكونات الصوتية يضفي يف الكلمة ثقال يف النطق، وصعوبة يف األداء، مما جيعل الكلمة قبيحة 
فظة من الوجهة الصوتية بإبراز أسباب العيب فيها من خالل5"مستهجنة   :6، وميكن حتليل الّل

                                                             
.446لتفكري البالغي، ص محادي صمود، ا  1  
.186ابن األثري، املثل السائر، اجلزء األول، ص   2  
.107ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
وهو أّن األصول من األلفاظ ال حتسن إالّ يف الثالثي، ويف : واألصل يف هذا الباب ما أذكره: " يقول ابن األثري، 107ابن سنان، سر الفصاحة، ص  

فظتني إحدامها ثالثية واألخرى رباعية، وأما اخلماسي من األصول فإنّه قبيح، وال يكاد يوجد ) مسجد(و) عذب: (لنابعض الرباعي، كقو  فإن هاتني الّل
186املثل السائر، اجلزء األول، ص، "وما جرى جمراها) صهصلق(و ) جحمرش(منه شيء حسن، كقولنا  4  

اية القرن اخلامس اهلجري، صينظر، عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف ا   .182، 181لرتاث البالغي العريب حىت  5  
.182ينظر، املرجع نفسه، ص   6  
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فظة على حروف حتتاج إىل جهد .1 يف النطق كحرف الغني الساكن بعد كسر  اشتمال الّل
 .الذي جاء مكسورا) املفخم(حرف الطاء ) + مفخم(

فظة على ثالثة أصوات مهموسة   .2 وثالث أصوات احتكاكية  ) ط، س، هـ(اشتمال الّل
 ).غ، س، ه(

فظة بالنون الثقيلة) ِطيِسِهن(توايل حركات الكسر بعد املد  .3  .واختتام الّل
االكلمة ليست عربية يف أ .4 إضافة الضمري املتصل الّدال على + صلها وغري متآلفة يف أصوا

 ).هّن (مجع النسوة 
فظة يف إفرادها  .5  .هن)+ مفعاليل: مغناطيس(امليزان الصريف يف الّل
 :يظهر النسيج املقطعي الصويت بستة مقاطع هي .6
  ن/ هن    /    س   / طي    /   نا     /      مْغ      

  ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص
والظاهر أن التحليل الصويت للفظة يظهر ورودها يف هيئة تشكالت صوتية وصرفية طويلة 

إّن هذه اجلملة وما كان على شاكلتها، تتألف من عدد كبري من "حسب أساليب العربية 
ا إىل بذ ل األصوات، وعدد كبري أيضا من املقاطع، فضال عن اشتماهلا على أصوات حيتاج النطق 

، وعبئا على السامع تلقيا،  ً جهد عضلي زائد، األمر الذي يشكل يف جمموعه ثقال على الناطق أداء
ّدت لدى البالغيني فاقدة لسمة الفصاحة، أو ضعيفة يف حتقيقها هلذه  وبالتايل فإن هذه الكلمة عُ

  .1"السمة
  :2ومن أمثلة الدالة أيضا على هذا املقياس قول الشاعر

س عربة ونكال*** ل بعدما اختيالألذربيجان ف   .كانت معرّ
  .ما حوهلا من نظرة ومجال*** استسماجهاونبهنا على  مسجت

فلألذربيجان كلمة رديئة بطوهلا وكثرة حروفها وهي غري عربية ولكن هذا : "يقول ابن سنان 
استسماجها رديء لكثرة احلروف وخروج الكلمة بذلك : وجه قبحها، وكذلك قوله يف البيت الثاين

  .3"عن املعتاد يف األلفاظ إىل الشاذ النادر

                                                             
.143، ص، ابن سنان، سر الفصاحة  1  
.107ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.107املصدر نفسه، ص  3  
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ا ما ورد يف الشطر األول فهو خارج عن مقاييس العربية وصرفها ولكن املالحظ  - حسبه -وأمّ
ها باخلروج عن املعتاد يف العربية على  فظة هي اسم لبلد أو قوم فكيف يكون لنا أن نسمَ أّن الّل

ه ال زيادة واض   .حة يف الكلمة سوى دخول الفاء والالم عليهاالرغم من تصرحيه بذلك، مثّ إّن
ا لفظة الدال على القبح وعدم االستحسان، وإضافة ) مسج(من الفعل ) استسماجها( أمّ

  .واهلاء عليها جعلها يف موضع ضعف وثقل على املتكلم والسامع وقلة يف الفصاحة) است(
: اء الصريف يف أغلبها، مثل قوهلموقد أورد اخلفاجي أمثلة كثرية حول املقياس لكنّها تتعلق بالبن

ا، للمستنشدين( فظ هنا ال تتعلق باملعىن )باستماعكه، حوباوا ، والواضح أّن كل زيادة يف الّل
  .املباشر وأمكن تغيريها مبا يتالءم مع مقام البيت و إيقاعه

عدد من التوسط يف "وقد توسع تصور البالغيني بعد اخلفاجي يف النظر هلذا املقياس فجعلوا 
  احلروف مقياسا لفصاحة الكلمة، وهنا تبعه املقياس إىل البنية الصرفية للكلمة، 

ا األصلية ال  ه حيكم على الكلمة من خالل صور وهذا موطن اخللل يف صياغته املقياس؛ ألّن
غوي أقرب منها للبحث  من خالل السياق، مما جرّ إىل الدخول يف مناقشات وآراء هي للبحث الّل

يالمس القضايا الصرفية  - أي يف عهد اخلفاجي -، وال شك أّن املقياس من البداية1"البالغي
ا للبالغية   .والصوتية أكثر منها اعتبارً

لقد عمل القرطاجين الحقا على جعل مرد القبح يف الكلمة إىل كثرة حروفها أو قلتها معا  
ثر منه إنصافا للقضية وصنف ذلك بطريقة صوتية حبتة، مثّ تبعه يف ذلك السبكي الذي كان أك

ا املقصودة للزيادة يف املعىن  الذي تساءل عن عالقة زيادة احلروف باملعىن؟، وإذا ما كانت كثر
ا؟   .2خملة بالفصاحة يف ذا

ذا املقياس ضرب من العبث و  ذلك لصعوبة مجع معجم لغوي حيوي غري وعليه فاألخذ 
ذا األسلوب وفقا ملا الفصيح مما يزيد يف ألفاظ العربية من حروف، يض اف إىل ذلك تفرد القرآن 

  .يقتضيه السياق

                                                             
.325حامد صاحل خلف الربيعي، مقاييس البالغة بني العلماء واألدباء، ص   1  

وتوجه بعد ذلك إىل رد القول بأّن كل زيادة يف املبىن زيادة ، 326حل خلف الربيعي، مقاييس البالغة بني العلماء واألدباء، صينظر، حامد صا 
األفصح يف العربية وما يزيد عليه قد ينوب عنه حسب ضرورة ) الثالثي( بالضرورة يف املعىن، كما ال ميكن عّد ذلك قاعدة مّطردة وانتهى إىل جعل

  .لاالستعما
2  
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غة الواحدة  ومن األسباب اليت سّطرها أصحاب الدرس احلديث قلة شيوع الكلمة سواء يف الّل
أو باختالفها، وقد تشمل هذه القلة طريقة الصياغة لبعض املفردات اليت تبدو غريبة غري مألوفة 

  .1ح إليه اآلذان وتتعثر األلسنة يف نطقهولو يف الوزن الذي ال تسرتي
وهذا هو األمر نفسه الذي تباحثته الكتب القدمية وعّربت عن عدم تقبلها لسوء الذوق واخللط 
يف االستعمال مما يؤكد على قصر املفردة على عدم التداول، فكل لفظة خرجت عن استعماالت 

ا كلمة ن ّ ا ال تلقى القبول، والسبب يف ذلك أ غة األصلية مل تتعودها أصحا ادرة االستعمال يف الّل
وما يسميه أهل البالغة حباسة الذوق يف مثل هذه األمور ليس يف احلقيقة إّال "األمساع واأللسنة 

وليد التجربة املتكررة، تلك اليت تولد العادة واأللفة، وبالعادة يصبح النطق سليقة وال جيد املتكلم 
  .2"بلغته مشقة أو عسرا

ا إضافة إىل قلة شيوعها وحاجتها للجهد العضلي ومن خ صائص العربية يف تركيب كلما
غة ال يتجاوز  حرصها على جتنب الكلمات كثرية احلروف، فالكثرة الغالبة من كلمات هذه الّل
ما قلت حروفها وهي يف أعلى أعدادها ال جتاوز ستة أو سبعة  الرباعي منها وتقل الكلمات كّل

، وممّا يزيد من صعوبة الكلمة غري املعتدلة يف حروفها تضمنها 3و األمساءحروف يف األفعال أ
  حلروف جمهدة يف النطق كالقاف، وبقية حروف احللق، 

والراء، ومما يزيد من صعوبتها أكثر التقاء األصوات االنفجارية الشديدة مع بعضها أو الرخوة 
منت أحرفا رخوة متعددة ومل تكن فالكلمات كثرية احلروف إذا تض"مع بعضها والثانية أصعب 

  .4"هذه األحرف متجاورة؛ تعّد من الكلمات صعبة النطق
  
  ":سر الفصاحة"التصغري وأغراضه الرتكيبية يف كتاب / 3

فظة يف بنيتها اخلارجية؛ حيث يتم فيها تغيري  غوية اليت تعىن بالّل ذه الظاهرة الّل اهتم ابن سنان 
ا تغري يف بناء الكلمة وفق بناء الكلمة، وهي ظاهرة لغوية م غات، يقصد  عروفة يف أغلب الّل

  . موازين صرفية حمّددة يف اللغة

                                                             
.27براهيم أنيس، موسيقى الشعر، صإ  1  
.27املرجع نفسه، ص   2  
.29املرجع نفسه، ص: ينظر  3  
.30، صبراهيم أنيس، موسيقى الشعرإ  4 
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فبعد أن عرض ابن سنان ملقياس االعتدال يف احلروف وعدم خروجها عن املألوف صوتيا 
وصرفيا، جعل مقياسه اآلخر التصغري فيها، وعّده صفة تتدخل يف تصريف الكلمة وفق بنية صوتية 

راض املخاطب وتعبرياته ولإلشارة فإّن اخلفاجي مناهض لالجتاه القائل بأّن من تكشف أغ
وعلى ذلك فقد تبىن رأي املدرسة البصرية اليت ) التعظيم(الدالالت اليت حيققها أسلوب التصغري

  .1رفضت اجلمع بني دالليت التعظيم والتحقري يف صيغ التصغري
فظة يف بنيتها اخلارجية وتأيت مراهنة ابن سنان على هذا املقياس ال   ذي يتطلب إجياز الّل

ا بعد فراغه من التحليل النماذج املتعلقة باملقياس  وفق صيغ صرفية معينة هلا شروطها وأوزا
السابق الذي استغرب فيه من مبدع الشعر تكلف ما ال حيتمله الوزن أو يتقبله السياق بالربط مع 

  .بقية األلفاظ، أو يلقى قبوال لدى السامع
لت  ذا األسلوب حني أوّ   ويشابه هذا التوجه ما تدعو إليه بعض األسلوبيات فيما يتعلق 

فظة بديال عن إضافة  الصياغة الصرفية حظا من دراستها واعتربت أسلوب التصغري يف الّل
السوابق واللواحق للكلمة تفاديا لفكرة طوهلا وعدم اعتداهلا حروفا ووزنا، وهو أمر تستنكره كثري 

غات، فكان التوجه إىل هذا األسلوب بديال عن ذلك اخلروج إىل غري املستعمل كثريا يف من  الّل
غة وتوجها حنو ما يشحن النص بدالالت مجالية ووجدانية تتمظهر   .الّل

فظ واملعىن     .2)السياق(على مستوى الّل
اولة وميكن لنا أن نتساءل عن أسباب توجه ابن سنان للبحث يف هذه الشروط الصرفية وحم

حصرها مبقاييس لغوية مرتكزا يف ذلك على معيار الفصاحة العام على الرغم من إشارته بادئ 
  .األمر إىل  جتاوز ما ذكره النحويون وأصحاب علم الكالم؟

غوية مبعايري الفصاحة أمر تفرضه طبيعة : وجوابا على ذلك نقول إّن اقرتان هذه املقاييس الّل
ه بات من احلقائق املقررة أّن حبث ابن سنان ينصب يف  االستعمال وخصوصيات التداول، ولعّل

  :زاويتني
 .البحث يف لغة التداول كما عرفت عن العرب وأصحاب العربية .1
غوي العريب .2  .إظهار اجلماليات الشعرية املثبتة يف النص وفق معطيات الفكر الّل

                                                             
ر، الصرف الوايف: ينظر  .238م، ص2010، 1، عامل الكتب احلديث، األردن، ط-دراسات وصفية تطبيقية -هادي  1  
.62، 61م، ص1994، 2رمجة منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، حلب، ط جريو، األسلوبية، ت بيار: ينظر  2  
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دعا ابن سنان إىل وبالعودة إىل احلديث عن أسلوب التصغري جنده هو الشرط الوحيد الذي 
فظي الوارد يف صيغته، وضرورة حدوث املناسبة مع  حضوره يف النّص مع اشرتاط التناسب الّل

  .األلفاظ املتجاورة خدمة للمعىن، حىت يغدو طبيعيا يف إيراده غري مقصود منه التكلف أو الكثرة
ذلك يف أسلوب ويربهن اخلفاجي على ضرورة التوسط يف توظيف هذا األسلوب وغريه كما بّني 

ر فظ املفردة دون تركيبها حني قرّ ه: التكرار وجعله خاصا بالّل ال عالقة للتأليف به إذا كان ال " أّن
إّن تكرار التصغري والنداء والرتخيم والنعت والعطف والتوكيد : يتعدى الكلمة بانفرادها لكين أقول

تكرار وجيب التوسط فيه فإّن لكل وغري ذلك من األقسام، واإلسهاب يف إيرادها معدود يف مجلة ال
وهو ما أّكد عليه يف موضع حديثه عن  1"شيء حّدا ومقدارا ال حيسن جتاوزه وال حيمد تعّديه

كيف حتمدون التصغري يف الكلمة على ما قدمتموه، فإذا : فإن قيل: "التكرار سابقا ليضيف قائال
إن التصغري احملمود معىن : قلناوكل واحد منهما حسن يف نفسه، . انضاف إليه تصغري آخر قبح

واحد وغري خمتلف وال متباين، فنحن نكره تكراره كما نذم تكرا الكلمة الواحدة بعينها وإن كانت 
وطبيعي أن يقرر اخلفاجي مثل هذا ألّن غايته من  2"مرضية غري ذميمة، والعلة يف اجلميع واحدة

االختصار من التصغري فاشرتط أن تكون  إيراد هذا األسلوب وغريه إّمنا هو حسن اإلبالغ وموقع
  .الكلمة مصغرة للداللة على أغراض معينة يف النص

ويف معرض احلديث عن هذا األسلوب يستثين ابن سنان احلديث عن األمساء اليت كانت يف 
لعدم تصغريها وفق حاجة الّسياق هلا وبغية االختصار ) كالّلجني، والثريا(أصل اللغة مصغرة 

ا إّال مصغرة : " وجتميل املوقع وبعث اإلحياء النفسي يقولوخدمة املعىن ا األمساء اليت مل ينطق  فأمّ
ه غري مقصود به ما قدمناه   .3"كالّلجني والثّريا وما أشبههما فليس للتصغري فيهما حسن يذكر، ألّن

واملعىن أّن التصغري ال يكون تصغريا يف فصاحته إّال إذا قصد ألداء غرض معني من طرف 
ولكن اإلجياز هنا َحيمل باملكونات " :املتكلم حىت تتحقق به بالغة اإلجياز اليت متجدها العرب

الصوتية احملدودة كثافة داللية غزيرة األمر الذي أكسب هذه البىن، وما كان على شاكلتها بيانا 
  : 5، ومن األلفاظ املصغرة اليت راقت للخفاجي يف أشعار العرب قوهلم4"وفصاحة

                                                             
.127ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1  
.127املصدر نفسه، ص  2  
.109ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص  .185عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  4  
.109سنان، سر الفصاحة، ص  ابن  5  



                                            القضايا التركيبية في كتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجي             :          الفصل الخامس 
 

264 
 

م مسّر*** ري كنت أرجو طلوعه وغاب قم   .وروّح رعيان ونوّ
وبعد عرض ابن سنان لدقائق األسلوب الصريف يف األوجه املستحسنة عنده جنده يف موضع 
آخر يعرض بعض الشواهد اليت ختالف موجبات التصرف يف األسلوب وإيراده على حسب أغراض 

ا متتنع الصيغة من وصفها، كرفضه لفكرة اجلمع بني الداللة  على التحقري والتعظيم فهذا خارج عمّ
فظ قبل نظرها يف املعاين اليت تؤديها، ومال يف ذلك إىل تبين رأي  تنشده فصاحته من اهتمامها بالّل

حاكيا عنه توجهه إىل إنكار أّن التصغري يف كالم العرب ال يدخل إّال لنفي التعظيم يقول ) املربد(
م إذا وضعوا التصغري أمارة للتحقري (ويقوى عندي ما ذهب إليه : "ناقال عنه ّ أبو العباس املربد أ

  والتعظيم معا فقد زالت الفائدة به، ومل 
فظة ويلتمس بيان ذلك من وجهة  يكن دليال يف كل واحد منهما، بل يرجع إىل املقصود بالّل

فظ فليس للتصغري تأثري   :2، ومن شواهد ذلك قول الشاعر1"املعىن دون الّل
  .دويهية تصفر منها األنامل*** يدخل بينهم وكل أناس سوف 

وأصلها داهية بعيدة عن الفصاحة لعدم إقراره اجلمع بني ) دويهية(يرى ابن سنان أن لفظة 
أسلوب التصغري وداللة التعظيم، وواضح أن مبالغة الشاعر يف وصف هذا الداهية قد جاءت 

  .لإلشارة إىل ذكائه ومكره العظيم
ا إشارة ضمنية إىل وعلى الرغم من أّن توّج  ّ فظ على املعىن إّال أ ه اخلفاجي مييل إىل تفضيل الّل

اشرتاط حدوث التوافق بني  املستويني الصويت والداليل، وال غرابة يف توجه ابن سنان إىل قصر 
وظائف التصغري على التقليل أو التحقري أو التخفيف وإخراج التعظيم من مجلة الوظائف متبعا 

، مث يؤكد على توجهه يف تعلق أسلوب التصغري الفصيح مبواضع )العباس املربد أيب(بذلك رأي 
وعلى كال القولني فليس التصغري عندي وجها من وجوه الفصاحة : "التحقري دومنا التصغري يقول

  .3"إّال يف املوضع الذي ذكرته دون ما يسمونه تصغريا يف التعظيم
  :في ظاهرة التقديم عند الخفاجي وأبعادها في الخطابالتناسب التركيبي : ثالثا

حتتل الظاهرة عدة رتب ومستويات تتخذ فيها موقعها من األمهية والّدراسة وطرق النّظر 
الرتبة احملفوظة والرتبة غري احملفوظة من حيث : والتحليل، وتصب مجيعها االهتمام من وجهيت

                                                             
.110، صابن سنان، سر الفصاحة  1  
.109املصدر نفسه، ص   2  
.110، ص  املصدر نفسه  3  
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ب لغايات أدائية تعبريية تعتمد االحنراف عن األصل التصرف يف نظم الرتاكيب وتغري مواقع األسالي
يف سبيل حتقيق أغراض خاصة من السياق، فحدوث املغايرة النظمية مرتبط مبقاصد املتكلم 
وغايات التجاوز احلاضرة على مستوى البنية النصية اخلارجية، وال خفاء يف أن اللغة تعتمد على 

ها، ولطاملا عّدت اخلروج عنها احنرافا عن نظمها ونظامها، القواعد واملعايري النحوية يف بناء تراكيب
ه قد تنتج عن هذا اخلروج مناذج تنفتح على أوجه كثرية من الداللة واإلبداع   .إّال أّن

أحد املتطرقني للظاهرة بوصفها معيارا يقيد املتكلم يف  -على غرار بقية البالغيني - وابن سنان
ري من قواعد الرتكيب ويدعوه إىل التخلي عن بعضها يف سبيل بنائه النصي ويستدعي منه مراعاة كث

غوية، وعلى ذلك جاءت إشارة اخلفاجي للظاهرة  اإلبداع النصي أو اإلبراز اجلمايل للخصائص الّل
، بل بالنظر ..ليس بوصفها حفاظا على ترتيب العربية وعناصرها لتقدمي املبتدأ على اخلرب أو تأخريه

خللق تصور جمازي يتخطى البنية السطحية إىل البحث يف البنية العميقة إىل املغايرة املقصودة 
خاِطب املقيدة بسياق التخاطب ُ   .انطالقا من حرية امل

ها عند اخلفاجي على عناصر التأليف وما ينفرد به  وتتأّسس هذه الظاهرة الرتكيبية وما شا
د األصول يف حسنه وضع األلفاظ إّن أح: ونعود إىل ما خيتص بالتأليف وينفرد به، ونقول: "يقول

، وهي البداية التمهيدية ألهم فنون 1"موضعها حقيقة أو جمازا ال ينكره االستعمال وال يبعد فهمه
ا احلقيقية كالتقدمي والتأخري واحلشو واملعاظلة والقلب اليت تتعلق بالرتب  البالغة يف استعماال

  .النصية
فظ يب دأ اخلفاجي البحث يف عالقة ذلك بتأليف الكالم وتأسيسا على ما سبق من دراسة الّل

  :يف موضعني من الكتاب
  .وضع األلفاظ موضعها: أوال
فظ يف الرتتيب: ثانيا فظ على الّل   . محل الّل

فظي   .وكال املوضعني مراعاة ملواقع الرتتيب الّل
ا تعرف به يف الدرس احلديث الذي يصطلح عليها  وال خيتلف تصنيف اخلفاجي للظاهرة عمّ

اليت تنبين على حضور البنية النصية العميقة من خالل املكونات النصية ) إعادة الرتتيب(مبصطلح

                                                             
.127ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
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الظاهرة على مستوى اخلطاب وفق ترتيب منظم، ال ميكن اخلروج عنه إال لدالالت وأغراض معينة 
  .وواضحة

اآلراء يف وقد عاجلت الدراسات احلديثة ظاهرة التقدمي والتأخري من عّدة مستويات وتعّددت  
ها جوانب  أغراضها بني العناية واالهتمام، وبني تنبيه املخاطب أو تأكيد الكالم ومقدرة املبدع، وكّل
ا الدراسة األسلوبية اليت حاولت استنطاق أبعاد النص اجلمالية عند كشف الدالالت يف  اعتنت 

غوية داخل ا لنص مجاليات إبداعية األغراض البالغية، وقد حيدث أن تتحقق بعض التجاوزات الّل
ت االلتزام والتمكن داخل تعرب عن الفصاحة الشديدة اليت قد تتجاوز ما حتققه القواعد من مجاليا

  .1بداعيالنص اإل
ا عدول مقنن خاضع لشروط يتقدمها  ّ والقضية وإن كانت عدوال عن قواعد الرتكيب إّال أ

ع والتأليف والرتكيب فاملخالفة يف رتب اعتماد املعىن لدى املتلقي، وهذا يستلزم منه حسن الوض
بس وحتقق الضرورة الداعية للخروج عن الرتب  الرتكيب أمر جائز إذا كان املعىن مقبوال مع أمن الّل

، وهذا ما قصده ابن سنان عند اشرتاطه خلو اجلمل من 2النحوية احملفوظة للوظائف النحوية
فمن وضع األلفاظ موضعها أّال : "عدها فقالالتقدمي والتأخري الذي خيالف أوضاع العربية وقوا

يكون يف الكالم تقدمي وتأخري حىت يؤدي إىل فساد معناه وإعرابه يف بعض املواضع، أو سلوك 
 3"الضرورات حىت يفصل فيه بني ما يقبح فصله يف لغة العرب كالصلة واملوصول وما أشبهها

وجعل هلذا التقدمي والتأخري املخالف للقواعد واملفسد للمعاين شواهد كثرية ذكرت يف الكتب 
 :العربية حنوها وبالغتها، ومن احلاالت اليت أشار إليها ابن سنان

 :الفصل بني الصفة واملوصوف واألمر وجوابه .1

  :الكومثّل هلذا بقول الفرزدق يف مدح ابراهيم بن امساعيل خال هشام بن عبد امل
ه حيّ أبوه يقاربه*** وما مثله يف النّاس إّال مملكا     .4أبو أمّ

ام والغموض يف داللته وأرجع ذلك إىل  عّد ابن سنان هذا البيت مما فقد الفصاحة بسبب اإل
تركيز الشاعر على املعىن وإمهال اللفظ وترتيبه وإىل سوء التأليف فتبع عنه اضطراب املعىن عدا عن 

                                                             
.وما بعدها 332ص البالغة واألسلوبية، حممد عبد املطلب،: ينظر  1  
، دار النشر للجامعات، "اسة يف الداللة الصوتية والصرفية والنحوية والداللية واملعجميةدر "حممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة : ينظر 

.147م، ص2005، 1القاهرة، ط 2  
.128ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3 
.128ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
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م الشعرية بسبب خروجه إىل تكلف بعيدا عن بساطة الطبع وحسن الذوق وقد عابه افتقاده للقي
أغلب علماء العربية واستشهدوا به على فساد املعىن وجعلوه أسوأ الضرورات اليت قد يلجأ إليها 

  .الشاعر
وليس هذا رأي ابن سنان وحده بل رأي طائفة من اللغويني الذين رّدوا صحة املعىن فيه 

  :، ويرجع السبب إىل1ئلهواضطراب قا
  ).حيّ (بكلمة ) أبوه(واخلرب  ) أبو أمه(الفصل بني املبتدأ -1
  ).إال مملكا أبو أمه(بعبارة ) حيّ (واخلرب يف كلمة ) مثل(الفصل بني املبتدأ يف صدر البيت -2
  ).أبوه(بكلمة ) حيّ (واملوصوف ) يقاربه(الفصل بني الصفة يف مجلة - 3
  ).حيّ يقاربه(على املستثىن منه وهو ) مملكا(ه تقدمي املستثىن يف قول- 4

  :وعليه فالتعقيد احلاصل على وجهني
  .بسبب فساد املعىن، وعدم بيان القصد: معنوي/1
  .بسبب سوء االختيار، والتأخري والتقدمي والفصل املخل بالنظم وسوء العبارة: لفظي/2

: يقول) يت ما ذكره إبراهيم أنيسومن حماوالت التربير أيضا على ما ذهب إليه يف رفض هذا الب
فتزامحت األلفاظ واختلط بعضها ) الفرزدق(ألست ترى معي أّن املعاين قد تزامحت يف ذهن"

ببعض، بينما الشاعر يف شغل عنها وقد متلكته العاطفة، وسيطرت عليه الفكرة، فلم يعبأ بنظام 
أّن الشاعر يفر من كل ما هو الكلمات على النحو املألوف للناس؟ ألسنا نبالغ إذن حني نقرر 

يكاد يشعر باأللفاظ كما يشعر باملعاين، فإذا سيطرت معهود، حملقا يف مساء اخليال، ال مألوف 
، وإىل 2"عليه الصورة سيطرة تامة فقد يسوق لنا مثل هذا النظام الغريب الذي نراه يف بيت الفرزدق

  .3مثل هذا أشار كثري من الباحثني
وقد : "، يقول)تقدمي ما األوىل به التأخري(ا الضرب من الشواهد يف باب وأدخل ابن األثري هذ

ه كان يقصد ذلك ويتعمده، ألن مثله ال جييء إال متكلفا  استعمل الفرزدق من التعاظل كأّن
  مقصودا، وإال فإذا ترك مؤلف الكالم نفسه جتري على سجيتها وطبعها 

                                                             
حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي  ، وينظر، عالية حممود207، 206ينظر، عبد القادر حسني، أثر النحاة يف البحث البالغي، ص  

اية القرن اخلامس اهلجري ص  .215، 214العريب حىت   1  
.337إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص  2  
.156م، ص 2001، 1ينظر، فهد سامل خليل الراشد، الظواهر النحوية يف شعر الفرزدق، دار اجلائزة، اجلزائر، ط  3  
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واعلم أّن هذا (...) ذهب املراد به ...) (يف االسرتسال مل يعرض له شيء من هذا التعقيد 
الضرب من الكالم هو ضد الفصاحة، ألّن الفصاحة هي الظهور والبيان وهذا عاٍر عن هذا 

فاملعىن الذي قصد الشاعر أن يثبته معىن بسيط جدا هو أّن هذا املمدوح ال يشبهه . 1"الوصف
  .ساء النظم والرتكيبأحد على اإلطالق يف صفاته وفضائله إال ابن أخته، ولكنه أ

  :تأخري الفاعل، وتأخري شبه اجلملة-2
م ا    .2شيم على احلسب األغر دليل***ِجفخت وهم ال جيخفون 

م : ، والفصل بينهما بقوله"شيم"فتأخري فاعل الفعل جفخ وهو " ا  ، (...)وهم ال جيخفون 
ا أدى أيضا إىل صعوبة النطق أدى إىل متزيق أوصال النص من جهة، كم" ا"وتأخري شبه اجلملة 

من جهة أخرى، األمر (...) بشبهي اجلملة املتجاورين قسرا واملشرتكني ببعض املكونات الصوتية 
  3»الذي إىل خفض منسوب الفصاحة، أو اإلطاحة به يف هذا النص

  :تقدمي الفاعل وحذف الفعل-
ي، وإشارته حماولة لبيان ضرب ابن سنان مثاال عن سوء الرتتيب النظمي داخل البيت الشعر 

  :4عدة أسباب اشرتكت يف تعقيد البيت لفظا ومعىن كقول الشاعر
  .وصال على طول الصدود يدوم*** صددِت فأطولت الصدود وقلما 

  .فتكون وصال فاعل مرفوع لفعل حمذوف 5"يدوم وصاٌل على طول الصدود: يريد: "يقول
يف باب ما : بسيبويه إىل التقدير فيها بقوله واحلقيقة أّن البيت حمل خالف بني النحاة، فذهب

ه مستقيم ليس فيه : "حيتمل من الشعر وحيتملون قبح الكالم حىت يضعوه يف غري موضعه، ألّن
  6"وقل ما يدوم وصال(...) نقص، وإّمنا الكالم 

: على ذلك بأن أرجع حاالت إعراب وصال إىل عدة أوجه يقول) ه180ت (وزاد سيبويه 
هنا كافة ومكفوفة مبا تعمل " قل"ألّن " يدوم"وهو الفاعل على فعله، وهو " وصال"وفيه تقدمي "

                                                             
.28السائر، اجلزء الثاين، صابن األثري، املثل   1  
.129ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص  .216عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  3  
.129ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
.129املصدر نفسه، ىص   5  
ل، ص   .31سيبويه، الكتاب، اجلزء األوّ 6  
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" قلّ "بعد " ما"يف الفاعل، وجعله بعضهم فاعل لفعل مقدر قبله، أي قلّ وصال،  وبعضهم جعل
ا الفاعل   .1"زائدة ال كافة فارتفع 

فقال : "قالرأي سيبويه يف اعتبار ذلك من ضرورات الشعر، ) ه761(وعّضد ابن هشام 
وجه الضرورة أن حّقها أن يليها الفعل صرحيا، والشاعر أوالها فعال مقّدرا، : ضرورة فقيل: سيبويه

ه قدم الفاعل، ورّده ) بيدوم(مرتفع ) وصال( وأن ابن (حمذوفا مفسرا باملذكور، وقيل وجهها أّن
ه أناب اجلملة بأّن البصريني ال جييزون تقدمي الفاعل يف شعر وال نثر، وقيل وج) السيد هها أّن

فاعل ال مبتدأ، وزعم بعضهم أّن ) وصال(زائدة، و) ما(أّن ) املربد(وزعم (...) االمسية عن الفعلية 
  .2مع هذه األفعال مصدرية ال كافة) ما(

فاالختالف حول تقدير إعراب الكلمة وحده اختالف يف درجات تقبل البيت، يضاف إىل 
) سبع مرات:الدال(، و)مرتني: ط(، و)أربع مرات: ص(تكررت ذلك ما اكتنفه من تكرار صويت، ف

والشك يف أّن صعوبة النطق بصوتني مفخمني كالصاد والطاد حيتاج إىل بذل جهد وتركيز وثقل يف 
ومن املقرر يف ميدان الدرس الصويت أّن األصوات "املرقق ) الدال( األداء، باملقارنة مع صوت

ث يتأّثر الصوت الضعيف، وهو صوت الدال املرقق هنا، املتجاورة يؤثر بعضها يف بعض حبي
بالصوت القوي، وهو صوت الصاد املفخم، مما يؤدي إىل قلب الصوت املرقق إىل مقابله املفخم، 

دف حتقيق نوع من التماثل    .3"بني األصوات املتجاورة(...) وذلك 
غوية قد جاءت مفخمة ع لى حنو فونيمي ألوفوين وهذا يعين أّن األصوات املشكلة للبىن الّل

ّب مشقة يف النطق تقدميا أو تأخريا، فيكون ) ابن سنان(، فال يتعلق األمر حينها مبا جعله 4سب
  .الشاهد اإلعرايب على حسب النحاة موضع حذف أو فصل ال موضع تقدمي وتأخري

  
  
  : تأخري اخلرب وفساد النظم- 4

  :ويظهر هذا يف قول املتنيب

                                                             
ل  .31، اجلزء األول، ص  سيبويه، الكتاب، اجلزء األوّ 1  
.252صاحل عبد العظيم الشاعر، ص: ، حتقيقاللبيب مغينابن هشام،   2  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص  .217عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  3  
.217، ص، املرجع نفسهينظر  4  
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  .1بأن تسعدا والدمع أشفاه سامجه*** هوفاؤكما كالربع أشجاه طامس
، فقد أّخر الشاعر 2"وفاؤكما بأن تسعدا كالربع أشجاه طامسه، ففصل وقدم وأخر: "ألّن تقديره
، األمر الذي أغمض املعىن أكثر نتيجة )أشجاه طامسه(وقدم مجلة ) بأن تسعدا(اخلرب يف قوله 

ف ظ والتبس املعىن نتيجة املفردات املتقابلة حشد األلفاظ يف البيت فاختلط الرتتيب وتعقد الّل
  كالربع         والدمع: صوتيا

  أشجاه        أشفاه       
  طامسه         سامجه  

إن الناظر هلذه األلفاظ يلحظ التعقيد احلاصل يف بنيتها وفساد النظم فيها، خاصة حني فصل 
االهتمام باملعىن على حساب اللفظ  غّلبفقدم وأّخر، و الشاعر بني الباء ومتعلقها خبرب االبتداء، 

  .وترتيبه
  :الفصل بني االسم املعطوف واملعطوف عليه-5

د أخسرُ واملكارم صفقة   .3من أن يعيش هلا اهلمام األروع*** ا
رى، وفيه تقدمي وتأخري وفصل بني الصلة واملوصول، وتقديره: "يقول ابن سنان : فجار هذا ا

د واملكارم أخسر صفقة والثانية منصوبة األوىل، وهي " صفقة"و" أخسر"يقصد الفصل بنيو  4"ا
  .5منها حمل الصلة من املوصول

تلك بعض املواضع اليت أفردها ابن سنان لالستدالل على غياب الفصاحة يف بعض شواهد 
العربية كخروج أغراض التقدمي والتأخري عن مقاصدها ففسد املعىن وارتبك نظم التأليف بسبب 

  .األلفاظ الالزمة والتحلي بسلطة الضرورة الشعرية ذريعة لذلك سوء اختيار
  
  

 :حمل الّلفظ على الّلفظ في الترتيب:رابعا

                                                             
.130ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1  
.130املصدر نفسه، ص   2  
.128، ص ملصدر نفسها  3  
.128ص  سر الفصاحة، ،ابن سنان  4  
.154ابن سنان، سر الفصاحة، حتقيق عبد الواحد شعالن، ص: ينظر  5  
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إذا ما أعدنا النظر يف شواهد الوجه الثاين من حديث ابن سنان الحظنا اهتمامه الكبري بضرورة 
فظ على ال: "حصول التناسب والرتتيب داخل النص، كلّ يف موضعه يقول فظ يف الرتتيب محل الّل ّل

ا الوجوه 1"ليكون ما يرجع إىل املقدم مقدما وإىل املؤخر مؤخرا ، فتخالف هذه الصيغة ما ومست 
األوىل من سوء اختيار ونظم إىل ضرورة حتصيل املناسبة الرتكيبية شكال ومعىن، وذلك من خالل 

  :3، وميثل اخلفاجي لذلك بقوله2حتقيق البعد التوزيعي داخل النص
  قيظ وهذا يف رياض ربيع*** وطريف منك هذا يف محىقليب 
ه يف محى قيٍظ، فلو كان قال: "يقول طريف وقليب : فإنه ملا قّدم قليب وجب أن يقدم وصفه بأّن

فهذه املراعاة الرتتيبية  4"منك، مل حيسن يف الرتتيب أن يؤخر  قوله يف رياض ربيع والطرف مقدم
فظية واملعنوية معا فيفصح البيت عن مقاصده من تعكس حرص املتكلم على توخي املناسبة  الّل

وهو ما يكسب النص رونقا وحسنا جعل النقاد يصفونه حبسن الديباجة، إذ "خالل بنية الرتتيب 
فظي فظي 5"مدار األمر يف هذه الصيغة على حسن الوضع الّل ، وحبصول التقارب والرتتيب الّل

وكل هذه األمور تعتمد كما يبدو على "تم بالبدء تتقارب املعاين على حنو جيعل القارئ يربط اخل
فظي واملعنوي اليت تكسب النص مسة أسلوبية مهمة تعرف بالوحدة، ليس على  قرائن الربط الّل
ا يتصف  صحيح الطرح الفكري للنص، وإّمنا على صعيد الصياغة، ودالالت ما وراء الصياغة، و

، ومثل 6"لنصية ملا يقوم بينها من تناسب عالئقيالنص جبودة الّسبك حيث يشتد ارتباط العناصر ا
هذا التناسب تفرضه العالقات البنيوية والعالئقية القائمة بني املفردات البيت وحسن انتقائها 

  .وجودة ترتيبها ونظمها
  
  
  

  .التناسب التراتبي في ظاهرة القلب المكاني عند الخفاجي: خامسا
                                                             

.197ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1  
.288، ص-م األسلوب احلديثرؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء عل–سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب  2  

.197ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.197املصدر نفسه، ص  4  
289، ص-رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث–سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب   5  
.289، ص-غي يف ضوء علم األسلوب احلديثوالبال رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي–سامي حممد عبابنة، التفكري األسلويب   6  
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ا تفسد املعىن وتغّريه بسبب تبادل يتجه اخلفاجي إىل إنكار هذه الظاهرة يف كال م العرب كو
املفردات داخل البىن النّصية وتغّري املقصود، فقانون القلب عند البالغيني من حيث هو خاص 

رف عند النحاة-باأللفاظ  ظاهرة تعكس املعىن وتبدله لذلك  -بعيد عن اإلبدال الصويت الذي عُ
  1"كون مقلوبا، يفسد املعىن ويصرفه عن وجههومن وضع األلفاظ موضعها أال ي: "يقول عنها

وتتباين الرؤية هلذه الظاهرة بني اللغويني والبالغيني يف اختصاص إحداها باستبدال األصوات 
ق الثانية بتبدل األلفاظ داخل الرتكيب ليكون وجه التالقي بني اجلانبني حاضرا يف مراعاة  وتعّل

  .2اجلانب املعنوي والداللة داخل النص
ر ما تتعلق به ظاهرة القلب الرتكيب ملا يف اجلملة من تقدمي وتأخري فيعكس بذلك نشاطا وأكث

الذي مينح الكلمة حرية احلركة داخل السياق مع احتفاظها "لغويا تستوعبه عملية اإلعراب 
، وتراوحت اآلراء حول هذه الظاهرة بني التأييد والرفض والتوسط يف األخذ حسب 3"برتبها

ى، وتندرج آراء اخلفاجي ضمن الفئة اليت رفضت تداول الظاهرة يف كالم العرب شعره السياق املعط
بس يف داللته، وهذا مناٍف ملا تنشده  ونثره ملا فيها من إغماض للمعىن وإفساده وإحداث الّل

  .الفصاحة من الوضوح والبيان
فظي  واحلقيقة أّن القلب ظاهرة من أهم الظواهر الرتكيبية اليت تنتج عن عملية الرتتيب الّل

للمفردات، فيعمد إليها املتكلم ألجل حتسني أوجه الكالم وهذا هو األمر الذي عزا كثريا من 
ا ذات بعدين ّ   :الدارسني إىل النظر للظاهرة على أ

فظ فقط قصد التكلف والتقعيد: لفظي -1 عىن بقلب مواضع الّل ُ   .ي
  .بيانهألّن قبوهلا مشروط مبوافقة املعىن و : معنوي - 2    

فظي األول مواٍز يف مفهومه الرتبة غري احملفوظة إذ فيه  يعمد إىل "وعلى ذلك يكون البعد الّل
مورفيم حّقه التأخري فيما جاء عن العرب فيقّدمه، أو إىل ما حّقه التّأخري فيؤخره طلبا إلظهار 

علق باملؤلف والذي ، ويكون البعد املعنوي أكثر عالقة باملعىن الذي يت4"ترتيب املعاين يف النفس

                                                             
.197ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1  
.25-16م، ص 1998، 1ينظر، عيد حممد شبايك، القلب عند البالغيني والنحاة، دار حراء، القاهرة، ط  2  
.24املرجع نفسه، ص  3  
.88م، ص1984، 1، عامل املعرفة، جّدة، ط-اء يف ضوء علم اللغة املعاصردراسات وآر –خليل أمحد عمايرة، يف حنو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق   4  
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يرد كالمه موافقا للرتتيب النفسي ولو كان مقلوبا على مستوى البنية الرتكيبية وهذا راجع لتعلق 
  .1الرتتيب بآثار املعاين يف النفس

يذهب كثري من الباحثني إىل عّد ابن سنان من املناهضني لتيار إيراد ظاهرة القلب يف الكالم 
فساد للمعىن وخروج عما تتطلبه فصاحة الكالم؛ فالقلب  وهذا صحيح فقط إذا كان باملوضع

غوية وإما أن يكون مقبوال وهو يف هذه  عنده إذا إما أن يكون مردودا ملخالفته معايري السالمة الّل
احلالة ليس قلبا يقدر ما هو مبالغة من الشاعر يف شعره وخمالفة يف رتب ألفاظه، ومن الشواهد 

  :2الفصاحة قول الشاعرالدالة على خلو الرتكيب من 
  غداة غدا ملهجته يفوق*** فلو أين شهدت أبا سعاد

  .وما آلوك إال ما أطيق*** فديت بنفسه نفسي ومايل
فهو يريد أن يقول فديت نفسه بنفسي فقلب املعىن املراد والسبب هو انشغاله بإقامة الوزن 

الثاين والصحيح األول لذلك  فأضاف اجلر يف) نفسي ،ومايل(وحتقيق التناغم الصويت بني لفظيت 
محله بعض احملدثني على التعويض بسبب ذلك، أو قصروا القلب على املعىن واجلملة واألحكام 

، ومنهم من جعل القلب يف البيت متعلقا خبطأ الرواة، ويرِجع آخرٌ السبب يف هذا القلب 3النحوية
 موقف تعجب واستغراب ودهشة يشي باملفاجأة اليت جتعل الشاعر يف -يف معناه-إىل كون البيت 

  .4انعكست على لفظه وهذا راجع ألثر التعبري عليه
ه واضح املعىن فصيح املبىن ال يقع به  وعلى الرغم من كثرة ما وجه هلذا البيت من ختطئة إّال أّن
لبس للقارئ وال يؤول به إىل غري مقصود املتكلم ألّن القلب ما هو إّال استعمال اللغة من طرف 

غة ونظامها، ومن شواهد ذلك عند اخلفاجي شاعر  يربع يف حتويرها وتصويبها بعيدا عن قواعد الّل
  :5أيضا قول الشاعر

  كان الزناء فريضة الرجم *** كانت فريضة ما تقول كما
  .6"وإّمنا الرجم فريضة الزناء: "وقال

                                                             
.49صم، 2004، 5قرأه وعّلق عليه حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طاجلرجاين، دالئل اإلعجاز، : ينظر  1  
.130ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
سالة، طعبد الفتاح احلموز، ظاهرة القلب املكاين يف : ينظر  ار، مؤسسة الرّ ا وأنواعها، دار عمّ .14م، ص1986، 1العربية عللها وأدلتها وتفسريا 3  
.27ينظر، عيد حممد شبايك، القلب عند البالغيني والنحاة، ص  4  
.131ابن سنان، سر الفصاحة، ص   5  
.131املصدر نفسه، ص   6  
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فظي املناسب أل داء معىن معني يرى الدارسون أّن خروج الشاعر يف هذا البيت عن الرتتيب الّل
بس غري حاصل يف املعىن، فتوسع يف تعبريه وخرج عن  اون الشاعر يف التعبري ما دام الّل يرجع إىل 

  .1املألوف اللغة حىت حتقيق هدفه
  جيده غري رافض للظاهرة إال يف املوضع الذي التبس ) اخلفاجي(واملتتبع ألمثلة 

  .ه هلافيه املعىن، لكن بقية املواضع له تثبت استحسان 
وإذا ما الحظنا البيت السابق جيدا وجدنا ابن سنان جيعله من املقلوب وذلك العتبارات 

، حيث استعمله الشاعر امسا ممدودا، بعد أن "زنا"مّد بنية املقصور"عروضية أو تركيبية إضافة إىل 
وهو أمر رفضه فصاحة ابن سنان يف لفظها  2"الزناء: أضاف إىل آخره صوت اهلمزة هكذا

  .تأليفها، وهذا ما أضعف البيت وجعله مقلوبا عندهو 
وقد جلأ اخلفاجي إىل إثبات ما ورد من هذا األسلوب يف لغة القرآن جريا على مذهب الفراء 

 : الذي أكد حضوره يف النص القرآين وضرب على ذلك شاهدين منهما قوله تعاىل ،3)ه207(

                   ]وإمنا : "وتوّجه إىل تأويل اآلية بقوله  ]76: سورة القصص
الذي  4"املراد واهللا أعلم أن مفاتح كنوز بالعصبة أي متيلها من ثقلها، وقد ذكر هذا الفراء وغريه

  .أقرّ بوجود الظاهرة يف القرآن مطلقا ومل جيزها يف الشعر إّال مبا تستدعيه الضرورة
  :5واضع اليت تقبل فيها ابن سنان التجاوز احلاصل بأسلوب القلب قول  املتنيبومن امل

ْلِجنِّ يف زي ناسٍ    .فوق طري هلا شخوص اجلمال*** حنن ركٌب مِ
حنن ركب من األنس يف زي اجلن : "الذي قدر البيت بقوله) ابن جين(وأورد ابن سنان رأي 

أيب (ومراد . ال تقود إليه ضرورة) الفتح أيب(فوق مجال هلا شخوص طري، وهذا عندي تعسف من 
حنن قوم من اجلن جلوبنا الفالة : "املبالغة على حسب ما جرت به عادة الشعراء، فيقول) الطيب

واملهامه والقفار اليت ال تسلك وقلة فرقنا فيها إّال أننا يف زي اإلنس وهم على احلقيقة كذلك، 
. 6"شخوص مجال، وال شك أيضا يف ذلك وحنن فوق طري من سرعة إبلنا إال أّن شخوصها

                                                             
.150، وينظر، عبد القادر حسني، أثر النحاة يف البحث البالغي، ص30ينظر، عيد حممد شبايك، القلب عند اللغويني والنحاة، ص  1  
اية القرن اخلامس اهلجري، ص  .221عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  2  
.132ابن سنان، سر الفصاحة، ص ،ينظر  3  
.132، صابن سنان، سر الفصاحة  4  
.132املصدر نفسه،   5  
.132صدر نفسه، صامل  6  
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واملقصود أّن السياق املطروح على هذا النحو من الرتتيب هو املعىن احلقيقي الذي أراد الشاعر 
ا عبارات النص ودالالته، كي تعرب عن  مالمسة أذن السامع به لتقع له التجاوزات اليت شحنت 

لقافية، ولو ورد البيت على الرتتيب ملا الحظنا هيئة معينة بعيدا عن مراعاة الضرورة أو الوزن أو ا
دت الشاعر وأفصحت عن حاله بطابع جمازي يقود إىل احلقيقة واليقني ّ   .احلالة الشعورية اليت تكب

وبناء على ما تقدم ميكن القول بأّن أسلوب القلب قد احتلّ مكانه يف فصاحة اخلفاجي ملا له 
  ذروة أشكال التقدمي "فهو  من قيمة بارزة داخل النص يف لفظه ومعناه

والتأخري، ألنه ال يكتفي فيه بتغيري مواقع عناصر اجلملة، أو التبادل بينها، بل يضاف إىل ذلك 
التداخل املعنوي بني مفردات الرتكيب املقلوب، وبالتايل تغيري احلكم اإلعرايب لكل مفردة، ألّن 

غوي اإلعراب فرع املعىن، هلذا عّد السيوطي القلب نوعًا من از الّل   .1"ا
هو إدراك تام لعالقة " وضع األلفاظ موضعها"وعلى ذلك فتصنيف ابن سنان للظاهرة يف باب 

غوي، إذ تقدمت عليه قضية التقدمي والتأخري وتلته قضية االستعارة، وهذا  از الّل هذا األسلوب با
ئل تتجاوز الرتتيب القاعدي أسلوبا احنرافيا تركيبيا يتبىن عدة صيغ ووسا) القلب(تأكيد على كون 

إىل حتقيق مقتضى حال املخاطب، يضاف إىل ذلك أّن الدراسات البالغية احلديثة تعّده من 
الصور املوجهة إىل اجلمهور جلذب انتباه املتلقي عن طريق القلب املعنوي الذي حيدث تغيريا حادا "

قات واملعاين املنظمة املستقرة يف يف ترتيب عناصر البنية السطحية، ويتبعه اهتزاز يف شبكة العال
الذهن، وذلك يدفع املتلقي إىل حماولة إعادة االنتظام واالستقرار إىل البنية السطحية، وإىل شبكة 
املعاين والعالقات الذهنية عن طريق استحضار البنية العميقة املثالية، ويف أثناء ذلك يتوصل املتلقي 

، لكن القلب 2"البنية السطحية عن مقتضى الظاهرإىل الفرض الذي دفع املبدع لكي يعدل ب
غوية  والفصل والتقدمي والتأخري ظواهر ال تقود دوما إىل التقعيد واإلخالل بشروط الصياغة الّل
الصحيحة أو اخلروج عن آليات الفصاحة فهي ظواهر ختضع لشروط متعلقة بالصياغة ومرحلة 

  .املخاَطب وسياقات احلالإنشاء اخلطاب تراعى فيها أغراض املتكلم وأحوال 
  
  
  

                                                             
.200م، ص2009، 1أسامة البحريي، البنية املتحولة يف البالغة العربية، تقدمي حممد عبد املطلب، العلم واإلميان للنشر والتوزيع، ط  1  
.200املرجع نفسه، ص  2  
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  :الحشو عند ابن سنان الخفاجي/ ظاهرة االعتراض: سادسا
من قضايا التناسب الرتكييب يف درس ابن سنان اخلفاجي ظاهرة احلشو اليت تعىن باملخالفة 
الرتكيبية داخل السياق ألجل إصالح الوزن أو مراعاة القافية لتحتل موقعا داخل السياق قد تتقبله 

  .األخرى أو ال، فال تتضح املقاصد وتدرك املعاين بعدها بسبب هذا التدخل املفردات
ويف حماولة ابن سنان لبيان مفهوم هذه الظاهرة الرتكيبية ووصف أحوال نلحظ التداخل احلاصل 
ال معتمدين يف  بينها وبني ظاهرة االعرتاض يف النحو وهو ما سنحدو به من وصف يف هذا ا

ؤلف من آراء وتعضيدا بتسمية الظاهرة اعرتاضا باالستناد على ما ذكره ذلك على ما أورده امل
ال ، حيث اصطلح على مفهوم احلشو املؤثر يف الكالم حسنا بلفظ 1صفي الدين احللي يف هذا ا

، أو اجلملة االعرتاضية اليت تقف يف حدود اخلطاب وتقطع أفكار القارئ للشرح أو )االعرتاض(
، مث تعيد وصلها بعد أن تؤدي غرضها، فُجعل الغرض من االعرتاض الزيادة التعقيب أو االستدراك

يف املعىن ومتامه، أما الغرض من احلشو فهو إقامة الوزن فقط، لذلك فاحلشو الذي يقع لفائدة هو 
  .يضفي على النص بعدا مجاليا وكسرا يف توقعات القارئ" حشو وظيفي"

من وضع األلفاظ موضعها أال تقع الكلمة حشوا، و : "يقول اخلفاجي يف تقرير معىن الظاهرة
ا إصالح الوزن أو تناسب القوايف وحرف الروي إن كان الكالم  وأصل احلشو أن يكون املقصود 

 2"منظوما، وقصد السجع وتأليف الفصول إن كان منثورا من غري معىن تفيده أكثر من ذلك
 سياق الكالم ألغراض معينة، فيحوي فالواضح أّن املقصود هو ما تدخل من ألفاظ وعبارات يف

ا يستقيم الكالم  النص عناصر لغوية خترج بالقارئ عن مضمونه، لكن سرعان ما تعيده إليه و
  .وتتحقق املقاصد

ا عن أقسام هذه الظاهرة فيذكر ما يصح وما ال يصح فيقول وتفصيله أّن كل كلمة وقعت : "أمّ
إما أن تكون أثرت يف الكالم تأثريا لوالها مل يكن : هذا املوقع من التأليف فال ختلو من قسمني

أن : يؤثر أو مل تؤثر بل دخوهلا فيه كخروجها منه، وإذا كانت مؤثرة فهي على ضربني، أحدمها
ا الكالم حسنا وطالوة، واآلخر أن تؤثر يف الكالم نقصا ويف املعىن : تفيد فائدة خمتارة يزداد 

                                                             
، )د، ط(اوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ينظر، صفي الدين احللي، شرح الكافية البديعية فيس علوم البالغة وحماسن البديع، حتقيق نسيب نش 

.321، 320م، 1981 1  
.158ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
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هو احملمود، وهو أن تفيد فائدة خمتارة، ولكل من ذلك فسادا، والقسمان مذمومان واآلخر 
  . 1"مثال

فكيف جيمع بني ما يؤثر يف : والذي ال غبار عليه هو التناقض احلاصل يف قول اخلفاجي
الكالم مث جيعل أحد قسميه غري املفيد؟ وكان له أن يضمه إىل القسم الثاين، وهذا يف األصل 

  .االعرتاض واحلشو: خلط بني ظاهريت
ما تدخل يف سياق الكالم شعره أو نثره فأفصح عن معان زائدة ال يتم املعىن إال : االعرتاضف

  .ا مع إمكانية حذفه من السياق ومتام املعىن به
  .فهو الزيادة املثقلة على السياق لتجاوزها املقصود ومبالغتها يف الطرح: احلشوأما 

  :وميكن إعادة طرح اخلفاجي على وصفني مها
فظ واملعىن  تأثري/1   ).اعرتاض(الكلمة يف الكالم وإضافتها على مستوى الّل
  ).حشو(فساد املعىن والتأثري يف الكالم / 2

االستلزام (ومثل هذه القضايا ميكن أن تتدخل فيما يصطلح عليه مبفهوم ما يستلزمه احلوار 
يفا مراعاة ملبدأ املناسبة حني يعمد املتكلم إىل إضافة ما يعّدل به قيمة اخلطاب كما أو ك) احلواري

فظية واملعنوية، فتجتمع يف الظاهرة قاعدتان ختدمان السياق مها   : 2الّل
  .تنص على نقصان مسامهة املتخاطبني بالقدر الكايف دون زيادة: قاعدة الكمية*
اجعل كالمك ذا [اليت تشرتط أن تكون املسامهة يف احلديث مناسبة للمقام : قاعدة املناسبة*

  ].ناسبة باملوضوععالقة م
اليت تنص على أن تكون مسامهة املتخاطبني متصفة ) قاعدة النوعية(وميكن إضافة قاعدة ثالثة 

وهي قواعد تصلح أن تتوافق مع الظاهرة املقصودة ألّن االعرتاض يف الكالم ال يتحقق . بالصحة
  :3إال لعدة أسباب منها

فظ واملعىن -   .تعديل الرتتيب التناسيب بني الّل
  . إضافة معان خاصة للمعىن األصلي، من خالل حتقق مبدأ التعاون -

                                                             
158، صابن سنان، سر الفصاحة   1  
م، ص 2010، 1ط ، مكتبة اآلداب، القاهرة،-دراسة داللية ومعجم سياقي-ينظر، علي حممود حجي الصراف، األفعال اإلجنازية يف العربية املعاصرة 

9. 2  
.10، 9ينظر، املرجع نفسه، ص  3  
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  .تعديل الرتكيب والوزن - :فإضافة لفظة يف سياق اجلملة غرضه
  .إضافة أغراض خاصة للسياق -

ذه القواعد ألجل إثارة اهتمام أو تبليغ  وغالبا ما خترج حوارات الناس عن االلتزام املطلق 
  :1عرومثال ذلك قول الشا. غرض معني

  .يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا*** وحتتقر الدنيا احتقار جمرب
تعديل الوزن وإقامة القافية وتناسبها  أوهلاوردت يف السياق لعدة أغراض ) وحاشاك(فلفظة 

ألّن حاشاك هاهنا لفظة مل تدخل إّال : "التأدب يف الكالم مع املمدوح، يقول ابن سنان وثانيها
ك إذا قلت احتقار جمرب يرى كلّ ما فيها فانيا كان كالما صحيحا مستقيما،  لكمال الوزن، ألّن

ً حسنا للممدوح يف موضعه   .2"فقد أفادت مع إصالح الوزن دعاء
وهذا اعرتاض ميكن إلغاؤه من الكالم فيستقيم به املعىن وهو ما يتقابل مع خواص الرتكيب 

متصل باملعىن الداليل ملا يقال، االستلزام  فاالستلزام ميكن إلغاؤه، االستلزام) "غرايس(احلواري عند 
  .3"متغري، االستلزام ميكن تقديره

حتتقر (إحالة على ما تقدم يف أول البيت ) حاشاك(وبالربط مع ما تقّدم من أفعال جند يف قوله 
ع عن دناياه) الدنيا احتقار جمرب ا صاحبها من الّرتّف   .وتلخيًصا ملا عاملها 

  :وخربها الفصل بني إّن وامسها*
  :وهو األمر أيضا يف قول الشاعر

لْغتَها   ُ   .وقد أحوَجت مسعي إىل ترمجان*** إّن الثمانني وب
اعرتاض حواري حتقق به تناسب الوزن والقافية على الرغم من صحة معىن ) وبلغتها(فجملة 

مجلة " غتهاوبلّ "البيت حبذفها، إضافة إىل مراعاة سّن وتكرمي املخاطب ببلوغه سن الثمانني، ومجلة 
ألّن وبلغتها جتري جمرى : "واو االعرتاض، يقول ابن سنان" الواو"معرتضة بني اسم إن وخربها، و

ا على حّد ما قلناه يف البيت األول،  وحاشاك يف الفائدة، ولو ألغيت من البيت لصح املعىن دو
  .4"نييف هذين املوضع) بلغتها(و) حاشاك(وليس خيفى على املتأمل حسن املقصود بـ

                                                             
.158ابن سنان، سر الفصاحة، ص  1  
. 158املصدر نفسه، ص   2  
.10، ص-دراسة داللية ومعجم سياقي-علي حممود حجي الصراف، األفعال اإلجنازية يف العربية املعاصرة  3  
.158ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4  
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ولو أمعنا النظر فيما ورد من سياقات االعرتاض يف الكالم مبا يستلزمه السياق لالحظنا أن ما 
ا املعاين وهو األمر  أضيف من ذلك والقى قبوال لدى ابن سنان يشكل مجال تامة استقامت 

  :1الذي تبني أكثر يف قول املتنيب
 ُ يته ا َلوَحوْ بْت من األعمار مَ هَ نِّئِت -*** نَـ   .بأنك خالد - الدنيا َهلُ

ق اخلفاجي يف بداية األمر  رُ َ هلنئت الدنيا مبنزلة : ألّن قوله"فجريان االعرتاض يف السياق أمر مل يـ
بَت من األعمار ما لو حويته خللدت يف : احلشو إذ كان املعىن يتم دونه، ولو استوى له أن يقول

مر بتقبل السياق احلواري كما اختاره لكن اخلفاجي استدرك األ 2"الدنيا لكان املعىن مستقيما
الشاعر ألجل غاية أخرى تضاف إىل املعىن وهي حتقيق الوزن وصحته باختيار ما يناسبه من ألفاظ 

ا الوزن جاء بقوله : "يقول فأتى بزيادة من املدح " هنئت الدنيا"لكنّه ملا احتاج إىل ألفاظ يصح 
ا، فهذا وما أشبهه هو احلشو احملمود وفضلة من التقريظ والوصف ال خفاء حبسن موقعه

  .3"املختار
ا ولفظها ومعناها الذي حتقق يف صيغ املدح اليت مل  وعليه فقد حتققت استلزامات احلوار يف وز

تكن لتستقيم للشاعر ومراعاته ملقام املخاطب لو مل تكن على هذا النحو من احلشو يف الكالم 
  :4وفيه أغراض املدح

  .اعاة مقامه بوصفه ناهب أعمار ال أموالمدح املخاطب ومر  -1
  ).لو ورث أعمارهم خللد يف الدنيا(مدح يف كثرة قتل األرواح مبا يؤهله ألن خيلد بعدهم  -2
  ).هنئت الدنيا(مدح بصالح أهل الدنيا لو حتقق له اخللود - 3
  .مدح بعدم الظلم، وسرور أهل دنياه به - 4

                                                             
.159ص  ابن سنان، سر الفصاحة  1  
.159املصدر نفسه، ص   2  
. 159، ص، املصدر نفسه   3  

ل بالشجاعة وكثرة القتل، : قال الواحدّي :" ففيه: جاء يف الشرح  4 دح يف املصراع األوّ ذا من احسن ما مدح به امللك، وهو مديح موجه ذو وجهني وذلك ألنه مُ ه
الدا، وهذا الوجه الثاين من املديح جعله مجاال للدنيا، فتهنّأ الدنيا ببقائه بت من أعمار األعداء بقتلهم ما لو عشته لكانت الدنيا مهنّأة ببقائك فيها خ: فقال

ب االعمار لألموال، الثاين أنه كثر قتاله : أحدها: املدح يف هذا من وجوه: وقال الربعيّ . فيها، ولو قال ما لو عشته لبقيت خالدا مل يكن املدح موجه أنه وصفه 
أّن قتاله مل يكن ظاملا يف قتلهم؛ ألنه مل يقصد : هلنّأت الدنيا، والرابع: والثالث ىأنّه جعل خلوده صالحا ألهل الدنيا بقوله . احبيث لو ورث أعمارهم خلد يف الدني

د شعالن، عبد الواح: ابن سنان، سر الفصاحة، حتقيق : أهل الدنيا: هلنّأت الدنيا، أي : يف ذلك إال صالح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه، فلذلك قال 
213 ،214.   
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ها استلزامات حوارية متصلة دالليا ب ا تبعا للقدرة على تغيريها فكّل املعىن املراد، تعّددت قراء
فهو ) القتل(الدال على فعل " بت"الفعل اإلجنازي ( 1)حسب وصف بول غرايس(وتقديرها 
  ).ميثل حدثا

، )بلغتها(، )حاشاك(لبيان النشاط داخل البنية ) فعلية(وبالعودة إىل مجل االعرتاض جندها 
  .ية وسياقية وبالغية خمتلفةذات دالالت قصدية لفظ) بت(

  ).لو(وبالرجوع إىل أصل إعراب اجلملة فهي جواب شرط متعلق بـ
ا النوع الثاين من هيئة االعرتاض فيتعلق بذكر مفردات داخل البنية هي حسب ابن سنان من  أمّ

  :2أهم عوامل إضعاف املعىن وبعده عن الفصاحة وإفساد الغرض كقول أيب طيب يف البيتني
ا قبل تأديب*** لك األستاذ مكتهالترعرع امل ً   .قبل اكتهال أديب

  :وقوله
  .وصِرب الفىت لوال لقاء شعوب*** فال فضل فيها للشجاعة والندى

ا أحّب " األستاذ" فأنكر ابن سنان على املتنيب إيراد لفظة ّ يف السياق على الرغم من معرفته بأ
ا ذات معا) كافور(األلقاب إىل  ّ   .ن كثريةاملعين باملدح، وأ

ه لو تأتّى للمتكلم أو الشاعر جتاوز هذا االعرتاض يف كالمه وإقامة نصه أيا كان  واحلقيقة أّن
على أساس صالح الوزن دون مراعاة للمعىن لَفعل ذلك، لكن مقاصده تفرض عليه نوعا من 

  :االستلزامات اخلطابية اليت جتعله يراوح بني استعمالني مهمني
  .ناسبة املعىن للقصدم -2تناسب األوزان،  -1

األستاذ كلمة ليست بعربية، وإمنا تقال لصاحب صناعة، كالفقيه واملقرئ واملعلم، وهي "ولفظة 
إّال أّن إيرادها بعد لفظةٍ أعلى منها شأنا ومقاما حييل باملقام السياقي إىل  3"لغة أهل العراق

  .4الشاعراستلزامات حوارية خترج من أغراض املدح إىل منافاته حسب مقاصد 
  
  

                                                             
.10علي حممود حجي الصراف، األفعال اإلجنازية، ص  1  
.162، 160ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.217املصدر نفسه، حتقيق عبد الواحد شعالن، ص  3  
.161ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص  4  
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  األستاذ         مدح+ امللك : البنية السطحية
الذي كان ) كافور(ستاذ       ذم، بناء على عادة املتنيب يف ذم األ+ امللك : البنية العميقة

  .يرفض وصفه بالّسواد، فيخاطبه املتنيب بصيغة مدح
للملك ) اشتمال(بدل  )األستاذ(فهو استلزام متصل باملعىن الداليل ملا يقال، واألصل أن لفظة 

يؤثر يف "وكان يف مقدور الشاعر مراعاة السياق لو أراد إقامة غرض البيت على املدح فهو حشو 
  .1"املعىن نقصا ويف الغرض فسادَ 

ا لفظة  يف البيت الثاين فقد عّدها ابن سنان من احلشو الذي أفسد املعىن رابطا يف ) الندى(أمّ
جاعال اللفظة زائدة على السياق، " املوت املفرقة"، والشعوب الشجاعة، والصرب(سياق البيت بني 

، لكن السياق الداليل يفرض استلزاما ترابطيا بني 2"فإن الندى هاهنا حشو يفسد املعىن: "يقول
  ).البذل والعطاء والكرم(الشجاعة، الصرب، الندى : املرتادفات وعالقتها باملوت

بيت، فزيادة على إقامتها للوزن، فهي  معطوفة على وال تبدو اللفظة حشوا وال اعرتاضا يف ال
ها جتري يف سياق واحد وهو أّن الشجاعة والصرب مما ) الصرب(الشجاعة وعطفت بعدها لفظة  وكّل

ما، وحال ذلك الندى والكرم الذي يهيء لصاحبه تارخيا بفضل ما بناه  خيلد ذكر اإلنسان 
  :فاجي لعكس ذلك، يقول الشاعروشيده وبذله سبيال لذلك، وال صحة يف شرح اخل

  ما ليس يبلغه الشجاع املعدمُ *** قد يبلغ الرجل الكرمي مباله
  ).الشجاعة(على الصرب وعطفه على " الندى"فقد أحسن الشاعر تقدمي لفظ 

واملتتبع لكالم اخلفاجي يرى أّن سبب رفضه هو يفصل بني ما يتقارب يف املعاين فاألوىل من 
  .الشجاعة والصرب مث الندى أو الندى مث الشجاعة والصرب: قوله ناحية الرتتيب والسياق

  : االعرتاض غري املؤثر على املعىن بالفائدة*
  :3ومثل هذا االعرتاض ال يكون إال لتناسب الوزن والقافية ومثال ذلك

  فخرّ صريعا بني أيدي القصائد***  جذبة   - غدوة السبت- جذبت نداه 
دوة السبت حشو ال حيتاج إليه وال تقع فائدة بذكره، ومن ذا غ: ألّن قوله: "يقول ابن سنان

الذي يؤثر أن يعرف اليوم الذي أعطى املمدوح أبا متام، وأّي فرق بني أن يقع عطاؤه يف يوم 

                                                             
.160، صاملصدر نفسه  1  
.162، صابن سنان، سر الفصاحة  2  
.163ص  املصدر نفسه،  3  
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فعاب على الشاعر ربطه الكرم الذي جاد به على غريه  1.."السبت أو األحد أو غريمها من األيام
من ) غدوة( تأثري له على املعىن وعلى السياق، خاصة يف قوله بيوم السبت وغدوته ألّن ذلك ال

إشارة منه إىل الزمان، وهو ما رفضه اخلفاجي فكل األوقات واأليام ذات داللة واحدة يف ) غدا(
  .اإلخبار عن املعىن الواحد لدى املتلقي وإن فرق ذلك على املخاطب

ا(لعرب ملعاين وبالربط مع هذه الفكرة عاجل اخلفاجي قضية استعمال ا ) أصبح وأمسى وأخوا
وما أكثر ما : "يف بعض مواضع احلشو اليت ختل باملعىن، تركيزا منهم على إيراد الداللة الزمانية يقول

ا يف هذا املوضع من احلشو، وجيب أن تعترب ذلك بأن تنظر الفائدة  تستعمل أمسى وأصبح وأخوا
ه أصبح فيه  وإن كان األمر . مل يكن أمسى فيه، فالفائدة حاصلةفيه فإن كان األمر الذي ذكر أّن

خبالف ذلك فهو حشو ال حيتاج إليه، فاعتبار الفائدة فيه هو األصل الذي يرجع إليه ويعول على 
  2"النظر من جهته

أصبحنا مغريين على بين فالن، فإن موقع أصبحنا يف هذا : "وضرب على ذلك مثاال بقوهلم
م مل  للداللة ) أصبح(، فرفض إيراد 3"يكونوا أغاروا عليهم يف وقت املساءاملوضع موقع صحيح ألّ

ا لكان قوله: على التّغري كقوهلم   .أصبح حشوا، ألّنه قد أمسى على ذلك: أصبح العسل حلوً
ويفرق اخلفاجي يف داللة توظيف أمسى وأصبح وما تبعها ضمن أسلوب احلشو على وجهني، 

  .ه تنتفي فيه الفائدةوجه تقوم به الفائدة يف الكالم، ووج
ا األول عن سياقها بتعبري ظاهر السياق كقول ) أمسى أو أصبح(فهو ما خرجت فيه داللة : فأمّ

  أصبحنا مغريين على بين فالن، فإّن موقع أصبحنا يف هذا "بعضهم 
م مل يكونوا أغاروا عليهم يف وقت املساء، ومثل ذلك قوله تبارك  املوضع موقع صحيح ألّ

 :وتعاىل                ]4"ألّن األمر مل يطرقهم إّال ليال ] 67اآلية : هود.  
ا الثاين ا التكرار ) أمسى أو أصبح(فهو ما تلتزم فيه داللة : وأمّ داللة واحدة يكون الغرض 

ا لو قال قائل"والتأكيد  ه قد أمسى  أصبح حشوا، أل: أصبح العسل حلوا لكان قوله: فأمّ ّن

                                                             
.163، ص ابن سنان، سر الفصاحة  1  
.163، صبن سنان، سر الفصاحةا  2  
.163املصدر نفسه، ص   3  
.163، صاملصدر نفسه  4  
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 :من تفسري قوله تعاىل) الرماين(ويستشهد اخلفاجي على هذا مبا أورده  1"كذلك  

                ]باجلامع يف علم القرآن من إيراد "يف كتابه املعروف  ]53:المائدة
كر الصباح دون إشارة ملعناها الظاهر، داللة الصباح إشارة املنزلة من أصبح على أسوأ حال، فذ 

وهذا هو أمر احلشو على حد  2.وأّكد على فائدة توظيف ذلك مبا حيمله من داللة يف لغة القرآن
  .وصف ابن سنان

  :التعاظل والتداخل في مفهوم ابن سنان -سابعا
ا: "رفض ابن سنان حصول التداخل يف الكالم قائال أن  ومن وضع األلفاظ موضعها الالئق 
، وقد تتعلق املعاظلة عند اخلفاجي بعدة 3"ال يكون الكالم شديد املداخلة يركب بعضه بعضا

جوانب صوتية أو حنوية أو داللية خترج هلا حسب سياق احلال، وما يهمنا هو الرتكيب النّحوي 
  :هلذا األسلوب ومن أمثلته قول أيب متام
ُد عنه فلم يتخ*** خان الصفاء أٌخ خان الزماُن أًخا ه الَكمَ ن جسمَ   .وّ

خان، وأخ، وخان، وأخا : تداخل صويت يتمثل يف تراكب أصوات الكلمات"ففي هذا البيت  
" الزمان"و " أخ: "ترتبط بفاعلني مها" خان" ويتخون، وفيه أيضا تداخل حنوي، حيث إن كلمة

  .4"تأيت فاعال ومفعوال به" أخ"وكذلك فإن كلمة 
    

إضافة إىل التقدمي والتأخري يف قوله ) خان وأخ(الصويت يف بنييت وتأسيسا على ذلك فإّن تكرار 
َ أخ( أدى إىل ) اخلاء والنون واهلمزة(بتقدمي املفعول به على الفاعل والتقاء أصوات  ) خان الصفاء

( حدوث التداخل يف املخارج والكالم خاصة باحنصار ذلك يف الشطر األول مث إضافة الفعل
ن ال األوىل للشطر الثاين، وعلى ذلك يرفض ابن سنان البيت ألّن ألفاظه املزيد عن األفع) يتخوّ

ها، مثل" خان : يتشبث بعضها ببعض، وتدخل الكلمة من أجل كلمة أخرى جتانسها وتشا
  .5"وخان، ويتخون وأخ وأخا فهذا هو حقيقة املعاضلة

                                                             
.163ص ابن سنان، سر الفصاحة  1  
.163، صاملصدر نفسه ،ينظر  2  
.168املصدر نفسه، ص  3  
.227اية القرن اخلامس اهلجري، صعالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   4  
.168ابن سنان، سر الفصاحة، ص  5  



                                            القضايا التركيبية في كتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجي             :          الفصل الخامس 
 

284 
 

  :1ومن أمثلته أيضا قول أيب متام
  .وأذل عزّ جتلديبصبابيت *** يا يوم شرد يوم هلوي هلوه

يا يوم شرد هلوي هلوه، ومل يلزمه ذلك إّال إلصالح : يف املرة الثانية، والتقدير) اليوم(فكرر لفظ 
الوزن والقافية فأفسد املعىن، وزاد على ذلك تكرار لفظيت هلوي وهلوه مرتني، وقد أثّر التقدمي 

يا يوم شرد هلوه يوم هلوي، : قديروالت) هلوه(والتأخري على البيت فخلط املعاين حيث أخر الفاعل 
مبالغة يف ) مرتني(، وامليم)مرات4( ، واهلاء)مرات4( ،  والباء)مرات4( ويف تكرار حروف الواو

ه سلسلة: "قال ابن سنان. التداخل ا يوم شرد يوم هلوي هلوه، شديد التعاظل، حىت كأّن ّ   .2"ي
كثري من قضايا املعاين على النحو   وختاما ميكن القول بأن ابن سنان وإن كان بعيدا عن تناول

ُ من بعض اإلشارات ملثل ذلك خاصة فيما يرتبط  ق فيه البالغيون، إال أّن كتابه مل خيل الذي تعمّ
  :بآليات الفصاحة، وميكن حصر بعض نتائج هذا الفصل فيما يلي

ت جاء تركيز اخلفاجي من منطلق التمييز بني جيد الكالم والكلمة ورديئها وتعليم آليا*
  .الفصاحة للعريب وغري العريب

دعوة اخلفاجي الشعراء إىل جتنب كثري من الضرورات الشعرية اليت ختالف نظام العربية *
ا يف كثري من شواهده الشعرية اخلاصة   .ونظمها، على الرغم من كونه الشاعر الذي تسّلح 

االتفاق اللفظي  تتأسس قضايا التقدمي والتأخري والقلب واالعرتاض واملعاظلة مع حصول*
م وسامع   .واملعنوي بني متكّل

تتدخل العناصر الصوتية يف حتديد كثري من قضايا الصرف والنحو، وهذا يعين حضور العنصر *
  .الصويت يف أغلب قضايا الكتاب
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داال على شيء حاضر يف األعيان واألذهان اليت  بعّدهااهتم الدارسون القدامى مبفهوم العالمة 
تظهر على مستوى األلفاظ، وقد أكّد كثري من الباحثني على تطابق تصورات الفكر العريب الرتاثي مع 

به ، وفق مرجع يتطلّ )مدلول(وصورة ذهنية ) دال(صورة مسعية  الفكر اللساين الداعي إىل حضور
) 505ت (وأيب حامد الغزايل ) 427ت(املعىن، ومثل هذا الفكر كان حاضرا يف آراء ابن سينا 

وغريهم، وقد تأثر ابن سنان مبذهب ابن سينا يف كثري من القضايا خاصة تلك املتعلقة باحلديث عن 
واملعىن، ومنها شرحه للعالقة بني األلفاظ يف  - يف فصل سابقكما الحظنا –األصوات واحلروف 

ردة، فابتدأ احلديث عن هذا الباب مشريا إىل صعوبة  حصر  ا اخلطية وبني األفكار الذهنية ا صور
ا يقول ردة على كثر ا على حسب ما : "املعاين ا أما حصر املعاين بقوانني تستوعب أقسامها وفنو

ذا الكتاب تكلفه ألنه مثرة علم املنطق ونتيجة صناعة ذكرناه يف األلفا ظ، فعسري متعب ال يليق 
 1"الكالم

  :تصور المعنى عند ابن سنان: أوال
ّ "وقد أدرك ابن سنان البعد التواصلي للغة خاصة يف توضيحه أن اإلنسان  ف تعامله مع يكي

لنمط الرتميزي الدال وفق التصور الواقع اخلارجي من خالل كفاءته العقلية اليت تسمح له بابتكار ا
احلسي وما يوفره احمليط االجتماعي من إشارات ورموز ترتبط بعامل األشياء احملسوسة، وقد أصبح هذا 
ا ريتشاردز  التصور لعامل األشياء حمورا أساسيا يف النظرية الداللية اإلحالية اليت جاء 

)Richards. (وأوغدن  (ogden)ما حيث قدما نظريتهما الداللية ، "معىن املعىن"يف كتا
  :الداللة من حيث هي نتاج تفاعل العناصر اآلتية اليت حددا فيها أركان) املثلث اإلشاري(

  .ويدّل الرمز على الكلمة املنطوقة املكونة من جمموعة أصوات: الرمز 
الل الدال وهو الصورة الذهنية غري اللسانية اليت يتصورها اإلنسان من خ:  الفكرة أو املفهوم
  .فالعالقة سببية بينهما

  .هو ما يوجد يف الواقع اخلارجي وحتيل إليه الفكرة: املشار إليه أو املرجع عند غريمها
ن سنان وجدنا له يف كتابه ما يقرتب كثريا مع هذا الطرح الداليل احلديث حيث وإذا عدنا الب 

  فقة حبضور املوجودات ينتقل إليضاح معادلة حضور التصورات الذهنية يف األلفاظ مر 
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اخلارجية يف العامل وفق تصور فلسفي تقريري يقضي حبصول نوع من الرؤية ميكن توضحها بعد 
وجودها يف أنفسها، : األول: وهلا يف الوجود أربعة مواضع "إيراد نص اخلفاجي الذي يقول عن املعاين 

: األلفاظ اليت تدل عليها، والرابعوجودها يف : والثاين، وجودها يف أفهام املتصورين هلا، والثالث
ا عنه   . 1"وجودها يف اخلط الذي هو أشكال تلك األلفاظ املعرب 

فهذا النص يكشف إدراك ابن سنان ألمهية اللغة يف التواصل، حيث يستفيد منها اإلنسان يف 
ره للداللة اللغو  ية أو العالمة إبداع النظام التواصلي الذي جيعله يتفاعل مع حميطه ، فقّدم لنا تصوّ

للعالمة   العامل اخلارجي فكانت تقسيماتهاللسانية يف تعبريها عما يف األفهام الذي يعكس ما يف
  :بأطرافها األربعة املتفاعلة فيما بينها كاآليت

  .)تفاعل النفس واللغة( .املعىن احلاضر يف النفس - 1
 ).فهم املتلقي( فهاماملعىن احلاضر يف األ - 2
 ).املعىن املعجمي(.دلول باعتبار آخراللفظ دال باعتبار وم - 3
  .اخلط دال فقط باعتبارها واسطة متثيل للملفوظ فهي إشارة إلشارة - 4

تعكس   تشكل نظام اللغة أثناء التواصلوتفصيل القول فيما سبق أّن العالمات اللسانية اليت
ود املعىن ، وهو ما يتضح حني ننطلق يف عملية عكسية لتصنيف مراتب وجمع حميطه تفاعل اإلنسان
  :عند ابن سنان 

  .د السماعاملعىن مبجرّ  
  .املعىن بإعمال الفكر

  . املعىن بالتأويل
  .املعىن بالتفسري

اخلط دال على األلفاظ املسموعة حني التواصل، واأللفاظ املسموعة دال على املعىن الذي يف 
(  اخلارجي ملإليه يف العابالنظر ملا حتيل ذو داللة صور ت، والنفس وميثل ما يف الذهن من تصوراتال

  ) . املوجود يف األعيان
بغض النظر -وميكن حصر العالمة اللسانية يف بعدها التواصلي عند ابن سنان يف ثالثة أطراف  

  :على النحو اآليت - عن اخلط كونه إشارة إلشارة فقط
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  عيان للموجود يف األما يف النفس مثال  قد يكون املرجع ألن................املوجود يف أنفس األلفاظ

  ).معىن القارئ(..........املوجود يف أفهام املتصورين هلا
 ).النص(دال...................... املوجود يف األلفاظ

فما قدمه ابن سنان هنا يف حتديده للمعاين ومراتب وجودها يتقرب كثريا مما يعاجله الفكر الداليل 
 .املعجمية، واألسلوبية، واالحيائية: املختلفةيف حتديد معاين الكلمة بأبعادها احلديث 

، يت تدّل عليهاويشري ابن سنان أن املقصود من األنواع األربعة للمعىن  هو وجودها يف األلفاظ ال
ا األلفاظ املؤلفة يف الكالم وهو ما تناوله يف كتابه  ،املنظومة على طريق الشعر والرسائل ،وحددها بأ

سهم به العبارات املنظومة بكيفيات خمصوصة التعبري عن املعىن والتواصل دون األقسام األخرى ملا ت
 . بطرق واضحة وخمصوصة

وتكمن قيمة العبارة يف العربية يف محلها للمعىن وإظهاره يف صورة حسنة وواضحة سليمة، تركيبا 
ني معنت وداللة لفظا ومعىن، وقد تعّددت آراء الباحثني  يف بيان كيفيات ضبط املعىن وحتديده ب

ا وبني مركز على املعىن  وحده، ولعل ابن سنان اخلفاجي من الذين  باأللفاظ احلاملة له وسياقا
يعتنون بدور األلفاظ يف نقل املعىن وحتديده من خالل ما وضع من شروط للفظ مفردا، وحتليل 

يما، فهو وإن وجدناه مستوياته ،متهيدا لدراسته مركبا يف بناء نظمي، حبثا عن املعىن وجناعة وصوله سل
ا إفرادا وتركيبا مل يفته االهتمام ـ ولو ضمنيا باملعىن وقضاياه،   -يركز على شروط فصاحة األلفاظ وبيا

وسياقاته التعبريية، مما جعله يوظف أبعادا لسانية وداللية تداولية تقرتب كثريا مما يركز عليه الدرس 
  .وهو ما سنعكف على توضيحه يف هذا الفصل اللساين حلديث وتتقاطع معه يف بعض املظاهر،

وتكشف شروط اخلفاجي لفصاحة األلفاظ والرتاكيب عن قضايا عديدة متس املعىن وتتصل به، 
فتتعرض مثال للعالقات الداللية الكامنة يف اخلطاب ودورها يف توضيح املعىن، وقد حرص يف دراسته 

طب يف أحسن صوره، فاهتم بفكرة الوضوح والبعد للبنية النظمية على حتقيق مقاصد املعىن لدى املخا
  .الذي ترتبط به كلّ عملية تواصلية) الغرض(عن الغموض ورّكز فيها على مبدأ القصد أو 

  :داللة اللفظ على المعنى عند ابن سنان: ثانيا
يعّد ابن سنان من علماء البالغة الذي حتدثوا عن املعىن، وخصصوا له فصال للحديث عما 

فنجده يربط حني اختيار اللفظ وداللته مبقامات اخلطاب ومستويات الفهم حىت . ن قضايايتصل به م
تكتمل صورة التواصل وتتم للمتكلم أغراضه وتنتظم له معانيه وفقا ملقتضيات السياق والنص وعالقته 
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وداللة اللفظ على املعىن ثالثة عند ابن سنان هي اإلجياز  1"لكل مقام مقال"باملتخاطبني، فـ
واإلطناب واملساواة لكل منها مقامها اخلاص، لتتوثق العالقة فيها بني دال يقرر صيغة اخلطاب 

  .وأغراضه، ومدلول يوثق هذه العالقة الوظيفية التواصلية
وهنا يتدخل عامل األسلوب كعنصر فعال يف توجيه العملية التخاطبية عند ابن سنان مراعاة منه 

، ونعين مببدأ املالءمة مطابقة الكالم ملقتضاه وتوافق املقام مع املقال ملبدأ املالءمة يف توجيه اخلطاب
، لتتخذ أفكاره األسلوبية وجهتها الداللية )القصدية واملقبولية(حىت تتحقق الفصاحة بتحقق مبدأي 

 فالبنسبة للناحية الداللية فإن األسلوبية تتجه إىل األلفاظ"انطالقا من سعيه وراء حتديد وظيفة اللغة 
باعتبارها ممثلة جلوهر املعىن؛ فاختيار املبدع أللفاظه يتم يف ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة وتأثري ذلك 
اورة، أو تستدعيها طبيعة  على الفكرة، كما يتم يف ضوء جتاوز ألفاظ بعينها تستدعيها هذه ا

  .ملقام، وهذا يعين اشتغال املعىن عند اخلفاجي على عناصر القصد والسياق وا2"الفكرة
إن حديث ابن سنان عن داللة اللفظ على املعىن جاء يف سياق حديثه عن فكرة الوضوح اليت 

 وإنتاجه تتصل مببدأ اإلجياز أكثر من حضور عنصر اإلطناب داخل اخلطاب، وكلها طرق لبناء النص
م هلا،ختتلف فيها رؤى ال قصد ي رهينة مبا يتعلق خبارج اخلطاب من سياق و هف لبالغيني ونظر

وكان اخلفاجي قد قرر أن اإلجياز واالختصار وحذف فضول الكالم شروط للفصاحة . وغرض
  .والبالغة معا

واإلجياز درجة من درجات ترتيب املعاين يتوسط الدرجات األخرى من إشارة وإطناب، وهي عند 
  اخلفاجي مرتبطة مجيعا بسياقات خاصة

م، من حماور درسهجعل اخلفاجي صورة إنشاء اخلطاب وصدور الكال    ، اللغوي م من متكّل
فعين بتحقيق العملية التواصلية يف أبلغ صورها، فجعل من معايري جناح اخلطاب قدرة منشئه على 
استخدام التعبري املناسب مبقاصده، حسب ما يفرضه املقام ومقتضى احلال، فله أن يوفق يف التعبري 

اين الكثرية يف ألفاظ مستوفية هلا، أو له أن يتجاوز عن معناه بألفاظ مساوية له، وله أن خيتزل املع
حجم املعىن بألفاظ تدل عليه وتزيد ألجل فائدة معينة، فهي قضايا إذا ختضع لطبيعة املواقف 

                                                             
.173ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.207حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، ص   2  
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ا السياقية، وتتصل بطريف التخاطب وظروف إنتاج اخلطاب فلكل طريقة  الكالمية وترتبط مبتطلبا
  .تعبريها وطريقة يف أدائها

فإن اخلفاجي قد تدرّج يف اعتماد هذه الّطرق وفضل اإلجياز فيها على غريه احرتاما  ولإلشارة
لقانون املناسبة بني اللفظ واملعىن، وجاء هذا التدرّج مرتّبا يف عرض اخلفاجي إىل غاية التوصل إىل 

  .الطريقة املثلى يف عرض اخلطاب
لكالم وجعله شرطا للفصاحة والذي نلحظه يف عرضه ختصيصه بابا لإلجياز واالختصار يف ا

كاملساواة   1والبالغة، مث جعله مقياسا ينطلق منه يف استطراد بقية الظواهر اللغوية املكونة هلذا الباب
والتذييل واإلطناب بعّدها من أساليب التعبري اخلطايب املباشرة اليت تنبين على مقابلة الظاهر بالظاهر 

  .دون تعمية أو استتار يف املعىن
  :وأبعادها النصية والتواصليةاإليجاز ة ظاهر /1

وتتأسس دالالت األلفاظ على املعاين عند ابن سنان على تصور مقامي يستلزم مراعاة أحوال 
مستويات فهمهم، يف حماولة لربط املعايري النصية بالسياقات  - أي–اخلطاب واعتبارات املتخاطبني 

  .اللغوية وغري اللغوية
ومقاصده بالرتكيز على أداء املتكلم كأس " اإلجياز يف الكالم" جاء حديث ابن سنان عن قضية

للعملية اخلطابية، وقبل طرح ما عرضه اخلفاجي بشأن هذه القضية تنبغي اإلشارة إىل أن أكثر 
وما يهمنا من كل ذلك رأي . البالغيني اختلفوا يف وصف اإلجياز واإلطناب وأيهما أقرب للفصاحة

  .اإلجياز بصورة تثبته ضمن آراء املنتصرين له اخلفاجي الذي شدد على فكرة
تنشد حتقيق " غاية ال وسيلة" "اإلجياز"ويعمد كثري من دراسي الظاهرة يف الكالم إىل عّد 

املقاصد يف معاين املتكلم بقليل من اللفظ حسب ما يقتضيه املقام واعتبارات املتخاطبني، إال أن 
ما إىل أصل واحد، وهو الداللة الذين تولوا فكرة عدم االنتصار ألحدمها ع لى اآلخر رجحوا عود

  .على املعىن، فقد يتطلب خطاب اإلجياز دون اإلطناب، وقد يستلزم آخر اإلطناب دون اإلجياز
لذلك وقف ابن سنان املعاين على مراحل متواترة فجعل اإلجياز غاية تكمن يف األغراض 

صار يف الكالم أن األلفاظ غري مقصودة يف واألصل يف مدح اإلجياز واالخت: "واحلاجات، يقول

                                                             
.28س، بالغة الوفرة وبالغة الندرة، ص ينظر، نور اهلدى بادي  1  
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أنفسها، وإمنا املقصود هو املعاين واألغراض اليت احتيج إىل العبارات عنها بالكالم فصار اللفظ مبنزلة 
  .1"الطريق إىل املعاين اليت هي مقصودة

 وإذا كان: "يقول" االقتصاد اللغوي"يعرب قول ابن سنان عما يعرف يف الدرس احلديث مبصطلح 
طريقان يوصل كل واحد منهما إىل املقصود على سواء يف السهولة إال أن أحدمها أقصر وأقرب من 
ما سلوكا إىل املقصد فإن تقارب اللفظان يف  اآلخر، فال بد أن يكون احملمود منهما هو أقصرمها وأقر

يادة أحدمها اإلجياز وكان أحدمها أشد إيضاحا للمعىن كان مبنزلة تساوي الطريقني يف القرب وز 
، فاشرتاط اخلفاجي لإلجياز يف الكالم ال يدل على القلة والكثرة يف للفظ فقط، بل 2"بالسهولة

  .يستويف حيثيات املعىن الذي يشرتط فيه حتقق األغراض واملقاصد
مضامني الكتاب  اإلجياز واالختصار واإلشارة لكن ولإلشارة فإنا مل نتبّني من كالمه الفرق بني

ا ملعىن واحد، فبعد تعريفه لدالالت املعىن انتقل إىل ذكر مستويات الفهم ومقتضيات تثبت أداءه
  .اخلطاب

إن فكر اخلفاجي يف القضية انطلق من تصور أويل كان الرماين قد عرضه قبله حينما فصل 
احلديث يف مراتب اإلجياز وجعله من مظاهر اإلعجاز، وأعطى له أبعادا أربعة اثنان منها يتعلقان 

الذي  3صفية املعجم اللغوي من كل لفظ دخيل أو غريب، واثنان يتعلقان باملعىن اللغوي الكميّ بت
ا  يوفق بني كم املعىن املوجود يف األذهان وكمّ اللفظ الّدال على ذلك املعىن، ومل ختتلف تلك الرؤية عمّ

  :زوايا جنده يف عرض ابن سنان وذلك أنه تدرج يف عرض تعريفات لإلجياز تشكلت عرب ثالث
ونذهب إىل أن احملمود من الكالم ما دل لفظه : "، يقولما دل على الوضوح والبيان: اإلجياز.1

، فاشرتط فيه أن يكون مؤسسا على البيان 4"على معناه داللة ظاهرة، ومل يكن خافيا مستغلقا
كامن يف والوضوح، وهو تدرّج منهجي يف فهم اخلفاجي ينطلق من اشرتاط وضوح الداللة والقصد ال

اخلطاب مؤسسا منهجه على مبدأ التكثيف غري املخل باملعىن، واحلشد املالئم ملعطيات املتلقي القادر 
  .  على حل شفرات العبارة، فيكون اإلجياز بذلك طريقة يف تناول املعىن وفق مقتضيات احلال املتوفرة

                                                             
.216ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
. 216املصدر نفسه، ص   2  
.33ينظر، نور اهلدى باديس، بالغة الوفرة وبالغة الندرة، ص   3  
.209ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
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مرحلة أولية لالنتقال باملتكلم ، وميثل هو أن يكون املعىن مساويا للفظ أو زائدا عليه: اإلجياز.2
توجه ابن سنان يف حديثه عن مراعاة سياق االستعمال يف من مرحلة التأسيس إىل مرحلة البناء، ف

الكالم إىل التشديد على فكرة اإلجياز مبراعاة أحوال املتخاطبني عنده كل حسب ثقافته وبيئته، 
ّث مببدأ السياق ألجل حتقق املقاصد ووضوح  فيستنكر التجاوز يف طرح املعاين حّد املبالغة ويتشب

خاَطب الذي قد حيتاج إىل تكرار البىن الرتكيبية  ُ الغرض ، ويعتمد يف وصفه للقضية على حال امل
: وإطالة املعاين ألجل إيصال املعاين فريفض اإلطالة يف األلفاظ ويؤكد على وضوح املعاين يقول

ر يف الفصاحة والدال على البالغة هو أن يكون املعىن والذي عندي يف هذا ما ذكرته وهو أّن املختا"
مساويا للفظ أو زائدا عليه، وأعين بقويل زائدا عليه أن يكون اللفظ القليل يدّل على املعىن الكثري 
داللة واضحة ظاهرة، ال أن تكون األلفاظ لفرط إجيازها قد ألبست املعىن وأغمضته حىت حيتاج يف 

نه استنباطه إىل طرف من التأ ّ مل، ودقيق الفكر فإّن هذا عندي عيب يف الكالم، ونقض على ما أبي
  .1"فيما بعد
أو هو ، )التوافق العكسي يف العبارة(عاين الكثرية باأللفاظ القليلة ما يعّرب عن امل: اإلجياز.3

واإلجياز : "إيضاح املعىن بأقل ما ميكن من اللفظ؛ لذلك يعرّج اخلفاجي لتبين تعريف آخر يقول
مود هو إيضاح املعىن بأقل ما ميكن من اللفظ، وهذا احلد أصح من حّد أيب احلسن الرماين بأنه احمل

ا قد احرتزنا بقولنا إيضاح من أن : العبارة عن املعىن بأقل ما ميكن من اللفظ، وإّمنا كان حّدنا أوىل ألّن
يف فهمه فيسبق إىل  تكون العبارة عن املعىن وغن كانت موجزة غري موضحة له، حىت خيتلف الناس

قوم دون قوم حبسب أقساطهم من الذهن صحة التّصور؛ فإن ذلك وإن كان يستحق لفظ اإلجياز 
وتأيت خمالفة ابن . 2"واالختصار فليس مبحمود حىت يكون داللة ذلك اللفظ على املعىن داللة واضحة

يستحوذ على اهتمام السامع  سنان لطرح الرماين من باب املبالغة يف وضوح املضمر واإلشارة إليه مبا
وال يكون ذلك إال إذا كان هذا الكثري "ويرضي فضوله يف اكتشاف ما خفي قبل مالحظة ما ظهر 

أن  -انطالقا من ذلك اللفظ–مبنيا على التكثيف وكثرة اإلمكان حبيث يسمح للسامع أو املتقبل 
 هو املعىن األساسي الذي من أجله يستمد عددا كبريا من املعاين باالستتباع واالستدالل وهذا املعىن

ألنه يعرب عن قدرة فائقة لدى املتكلم على فتح عباراته على متعدد املعاين، (...) رمبا وجد هذا الباب 

                                                             
.211ابن سنان سر الفصاحة، ص   1  
.214، 213املصدر نفسه، ص   2  
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حىت لكأنه يضعها بنية مفتوحة فارغة ال تدل على شيء بعينه، وتدل يف مقابل ذلك على أشياء كثرية 
 .1"تستمدها منه استمدادا

تهومن أمثلة اإل كتايب إليك كتاب واثق مبن كتبت : "جياز اليت أوردها اخلفاجي كتابة أحدهم ألحد وّال
  :3، وقول الشاعر زهري2"إليه، مبعىن مبن كتبت له، ولن يضيع بني الثقة والعناية حامله

  لكان لكل منكرة كفاه*** فإين لو لقيتك واّجتهنا             
ين لو واجهتك ل: "يقول كان عندي مكافأة لك على كلّ أمر يبدو منك أنكره، فقد ألن مقصوده إّن

 4"أورد املعىن يف لفظ قليل
إن مراعاة مقام السامع هلو األمر الذي يظهر يف تقريرات اخلفاجي الذي جيعل طريف التواصل 

م متحكما يف طبيعة املقال، فإن عليه أن يراعي  –أساسا للحديث عن اإلجياز، فإن كان املتكّل
 .ة املقام، مما يفعل اجلانب الوظيفي يف هذا العنصرطبيع - أيضا

  :اإليجاز باعتبار الذكر والحذف
ال خيفى على أحد القيمة اليت حتتلها ظاهرة احلذف يف عرف اللغويني والبالغيني على حّد سواء 

م وأسلوب أدائه بناء على قدرته الفنية والت– ا رهينة حباجات املتكّل ا أبلغ من الذكر، وكو خييلية كو
وملكته اللغوية، ورغبته يف االختصار بدل اإلفصاح مع حضور قرينة اإليضاح، وفوق كلّ ذلك ارتباط 
الظاهرة بأطراف التواصل لتكون الرسالة أيقونة تنبيه للسامع وإشارة إىل البحث عن املواضع اليت متّ 

يدا وفصاحة، وهي كما فيها اإلضمار بدل اإلظهار، واحلذف من مقامات اإلجياز اليت تزيده توك
  .إجياز قصر، وإجياز حذف: ذكرها اخلفاجي نوعان

  :إيجاز قصر-1
ويكون بكثرة املعاين مع قصر ألفاظ من غري حذف فيها، فال يقتصر اللفظ على داللة واحدة 

ن وااللتزام تضمني األلفاظ القليلة : "، أو هو5بل تتوزع داللته إىل دالالت أخرى كاملطابقة والتضمّ

                                                             
.34اهلدى باديس، بالغة الوفرة وبالغة الندرة، ص  ينظر، نور  1  
.215ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.215،  214املصدر نفسه، ص  3  
.215املصدر نفسه، ص   4  
ملتعال الصعيدي، البالغة العالية يف علم املعاين، قّدم له وراجعه وأعّد فهارسه عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب،   ينظر، عبد ا

.122م، ص 1991، 2هرة، ط القا 5  
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 كثرية من غري حذف، فهو الذي ال ميكن أن نعّرب عن معانيه بألفاظ مساوية لتلك األلفاظ اليت معاين
ا عن هذه املعاين   .1"عّرب 

ذا النوع من اإلجياز يف صورة قصر املعىن وتضمينه اللفظ، واعتربه من أعلى  وقد أشاد اخلفاجي 
وهذا النوع هو أعلى طبقات : "عده حيث قالدرجات اإلجياز، وهو األمر الذي أشار إليه ابن األثري ب

ا نادرا، ويكثر ذلك يف   ّا يكون شاّذ اإلجياز مكانا وأعوزها إمكانا وإذا وجد يف كالم بعض البلغاء، فإمن
  .2"كتاب اهللا تبارك وتعاىل

  :ومن أمثلة اخلفاجي على هذا النوع قوله تعاىل           ]179: رةسورة البق[ 

ا أّن "فجعل ألفاظ اآلية على إجيازها تعبريا عن معان كثرية ألن القتل يقابله القتل  وذلك أن املراد 
تَل قُتل كان ذلك داعيا  ه مىت قـَ قويا إىل أّال يقدم على القتل، فارتفع بالقتل ) له(اإلنسان إذا علم أّن

قتل حياة هلم، وهذا معىن إذا عرب عنه الذي هو قصاص كثري من قتل بعضهم لبعض، فكان ارتفاع ال
  .3"ذه األلفاظ اليسرية يف قوله

بقول  -كما فعل اللغويون والبالغيون قبله–) القصاص حياة(وقابل اخلفاجي خطاب اآلية 
  :وبّني التفاوت البالغي بني الصيغتني وبّني لذلك أوجها أربعة هي) القتل أنفى للقتل(العرب 

ي القتل وإّمنا القتل الذي ينفيه ما كان على وجه القصاص والعدل، ففي ليس كلّ قتل ينف: األول
قرينة اإليضاح (استلزام لفعل القتل ) القصاص(ذكر القصاص بيان للمعىن وكشف للغرض، إذا لفظة 

  ).والبيان يف السياق
وافر يف إبانة عن الغرض املرغوب فيه من السياق العام وهو ما ال يت) احلياة(إيراد لفظة : الثاين

، أي مراعاة السياق من خالل حتملها 4"وهذه زيادة يف اإليضاح) "القتل أنفى للقتل(قول العرب 
ا وردت نكرة  ) قصاص(قبل لفظة ) يف(، إضافة إىل حضور حرف اجلر )حياة(لداللة التعظيم لكو

                                                             
ا   ا وأفنا اس، البالغة فنو ّ .470علم املعاين، ص  –فضل حسن عب 1  
ا، ص 105ابن األثري، املثل السائر، اجلزء الثاين، ص   ا وأفنا .471، 470، وينظر، فضل حسن عباس، البالغة فنو 2  
.212ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.212املصدر نفسه، ص   4  



                                                                          في كتاب سر الفصاحة داللةالقضايا  و معنىال:                                              الفصل السادس
 

295 
 

اإلجياز يف اآلية  إّال أن) القتل(للداللة عليها كمصدر للحياة، وعلى الرغم من خلو السياق من لفظة 
  .1مجع بني دالليت القصاص واحلياة يف مجلة واحدة، وأعرب عن املعىن املراد

على التنكري داللة تعبريية تكشف كثريا من معايري الداللة فحذف ) حياة(ويف توظيف لفظة 
بعيض ) ال( ت داللة وليس إلثبا) حياة(لعنصر "حيمل كثريا من الدالالت أمهّها اإلشارة إىل داللة التّ

، لذا استحسن التنكري للنص، على أن احلياة  (...)مطلقة حبيث تشتمل احلياة من أصلها وبدايتها 
ولكم يف "وقيل ) ال(كانت يف بعض األوقات ولفرتة حمددة من األيام الالحقة، ولو ذكر املورفيم 

اص سببا يف نشوء أفاد التعريف داللة احلياة الكاملة ومن أصلها حىت يكون القص" القصاص احلياة
تها ويف كل األوقات    .2"ومعلوم أن هذه الّداللة غري مقصودة(...) احلياة برمّ

ا عشرة  مبقارنة بسيطة: الثالث بني اآلية وقول العرب نلحظ اإلجياز يف األوىل عن الثانية، أل
يراعي الذي " االقتصاد اللغوي"، ويدخل هذا يف ما يسمى 3أربعة عشر حرفا: أحرف وقول العرب

  .توفية املعاين يف تراكيبها بأوجز العبارات
يف القتل أنفى للقتل تكريرا "السالمة من التكرار، وهو أمر طاملا شّدد عليه اخلفاجي ألن : الرابع

وليس يف القصاص حياة تكرير، وقد قّدمنا أّن تكرير احلروف عيب يف الكالم على ما ذكرناه فيما 
  .4"مضى من هذا الكتاب

ى حتليل اخلفاجي لإلجياز يف اآلية فروقات كثرية أوردها البالغيون ومنها االستغناء يف يضاف عل
القتل أنفى للقتل : اخلطاب اإلهلي عن تقدير احملذوف خبالف خطاب العرب، وعلى ذلك فالتقدير

  .من تركه
  :5ومن شواهد اخلفاجي أيضا على هذا النوع من اإلجياز قول الشاعر

  .أيدي الّطعان إىل قلوب ختفق*** ال وأسندوا مالوا على شعب الرّح
ا أراد أن يصف هؤالء القوم بالشجاعة يف متابعتهم الغرام والّصبابة، عّرب عن ذلك : "يقول ّ ألنه مل

  .1"أيدي الّطعان فأتى بأخصر ألفاظ وأوجزها: بقوله

                                                             
ا، ص ين  ا وأفنا .473ظر، فضل حسن عباس، البالغة فنو  1  
.175دخلوش جار اهللا، الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص   2  
.212ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.212ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
.215املصدر نفسه، ص   5  
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ة وتشعب فكل ذلك يدخل يف باب إجياز القصر الذي تشري صيغه إىل ارتفاع الكثافة الداللي
ال الداليل اليت جتمع يف املثال األول  معاين احلياة، ولو عّرب عن ذلك بكالم العرب  - مثال–ا

  .2لرصفت طائفة كثرية من البىن اللغوية
  :إيجاز حذف-2

أن حنذف جزءا من الكالم الذي "وميس هذا النوع من اإلجياز احلرف أو الكلمة أو اجلملة، وهو 
راد، وقد يكون هذا اجلزء كلمة، وقد يكون مجلة، وهذا احملذوف ال بّد أن يستغين نعّرب به عن املعىن امل

  .3"يفهم بدونه، كما أن هذا احلذف ال بّد من قرينة تدّل عليه: الكالم عنه؛ أي
وقد أشار اخلفاجي لكثري من مواضع هذا احلذف يف كالم اهللا، وما ورد يف كالم العرب، ومن 

  : 4ذلك
حبيث يقع العلم ويزول اللبس، ومثّل لذلك بقوله : ة املضاف مقامهحذف املضاف وإقام*
 :تعاىل                                       ]82:سورة یوسف[  

كأنه ]31: سورة الرعد[ جبال ولو أّن قرءانا سيرت به ال : حذف جواب الشرط من قوله تعاىل* 
 :قولهويف ، يد لكان هذا القرآن، ومل يقل ذلكير                       

                                  ]سورة الزمر :

   .كأنه يريد ملا كان هذا"، ]73
ويف هذا . و غري ذلك من األلفاظ ومل يقلهأعلى النعيم الذي ال يشوبه كدر،  كله، حصلوا

احلذف يف الكالم مع الداللة على املراد فائدة ألّن النفس تذهب فيه كل مذهب، ولو ورد ظاهرا يف 
نه، فكان حذف اجلواب أبلغ هلذه العلةالكالم، القتصر به البي   .5"ان الذي تضمّ

                                                                                                                                                                                              
.215املصدر نفسه، ص   1  
.177ينظر، دخلوش جار اهللا، الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز، ص   2  
ا، ص   ا وأفنا .459فضل حسن عباس، البالغة فنو 3  
.213 -212ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
.212ابن سنان، سر الفصاحة، ص   5  
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وتنبغي اإلشارة إىل مجع املؤلف بني دالليت اإلجياز واالختصار والتدرج يف صياغة الظاهرة بطريقة 
بالغية تعتمد على سياق اخلطاب والقرائن الدالة على املعىن ضمن تالزمات كالمية تفصح عن 

  .الداللة
  :دها النصية والتواصلية ظاهرة اإلطناب وأبعا/ 2

وهو ضرب من " التذييل"واجته إىل استخدام ) اإلطناب(مل يتعرض اخلفاجي لتناول مصطلح   
ه على معىن اجلملة األوىل فيزيد به الكالم ؤ أضرب اإلطناب وسبب من أسبابه من حيث احتوا

غيني ما دّل على متام يف اصطالح البال) التذييل(ويراد بـ .وضوحا وانشراحا، ويزداد املقصد اتضاحا
ة معه جوتأكيدا له ليكون ح 1معىن الكالم بكالم مستقل يف نفس املعىن األول حتقيقا للمعىن األول

هو "تسنده يف توضيح املعىن فيفهمه من كان ثقيل الفهم ويتأكد ويتضح عند من فهمه، وعرفه بقوله 
الشاعر يف هذا األسلوب إىل املبالغة يف حيث يلجأ الكاتب أو "العبارة عن املعىن بألفاظ تزيد عليه 

الشرح وإيراد املرتادفات الدالة على املعىن الواحد، والغاية من ذلك تتمة وحدات البيت واكتمال قافيته 
مما ينتج بنية لغوية مفتوحة أمام القارئ ومشحونة مبجموعة من التجليات التعبريية اليت حتيل إىل 

ا  رصد أهل الب"قراءات متعددة وقد  الغة نصوص التعبريات الصياغية يف دائرة اإلطناب، ووجدوا أ
كتل من األواصر اإلضافية تظهر على هيئات انفرادية، أو عنقودية من أجل إنتاج داللة مركزة، مكثفة 

  .2"يف بنية النص، مشفوعة بفائدة مقصودة من أجل إضفاء قيمة تعبريية متميزة
الق بل قبل منها ما كان متعلقا مبخاطبة العامة الذين مل يستسغ ابن سنان الظاهرة على اإلط

إن التذييل "يتطلب الكالم معهم تكثيف الصيغ اللفظية يف اخلطاب على مستوى البنية السطحية، 
يصلح للمواقف اجلامعة، حبيث يكون الكالم خماطبا به عامة الناس، ومن ال يسبق ذهنه إىل تصور 

الفهم وبعيد الذهن وجيد القرحية، حيث أن تكرار األلفاظ للداللة ويف ذلك مجع بني بديهي  3"املعاين
على معىن واحد يوضحها عند الضعيف ويقويها عند الفطن لذلك اجته باحثو هذا الباب إىل االتفاق 
على صالحية التكرار والتفصيل والتوسع إىل اجلمهور العريض الذي غاب عنه التمكن من البالغة يف 

                                                             
ا فضل حسن عباس،   ا وأفنا .492م، ص 1997، 4دار الفرقان للنشر والتوزيع، الريموك، ط، -علم املعاين–البالغة فنو 1  
.377عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص   2  
.210ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
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الزيادة يف "ف على املوجز فيها، على ان تكون الوظيفة املستقرة يف اخلطاب إدراك اخلفي والوقو 
يئة اجلمهور لتقبله   .1"الفائدة أو الرتويج لذلك املعىن و

فاإلطناب يتطلب "وهو من مظاهر انسجام النص ومتاسكه بنائه وإحكام بنياته، وتناسب أجزائه 
توكيد الداليل، ووضع املنجز الرتكييب أمام املتلقي زيادة إضافية على سطح البنية اخلارجية لفائدة ال

لي ليجعله أكثر قدرة على إدراك اإليقاع ّ   .2"بشكل تصويري، وختي
فأما مثاله فكما وقفت لبعض الكتاب املتأثرين على فصل من كتاب له : "ومن شواهده قوله

النجدة، وله السن وفالن بن فالن الرجل املشهور بالفروسية والراجلة والشجاعة و : شفاعة وهو
  3"واحلنكة والتجارب والدربة، فهذا كله تطويل بإيراد ألفاظ كثرية تدل على معىن واحد

وجماال اإلجياز واإلطناب ظاهرتان بالغيتان مقصورتان على توفية املعاين اليت حيتاجها عامة الناس 
ه من صيغ تالئم السياق ومقصوران على املتكلم الذي ميتلك مؤهالت مّد اخلطاب وتقليصه مبا حيتاج

ا   .واملقام معً
  :في سر الفصاحة واالستعمال مباحث الداللة : ثالثا

تتأسس قضايا املعاين عند ابن سنان على فكرة اجلمال واإلبداع اللغوي داخل السياق احلاصل 
إّال على مستويي اإلفراد والرتكيب معا، وهو إن كان قد تعرّض لبعض قضايا املعىن يف الفصول األوىل 

احلديث عن املعاين املفردة، مجع فيه كثريا مما عنها عندما أفرد هلا فصال خاصا ب أنه قد أعاد احلديث
ق بباب الداللة من قضايا، سنحاول إيراد األهم منها مع توضيح رؤية ابن سنان حوهلا   .يتعّل

منهج  ة باملعىن وفققضايا البالغة وما حتمله من عناي م فإن كثريا من الدارسني رّد فضل طرحلوللع
اليت  تنظريي وتطبيقي جديد إىل ابن سنان اخلفاجي الذي خالف القدماء يف الوصف وطريقة العرض

 يتوافقالتمثيل واالستدالل عليها مبا  - حسب وصفهم– ، ويرون بأنه أحسنَ والتعليل متيزت باجلدل
  .مع نظام العربية ونظمها يتوافقوما ال 

اليت نفى  "النظم"نذكر بعض مالمح حديث اخلفاجي عن فكرة  وقبل البدء يف عرض القضايا
موه بإمهال دراسة املعىن على حساب اإلغراق  "سر الفصاحة"حضورها يف كتاب  أغلب الدارسني فا

 يف اللفظ وصوره، وعابوا عليه إقصاء دراسة املعاين يف الفصول األوىل من الكتاب، واحلق يقال أنّ 
                                                             

.124نور اهلدى باديس، بالغة الوفرة وبالغة الندرة، ص   1  
.381لدوائر البالغية، ص عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية ا  2  
.220ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
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خطأ منهجه عندما حّدد يف بداية الكتاب انقسام دراسته إىل تناول اللفظ اخلفاجي قد أوقع نفسه يف 
، وهذا أمر راجع للنزعة )املعاين املفردة( ستدرك الحقا عناصر املعىن يف باببانفراده مث تركيبه، لي

هو خلو الكتاب من فصل  -حسبهم–املذهبية اليت تتحكم يف أساليب الطرح والتناول، فالعيب 
عندهم يف منهج كتاب اخلفاجي؛ وهو ما  وهذا عيب) املعاين املؤلفة(يث عن حلدالحق يستوعب ا

ى له من الشهرة ودقة الرؤية البالغية نه استدركه لتأتّ نقصا يف مشروع اخلفاجي ولو أ" عمريال"جعله 
ما بلغه مؤلف دالئل اإلعجاز، لكن مراهنة ابن سنان على املشروع الصويت كمنطلق لدرسه أوصلته 

ارتأى أن يتحّدث عن املعاين املفردة اليت تستقل "مغلق أّدى به إىل االلتباس يف الطرح لذلك  لطريق
. 1"ليكون هذا الكتاب كافيا يف العلم حبقيقة البالغة والفصاحة معا"ا البالغة يف تصوره اخلاص 

واجتماعية النضال املذهيب لصاحل األصوات يف أول الكتاب إىل جماملة بيداغوجية " وهكذا انتهى
هكذا يفسر ابن سنان توسعه من الصوت إىل اللفظ ومن نعت اللفظ . تغّلب ما يذهب إليه الناس

وصوال إىل املعىن جمردا من . إىل الرتكيب وهو حمكوم بالداللة) وهي اإلفراد(حبسب طبيعته اخلاصة 
بني طبيعة اختيار املعاين وي للتعبري عن فابن سنان يتحدث عن األلفاظ من حيث وجودها. 2"اللفظ

املفردة وتأثريها على نظم الكالم وتأليفه يف منهجه، وهو ما غاب يف بناء كتابه السبب الذي جعله 
  .موضع نقد

أنه لو استكمل  -وإن كنّا ال خنالف من قال بذلك الطرح–ولكن الذي تنبغي اإلشارة إليه 
يا تتعلق بالنظم أكثر مما تناوله اخلفاجي فصال آخر للمعاين املؤلفة فما كان سيذكر فيه من قضا

 ن وضع األلفاظ موضعها، أو يف باببالطرح يف أبواب الكالم يف األلفاظ املؤلفة أو يف باب حس
  عاين املفردة، فما قضايا التقدمي والتأخري واالعرتاض واللف والنشر واملعاظلة وقضاياامل

د على غياب الفصل املتمم بالقول انعكاس لفكرة النظم، وميكن  البيان وأساليب الكتابة إال  الرّ
م عن األلفاظ قبل التأليف "أن اخلفاجي  أراد أن يسري وفق منهجه الذي اختّطه يف التأليف فتكّل

م عن ا م عنها مؤلفة مع بعضها البعض، مث تكّل أين املعاين : ملعاين مفردة، وكان ميكن أن نسألوتكّل
  .3"ع األلفاظ املؤلفةاملعاين املؤلفة م: املؤلفة؟، فيكون اجلواب

                                                             
.232ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
ا، ص   .425، 424حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا 2  
.154، ص -دراسة حتليلية بالغية ونقدية–عمر إدريس عبد املّطلب، نظرية األسلوب عند ابن سنان اخلفاجي   3  
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إن شروط الفصاحة اليت قّدمها ابن سنان من أوهلا إىل آخرها، واليت عرضناها سابقا وصنفناها 
ق مستويات اللغة، كلها تصب يف جمال العناية بالنظم وقضاياه خدمة للمعىن؛ بدءا باملفرد وانتهاء فو 

له املتلقياملاملبدع جيب عليه أن يكون واضح املعىن و ؛ ف)املركب( باملؤلف ّ  قصد يف كالمه حىت يتقب
م يف نظر ابن سنان أن حيسن التعبري عن مقاصده من  ويفهمه، وبتعبري لساين حديث على املتكّل

عه ومتلقي اخلطاب، خالل حسن اختيار األلفاظ املالئمة هلا، والرتاكيب املناسبة ألغراضه وحلال سام
تعمال، فكانت شروط فصاحته مبنية على حتقيق الستالؤمها مع او  فحرص على تناسق بنية اللفظة

بل متتد جذورها إىل وحده، التواصل يف أوضح صوره؛ وهذه الشروط ليست من طرح ابن سنان 
ومن تبعه، لكن اجلمع وحسن الرتتيب والتبويب فضل يرجع للخفاجي الذي ) 255ت (اجلاحظ 

  .سبق فيه دون غريه
  :الت األلفاظ وهيس ذات عالقة بدالومن شروط فصاحته مقايي  

 .أن تكون الكلمة غري متوعرة وحشية غريبة - 1
 .أن تكون الكلمة غري ساقطة عامية - 2
ا عن أمر آخر يكره ذكره - 3  .أّال تكون الكلمة قد عّرب 
 .الدالة على اختصاص أو غرض معني عدم استخدام األلفاظ - 4

قان باملعجم العريب وضرورة ا لتفرقة بني اللغة اخلاصة فأما شرطا الفصاحة األول والثاين فمتعّل
استخدام املفردة لغويا فهي ال تقتصر على اجلانب الشكلي فقط بل تتعداه إىل  ةوالعامة، وإىل طبيع

وهذا يعين أن اللفظة الفصيحة هي اللفظة اليت تكون مأنوسة االستعمال نطقا، "حضور البعد الداليل 
من الفصاحة لسبب غرابتها ووحشيتها ، ويشمل ذلك زيادة على خلوها 1"ومألوفة اإلدراك معىن

فهو مبدأ "التنافر احلاصل على مستواها الصويت الذي جيعل العلة يف عدم فصاحتها علتني؛ لذلك 
ا، ولكّن طبيعة استخدامها  نة تدخل مكونات األسلوب يف ذا ّ ق بصفات معي تداويل خارجي ال يتعّل

، فيكون 2"على أساسها قبوهلا أو رفضهاومدى انتشارها واشتهارها يكسبها صفات معينة يتحدد 
  .االعتماد قائما على مستويات األداء اللغوي الكامنة يف النص إىل جانب أبعاده الشعرية املتحققة

                                                             
اية القرن اخلامس اهلجري، ص عا  .134لية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  1  
.299سامي حممد عبابنة، التّفكري األسلويب رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، ص   2  
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يف كونه يؤدي "وأما يف الشرط الثالث فيعيب ابن سنان اخلروج عن العرف العريب ويكمن ذلك 
ة، ومن هنا يفرق ابن سنان بني مذهب ا ّ   .1"لعامة يف استعمال ألفاظ اللغة ومذهب العربإىل العامي

إىل مؤشرات ) العامي والعريب(ويرجع العمري أسباب متّسك ابن سنان بالتفرقة بني املذهبني 
د أنه قدمي"احملافظة  رّ ، واملقصود بذلك اقرتان األلفاظ املختارة من لدن اخلفاجي 2"فالقدمي خاصي 

لبيئة واملكان على حّد وصفهم فتكون الفصاحة رهينة بزمن وغريه من البالغيني بعامل الزمن وا
ر  االستعمال إن قدميا أو حديثا، إالّ وقي يف العربية مكروه يف االستعمال، لكن اللفظ الّس   تأن تطوّ

ا فالزمن والقدم . أو تغريت داللته   .خاصيتان مقرتنتان بالشواهد ال بشرط الفصاحةإًذ
قام االستعمال والسياق اللغوي والشعري فال بّد من عرض رؤية ومبا أن الشروط الثالثة خادمة مل

ن العمري هذه الشروط يف مبحث  الّصحة –الرؤية البالغية يف املنجز "اخلفاجي هلا، وقد ضمّ
وجعل فكرة صفاء املعجم العريب من األلفاظ العامية واخلاصة من باب احلفاظ على  3"والتناسب

ج هذه الشروط يف حديثنا عن الداللة وعالقة ما أورده من شواهد العرف اللغوي العريب، ونفضل إدرا 
  .بسياقات االستعمال التخاطيب

  ":سر الفصاحة"في كتاب  نظام االستعمال ودالالته: 1
توسعت دائرة البحث البالغي عند اخلفاجي لتشمل عدة قضايا ختتص بدراسة عالقة اللفظ 

ده أدرجها على مستوى اللفظ أوال مث على مستوى مبعناه، وتظهر يف تأسيسه لشروط الفصاحة، فنج
  :الرتكيب، وعلى املنهجية نفسها سنواصل إيراد هذه القضايا اليت ميكن حصرها يف اآليت

  .بعد اللفظة عن التوعر والغرابة والوحشية_أ
  بعد اللفظة  عن العامية واالبتذال _ ب
  .عدم داللة اللفظ على ما يكره ذكره_ ج
  .اظ الدالة على االختصاص واألغراضاستخدام األلف_ د

ق بفصاحة اللسان العريب، استنادا ملا هو معروف يف نظام العربية،  ل الذي يتعّل ونبدأ بالشرط األوّ
  .من حيث البعد عن اللحن واخلطأ واإلعجام والغرابة، ضمانا حلسن استعمال العربية

                                                             
.433ا، ص حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا  1  
.433املرجع نفسه، ص   2  
ا، ص   .431ينظر، حممد العمري ، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا  3  
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ا اشرتط البالغيون قبل ابن سنان هذا املقياس يف الكلمة حىت  تكون شاملة ملعايري الفصاحة كو
تهم  ذلك أن الكلمة "تالقي االستحسان السمعي والنطقي عند مستعملي العربية خاّصتهم وعامّ

ا غري مألوفة لدى النّاطقني  الغريبة أو الوحشية تكون ثقيلة األداء ممجوجة السماع بسبب كو
  .1"والسامعني على حّد سواء

كروا هذا االستعمال اللفظي للمصطلحات وتوظيف الشعراء له وكان ابن سنان من الذين استن
يف كالمهم وعاب عليهم االعتماد على مثل تلك املصطلحات اليت يستغرب الفصيح وغري الفصيح 

صفتان تنتميان خلانة الشذوذ اللغوي؛ إذ ليس الوحشي " فالتوعر والوحشية"حضورها يف االستعمال 
خطأها االستعمال فصارت يف حكم الشاذ بالقياس إىل املستعمل املتوّعر غري تلك األلفاظ اليت أ

  .هو االستعمال االجتماعي للفظة عندئذ يكون معيار القبول أو الرفضو  2"املتداول
أن تكون الكلمة كما : " إيراده لرأي اجلاحظ يقول ابتدأ به ابن سنان يف هذا الشرط وأول ما

، فعّد كالمها الغرابة من عوامل إضعاف الفصاحة يف 3"قال أبو عثمان اجلاحظ، غري متوعرة وحشية
فظ مفردا دون التأليف رتكيز على كيفية استخدام ، وهذا يعين الالكلمة، لذلك قصرها على الّل

مفردات اللغة يف التواصل، وفقا ملا يقتضيه نظم العربية، اختيارا وتأليفا، فهذا الشرط يف أصله مرتبط 
وهذه إشارة من ابن . متكنه من التعبري عن املقصود بلفظ فصيح مالئمبفصاحة املتكلم وملكته اليت 

رف بعده بشروط الفصاحة يف الكلمة واملتكلم والكالم   .سنان متهد ملا عُ
ذا الشرط، نقطتان مهمتان، تتمثالن يف ضرورة حتقق الفصاحة على  وتربز يف عناية ابن سنان 

  .اعاة حسن نظم الكالم مبا يتوافق مع نظام العربيةمستويات الكلمة والكالم واملتكلم، وضرورة مر 
ويشري اخلفاجي إىل كثري من الشواهد اليت تبنتها كتب البالغة  حنو ما يروى عن أيب علقمة 

َكُؤ مالكم : "النحوي يف قوله   ".؟ افرنقعوا عينكم على ذي ِجنّةٍ ؤ كُ أْ كَ ون عليّ تَ تتََكْأ
تني مع قبح التأليف الذي ميّجه السمع وافرنقعوا، وحشي ، وقد مجع  تتكأكؤونفإّن  لعمري العّل

  4"والتّوعر

                                                             
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .133عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  1  
ا، ص  .435 حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا  2  
.144؛ وينظر اجلاحظ، البيان والتبيني، اجلزء األول، ص88سر الفصاحة، ص : ابن سنان  3  
.88ابن سنان، سر  الفصاحة، ص   4  
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انب اإلبالغي والداليل يف الشاهد وال غرابة أن يكون للجانبني الصويت والصريف عالقة باجل
  .وصعوبة ألفاظه

ض معنامها) كهل( ومن أمثلة ذلك توظيف أيب متام للفظة   :1يف بيتني غمُ
  ال طالع سّد وال طائر كهلب***    لقد طلعت يف وجه مصر بوجهه 

  رياح ابن سعد رّده طائر كهل***   فلو كان سلمى جاره أو أجاره    
فإن كهال ها هنا من غريب اللغة وقد روي إّن األصمعي مل يعرف هذه : "يقول ابن سنان معلقا

ة الضخم، وكهل لفظ: وقد قيل إن الكهل )...( الكلمة وليست موجودة إّال يف شعر بعض اهلذليني
  .  2"ليست بقبيحة التأليف، لكنها وحشية غريبة ال يعرفها مثل األصمعي

دردبيس،  الغلواء، جراف، "ومن الغريب الوحشي يف أقوال الشعراء الذي ذكره ابن سنان جند 
جالال خزخز، عجالط، عكالط، قراص محيص، واص، املرمريس ، الدحرضني، الفداغم باألسيل، 

   .3"عسطوس
ا .) اللفظة عن التوعر والغرابة والوحشية بعد(فهذا الشرط  مرتبط بنظام اللغة العربية واستعماال

على إنزال اللفظ املنزلة الالئقة "اللفظية يف جمريات الكالم، وعلى أساس من ذلك حرص البالغيون 
به يف سياق الكالم، أما إذا جاء يف غري موقعه الطبيعي فإنه حيدث نفرة يف النفس، فاللفظ الذي 
يقتحم النص اقتحاما وبدون أن توجه إليه الدعوة الحتالل موقعه يف السياق مثله مثل اللفظ الغريب 
والالمألوف، حىت أّن املدونات البالغية العربية أمجعت على وصفه باللفظ املستوحش، بل 

  .4"الوحشي
: الناس فقال ومل تفت اخلفاجي فكرة توجه هؤالء حنو اإلغراب وعدم مراعاة مبدأ املقبولية بني

ثر اخلاصة، فما وإن كان هؤالء الشعراء أرادوا اإلغراب حىت يتساوى يف اجلهل بكالمهم العامة وأك"
دون هذا فقلت هلم أقبح ما وقع هلم، إن سررمت مبعرفتكم وحشي اللغة، : وقد رأيت أنا مجاعة يتعمّ

عمال وغموض املقاصد فجعل اخلفاجي غرابة االست. 5"فيجب أن تغتموا بسوء حظكم من البالغة

                                                             
.88املصدر نفسه، ص   1  
.88املصدر نفسه، ص   2  
.98-92املصدر نفسه، ص : ينظر  3  
.107م، ص 1991، 1ت الدولية، بريوت، طمسري أبو محدان، اإلبالغية يف البالغة العربية منشورات عويدا  4  
.92ابن سنان، سر الفصاحة، ص   5  
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من مفسدات البالغة العربية واملؤثرات على أدائها يف الفصاحة، فالكلمات الغريبة ال جتد صدى يف 
مقبوليتها لدى علماء اللغة وأبرع شعرائها كاألصمعي وأيب العالء املعري، وهذا ما نظر إليه الدرس 

وث النّصية واشرتطت يف النصوص واأللفاظ الذي حّددته البح" املقبولية"احلديث بوصفه جتاوزا ملعيار 
األلفاظ  يف أي–ويتحقق ذلك عندما تتوافر فيها . متمتعة على تقبل الشخص املستقبل هلا"أن تكون 
اخلصائص اليت يرضى عنها املستقبل واملتمثلة بفصاحة املبىن، وجودة املعىن، وتقدميها  -والنصوص

الوقت نفسه متناسبة مع املقام الثقايف واالجتماعي معرفة جديدة، أو نفعا مفيدا، وأن تكون يف 
  .1"ومرغوبية األهداف

وبناء على هذا االشرتاط النّصي تتحّقق رؤى اخلفاجي يف فصاحته لتجمع يف هذا املستوى بني 
مقصدية املتكلم، ومقبولية املخاَطب وفقا ما يتماشى مع نظام العربية ونظمها، ويبقى هذا الشرط 

لقدماء واحملدثني بقلة شيوع اللفظة لقلة استعماهلا فيكون املعيار كثرة االستعمال مقرتنا يف وصف ا
ّد  . غريبا غري مألوف ال تسرتيح إليه اآلذان وتتعثر األلسنة يف نطقه"والتداول وما خرج عن ذلك عُ

يال قبل أن فالرتكيب النادر يف لغتنا والشائع عند غرينا جنده عسريا على ألسنتنا، ويتطلب منا مرانا طو 
وما يسميه أهل البالغة حباسة الذوق يف مثل هذه األمور ليس يف احلقيقة إال وليد التجربة (...) نتقنه 

املتكررة، تلك اليت تولد العادة واأللفة، وبالعادة يصبح النطق سليقة وال جيد املتكلم بلغته مشقة أو 
  .2"عسرا

أسس ابن سنان لكثري من املبادئ  لقد  :ظ األلفا وسياق استعمال الحقول الداللية نظرية /2
وهو  ، وقضاياها حقيقة الفصاحة وأسرارها وأوصاف البالغة حديثه عنأثناء اللغوية يف الكالم،

قة ألساليب التخاطب واالستعمالتأسيس جاء  ولعلّ  .وصيغ البناء الشعري ،انطالقا من دراسته املعمّ
األلفاظ وهي  استعمال جمالواحرتام  قضية احلقول الدالليةمن أبرز القضايا اليت فّصل احلديث فيها،  

، ويظهر يف هذه الشروط عناية ن سنانبشروط أربعة أوردها اب "سر الفصاحة "كتاب   يفقضية ترتبط 
  :مبا يندرج يف جماهلا، نورد هذه الشروط كاآليت

ا عن أمر آخر يكره ذكره/ أ   .أال تكون الكلمة قد عرب 

                                                             
اية القرن اخلامس هجري، ص   .136عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت  1  
.27إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   2  
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ظ موضعها أال يعرب عن املدح باأللفاظ املستعملة يف الذم، وال يف الذم ومن وضع األلفا/ ب
بل يستعمل يف مجيع األغراض األلفاظ الالئقة بذلك الغرض، يف موضع . باأللفاظ املعروفة للمدح

  .اجلد ألفاظه، ويف موضع اهلزل ألفاظه
ثور من الرسائل أال يستعمل يف الشعر املنظوم والكالم املن: ومن وضع األلفاظ موضعها/ج

ا أهل املهن : واخلطب ألفاظ املتكلمني والنحويني واملهندسني ومعانيهم، واأللفاظ اليت خيتص 
  .والعلوم
   .وهو أن ميدح اإلنسان مبا يليق به :صحة األوصاف يف األغراض/د
 هفيويشرتطون عناية شديدة باملتكلم  لذلك نراه يويلابن سنان مهما لدى  موقعاتتخذ اللغة ف

حسن اختيار اللفظ املناسب للمقام ووضعه يف  موضعه ألجل الفهم واإلفهام، فيدل داللة مباشرة أو 
غري مباشرة على املقصد مبعونة السياق واملقام فيكون لكل مقام مقاله وجماله اللغوي، وويف مثل هذا 

وجب على املبدع  عل لكل مقام جماله وحقله اللغوي الذيجي حينمايندرج توجه ابن سنان اخلفاجي، 
أن ينهل منه ليضمن حسن االختيار والتأليف ملا يناسب مقصده، لكل مقام ألفاظه وأساليبه اخلاصة، 
سواء يف توظيف األساليب إخبار أو إنشاء أويف استخدام صيغ املدح أو الذم، أو يف استخدام 

  .األلفاظ الدالة على املهن واحلرف والعلوم الصرفة
ا وجهة داللية، فيوردها يف " سر الفصاحة" وال يكاد خيلو كتاب من القضايا اللغوية، ويتوّجه 

، ويرفض استعمال صيغة املدح للتعبري عن الذم، "حسن وضع األلفاظ موضعها حقيقة أو جمازا"باب 
م جتاوز هذه التعابري اليت  أو استخدام صيغة الذم للتعبري عن موقف مدح، ويفرض على املتكّل

ماالت األعراب لسبب جهلهم بطرق التوظيف، ليجعل من الفصاحة حسن اشتهرت يف استع
ومن وضع األلفاظ موضعها أال يعرب عن املدح ": استخدام الصيغة املناسبة للمقام املناسب، يقول

بل يستعمل يف مجيع األغراض . باأللفاظ املستعملة يف الذم، وال يف الذم باأللفاظ املعروفة للمدح
  .1"ذلك الغرض، يف موضع اجلد ألفاظه ويف موضع اهلزل ألفاظهاأللفاظ الالئقة ب

  :2ومن شواهد ذلك قوهلم
ا  ائِب َكاِرمِ دَ َ هِذي بامل َ ا َزاَل ي ُ *** مَ نَّا أَنَّه نـَ   .ومٌ مُ َحم َحىت َظ

                                                             
.171ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.172، 171، ص ينظر، املصدر نفسه  2  
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اِل َحَىت  وه النَّاُس *** َجادَ باَألموَ ُ   .امقً ُح َحِسب
  .نونجمإال كرمي اخليم أو *** ما كان يعطى مثلها يف مثله 

  .اكحسن قففاق حسن الوجه *** يا أبا جعفر جعلت فداك 
، واحلمق واجلنون وذكر القفا من األلفاظ اليت (...)ألن يهذي، احملموم : "يقول اخلفاجي

  .1"تستعمل يف الذم، وليست من ألفاظ املدح
ا  ، )اليلحقلها الد(فاشرتك اخلفاجي يف فصاحة هذه األلفاظ إيرادها يف األغراض اليت تليق 

فلكل غرض مقامه ومقاله، حيث خرجت معاين األبيات بتضمني تلك املفردات فيها من صيغ املدح 
ها من عيوب فصاحة املفردة، لكن استخدام الشعراء هلا يف غري جماهلا 2إىل الذم غم من خلوّ ، على الرّ

  .الداليل أفقدها عنصر الفصاحة واجلمال
ة ومن األمور اليت تثبت صحة توجه اخلفا ّ جي قوله عند تعليقه على من استخدم لفظ احلي

إذا كان التنني هو احلية، : فإن قال قائل: "للمدح، فقاسوا على ذلك لفظ التنني للمدح أيضا، يقول
، وغري : وكانوا كثريا ما يشبهون املمدوح باحلية، ويقولون ، وأسودُ ، وأرقمُ ة وادٍ ّ هو صلّ صفاة، وحي

، فكيف يكون ذكر التنني عيبا وال يكون ذكر األرقم والصلّ واألسود ، وأمثال هذا كثرية(...)ذلك 
عيبا، ومعىن اجلميع واحد، وإّمنا عبناه من أجل مدحه؛ ألن هذه اللفظة مل تستعمل يف املدح، وتلك 

،ويعود مثل هذا الوصف إىل ما يعرف بنظرية احلقول الداللية يف الدرس 3"األلفاظ قد استعملت فيه
  .احلديث

                                                             
.172ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
، الدال على جناح الفعل الكالمي أو فشله؛ فالقصد من أداء الشعراء هو الستعمايلاعاجلت املباحث التداولية مثل هذا اخلروج   2

من  -واملقام مقام مدح –املبالغة يف املدح، لكن سوء انتقاء ما يدل على ذلك من مفردات على مستوى السياق يؤول باجلملة 
فاملد والّذم . لكل مقام وغرض. غرض املدح إىل غرض الذم فيكون الناتج فعال كالميا فاشال لعدم االلتزام مبدأ الشروط املعّدة

ال هوية األفع"يعتربه سريل من أهم املبادئ اليت تؤثر يف " الشروط المعّدة ومبدأ""التّداولية " سريل"شرطان معّدان حسب معايري 
م أو املخاطب، فتغّري من " الكالمية ا وضعفها، ويف تصنيفها أيضا، وفحواه أن جتتمع ظروف تداولية معينة، خاصة باملتكّل ويف قو

ة أحدمها، وتؤثر من مث على اخلطاب وجتعل من الفعل فعال كالميا ناجحا أو فاشال مسعود صحراوي، التداولية عند :، ينظر "قوّ
ص . م2008، 1، دار التنوير، اجلزائر، ط -تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب دراسة–العلماء العرب 

155.   
   .173ابن سنان، سر الفصاحة، ص  3
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ال "ة احلقول الداللية فنظري توجب على مستخدم اللغة دقة انتقاء األلفاظ وتوظيفها يف ا
الداليل الدقيق، حبيث ختتار اللفظة من احلقل الداليل الذي تنتمي إليه واستعماهلا بالتايل فيما تؤديه 

من شأنه  من معىن يتناسب واملقام الذي ترد فيه، وإّن أّي خلط بني ألفاظ حقل، وألفاظ حقل آخر،
لقي يف آن  أن يفسد الفصاحة املنشودة من أّي نّص يبتغى من ورائه حتقيق اجلمال يف األداء والتّ

  .1"واحد
وهو األمر الذي تنص عليه الدراسات احلديثة اليت حتصر جمال االستعمال بالغرض الذي   

من الفعل الكالمي  يريده املتكلم يف كالمه، ألن سوء االختيار والتوظيف يؤثر على اخلطاب وجيعل
  .2ناجحا أو فاشال

: وليس ميتنع أن يكون للشيء الواحد امسان: "ويستمر اخلفاجي يف التأكيد على طرحه موضحا
يستعمل أحدمها يف موضع، ويستعمل اآلخر يف موضع آخر، وهذا شيء إمنا يرجع إىل العرف 

ا مدح ذكر الرأس، والكاهل واهلامة، والعادة، دون أصل وضع األمساء يف اللغة، أال ترى أن اإلنسان إذ
وإذا هجا ذكر القفا، واألخادع والقذال، وإن كانت معاين اجلميع متقاربة؟ وليس حيسن أن خياَطب 

تِك، أو أخادعك، أو قذلك، أو قفاك، قياسا على أن : امللُك فيقال له ْحُدوَ وحق يافوخك، أو قَمَ
لفاظ، وإن كان املعىن فيها غري خمتلف على ما وحق رأسك؛ ألن االستعمال خيتلف يف األ: يقال له
 .3"قّدمناه

ر اخلفاجي ضرورة االلتزام حبسن اختيار األلفاظ الدالة على مقام التخاطب إن مدحا  وعندما يقرّ
يف استعماالت اخلطاب، وهي اليت  4"الشروط املعّدة"وإن ذما، كلٌّ حسب موضعه؛ فهو يلتزم  مببدأ 

لرتكيب اختيارا وتأليفا مبا يناسب غرض املتكلم ومقصده و مقام تلفظه، تراعي وتتحّكم يف بنية ا
فنحكم عليه إن جنح أم . املبدع مع خماطبيه/وعلى أساسها  حنكم على مدى جناعة التواصل  للمتكلم

  .فشل
ومل يكتف اخلفاجي برد هذا التداخل الداليل إىل أغراض املتكلم ومقامه فقط، بل انتقل 

اخلاص بكل جمال وحرص على ضرورة عدم اخللط وعدم وقوع التداخل بسبب  للحديث عن املعجم
                                                             

اية القرن اخلامس اهلجري، ص  1    .230عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت 
      . 155ي، التداولية عند العلماء العرب، صينظر، مسعود صحراو   2
.173ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.  155مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب، ص  4  
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ومن وضع األلفاظ موضعها أال يستعمل يف الشعر املنظوم، والكالم : "االقرتاض اللفظي منهم، يقول
وألفاظ املتكلمني والنحويني واملهندسني ومعانيهم، واأللفاظ اليت ختتص : املنثور من الرسائل واخلطب

م يف صناعة وجب عليه أن يستعمل ا أهل ا ملهن والعلوم؛ ألن اإلنسان إذا خاض يف علم وتكّل
  .1"ألفاظ أهل ذلك العلم وكالم أصحاب تلك الصناعة

فتقرير اخلفاجي تأكيد على ضعف النظم واختالل فصاحته بسبب اخللط يف توظيف ما يستعمل 
ما مما يف جمال دون اآلخر ألجل حفظ خصوصية النص األديب واالستع مال الشعري، وبيان جود

أو نقول بالتعبري  –إن صح الوصف لتعبري ابن سنان  -حيّقق الفصاحة النّصية يف اإلبداع الشعري
الوظيفة (اللساين احلديث، إن ما يدعوه إليه ابن سنان يندرج يف ما حيقق للنص أدبيته وشعريته 

أكثر  - حسبه–اجلاحظ الذي كان كما يشري جاكبسون؛ لذلك نراه معجبا بأسلوب ) الشعرية
ذا شرف كالم أيب عثمان اجلاحظ وذلك أنه إذا كتب مل يعدل : "الكتاب التزاما بصنعته، يقول و

عن ألفاظ الكتّاب، وإذا صنّف يف الكالم مل خيرج عن عبارات املتكّلمني فكأنه يف كلّ علم خيوض 
  .2"فيه ال يعرف سواه وال حيسن غريه

  :3اخلفاجي يف اجلدول اآليتوميكن إيراد شواهد 
  الشاهد   الحرفة
  .مضى قبل أن تلقى عليه اجلوازم*** إذا كان ما تنويه فعال مضارعا   النّحو

ا    .كتلعّب األفعال باألمساء*** خرقاء يلعب بالعقول حبا
  .ومغناطيس أفئدة الرجال*** حماسنه هيوَىل كل حسن   الفلسفة
، : رته الوفاة فقالحكي أن بعض املهندسني حض  اهلندسة يا عاملا جبذر األصمّ

  .وحميط الدائرة، ال تقبض روحي إىل على خّط مستقيم وزوايا قائمة
ويف جملسه مجاعة –خّربت أن عزّ الدولة خبتيار بن معز الدولة قال يوما   الّطب

لينشدين كل واحد منكم أغزل ما يعرفه من الشعر، : -من ندمائه وكتابه 
نهم ما حضره، فلما انتهى القول إىل أيب اخلطاب مفّضل فأنشده كلّ واحد م

                                                             
.176ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.176ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.وما بعدها 176املصدر نفسه، ص   3  
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  : بن ثابت الّصايب، وكان أبوه طبيبا، أنشده قول أيب العتاهية
  .أحتّب الغداة عتبةَ حقا؟*** قال يل أمحد ومل يدر ما يب 

ا جرى يف العروق عرقا فعرقا*** نعم حْب : فتنّفست مثّ قلت ً   .ب
با اخلطاب عن صناعة الطّب اليت ما ال خترج بنا يا أ: فقال له خبتيار

  ".ترثها عن كاللة
ا  : يقول) اجلد واهلزل(ومن املواضع اليت رفض ابن سنان توظيف املصطلحات غري اخلاصة 

  .1"فأما يف باب اجلد فليس حيسن أن يستعمل يف كل موضع منه إال األلفاظ الالئقة به"
لكن املبالغة اليت نراها يف  بّني واضح، ألفاظه اخلاصة أمرأو حقل إن قضية جعل لكل جمال 

رفض اخلفاجي ملثل ذلك التوظيف قد تقتصر على مواضع دون أخرى، وقد يكون ذلك من باب 
اهلزل يف الكالم كما يف مثال الطب، أو للداللة على حال الفعل كما يف املثال النحوي، واحلقيقة أن 

غة، واألمر نفسه مع صيغ املدح أو الذم اليت قد مثل هذا التضمني شواهده تكاد تكون معدودة يف الل
يسوقها منشئ اخلطاب يف معرض الكالم اهلزيل، وكلّ ذلك االستعمال غنما مرجعه أن املعجم 

  .اللغوي مرتبط باللغة وعالقتها باملستوى الثقايف واحلضاري واالجتماعي كفعل منهجي وغاية الزمة
) البديع(ل هذا األسلوب يف دائرة اجلماليات البنائية مث" عبد القادر عبد اجلليل"ويدرج الباحث 

وكال األسلوبني مجاليان متعمدان ) تأكيد املدح مبا يشبه الذم أو تأكيد الّذم مبا يشبه املدح(يف صيغة 
من طرف منشئ الكالم فهو يتوجه بكالمه بطريقة إشارية من البنية السطحية إىل العميقة باعتماد 

على مستوى الوظائف النّظمية، فتتجاذب العناصر النّّصية وتتوزع على آلية السلب واإلجياب 
  .2الصيغتني ضمن حركة تصويرية استغراقية تضفي التكثيف املعنوي وخترق التوازن الداليل

م وحالته الشعورية  ولعل "وقد أّكد كثري من الباحثني على عالقة هذا األسلوب مبقاصد املتكّل
تشري إىل الوظيفة الداللية هلذا النّوع من الرتاكيب، وهي التعبري عن " و الّذمّ املبالغة يف املدح أ"فكرة 

م اته درجة . االّجتاه الشعوري للمتكّل ّ م هلذا الرتكيب حيمل يف طي غم من أّن اختيار املتكّل وذلك على الرّ
  .3"معينة من درجات اإلخبار مثله يف ذلك مثل سائر الرتاكيب اللغوية

                                                             
.179ابن سنان، سر الفصاحة، ص    

.566، 565ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص   2  
، 1، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، ط -فخر الدين الرازي أمنوذجا–حميي الدين حمّسب، علم الداللة عند العرب  

.200م، ص 2008 3  
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ة واالبتذالاللفظ بين العا /3 يّ   :مّ
مقارنة طرافتها وحيويتها  يفقدهابني العامة مما  اتداوهلالكلمة و نعين باالبتذال كثرة استعمال 

إىل بعض األعراف اليت تؤول  "العمريحممد "الباحث املغريب أومأ وقد الكلمات األخرى، بغريها من 
يفه يف سياقه الداليل املناسب، يف اختيار اللفظ وحسن توظالداللية  ومقاييسه هلا شروط اخلفاجي

  :1فجعلها ثالثة هي
  .العرف اللغوي/أ

  .العرف االجتماعي/ب
ويشمل االستعمال الشعري الذي يبحث يف أسلوب الشاعر  :معيار اجلودة بالنسبة للشعراء/ج

  .وخصائصه
ألفتها و "يف سالستها واتساقها وبعدها عن املعىن السوقي  - إن جودة اختيار اللفظة يف هذا املقام

إىل الرتاث السمعي البصري للمرء وابتعادها من الرفض واالبتذال هلي األدوات اليت حتفر طريقا 
–وهو األمر الذي دعا اخلفاجي إىل حضوره إفرادا وتأليفا، وأنكر على الشعراء احلاذقني ، 2"للبالغة

ا انت مستوفية جلميع توظيف أمثاهلا، وإن ك -الذين اختار التمثيل من أشعارهم لبدائعها وجود
ا، ألن يف ذلك حّط ألغراضهم ومقاصدهم وال عذر  ا وتراكيبها، ودالال شروط الفصاحة يف أصوا

وليس ألحد أن يتخيل أن العذر يف إيراد هذه األلفاظ وأمثاهلا تعّذر ما يقع موقعها يف : "فيه يقول
ليس جيب على اإلنسان أن النّظم، كما يظن ذلك بعض املتخلفني يف هذه الصناعة، وذلك أنه 

أن ينظم  -لو وجب هذا–يكون شاعرا وال كاتبا وال صاحب كالم يؤثر ولفظ يروى، وال جيب عليه 
تلك القصيدة اليت وردت فيها هذه اللفظة وال البيت من القصيدة، فكيف نعذره إذا أورد لفظة قبيحة 

ه واطراح  ذكر مجيعه إن مل يكن قادرا على جارية جمرى ما ذكرناه، وهو قادر على حذف البيت كّل
  .3"تبديل كلمة منه

  :4ومن الشواهد اليت ساقها قول املتنيب
  .وتكتسي منه ريح اجلورب اخلرق*** تستغرق الكف فوديه ومنكبه 

                                                             
ا، ص  .437حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا  1  

.101مسري محدان، اإلبالغية يف البالغة العربية، ص   2  
.96ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.96املصدر نفسه، سر الفصاحة، ص   4  
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واجلورب مما يكره إيراد مثله ملا ذكرته، وأمثال هذا كله يف "فرفض ابن سنان لفظة اجلورب 
  .1"األشعار املّطرحة كثري

ا ألقيت لغرض اهلجاء وفيه وبال كما هو –عودة إىل غرض إلقاء القصيدة ومقامها جند أ
د ما يصلح وما ال يصلح،  كلّ مباح بالتخاطب واالستعمال الشعري وفيه من  -معروف ومن فنون الرّ

زَىنَّ ن، رَع فَ تَـ (األلفاظ املبتذلة أيضا    .2...)يال، القمل، األخادعِد وَج  ،امً قَ دْ  َش َل
الشيء األساس الذي رمى إليه البالغيون هو أن تكون الكلمة باعثة على "وعلى أي حال فإّن 

االنفعال وحمرّكة لرواكد النفس، األمر الذي ال يتأتى إال للمفردة اليت تطرب وتشجي، فاملفردة السوقية 
ة، وعلى أساس من مثلها مثل املفردة املهجورة أو الوحشية تنفر األذن والعني، وحتّط من قدر البالغ

  .3"هذا فقد الم البالغيون العرب بعض الشعراء الستخدامهم مثل هذه املفردات املنفرة
ومبقاربة أسلوبية مع التصور البالغي هلذا املعيار اإلفصاحي ميكن ردها إىل الشحن العاطفية اليت 

" جون كوهن"ميه ، وهو ما يس)لغويا(تعرتي الشاعر وجتعله ينزل من املستوى اخلاص إىل العام 
j.cohen "حسب  –، فظواهر التعبري 4"خروجا عن النمط اللغوي العقالين اخلالص" ،"باالنتهاك

تمع  - املباحث األسلوبية هي ما تدفع الشاعر إىل التجديد يف ألفاظ اللغة املتاحة يف استعماالت ا
ئة مفردات خارج نطاق يف هي 5وتداوالته وتعرب عن الكثافة الشعورية اليت تصطبغ على اخلطاب

  .املستعمل يف نظر البالغيني
وهلذا االنتهاك نفسه حدود فيما تعرضه األسلوبية ومرّده إىل إدراك اللغة يف حدودها العامة 

للمدى والكيفية اليت تتضح من "هو املقرر الوحيد " شامبان"واخلاصة، ولكن األسلوب على حّد تعبري 
ات احنرافية، مع مالحظة كيفية استخدام األديب للخصائص خالهلما لغة الشاعر مبا فيها من مس

  .6"املتعارف عليها عموما إلحداث تأثري خاص
                                                             

أس: ، والفودان96ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1 واملعىن أنّه دميم صغري القدر، يصفع فتستغرق أكف الصافعني . جانبا الرّ
   .ننت الرائحة، يكتسى الكف ننت رائحة من جسده هذه املواضع منه، وهو

.97 -94ينظر، املصدر نفسه، ص   2  
، وينظر، عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث 103، 102مسري محدان، اإلبالغية يف البالغة العربية، ص   3 

   .139البالغي، ص 
.205حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، ص   4  
.205ر، املرجع نفسه، ص ينظ  5  
.208املرجع نفسه، ص   6  
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وبناء على ذلك قد يكون التوجه لتوظيف مثل هذه الظواهر متعمدا من الشاعر كسرا لنظام اللغة 
ا ألجل إبراز املستوى العادي والشائع بني الناس يف مقابل النظام اللغ وي الذي تفرضه يف مفردا

ا، يضاف إىل ذلك حالة الشاعر النفسية والسياقات االجتماعية والثقافية  مستويات العربية وجماال
  . فيهااليت يبدع 

  التغير الداللي في كتاب سر الفصاحة مظاهر /4
تشري كثري من الكتب اللغوية إىل ظاهرة التغري الداليل وأمهية العلم به وبأشكاله ومظاهره وتعزو 
تمع، وكال  وجوده إىل حدوث تغري صويت على مستوى الفونيمات أو حدوث تغّري قيمي داخل ا
الوجهني جير معه تغريا للدال يف كله أو بعضه، فيقّدم بديال انعكاسيا ملدلول آخر مينح التعددية للدال 

ا، يقول ابن سنان مشريا إىل ما يبّني ضرورة حسن توظيف األلفاظ اليت تغّري 1الواحد أن : "ت دالال
ا ذلك املعىن  ا عن أمر آخر يكره ذكره إذا أوردت، وهي غري مقصود  ال تكون الكلمة قد عرب 

ناها ّ   .2"قبحت وإن كملت يها الصفات اليت بي
وحديث ابن سنان ورد يف سياق االهتمام ببيان أساليب الفصاحة، فرّكز على أصوات اللفظة 

ا ورفض ا يف األوساط  وتراكيبها وحبث يف دالال ا اليت اشتهرت    خروجها عن استعماال
االجتماعية، وهو ما حدا به إىل أن يعيب على الشعراء ترك كثري من التعابري اليت قد تزيد لغتهم 
فصاحة ووضوحا، ويتّجهون إىل توظيف ما غمضت داللته واستنكر تقبله،وهو متأثر فيما ذهب إليه 

  .3لباب الوصف الكثريباجلاحظ قبله فله من رّد هذا ا
الكتمال فصاحة "وبناء على ما سبق رفض اخلفاجي والبالغيون عموما هذا اخلروج واشرتطوا 

الكلمة أال تكون ذات معان متعددة، يتسم أحدها بالقبح واستكراه الذكر، مما جيعل املتلقي هلا، 
إن مل يكن مقصودا يف السياق سواء أكان قارئا أم سامعا يشعر باملعىن املستكره ذكره ولو احتماال، و 

ن املعىن العام الذي أراده الشاعر، مبعىن 4"الذي وردت فيه ، ألن األلفاظ تتفاعل مع ما جياورها لتكوّ
  .أن السياق اللغوي واملقامي هو املتحكم يف توظيفها يف كثري من املواضع

                                                             
.341ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، التنوعات اللغوية، ص   1  
.104ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
، وينظر، عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي، 9، 8نظر، اجلاحظ، البيان والتبيني، اجلزء الثاين، ص   3

   .176ص 
اية القرن اخلامس اهلجري، ص   .176عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت   4  
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ت مبا فرضه  ّ ا قد أمل من آليات الفصاحة يف وبالنظر إىل الشواهد اليت ساقها اخلفاجي جند أ
بنيتها السطحية لكنها تعاين تغّريا على مستوى بنيتها العميقة، تغّري يرفضه االستعمال اللغوي أو 

  :1ميّجه، ومن ذلك قول  الشاعر
ة  َ اب ى اَألطالِل َال َعْن َجنَ عُ *** َسَالمٌ َعَل طمَ َق مَ َ أًسا ِحَني َمل يب َ ِكن ي َل   .وَ

نا لفظة غري مرضية للوجه الذي ذكرته، وإن كانت لوال ذلك فإن اجلنابة ه: "يقول ابن سنان
  .2"غريهفصيحة خمتارة خللوها من العيوب 

لكن الذي نقوله أنه حىت ولو كان الشاعر قد تنزل يف مستوى اختياره إّال أن حاجة السياق 
واالبتعاد ، ومعىن البيت هو ما يثبت ذلك فحينما أراد هجر الديار )اجلنابة(استدعته لتوظيف لفظة 

عنها أضاف الكلمة ليبّني أنه ما من عذر حائل لذلك اهلجر إذ هو قادر على البقاء لوال أنه فقد 
األمل يف البقاء حني انتهت مطامعه وتأكد أنه ال أمل من حتققها، يضاف على ذلك أن الشاعر 

شعره شامال لكل حينما يتنزل يف مستوى اختيار املفردات وهو قادر على جتاوز ذلك يرجع إىل جعل 
  .القراءات على اختالف مستوى القارئني أو السامعني له

  :3وأما يف قول الشاعر
  .قليل األنس ليس به كتيع*** وكم من غائط من دون سلمى 

والغائط البطن من األرض، إال أنه يستعمل اآلن يف احلدث على ذلك يف : "فيقول ابن سنان
  .4"األصل، فذكره قبيح على ما تقّدم

ا احنطاط داليل ووظفها فل فظة الغائط حدث هلا تغّري داليل نقل معناها إىل داللة منحطة فأصا
الشاعر رغم تغري داللتها مما أفسد معىن البيت ألن القصد أّن أي مكان من األرض ليس فيه سلمى 

ر بالناس وكثرة األنس، خال يف نظر الشاعر ليس به أحد   .ولو عمّ
ا تغري داليل وخرج وعليه فإن الكلمات حتمل  دالالت واضحة يف العربية لكن عندما أصا

استعماهلا عن غري معناها األصلي قد تستنكر لسوء االستخدام كما يبني ابن سنان ولذلك استنكر 
ا من باب االشرتاك اللفظي بني املفردات  تغيريات (توظيفها إلفسادها املعىن، وميكن عّد ما أصا

                                                             
106ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.106املصدر نفسه، ص   2  
.105املصدر نفسه، ص   3  
.105ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
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هجية  فيحدث تطورا) االستعمال ا الّل يف معاين الكلمات اليت قد تتالقى فيها اللغة باستعماال
  .وهكذا

مظهر من "(االحنطاط اللغوي"إّال أّن األوىل هو إدراج الظاهرة فيما اصطلح عليه الدرس الداليل بـ
ترتدد الكلمة بني الرقي واالحنطاط يف سلم االستعمال االجتماعي، بل "، فقد )مظاهر التغري الداليل

بط إىل احلضيض يف وقت واحد فتفقد الكلمة أثرها يف . 1"قد تصعد الكلمة الواحدة إىل القمة و
  . األذهان وتفقد مكانتها بني األلفاظ

األلفاظ اليت ضمنها ابن سنان يف الشواهد الشعرية اليت ساقها كدليل على كون الكلمة قد ولعل 
ا عن أمر آخر يكره ذكره ا ما أصا .عرب  ازية مث قد أصا ا نتيجة تداوهلا واستعماهلا يف معانيها ا

شاعت يف تلك املعاين اجلديدة ، وصارت حتمل معنيني وجي حسن التعامل معهما يف االستعمال 
  .وهو ما ينبه إليه ابن سنان هنا

زت اللغة ملستعمليها التّجاوز واالحنراف يف عديد من املواضع والقضايا نظرا ملا يكتنف  وقد جوّ
لك التوجهات اللغوية اليت تتم خبرق القواعد بإضفاء إبداعي جديد وكسر ألفق املتلقي خاصة مبا ت

يالحظه من عبارات وجدانية مشحونة بطاقات تعبريية أسلوبية تعىن بالسياق وحده بعيدا عن كلّ 
  . ضبط أو قيد

ا هذا ما ميكن إجراؤه يف البنيات الرتكيبية، أما فيما يتعّلق بالبىن الدال لية فاألمر فيها خمتلف كو
تؤدي يف أّي احنراف عن القواعد إىل ما ال يفهم لفظه أو معناه يف سياقه، األمر الذي دعا البالغيني 

وعلى  -إن صّح التعبري عنها بذلك–إىل االحرتاز يف األمر ورفض بعض التجاوزات اللفظية الداللية 
واشرتطت أن  األلفاظ،رفضت اخللط يف استعمال  اليت تهمثل هذا حتدث ابن سنان اخلفاجي يف بالغ

   .يكون لكل سياق لفظه، كما اشرتطت أن يكون لكل جمال أو غرض ألفاظه اخلاصة 
  :مطابقة الكالم لمقتضى الحال: رابعا

حتضر يف فصاحة اخلفاجي كثري من املصطلحات اليت تبحث يف املعىن وكيفيات ضبطه، نذكر 
ستوييها؛ يف األلفاظ املفردة، ويف األلفاظ املؤلفة، وعنايته بقضية اللفظ منها عنايته بشروط الفصاحة مب

واملعىن وكشفه العالقات الداللية بينهم، وتفاعلهما يف إنتاج وتأويل العبارة اللغوية،  ولعل من أبرز ما 
تم بضبط املعىن  ا اليت كانت موجها أساس"فكرة مطابقة الكالم ملقتضى احلال"تناوله من قضايا 

                                                             
.وما بعدها 156ينظر، إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص ، و 248أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص   1  
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الذي جيعل " السياق بنوعيه"للدرس البالغي، وطاملا ارتبطت الفكرة مبا اصطلح عليه حديثا بلفظ 
م مرتبطا خبصوصية حاضرة يف نصه تتحكم يف أساليبه وعباراته، ومتّكن السامع من االستدالل  املتكّل

تغب عن درس ابن  على املعىن املقصود مبا يوفره له من قرائن سياقية مقالية ومقامية، وهي فكرة مل
ا تتعلق بـ  ا تتحدد سياقات الكالم ومقاصده كو جمموعة من االعتبارات والظروف "سنان بل 

تأثريها يف ذلك النشاط ) أو ينبغي أن يكون هلا(واملالبسات اليت تالبس النّشاط اللغوي، ويكون هلا 
ا، وقد من خارجه حبيث ال تتحّدد داللة الكالم أو تتجلى مزاياه إّال يف ظ ها، ويف ضوء ارتباطه  ّل

، وهي إشارات حضرت 1"ترددت يف تراثنا بصدد ذلك االرتباط تلك العبارة الّذائعة لكلّ مقام مقال
يف نصوص ابن سنان لتؤّكد على ضرورة توافق تراكيب الكالم مع املقاصد والسياق الذي وردت فيه، 

قام عنصر مهم يف حتديد نوعية اخلطاب فامل 2"فإن لكل مقام مقاال، ولكل غرض فنا وأسلوبا"
َخاطبني، وجند أيضا يف حديث ابن سنان عن أسلويب املدح والذم وغريمها  واألسلوب املوّجه للمُ

وأما الغرض فبحسب كالم املؤلف فإن  ": تأكيدا على ضرورة مطابقة الكالم ملعناه أو غرضه يقول
   .3"ا فبالضدّ وح، وإن كان هجوً كان مدحا كان الغرض به قوال ينبئ عن عظم حال املمد

فطرح  اخلفاجي يف هذا املقام تأكيد على ضرورة حضور السياق والنص واملقام يف أي تواصل 
ا عناصر تعمل متضافرة ألجل تأدية العمل الفين واإلبداعي  كما تشري   –لغوي وعمل إبداعي كو

  : وعلى أساس هذه العناصر يتم - 4الباحثة خلود العموش
  .قة بني مقاصد املتكلم ومضمون اخلطاباملطاب/أ

  .املطابقة أساس لتنوع األغراض بتنوع العبارات/ ب
وحتقيق النجاعة التواصلية  بلغة حتمل تراكيبها مقاصد  بإيصال الغرض للمخاطَ / متثيل املعىن/ج

  .املتلفظ باخلطاب وإيصاهلا للسامع يف أحسن صورة
                                                             

ولقد كان : "ويقول متام حسان. 194م، ص 1998، 1حسن طبل، املعىن يف البالغة العربية، دار الفكر العريب، القاهرة، ط  1
م ألن االعرتاف بفكريت ا ملقام واملقال باعتبارمها أساسني البالغيون عند اعرتافهم بفكرة املقام متقدمني ألف سنة تقريبا على زما

متام : وينظر" متميزين من أسس حتليل املعىن يعترب اآلن من الكشوفات اليت جاءت نتيجة ملغامرات العقل املعاصر يف دراسة اللغة
   .377، ص2004، 4حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، القاهرة، ط

.251، 250نظر لالستزادة ص وي. 173ابن سنان، سر الفصاحة، ص    2  
.195، وينظر، حسن طبل، املعىن يف البالغة العربية، ص . 113املصدر نفسه، ص   3  

اخلطاب القرآين  دراسة يف العالقة بني النص والسياق، عامل الكتب احلديث، جدارا للكتاب العاملي، : خلود العموش: ينظر 4  .
  . 56م، ص2008، 1األردن، ط
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نا أن الكالم غري مقصود يف نفسه، والدليل على صحة ما ذهبن: "يقول ابن سنان ّ ا قد بي ا إليه أّن
وإمنا احتيج إليه ليعرب الناس عن أغراضهم ويفهموا املعاين اليت يف نفوسهم، فإذا كانت األلفاظ غري 
دالة على املعاين وال موضحة هلا، فقد رفض الغرض يف أصل الكالم وكان ذلك مبنزلة من يصنع سيفا 

، ويعمل وعاء ملا يريد أن حيرزه فيقصد إىل أن جيعل فيه خروقا تذهب ما للقطع، وجيعل حّده كليال
فاملالحظ أن ابن سنان يؤكد على الوظيفة التواصلية للغة ممثلة يف التعبري عن األغراض  1"يوعى فيه

واملقاصد، وهو تأكيد يركز من خالله على ضرورة حصول املطابقة يف كالم املتكلم، فاملقام الذي 
ار اخلطاب يقتضي منه مراعاة ظروف اإلنتاج ومالبسات املوقف، حىت تتحقق وظيفة دعاه إلصد

اللغة، وهو األمر الذي حدا بابن سنان إىل تبين ما أورده اجلاحظ من كون البالغة هي حسن إفهام 
  .الناطق وقدرة الناطق على هذا اإلفهام

إن مسألة : "j.Austinأوسنت .التداوليون حديثا، يقول ج وهذا تفكري يقرتب مما أشار إليه  
ا من سياق قرائن األحوال، هي مسألة هلا خطرها  األغراض واملقاصد يف التلفظ بالعبارة وما حيتف 

ا  .2"وشأ
  والتفاعل الخطابي القصدية التواصلية عند ابن سنان: خامسا

عالمات  دث التواصلي ، فال توجديف كل تواصل ، بل هي لب احل متثل املقاصد نقطة جوهرية
ا الدراسات اللغوية كثريا أ و ألفاظ تستخدم إال ووراءها مقاصد وأغراض تُعرب عنها، ولذلك حفلت 

مقاصد  لىفبحثوا عن غرض املتكلم من كالمه والفائدة اليت جينيها سامعه وكيفيات استدالله ع
اِطبه من خالل تراكيب كالمه للظاهرة وجود بارز مبا حتويه من إحاالت ومضمرات خطابية ، وكان  خمَ

ا ، وهذا ابن جين يعرف اللغة وحيصر وظيفتها  يف أذهان بالغيينا ولغويينا فأدركوا أمهيتها وضرور
ا كل قوم عن أغراضهم:" التواصلية يف التعبري عن األغراض واملقاصد يقول     3"حد اللغة أصوات يعرب 

للغة بعدا دالليا تواصليا بإبراز عناصرها ومل يفت ابن سنان كذلك الرتكيز على هذه النقطة فمنح ا
احلاضرة يف العملية األدائية، بالرتكيز على حضور أغراض الكالم ومقاصده بني مرسل ومتلق، 
ا  والقصدية ترتبط مببدأ املواضعة، فالسامع ال ميكنه إفهام مقاصده دون امتالكه اللغة مبستويا

                                                             
.222سر الفصاحة، ص ابن سنان،   1  
، )د، ط(نظرية أفعال الكالم كيف ننجز األشياء بالكلمات، ترمجة عبد القادر قنيين، أفريقيا الشرق، : جون النشو أوسنت 

. 65، ص1991 2  
.33، ص1ابن جين ، اخلصائص، ج  3  
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ّكنه من معرفة العالقة بني الدوال واملدلوالت ومعرفة  الصويت، والصريف، والنحوي، والداليل اليت مت
كيفيات تركيبها وقاعدة ذلك يف االستعماالت املختلفة وهي كلها تنتظم يف مبدأ املواضعة الذي 

ه 2، فاملواضعة مؤسسة للداللة الرتكيبية القصدية الكامنة يف معاين الكالم1ينظم إنتاج اخلطاب ، كما نوّ
ا    .وتركيبها وداللتها حىت تنتظم طرق إنتاج اخلطاب عنده هلا اخلفاجي يف صو

ا  ومن هذا املنطلق استطاع اخلفاجي أن جيعل من خمطط دراسته للفصاحة آليات تتحّدد 
على شرط آخر يضمن السالمة اللغوية ووضوح  -يف هذا املقام-املعايري األولية للتواصل، ونراه يشدد 

البالغة أن يكون معىن الكالم واضحا جليا ال حيتاج إىل فكر ومن شروط الفصاحة و : "الرؤية، يقول
  .  3"يف استخراجه وتأمل لفهمه، سواء كان ذلك الكالم الذي ال حيتاج إىل فكر منظوما أو منثورا

فابن سنان اخلفاجي يؤكد على ضرورة وضوح املعىن وضبطه يف صورة حسنة ، وهو ما يتم  من 
ا خيدم املقاصد اليت يروم املتكلم حتقيقها، ذلك أّن خفاء خالل حسن توظيف تراكيب الكالم مب

  .املعىن يف األلفاظ حيول دون حسن الفهم للمقاصد
ومن شروط وضوح املعىن عنده اإلجياز، والفصاحة عند ابن سنان هي اإلجياز يف الكالم بقدر ما 

) البليغ(املتكلم الفصيح يفهم السامع ، وليس لإلطالة يف الكالم واإلطناب فيه عالقة بفصاحته، ألن
هو الذي ميلك قدرة أدائية أو ملكة بالغية متكنه من توفية املعاين حقها  والتعبري عنها  بأقل تراكيب 

َخاطبني ُ عامهم ومبتذهلم ومن ال يسبق خاطره إىل تصور (ممكنة ومبا يناسب  مقام التخاطب وامل
  . ع بليغا وموجزا يف صورة خطابية راقية، فيكون التفاعل اخلطايب بني املتكلم والسام)املعاين

اإلجياز واالختصار وحذف فضول الكالم : ومن شروط الفصاحة والبالغة : "يقول ابن سنان
عّرب عن املعاين الكثرية باأللفاظ القليلة، وهذا الباب من أشهر دالئل الفصاحة وبالغة الكالم  ُ حىت ي

  .4"عند أكثر الناس
خلطايب بني متكلم وسامع بصورة واضحة الداللة يف الكشف عن وهذا شرط أن يكون التفاعل ا

فإن كان الكالم املوجز ال يدل على " املعىن، ال أن يكون الكالم املوجز خايف املعىن وغامضه، يقول

                                                             
.183عبد اهلادي بن ظافر الشهريي، اسرتاتيجيات اخلطاب، ص  1  

.77يف البالغة العربية، ص  ينظر، حسن طبل، املعىن  2  
.221ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.209ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، ص  4  
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معناه داللة ظاهرة فهو عندنا قبيح مذموم ال من حيث كان خمتصرا بل من حيث كان املعىن فيه 
  . 1"خافيا

فالعالقة "بط عند ابن سنان بطول العبارة أو قصرها، بقدر ارتباطها بأداء املعاين والقضية ال ترت
بني اللفظ واملعىن ليست عالقة مطابقة ومساواة وإجياز وإطناب، وإمنا ستصبح طريقة تتدرج من 
مذهب يف التعبري ينسب إىل أوساط الناس، واملعروف بينهم واجلاري يف التعبري عن املعاين حيث 

م يف هذا املستوى ال يزيد على التعبري عن احلاجة واملعىن القريب البسيط إىل مذهب يف القول املتكل
  .2"يعكس قدرة هذه األساليب على فتح باب الفهم والتأويل وللوصول إىل معان كثرية

فاملقاصد ال تتعلق بدرجة املقبولية عند متلقيها فقط بل تشمل قدرة املتكلم وبراعته يف توجيه 
مبا يناسب مقامه؛ لذلك نراه معلقا يف عدة مواضع عن رفضه ملثل هذا التوجه بالرتكيز على  خطابه

فإن األلفاظ إذا طالت فيها وترددت يف إيضاح املعىن أثر ذلك عندهم فيه، "املخاطب وحاله فقط 
م على وحي األلفاظ وموجز الكالم مل يقع ألكثرهم  : حىت يقال يف ذكر السيف–ولو اقتصر 

البطل الفاتك، النجد الباسل وما جيري هذا : سام القاطع، اجلزار، الباتر، ويف وصف الشجاعاحل
رى وإن كان الغرض يف األصل واحدا فليس هذا مما حنن بسبيله ألنه مبنزلة إعادة كالم : "وقال 3"ا

  .4"واحد مرارا عدة، فإن تلك اإلعادة ال تؤثر فيه حسنا وال قبحا
كما سبقت –ظ واملتلفظ به ال ترتبط عنده بالطول والقصر واإلجياز واإلطناب فالعالقة بني امللفو 

فقط بل تستلزم حضور عناصر مكونة للعملية اخلطابية أساسها داللة األلفاظ على معانيها،  -اإلشارة
نا أن الكالم غري مقصود يف نفسه، وإمنا احتيج إلي: "يقول ّ ا قد بي ه والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أّن

ليعرب الناس عن أغراضهم ويفهموا املعاين اليت يف نفوسهم، فإذا كانت األلفاظ غري دالة على املعاين 
وال موضحة هلا، فقد رفض الغرض يف أصل الكالم وكان ذلك مبنزلة من يصنع سيفا للقطع، وجيعل 

  .5"ا يوعى فيهحّده كليال، ويعمل وعاء ملا يريد أن حيرزه فيقصد إىل أن جيعل فيه خروقا تذهب م

                                                             
.210املصدر نفسه، ص   1  
، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط -مبحث يف اإلجياز واإلطناب–نور اهلدى باديس، بالغة الوفرة وبالغة الندرة  

.19ص . م2008، 1 2  
.209ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.209املصدر نفسه، ص   4  
.222ابن سنان، سر الفصاحة، ص   5  
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ذا تبدو وظيفة اللغة عند اخلفاجي  ظاهرة خطابية تبليغية  - التعبري عن األغراض واملقاصد-و
أساسها طرفا التخاطب والقصد والسياق، مث تنكشف يف فصاحته صور أخرى للوظائف اللغوية 

 يريد إفهامه، فإن  مث ال خيلو املعّرب عن غرضه بالكالم يريد إفهام ذلك املعىن أو ال: "تظهر يف قوله
كان يريد إفهامه فيجب أن جيتهد يف بلوغ هذا الغرض بإيضاح اللفظ ما أمكنه، وإن كان ال يريد 

  . 1"إفهامه فليدع العبارة عنه فهو أبلغ يف غرضه
فال ختلو عبارته من اإلشارة إىل حضور قصد املرسل يف اخلطاب مبستويني أو نوعيه إرادته إنشاء 

لسانيات ، وهو ما تشري إليه ال)الفهم واإلفهام(، وقصده إفادة غريه مضمونا ماخطاب موّجه لغريه
ق بالتوجه إىل : كونه ينبين على قصدين"الذي تتمثل حقيقة يف  احلديثة يف مبدأ القصدية أحدمها يتعّل

حقا  الغري، والثاين يتصل بإفهام هذا الغري، أما القصد األول، فمقتضاه أن املنطوق به ال يكون كالما
حىت حتصل من الناطق إرادة توجيهه إىل غريه، وما مل حتصل منه هذه اإلرادة، فال ميكن أن يعّد 

ما حقا أما القصد الثاين فال يكون املنطوق به كالما حقا حىت حتصل من الناطق إرادة إفهام . متكّل
ادف ما تلفظ به الغري، وما مل حتصل منه هذه اإلرادة، فال ميكن أن يعّد متكلما حقا حىت لو ص

فهما ممن التقطه، ألن املتلفظ ال يكون مستمعا حقا حىت يكون قد أفهم ما فهم وإذا تقرر أن كل 
منطوق به يتوقف وصفه بالكالم على أن يقرتن بقصد مزدوج يتمثل يف حتصيل الناطق لقصد التوجه 

ذا املنطوق معىن ما، فاعرف أّن املن طوق به الذي يصلح أن يكون  مبنطوقه إىل الغري ولقصد إفهامه 
  .2"كالما هو الذي ينهض بتمام املقتضيات التواصلية الواجبة يف حّق ما يسمى خطابا

وبالربط مع املفاهيم اللسانية الوظيفية للغة، فكالم اخلفاجي ال خيلو من اإلشارة الضمنية إىل أهم 
وتستدعي رؤية اخلفاجي البسيطة أبعادا  التعبريية، واإلفهامية، واملرجعية،: الوظائف يف الظاهرة اللغوية

القصدية اليت تتمركز حول ذات املرسل، واملقبولية اليت ميثلها مستقبل الرسالة، واملقامية : نصية منها 
فاملتلفظ باخلطاب يروم إفادة سامعه والتأثري فيه ونقل مقاصده من "، 3اليت تظهر من خالل السياق

َخاطب فيبحث خالل إنتاج خطاب يراعي فيه شروطا  ُ نصية تكلم عنها اخلفاجي يف فصاحته، وأما امل
خاِطب وجين الفائدة منها مثلما قصدها  ً عن كيفيات االستدالل عن املعىن  والوصول إىل مقاصد امل

  .صاحبها حلظة إنتاجها
                                                             

.222املصدر نفسه، ص   1  
.192الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص   2  
، 103م، ص 1998، 1 ينظر، النص واخلطاب واإلجراء، روبرت دي بوجراند، ترمجة متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، ط  3  
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اخلفاجي عن عناصر يؤدي حضورها يف اخلطاب إىل غموض  كشفوألجل بيان املقاصد ي
ق كلّ الكالم واستغالق امل منها باللفظ وبالتأليف  اثننيعاين أمام املتلقي وحيصرها يف ستة عناصر تتعّل
  :1وباملعىن على الرتتيب

 :ويعود األمر فيها لسببني: أسباب غموض المعاني والمقاصد على مستوى اللفظ-1
االستعمال للغريب الوحشي من اللغة بعّدها أسلوبا غامضا بعيدا عن الوضوح : األول

وإذا كان هذا واضحا : "يف الفصاحة، وهو ما أشرنا إليه يف مقدمة هذا الفصل، يقول والبيان
فإن استعمال األلفاظ الغريبة الوحشية نقص يف الفصاحة اليت هي الظهور والبيان على ما قدمنا 

  .2"ضى من كتابناما ممن ذلك في
  :االشرتاك اللفظي: الثاين

ا يف فصيح الكالم شرط وجود يذهب اخلفاجي يف تقبله لظاهرة االشرتاك  اللفظي إىل استحسا
أن تكون الكلمة من األمساء املشرتكة يف تلك اللغة كالّصدى الذي هو : "قرينة دالة عليه يقول

، ومن شواهده على الظاهرة قول أيب الطيب 3"العطش والطائر والصوت احلادث يف بعض األجسام
  :4املتنيب

  .نا الطائر احملكي واآلخر الّصدىأ*** ودع كلّ صوت دون صويت فإين 
فإن الصدى ههنا ال يشكل بالصدى الذي هو العطش وال يسبق ذلك إىل فهم أحد ": يقول

 .5"من السامعني، فأما إن كان ذلك يف موضع يشكل فليس ذلك مبوافق للفصاحة
ز للمذهب املقر حبضور ظاهرة االشرتاك يف العربية وسع ّ تها يف وجدير بالذكر أن اخلفاجي يتحي
ا على مطابقة الداللة بني اللفظ واملعىن وفقا ملقتضيات السياق  على "احتواء ذلك وفضلها يف قدر

أنه رمبا عرض يف وضع األمساء املشرتكة فائدة يف بعض املواضع مثل أن حيتاج الناطق إىل كالم يؤثر أن 

                                                             
.222ينظر، ابن سنان، سر الفصاحة، ص   1  
.223، 223املصدر نفسه، ص   2  
.222ابن سنان، سر الفصاحة، ص   3  
.223املصدر نفسه، ص   4  
.222املصدر نفسه، ص   5  
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ا معىن قد قصد غريه  لم جتعل اللغة العربية خالية ف(...) يكين فيه وال يصرح، فيقول لفظة ويهم 
  .1"منها بل فيها أمساء مشرتكة كقوهلم عني وما أشبهها

واحلقيقة أن مثل هذه الظواهر الداللية مل تغب عن طرح اخلفاجي يف حديثه عن سعة اللغة 
ومرونتها وثراء معجمها، شرط أن ال تؤثر على املعىن املراد حبضور الداللة الالزمة اليت يتطلبها سياق 

وأما السعة فاألمر فيها أيضا واضح : "الكالم، فنجده يف نص آخر يتحّدث عن الرتادف أيضا يقول
ألن الناظم أو الناثر إذا خطر عليه موضع إيراد لفظة كانت اللغة اليت ينبع منها ذات ألفاظ كثرية، 

غري ممكن لوال  تقع موقع تلك اللفظة يف املعىن، أخذ ما يليق باملوضع من غري عنت وال مشقة، وهذا
  .2"السعة يف كثرة األمساء للمسمى الواحد، وتلك فائدة حاصلة بال خالف

فنجد ابن سنان هنا يتحدث عن ثراء العربية يف جمال الرتادف واإلمكانيات اليت تتيحها اللغة  
، وجنده يركز خاصة على فائدة عىن الواحد مبا يالئم سياق حديثهملمتلكها ألجل التعبري عن امل

لرتادف يف التكنية عن بعض املعاين ببعض املرادفات اليت تدل على املقصود وحترتم سياق التلفظ ا
ومبدأ التأدب يف الكالم الذي مينح للمتكلم مرونة يف االنتقال من ظاهر اللفظ إىل الزمه بسبب 

  . املسميات املتعددة أمامه، فيغاير ظاهر القصد حىت يشد انتباه املتلقي ويعمل فكره
واملالحظ يف ما يعرضه ابن سنان من قضايا الرتادف واملشرتك أنه ال ينكر هذه القضايا الداللية  

لكنه يشرط فيها أن حتمل قرينة تدل على املعىن املقصود من كل لفظ أطلق ) العالقات بني املفردات(
داللة احلديث داللية تتقاطع مع بعض النظريات احلديثة يف جمال علم ال قضيةيف سياق احلديث وهي 

م  تعرض هلا ابن سنان بصفة عامة دون اخلوض يف تفاصيلها وهذا حال بعض قدمائنا يف مؤلفا
حيث جندهم إن مل نظلمهم يتناولون قضايا لسانية مهمة لكن دون ترتيب وال تنظيم حبكم اختالف 

  .العصر والزمن
اهر الغموض هو التعقيد ومن األسباب اليت تقف وراء جعل اخلفاجي االشرتاك اللفظي أحد ظو 

ا من قلب صويت وإبدال تتعلق بالنطق، أو  ق  الذي يشوبه نتيجة التداخل يف البىن اللفظية ملا يتعّل
م فيما خيّص املعىن، فهي ظاهرة تكسب األلفاظ دالالت جديدة تتعدى الدالالت  مقاصد املتكّل

بد من معرفة أن الغموض اللساين متعلق مبعىن آخر أنه حىت لو بدا لنا ذلك بديهيا فإنه ال"املعجمية، 

                                                             
.75املصدر نفسه، ص   1  
.75املصدر نفسه، ص   2  
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بقائمة الوحدات يف حالة صعوبة فك رموز االختيارات اللسانية إذن ال خنلط بني املرجع والداللة، إال 
  .1"أن التمييز جيعلنا نعتقد بعدم وجود أية رابطة بني االثنني

الكالم راجع إىل  إذ جعلوا من مظاهر غموض علم الداللة احلديثوقد عوجلت هذه املسألة يف 
كون الوحدات املعجمية ذات معان متعددة وحتتل موقعها اللساين يف حالة حضورها يف التخاطب 

ما بالنسبة للمستمع أو املتلقي فإنه يصادف مشكل االختيار، إذا وجد نفسه يف أ" 2بالنسبة للمتلقي
يت تنتهي إىل إعطاء أولوية وضعية استحالة إعادة إنشاء االختيارات ملخاطبه، هاته االختيارات ال

مغزى كالم عن كالم آخر، وإمكانية إعادة اإلنشاء من قبل املستمع الختيارات املتكلم تكون يف ظل 
  .3"قانوين لساين

زها لدائرة اختيارات املتلقي مبقاصد املتكلم، وقد وعى ابن سنان ذلك  ّ وتتعلق القضية قبل حتي
الدال على املقصود داخل السياق اللغوي، وهو ما جيدا، فنراه شدد على ضرورة حضور اللفظ 

ألن الداللة الوضعية هي ) اإلحالة إىل القرائن(اصطلح عليه عبد الرمحن احلاج صاحل مبصطلح 
ألن حال الوضع غري حال االستعمال له، ففي حال التكلم ال "املتحكمة يف حركية التفاعل اخلطايب 

فإمنا الوضع جيعل حتت (...) صده املتكلم لغرض معني يبقى اللفظ مشرتكا وال مبهما إال إذا ق
وال ميكن أن تؤدي وظيفتها يف (...) تصرف املتكلم األدوات اليت متكن املستعمل للغة من التعيني 

الكالم إال مبشاهدة احلال، فقد جعل الوضع واالستعمال ال يستغين أحدمها عن اآلخر، بل ال وجود 
  .4"من انفراد كل منهما مبا خيصه من صفاتألحدمها دون اآلخر على الرغم 

ا وأنواعها، بل ما يهمنا هو بيان  ولسنا بصدد احلديث عن تفصيل الظاهرة وحبث مسميا
أسباب عّد اخلفاجي هلا من مظاهر غموض الكالم، وهذا أمر حبثته الدراسات الداللية، فقد جعل 

دمتها إعاقة الفهم وغموض املعاين لدى أمحد خمتار عمر للمشرتك اللفظي آثارا سلبية تأيت يف مق

                                                             
م، 1997، 1ليبيا، ط–ور اهلدى لوشن، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي كلود جرمان، رميون لوبلون، علم الداللة، ترمجة ن 

.47ص   1  
.47 املرجع نفسه، ص  2  

.47املرجع نفسه، ص  3 
.108، 1078عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال، ص   4  
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املتلقي، وبالتايل حدوث االضطراب يف املعاين، فيعجز السياق عن حتديد املعىن املراد، ويفسد اللفظ 
  .1الغامض بقية معاين اجلملة أو النص، وهو ما أشار إليه أوملان ويسربسن

هرة على الغموض فقد إذ إىل أن نظرة اخلفاجي مل توقف الظا -كما سبقت اإلشارة–والواضح 
أشار أيضا إىل بعض فوائدها بعّدها أسلوبا يتخري األلفاظ وينتقي مقامات توظيفها، وهو ما صنفته 
ا تشتغل الغموض كخاصية أسلوبية، تظهر يف فنية التالعب  الداللة احلديثة من إجيابيات الظاهرة كو

يف سياقات غري متوقعة فتثري انتباه  بدراسة أوضاع الكلمة william enpsonباأللفاظ، فقد قام 
السامع، بالتعبري عن أكثر من معنيني حبيث تعمد إىل إثارة التناقض يف ذهنه فيسعى باحثا عن تقدمي 

  .2حتليل أو تفسري لكشف غموضها
 :أسباب غموض المعاني والمقاصد على مستوى التأليف- 2

بىن تركيبية نظمية ال تنكشف معها يستوعب هذا الشرط ظاهرتني تتعلقان بتجاور األلفاظ يف 
ا أهداف العملية التواصلية،  معايري الوضوح وال تنجلي فيها مقاصد املتكلم، وبالتايل ال تستوىف 

  :وتشمل
  .فرط اإلجياز: أوال
  .إغالق النّظم: ثانيا

للشك  فأما األول فهو مؤد للثاين إليغاله يف إشكال الغموض نتيجة املبالغة يف اإلجياز، وال جمال
يف كون هذه الظاهرة بابا من أبواب االقتصاد يف اللغة اليت هي مكنة لغوية قد تؤتى للمتكلم أكثر 
منها للسامع الذي قد يقف مشدوها أمام إجياز املعاين حّد غموضها، فينحو باجلملة إىل توجيهات 

يل حيتاج فيه املخاطب إىل مالحظة االنتباه فيما  معنوية يف حماولة إلظهار املقاصد، وهذا مستوى أوّ
  .ذكر أو حذف

ق بقدرة املتكلم ومقاصده املبالغة يف اإلجياز فهي  متنع من إرادة الصورة اليت "وأما الثاين فيتعّل
حترتم البنية النظرية، وهي صورة قد ينجر عنها يف احلديث كثري من الثقل واخلروج عن صاحل 

فعدم التعيني . واملتلقي على مذاهب التأويل املمكنة، وهذا النّوع يفتح نفس السامع (...)االستعمال 
يأيت فيه من أن اللغة تقف على باب شيء مركب غامض هو صورة تلتقط التقاطا، ويستحيل 

                                                             
.187-183م، ص 2006، 6 ينظر، أمحد خمتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط  1  
.115، 114، وينظر، كمال بشر، دور الكلمة يف اللغة، ص180ينظر، املرجع نفسه، ص   2  
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فعلى السامع أن يكمل القول ببناء تلك الصور اليت عجزت اللغة عن تقدميها . الدخول إىل تفاصيلها
  .1"يف شكل واضح ميكن السيطرة عليه

ذان يف تأليف األلفاظ فأحدمها فرط : "ّجه اخلفاجي إىل التّمثيل على ذلك بقولهوقد تو  ا الّل وأمّ
اإلجياز كبعض الكالم الذي يروى عن بقراط يف علم الّطب، واآلخر إغالق النظم كأبيات املعاين من 

ما وصفه  ، وليس غريبا2"شعر أيب الّطيب املتنيب وغريه، وكما يروى من كالم أرسطوطاليس يف املنطق
فهو أمر أرهق النّقاد واللغويني قدميا  - كأيب متام، واملتنيب وغريمها-اخلفاجي من غموض كالم هؤالء 

وال أدل على ذلك من إشكال بعض شعر املتنيب "حّىت كثرت مؤلفات الشرح والتحليل ملا غمض 
الفتح على أيب "ابه على عامل ناقد كابن جّين يف شرحه لشعر املتنيب، مما دعا ابن فورجة لوضع كت

  .3"لتفسري ما أشكل على ابن جّين وتقومي ما أساء فيه فهم شعره" الفتح
ويرجع رفض ابن سنان لفكرة إغالق النظم وحتامله على املبالغة يف اإلجياز وغموض املعاين يف 
الكالم، وهو رّد على أيب إسحاق الصابئ الذي جعل غموض الشعر ووصول الغرض منه بعد 

والغوص والتأويل أعلى مراتب الشعر وأفخره، وهو ما استنكره ابن سنان فرفض فكرة مناقضة  املماطلة
الغامض للواضح، وليس ذلك على وجه اإلطالق كما ذكره بعض الدارسني حني نسبوا إليه رفضه 

، فهو ممن استحسن الغامض يف الكالم شرط أن يناسب مقاصد اإلغماض اليت 4للفكرة عموما
طب يف مقام الكالم العادي، والدليل على ذلك تقبله لفكرة الكناية واإللغاز والتعمية يف أرادها املخا

  .الكالم
وتتفق جلّ آراء اخلفاجي يف دعمه لفكرة الوضوح يف الكالم إىل حتقيق املقاصد ومتام العملية 

الدال التبليغية؛ لذلك حرص منذ بداية حديثه عن الفصاحة وشّدد على فكرة حسن اختيار اللفظ 
على املعىن داللة مباشرة تتالءم مع الطبيعة التواصلية احلاضرة يف السياق، فالكالم وسلية تفاعلية حتقق 

عدم املالءمة بني الغاية والوسيلة يف الكالم، "غاية املقاصد املشروطة مبعطيات املقام، وال شك بأن 

                                                             
.118، 117نور اهلدى باديس، بالغة الوفرة وبالغة الندرة مبحث يف اإلجياز واإلطناب، ص   1  
.222ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
بالغية حنو  .355نظرية تواصلية يف الرتاث، ص  رشيد حيياوي، التبالغ والتّ 3  
.356ينظر، املرجع نفسه، ص   4  
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م لفائدة وظائف أخرى تصبح مهيمنة قد حيول القصد إىل البالغية إىل قصد ترتاجع فيه وظيفة اإلفها
  .1"عليه، مما جيعل عملية الفهم صعبة عند املخاطب

ويصنف الدارسون احملدثون قضية اإلجياز يف قوانني االستعمال ضمن تلك اليت يتم فيها خرق 
ا مقدار املعلومة املطلوبة حيث  حيث يتم اخلرق عندما يعرج "قانون الكم اليت تتجاوز يف أسلو

خلطاب بأية أو ال متت بفحوى ام بكالمه إىل مسائل غري واردة، أو ليست ضمن احلديث، املتكل
  .2"صلة، أو عندما يلتجئ إىل أسلوب اإلجياز أو اإلطناب

فدراسة اخلفاجي هلذا األسلوب نالت حظها من االهتمام، وبيان عالقتها بباب الفصاحة، 
ض أفكار هذا األسلوب على كثري من البالغيني والذي تنبغي اإلشارة إليه هو تفوق ابن سنان يف عر 

هو ذلك التوجه البالغي التداويل الذي " يف أسلوب اإلجياز وأسلوب اإلطناب–غري أن امللفت "
م، وهذا يغيب عن كرايس غيابا تاما، للطبيعة املادية اإلخبارية  حاول البالغيون أن يربزوه يف حتليال

حالة احرتامه أو (ابا وسلبا، ومع ذلك يبقى قانون الكم بنوعيه اليت تطغى على قانون الكم عنده إجي
ا خللق مقاربة كمية للخطاب ) حالة خرقه مبثابة أداة إجرائية للكالم الطبيعي، ميكن أن نتوسل 

 .3"اللغوي الطبيعي أدبيا كان أو عاديا
لتأليف الذي الشرطني يف املستوى الثاين لداللتهما على سوء ا صنّفوقد أحسن اخلفاجي حني 

م وحده، فيجعل ذلك شرطا أساسا لفصاحته فيقول ق باملتكّل ذان يف التأليف : "يتعّل وأما الّسببان الّل
ومها إفراط اإلجياز وإغالق النّظم، فمن شروط الفصاحة والبالغة أن يسلم الكالم منهما ملا قّدمناه 

ا حبيسة سوء االختيار والن4"من الّداللة على ذلك ظم مل يكن اخلفاجي ليشرتطها يف ، ولوال كو
يوضح املقاصد وأما إغالق النظم  وإفراط اإلجياز الفصاحة والبالغة على السواء، فحسن اإلفهام 

م ومقدرته األدائية، اليت ختتزل معاين اخلطاب أو تفتح البنية على تعدد املعىن ف قصور يف فصاحة املتكّل
ا موجه يف األصل لإلفهام واإلفادة باإليضاح، ال لإلغماض وهذا إذا افرتضنا أن كالما معين"ومشوليته، 

                                                             
بالغية حنو نظرية تواصلية يف الرتاث، ص   .355رشيد حيياوي، التبالغ والتّ 1  
.64ص م، 2008، )د، ط(، شركة الطباعة، مكناس، "مناهج ومناذج"بنعيسى أزييط، مداخالت لسانية   2  
.65، ص "مناهج ومناذج"بنعيسى أزييط، مداخالت لسانية   3  
.223ابن سنان، سر الفصاحة، ص   4  
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م يف هذه احلالة هو املخلّ باملوازنة بني جعل الكالم وسيلة وغاية معا. واإلغالق وقد . فيكون املتكّل
لقي عند املخاطب ذاته   .1"ترجع صعوبة الفهم لقصور يف مقدرة الفهم والتّ

م اليت تستويل على سلسلة واحلقيقة أن هذين الشرطني ينحدران من قض   ية القصد لدى املتكّل
قصد مبفهوم اإلرادة، وقصد مبفهوم املعىن، فتكون : اخلطاب وتتوضح مبفهومني حسب الدارسني

األقوال واألفعال واملعاين تابعة إلرادة املتكلم وقصده اإلفهام والفهم اليت جيب أن تكون حاضرة يف 
ة هي استلزام القول للمعىن املقصود من سياقه؛ وقد يطابق ألن داللة العبار "اخلطاب حسب السياق 

هذا املعىن املقصود املعىن املستفاد من ظاهر القول وقد يتفاوت معه؛ فإن طابقه كالّ، قيل إنه املعىن 
ه : املطابقي للقول، وإن تفاوت معه، فأحد أمرين ا أّن ه يطابق جزءا من هذا املعىن الظاهر، وإمّ ا أّن إمّ

املعىن من غري أن يطابقه، ال كالّ وال جزءا، فإن كان األول، فمقصود القول هو بالذات  يالزم هذا
  .  2"معناه التضمين، وإن كان الثاين، فهذا املقصود هو معناه االلتزامي

وهذا التّجاذب يف اآلراء بني فهم املقاصد من دالالت اخلطاب الشكلية، وبني فهمه من معانيه 
أوستني سرتاوسن و فتجنشتاين و أمثال اللسانيون التداوةليون وفالسفة اللغة التداولية مبحث عين 

من املتعذر تفسري مفهوم املعىن اللغوي تفسريا مرضيا بدون اإلحالة "و الذين توجهوا إىل أنه ، جرايس
وهم يعلمون جيدا أن معاين عبارات لغوية تتحدد بنسق من القواعد الرتكيبية . على مقام التواصل

م يؤكدون أن طبيعة هذه القواعد ال ميكن أن تكون مفهومة إّال إذا استعملتا مفهوم والد اللية، إّال أ
  .3"القصد التواصلي املوجه حنو مستمعني

فاملعىن باتفاق البالغيني واللغويني حاصل من الداللة الوضعية اليت يشري هلا صانع اخلطاب، 
ال، وعدم التزام احلام القارئ خروج عن مراعاة مقتضى وإفراط اإلجياز أو إغالق البنية النظمية أم

فاخلطاب ال ميكن أن يقوم على جهة "بتحقيق املطلب األساس من الكالم وهو القصد واإلفادة 
واحدة يف تصريف اللغة، كما أن املنفعة والنجاعة واإلفادة اليت حيرص عليها البالغيون ال ميكن أن 

حيتاج إىل التفسري والتوكيد والتكرار واالستطراد، كما حيتاج إىل عدد   تتم باإلجياز وحده، فبناء املعىن

                                                             
بالغية حنو نظرية تواصلية يف الرتاث، ص   .355رشيد حيياوي، التبالغ والتّ 1  
.197الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص   2  
.201، 200، ص الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية  3  
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كبري من الروابط اللغوية والروابط املنطقية اليت ال ميكن أن تكون يف خطاب يقوم على اإلجياز، وعلى 
  .1"اخلالص والتّكثيف والتعويل دائما على قدرة املخاطب على تأويل اإلشارة وفهم جوامع الكلم

فاجي متوسط بني الرأيني فقد رأينا كيف أنه ميدح اإلجياز يف مواضع الفصاحة وموقف اخل
والبالغة، ويرفضه يف مواضع الغموض وتعمية املعاين، لتتبّني بذلك توجهاته اليت تنص على متام 
م وكفايته  العملية التبليغة بني متكلم ومتلق على أحسن وجه وصورة متجلية يف حضور قدرة املتكّل

  .مع مراعاة قدرات املخاطبني وأخذهم بعني االعتبار وقت التلفظ واإلنتاج النّصي اللغوية
 :أسباب غموض المعاني والمقاصد على مستوى المعنى- 3

  :ويف هذا الغموض عند اخلفاجي سببان أيضا
  .أن يكون املعىن يف نفسه دقيقا: األول
  .عىن عليهاأن حيتاج يف فهمه إىل مقدمات إذا تصورت بين ذلك امل: الثاين

ذان يف املعىن؛ فأحدمها أن يكون يف نفسه دقيقا، ككثري من مسائل : "يقول يف ذلك وأما الّل
رت بين ذلك املعىن عليها، فال  الكالم يف اللطيف، واآلخر أن حيتاج يف فهمه إىل مقدمات إذا تصوّ

الكالم والنحو تكون املقدمات حصلت للمخاطب فال يقع له فهم املعىن، كالذي يريد فهم فروع 
  .2"وغريمها من العلوم قبل الوقوف على األصول اليت بنيت تلك الفروع عليها

وأما السببان اللذان يف املعىن ومها دقة املعىن يف نفسه وحاجته إىل : "ويلخصها اخلفاجي يف قوله
لكن حيتاج  اإلحاطة بأصل قد بين عليه فليس يف أن جيعل املعىن الدقيق ظاهرا جليا جله للمعرب عنه،

أن حيسن العبارة عنه ويبالغ يف إيضاح الداللة ليكون ما يف املعىن من الدقة واللطافة بآزاء ما يف العبارة 
عنه من الظهور والفصاحة، وكذلك حيتاج السامع إىل إحكام األصل قبل أن يقصد إىل فهم الفرع، 

  .3"َطب كالمهوحيتاج املخاطب إىل ذكر املقدمات إذا كان غرضه أن يفهم املخا
وبعد فراغ احلديث عن هذه العناصر الستة اليت يؤدي حضورها يف اخلطاب إىل غموض الكالم 

 الغموض المقصود من المتكلم ورأيعن واستغالق املعاين أمام املتلقي،  انتقل ابن سنان للحديث 
داللته بالزمن،  هذا النوع من الغموض حيدث انقطاع مقصود للمعىن الذي تقرتنيف  أنّ : وبيانه فيه

  :ويشمل هذا األسلوب
                                                             

.133اهلدى باديس، بالغة الوفرة وبالغة النّدرة، ص نور   1  
.222ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
.223، ص ابن سنان، سر الفصاحة  3  
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  ).اإلمجال يف الكالم من طرف املتكلم لغرض اإلبانة الحقا: (تأخري البيان عن وقت اخلطاب/أ
  ..ما تستلزمه بعض األساليب التعبريية مثل اللغز واألحجية وغريمها/ب

لدى املتكلم  ناقش اخلفاجي قضية تأخري البيان عن وقت اخلطاب وانتهى إىل جوازها إن توفرت
ا، ويكون يف مقصوده تأجيل الفائدة والفهم املراد زمنيا فقط،    دواعيها وأسبا

يعّد اخلفاجي من الطائفة اليت رفضت تأخري التصريح باملعىن املباشر واستخدام أسلوب اإلغماض 
م  أمل إال يف مواضع معينة كاللغز الذي تكون الغاية منه امتحان أذهان املتلقني وكشف قدرا

احلصول على اجلواب الذي ميثل تتمة للخطاب، ويستثين اخلفاجي من رفضه جوار تأخري البيان 
ة ذلك أن األمر ناتج عن قصدية املتكلم  واإليضاح عن وقت اخلطاب املشروط بالفرتة الزمنية، وعّل

تكلم حبيث جيعل اليت تتبعها قصدية املخاطب تقدمي اجلواب، وهذا ال يعّد إغماضا إّال إذا بالغ فيه امل
يا، ويشمل ذلك بعض األساليب  قا إىل حني تفصيل املراد والكشف عن القصد كّل املخاطب معّل

  .التعبريية اليت تستدعي أسلوب اإلغماض بشروط
والوظائف الداللية ) اللغز(لقد أدرك صاحب الفصاحة القيمة التواصلية الكامنة يف أسلوب 

ا خت ا كو تزل املعاين يف أساليب شعرية تتشكل مبراعاة مقامات اخلطاب والتداولية اليت تنضح 
ا  زها أ ّ ا، فما ميي إذا صيغت شعريا هو "وسياقاته وأطرافه ومرجعياته، وتستحضر عنصر الزمن يف نشأ

تعّدد وظائفها بوصفها شعرا أوال، مث وظيفتها يف حتّدي واختبار مقدرة الفهم والذكاء عند املتلقي، 
، لذلك فهي 1"ألن حلّ اللغز هو فهم ملا متّ إلغازه. ظيفتها يف اإلفهام بطريقتهادون أن نغفل و 

  .أسلوب لتحّدي مقدرة الفهم عند املتلقي
إن املوضوع على : قيل. فما تقولون يف الكالم الذي وضع لغزا وقصد فيه ذلك: فإن قيل: "يقول

ا أفهام وجه األلغاز قد قصد قائله إغماض املعىن وإخفاءه، وجعل ذلك ف نا من الفنون اليت يستخرج 
م، فلما كان وضعه على خالف وضع الكالم يف األصل كان القول فيه خمالفا  الناس، ومتتحن أذها
لقولنا يف فصيح الكالم، حىت صار حيسن فيه ما كان ظاهره يدّل على التناقض، أو ما جرى جمرى 

  .2"ذلك

                                                             
.359رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية، ص   1   

.226ابن سنان، سر الفصاحة، ص   2  
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وظهوره على مستوى البنية السطحية للغز دليل  إن رؤية اخلفاجي الداللية ألسلوب اإلغماض  
على إدراكه لوظيفة اللغة، وهو ما أدى به إىل استثناء الظاهرة وقبوهلا جزءا من كلّ رفضه وهو 

  .الغموض يف اللغة وذلك ألنه أسلوب مطلوب من املخاطب واملخاطب على حّد سواء
  :1ومن الشواهد اليت ساقها على ذلك قوهلم

  .وهّن يف الليل أجنم زهر*** وسها قطعت حتيا إذا ما رؤ 
  .2أشار إىل استحسان أيب العالء للظاهرة يف شعره كثريا ، كما)الشمع(إشارة إىل 

وتتابعت آراء اخلفاجي اليت تنص على ضرورة حسن االستعمال اللغوي وفقا ملا تواضع عليه 
من –اجلاحظ ما يدعوان فيه الناس ، وأورد عّدة أمثلة على ذلك، كما أورد عن بشر بن املعتمر و 

وقد قال بشر بن : "إىل ضرورة االبتعاد عن التوعر والغموض ومراعاة الوضع واملقاصد، يقول -أقوال
إياك والتّوعر يف الكالم؛ فإنه يسلمك إىل التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك : املعتمر يف وصيته

. ر اجلاحظ عن بعض من وصف البالغةوحكى أو عثمان عمرو بن حب. معانيك، ومينعك من مراميك
ينبغي أن يكون االسم للمعىن طبقا، وتلك احلال له وفقا، وال يكون االسم ال فاضال وال : فقال

فهذا كله يدل على صحة ما قلناه وإن كانت الشبهة ال تعرتض فيه . مقّصرا وال مشرتكا وال مضمنا
  .3"ملتأمل

صري الفصاحة والبالغة ، فهي ال تتعلق جاءت شروط الفصاحة عند اخلفاجي شاملة لعن
بالتنظري للفظ منفصال عن املعىن كما ظهر يف بقية الشروط، بل تشملهما معا، وجتمع يف صيغتها 
أهم عناصر العملية التواصلية الواجب حتققها، إذ مل تفته اإلشارة إىل عديد من املفاهيم  كالسياق 

خاِطب واملخاَطب اليت تس ٌ تدعي نوعا خاصا من األسلوب احلامل لألغراض والقصد وأغراض امل
  .التواصلية

وتتأسس دالالت األلفاظ على املعاين عند ابن سنان على تصور مقامي يستلزم مراعاة أحوال 
  .اخلطاب واملتخاطبني، يف حماولة لربط املعايري النصية

حني اشتغال " حةسر الفصا"فإن قضايا الداللة قد نالت حظها ونصيبها من وبناء على ما تقّدم 
  .ابن سنان على طرائق إيصال الكالم مع مراعاة سياق احلال وأساليب التعبري، وأحوال السامع

                                                             
.226، ص ابن سنان، سر الفصاحة،   1  
.226املصدر نفسه، ص   2  
.93، وينظر، اجلاحظ، البيان والتبيني، اجلزء، ص 229، 228املصدر نفسه، ص   3  
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نا يف الفصول السابقة– اخلفاجيابن سنان إذا كان  ّ ا تعرض ملستويات اللغة صو - كما بي
ما يثبت أصول الفصاحة وما يتمرد عليها، وبّني أمهيتها لدارس البالغة يف  وتركيبها وداللتها، ووضح

أيضا البحث عن  مل يفتهإنه ، فاملضمرةها إىل داللت املباشرة يةإفرادها وتركيبها بدءا من داللتها الوضع
ا اليت قد جتانب الفصاحة مبخالفتها لقواعد  ا وهيئا أساليب الفصاحة يف قضايا البيان وكشف دالال

، فالفصاحة اليت ينشدها تبحث يف املقاصد اإلبالغية والتشكيالت والتداول تعمالساالاللغة وأصول 
ضمانا حلسن األداء الكامنة يف قضايا البيان، األسلوبية اتلقدر رصد اوت، الصياغية البيانية اليت تناسبها

وفنيته ي التواصل، وهو ما سنعكف على بيانه يف هذا الفصل املرتبط بقضايا البيان والدرس اللساين 
  .احلديث عند ابن سنان اخلفاجي

ا اللغوي مفهومهيف عدا جعله قرينا ملصطلح الفصاحة  مل يظهر للبيان تعريف لدى اخلفاجي
بكل ما حتويه من آليات وأساليب تعىن بإلقاء املعاين للقارئ الذي يتوىل مهمة البحث فيها، والبيان 

تقدمي الداللة إىل املتلقي بطرائق متعددة فيها من صفات التعبري عبارة عن  يف تصور الدارسني
ذب البحث والنظر، مزامنة وجي ، ويرهف احلّس ناألسلويب والداليل والتحويلي والرتكييب ما يطرب األذ

  .1اإلقناع واإلمتاع: مها على مستويني تلقي النص مع احلضور الواعي لتقنيات توفر للقارئ
ازي على حموري االختيار والتوزيع كوحدة داللية  وحتتل الوحدة اللفظية موقعها احلقيقي أو ا

ة مباشرة جلية املعىن وفق حبيسة السياق االستعمايل للمتكلم، فإما أن تعرب عن وحدات داللي
 ةشحونأنساق تعبريية ضمنية م بإضافة  معايري نصية واضحة، وإما أن تتجاوز هذا الّطرح املباشر

متثيال أو احنرافا  ارئ من خالل مقاربة الصورل تغطية املعاين أو خلرق أفق التوقع لدى القألجباخليال 
  .اوزاأو جت

 لة إلبداعية النص شعرية متكام اصور قّدم العريب  لنثريالشعري وا الرتاث أنفيه ومما ال مراء 
از،  اترتاوح تقنيا تزخر بكثري من قضايا البيان وإيراد املعىن بطرق متفاوتة يف الداللة  بني احلقيقة وا

 ى هذا الرتاثعلانكب النقاد جداال وموازنة وتوسطا، و  جال، و بارى الشعراء طرحا ووصفا وإبداعا تف

                                                             
  391ينظر، عبد القادر عبد اجلليل، األسلوببة وثالثية الدوائر البالغية، ص   1
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 والتجاوز االلتزام واالحنرافحبثا عن معايري الفصاحة ، ومدى و .. دراسة وحتليال وتأصيالالبالغيون 
از " ،بني املباين واملعاين أبواب متفرقة، وما التجاوز اللفظي إال هذه املفارقة اليت وبني احلقيقة وا

ا صوبا املطابقة لبيانات الواقع ال ،تذهب بالصورة الذهنية املتخيلة املدركة يف الذهن لغوي، لتعرب 
هذه  -آخر، جتد فيه من متعة االستئناس، مع معان مشربة يف قوالب متت إىل األصل خبيط صلة

بعيدا عن سالمل التأويل واإلغراق يف  الوحدة الداللية اليت وضعت أصال يف بنية اللغة ملعىن واحد
  .ة خمصصة ملعىن ثابت، فاللفظ صورة حسي1"بدائل انعكاسية، تدور يف فلك الثبات والتمكن

  :الحقيقة والمجاز في سر الفصاحة: أوال
ا  از أل أكثر ما يقع يف  -بهحس–أما احلقيقة يف عرف ابن سنان فظهرت تعريفا بالضد مع ا

اللفظ؛ لذلك مل يوهلا اهتماما يف درسه عدا ما ظهر من شواهد ساقها  داللةتكون  االكالم وعليه
: يف باب الكالم قوله -عرضا–وما ظهر من تعريفها كمصطلح ، ازيةإلثبات خمالفتها للصيغ ا

به ما فاللفظ املوصوف بأنه حقيقة هو ما أريد . حقيقة وجماز: واملفيد من الكالم ينقسم إىل قسمني"
از هو اللفظ الذي أريد به ما مل يوضع إلفادته   .2"وضع إلفادته، وا

ضع اللفظ بإزائه أول مرة من قبل الواضع إلفادة معناه مباشرة، يف  مبعىن أن احلقيقة هي ما وُ
از  هو ما مت فيه جتاوز معىن اللفظ الوضعي ملعىن ثان يستفاد منه استنادا إىل مقام احلديث حني أن ا

د كان اشتغال لك فقعلى ذوبناء ، ويكون معىن ثان مل يوضع له اللفظ يف األصل لكنه يفيده، 
حسب ما  إىل دراسة التجاوز اللفظي الذي أحال املعىن إىل آخر اخلفاجي يف قضايا البيان موجها

متساوق مع البعد  ،ا يوحي يف الدرس اللساين احلديث إىل بعد داليل تداويليورده السياق، وهذا م
  ن هذا البابمّ اإلفرادي والرتكييب، ولذلك نراه َض  هيف مستوييالبالغي للكتاب 

ة املرتبطة رأسا مبقاصد املتكلم، وميكن االت الدالليأوجه استثمار الصيغ اللفظية ضمن ا 
  :يف يا التجوز الداليلضاحصر املواضع اليت ذكر فيها ق

  .باب حسن وضع األلفاظ موضعهاأوردها يف االستعارة  - 1
                                                             

   .293عبد القادر عبد اجلليل، التنوعات اللغوية، ص   1
   .67ص سر الفصاحة، ابن سنان،   2
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 حني تناول ،باب حسن وضع األلفاظ موضعهاتطرق إليها يف موضعني، األول يف  الكناية - 2
  .نعوت البالغة والفصاحة اإلرداف والتتبيعملا تعرض ل والثاينشروط الفصاحة والبالغة،  

  .التشبيه: باب صحة املعاين- 3
ولعل الفرق يف صرف األقسام عن اجلمع ضمن باب واحد هو كون التشبيه مستوف لبعض 

  .أركانه واضح املعىن مقارنة بالغموض الذي يكتنف أسلويب االستعارة والكناية
مر إىل كون التشبيه يعىن باللفظ يف ظاهر الكالم وال يستلزم وقد أرجأ بعض الدارسني األ

لباب االستعارة اليت حيصل فيها  ااالنتقال من معىن أول إىل معىن ثان، واألكثر أنه يؤتى به متهيد
االنتقال بني املعنيني، وهذا معناه خلو التشبيه جزئيا مما سنتناول ذكره من التحول الداليل املتعلق 

ال مناص من وجود انتقال داليل يف بنية  :ميكن الرد عليه بالقول احلقيقة أن هذا القولو  ،1باملعىن
ا التشبيه كونه مشاركة أمر ألمر يف معىن أو عدة معان بإحدى أدوات التشبيه ، وملا يكتنفه أو بدو

ركيبية فشواهد التشبيه جتري وفق معادلة ت، من أسلوب إبداعي يظهر يف اقرتان البىن املشاركة فيه
ا على املستويني السطحي والعميق عن طريق التعامل "متكاملة  القائم  التقنيينحيث تتوزع معطيا

ا البنائية، على فصل اجلزئيات املكونة للتشكيل اخلارجي، وحتديد مناطق عملها الوظيفية ومواصفا
نية األساس لفن إن التشبيه هو الب: ، وعليه ميكن القول2"الت الداخليةحو حىت ميكن رصد الت

  .االستعارة فهي تنبثق عنه حبفاظها على إحدى مكوناته
از وأمهيتها يف درس اخلفاجي فلقد احتلت قضايا اجلزء األكرب من  هوفيما يتعلق بفكرة ا

صفحات الكتاب، مبا فيها من كثرة الشواهد والتمثيل على حنو مل نلمحه يف غريها من القضايا، وهو 
وأن ذلك على أكثر الكالم يف العربية،  ه،ية خروج املعىن من مقتضاه إىل غري دليل على وعيه بكيف

ازي أنه قد و  أدرك ما فيها من جتاوز داليل تتميز به عن الصورة احلقيقية اليت خالف فيها الرتكيب ا

                                                             
   .170ص م، 1990، 1املركز الثقايف العريب، بريوت، ط ينظر حممد الويل، الصورة الشعرية يف اخلطاب النقدي والبالغي،  1

   .407عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص   2
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 ال تستمد إال من اإلحساس مبا"أو غرض لتشري إىل قيمة فنية  )له من معىن ما وضع(داللته الوضعية 
زها عن الكالم1"فيها من جتاوز أو احنراف عن تلك الداللة ّ   .، وهو مظهر متي

ا الداللية اإلحيائية يف معانيها  وهذه اخلصيصة هي اليت أدركها ذوق البالغيني فتفاعلوا مع قو
ازية، وهي اخلصيصة اليت جعلتهم يستنكرون بعض أوصاف هذا التجاوز الداليل حينما  اجلديدة ا

  .حيث مل يدروا وأكثر مما أحسنواعراء االنتقال من معىن إىل آخر أفسدوا يف تركيبه من أراد الش
إّن مناقشة اخلفاجي ملثل ما ناقشه البالغيون وأقبلوا عليه من صور نصية إبداعية واكتساح 

لى للرؤى التخييلية مل يتأّت من منظور أنه بالغي ناقد اشتغل على التعابري اللغوية واألدبية ووقف ع
ّسه خيال الشعراء وعاش حالة التعبري وهيئة  حماسنها، بل يضاف إىل ذلك كونه شاعرا جميدا تلب
اإلبداع حني نقل الصورة الفنية اعتمادا على معىن ثان يقتصد كلّ الدالئل اللغوية والفكرية والشعورية 

تلفة يغور يف معانيها اليت تغادر احلقيقة يف بنيتها السطحية لتموضع القارئ يف قيم خم..والوجدانية
  ..ويستقصي أبعادها وأغراضها

از مهيمنا على طابع اللغة وحالة الشاعر وييسر للباحث الناقد سبل البحث  وعندها يكون ا
  .على مستوى البنية العميقة واكتشاف الطاقات الداللية واإلحيائية

از"ولذلك جيعل الدارسون    :2شامال لعدة مستويات هي" فن ا
ميثل املعىن األول ويظهر على مستوى البنية الرتكيبية املفهومة من مظاهر داليل ى مستو   - 1

 .عملية اإلسناد يف األمثلة والشواهد والكالم
اليت يصل إليها ) اإلضافية(ية جيسد الداللة الثان) معىن املعىن(ميثل  مستوى داليل ثان - 2

  .وتقويتها كثيفهاة اإلسنادية وت، وتعمل على توكيد الداللواإلدراك الذهن بالتأمل والتمعن
أمثال أوجدن وريتشاردز الذين  علماء الداللة احملدثونمثل هذا النوع من الطرح أشار إليه و 

الذي عّد املعىن ذا داللتني متالزمتني، داللة تقريرية ميثلها املعىن يف حّد " يلمسليف"تأثروا مبا وضعه 
  .1ذاته، وداللة إحيائية ميثلها معىن املعىن

                                                             
   .124ص  املعىن يف البالغة العربية، حسن طبل، 1
  .323، صم2008، 1، ط ، دار دجلةيف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين الثنائيات املتغايرةدخلوش جار اهللا حسني، ينظر، 2
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ق بني اخليار األويل "حيث  من زاويتني املعىن ينظر إىل "كولرييدج"وغري بعيد عن ذلك يفرق  فرّ
واخليال الثانوي، فاألويل هو ما ميكننا من إدراك ذواتنا، والعامل اخلارجي من حولنا، والثانوي هو ما 

  .2"يعكس وخيلق مركبات جديدة من املعاين، فيجسد النشاط الشعري املتميز
از فإن كليهما حيتل موقعه يف البنية النصية خاصة يف مستواها ء تعلق األمر وسوا بالتشبيه أو ا

الرتكييب الذي يساعد على خلق بىن سطحية تشكل أبعادا مفاهيمية للمعاين وللدالالت الواردة داخل 
البالغة ولقد نال هذا النمط من التصوير وضرب املعاين حظه الكبري لدى علماء . البنية النصية

العرب، وال مراء يف القول بأن ما قدمه اجلرجاين وحده حول هذا الباب كفيل بتأسيس نظرية شاملة، 
له اختلفت بينهما  معاصرا  -كون ابن سنان سابقا أولكننا حنافظ على ما ترتبط الدراسة به يف  

از يف مواضع كثرية وات   .فقت يف أخرىطبيعة الرؤية النقدية لشواهد التشبيه واحلقيقة وا
بأنه الشاعر قبل الناقد، والناظر للشاهد  - وحنن نطرح آراء اخلفاجي–وسنضع يف حسباننا 

واحلالة الشعرية اليت تتجاوز التمفصل اللغوي إىل البحث يف دالالت مرجعية وسياقية بعني البصرية 
  ..خمتلفة، األصل يف املسامهة فيها راجع لطريف التواصل وصيغة النص والرسالة

إّن صحة املعىن والصدق يف التعبري، واألكثر مراعاة التناسب التمثيلي بني األلفاظ والصورة 
الشعرية هي االنطباع السائد عند اخلفاجي بل هو األس، على أساس ذوقي نقدي، فاعرتف مبا حيقق 

عن  نشاط اخليال ومغايرة احلقيقة ومقتضى الظاهر مبراعاة حسن النظم والتأليف، ورّد كل خروج
يعّدون اخلفاجي من أكثر البالغيني الذين تناولوا أبواب البيان  ذلك، وهو ما جعل كثريا من الدارسني

بصورة متهيدية تقعيدية منطقية تؤسس للدرس البالغي بعدها، بطريقة واعية بصرية بأمهية هذا التناظر 
از   .3بني احلقيقة وا

                                                                                                                                                                                              
    .323، ص يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين الثنائيات املتغايرةدخلوش جار اهللا حسني،  ينظر،  1
قد ، نقال عن ديفيد ريتشس، مناهج الن160سامي حممد عبابنة، رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، ص   2

   .168، ص 1967بريوت، -األديب، ترمجة حممد يوسف جنم، مراجعة إحسان عباس، دار صادر
، وينظر، أمحد عبد 355، 354ينظر، علي حممد حسن العماري، قضية اللفظ واملعىن وأثرها يف تدوين البالغة العربية إىل عهد السكاكي، ص   3

م، ص 1988، )د، ط(، دار املعارف، اإلسكندرية، -دراسة فنية تارخيية–والنقاد والبالغيني السيد الصاوي، مفهوم االستعارة، يف حبوث اللغويني 
77.   
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 باب وضع اللفظة موضعها كما أشرنا ن اخلفاجي أغلب القضايا يفوعلى العموم فقد ضمّ 
از فيه، مراعاة ال ينكرها االستعمال، لذلك لن خيتلف منهجه يف الدراسة عن مراعاة للحقيقة وا
                     .ليب باالستحسان هلا أو االستنكارالتفرقة بني األسا

  : التجاوز الداللي في صور التشبيه عند الخفاجي: أوال
: داء بقضية التشبيه خمالفني بذلك منهج اخلفاجي يف ترتيبه مراعاة لعدة أمور أمههااخرتنا االبت

احرتام منهجية علم البيان يف ترتيبها من اجلزء إىل الكل كون التشبيه هو البنية املتكاملة للصورة 
تلقي ويف التخييلية اليت تتأسس على املادة اللفظية األولية لتغوص بعد ذلك يف تدابري القول لدى امل

ذلك أن اهتمام ابن سنان بقضية التشبيه مستوى البنية الداللية، يضاف ل التغيري احلاصل على
باعتبارها خصيصة باملعىن بعد التصرف اللفظي على أساس أن من وضع األلفاظ موضعها حسن 

ذا الباب أكثر وهذا وعي  ،ةياالستعارة والكنا بغموض من اخلفاجي أما صحة املعىن فذات عالقة 
فلما كانت االستعارة ال تتحقق إال حبذف أحد طريف التشبيه كان البد من أن توضع "األولتني عنه 

األلفاظ يف االستعارة موضعها حىت ال تبعد، أما التشبيه فطرفاه موجودان فال يشرتط فيه إال صحة 
ذه الطريقة البارعة يف منهجه     "املعىن عند التشبيه، ولذلك انفرد ابن سنان 

  :التشبيه ومظاهره عند اخلفاجي- 1
إن التشبيه يف نظر اخلفاجي حسن وضع لفظ مع صحة معىن على حنو متتزج فيه احلقيقة بنص 

ومن الصحة صحة التشبيه؛ وهو أن يقال : "يقول يف تعريفهشعري متجاوز لصفة جامعة بينهما، 
أحد الشيئني مثل اآلخر من / يكون أحد الشيئني مثل اآلخر يف بعض املعاين والصفات، ولن جيوز أن

مجيع الوجوه، حىت ال يقع بينهما؛ ألن هذا لو جاز لكان أحد الشيئني هو اآلخر يعينه، وذلك حمال، 
وإمنا األحسن يف التشبيه أن يكون أحد الشيئني يشبه اآلخر يف أكثر صفاته ومعانيه، وبالضد حىت 

ومل ختتلف هذه الرؤية عما أورده البالغيون قبله أمثال ، 1"يكون رديء التشبيه ما قلّ شبهه باملشبه به

                                                             
  .243ص سر الفصاحة، ابن سنان،   1
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ت (العسكري) ه384ت (والرماينوأيب هالل  ،)ه276ت( ، وقدامة)ه255ت(اجلاحظ
  .1وغريهم )ه456ت ( رشيق، وابن )ه395

ومثل هذا التفسري هلذا األسلوب غري املباشر يف التعبري يتقاطع مع الطرحني الداليل والتداويل 
جعل األسلوب منوطا بقضايا االختيار وحسن املقابلة وبناء التناظر ال على أساس احلديثني يف 

يستخدم "التطابق التام وال على أساس التناظر بل على أساس متثيل طرف بآخر يف صفة أو أكثر إذ 
املتكلم أسلوب التشبيه إلجناز فعل غري مباشر بعد أن يقوم برصد السمات الداللية لكل مفردة يف 

عالقة اط مجيع السمات، ويعود ذلك إىل الذهين، ومقابلة كل واحدة باألخرى، وإسق معجمه
ة واملماثلة  أصل وفرع، ولضبط العالقة بينهما حيلل األصل : تفرتض أن يكون هناك شيئاناليت املشا

أن إىل مكوناته أو مقوماته أو صفاته الذاتية والعرضية فيختار بعضا منها إلسقاطه على الفرع، على 
م يف  ... ما يسقط جيب أن يكون جامعا متفقا عليه بأنه وصف منضبط وهذا ما يقوم به املتكّل

كفاءته التداولية بعملية ذهنية سريعة جدا، إذ يستحضر مسات املشبه أوال، مث خيتار السمة اإلضافية 
ا يف سياق معني   .2"اليت متيز 

جمع املشبه فت ،تتحكم بصحة يف املعىنهي ما يف وجه الشبه احلاصلة قة ذلك فاملفار وعلى 
  والضدواملشبه به يف صورة مشرتكة ترتواح بني التقابل 

ا يف حتقيق االقتصاد اللغوي  مث أشار إىل حروف التشبيه كالكاف وكل ما جيري جمراها، وفائد
  .3"وقد يكون بغري حرف على ظاهر املعىن ويستحسن ملا يف ذلك من اإلجياز: "حني احلذف يقول

لقد قامت بنية التشبيه عند اخلفاجي على حضور عدة حماور كما وضح ذلك ألجل حتقيق 
ومال إىل أن احلسن .. وتكونت لديه من خالل سياقات قرآنية أو شعرية.. أغراض كاإلجياز أو املبالغة

ح الغائب اخلفي الذي ال يعتاد بالظاهر احملسوس املعتاد، فيكون حسن هذا ألجل إيضا أن ميثل "فيه 

                                                             
باملنصورة  كلية اللغة العربية  ،قسم البالغة والنقدينظر، عبد املنعم السيد الشحات رزق، املسائل البالغية بني ميثم البحراين وابن سنان اخلفاجي،   1  

  . 155ص  م،2000الدراسات العليا، جامعة األزهر، 
   .149، صيف العربية املعاصرة دراسة داللية ومعجم سياقي األفعال اإلجنازية: علي حممود حجي الصراف  2
  .    243ص سر الفصاحة، ابن سنان،   3 
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املعىن وبيان املراد أو ميثل الشيء مبا هو أعظم، أو أحسن، أو أبلغ منه، فيكون حسن ذلك ألجل 
  .1"الغلو واملبالغة

فبؤرة التشبيه عند اخلفاجي تتجلى يف أمهية وجه الشبه بني الطرفني بعّدها املركز يف متثيل التصور 
إخراج ما ال تقع عليه : بني أحد أمرين الذهين عند املتلقي لذلك نراه جيعل التشبيه يف حسنه جيمع

  .احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة
  :التشبيه عند اخلفاجي) أقسام(مظاهر - 2
  : ألجل اإليضاح بالظاهر المحسوس المعتاد-الذي ال يعتاد -تمثيل الغائب الخفي-1

اخلفاجي قوله  وتكمن غاية هذا الوجه من التشبيه يف إيضاح املعىن وبيان املراد، ومن أمثلته عند
: تعاىل                               

              ]ففي اآلية تشبيه مرسل يشمل تشبيه ]  18 :سورة إبراھیم
م"وهو  -ا ال تقع عليه احلاسةم –الغائب اخلفي  مبا تقع عليه احلاسة، " عمل الكفار واعتقادا

فقد "كأنه ماء   -أي ما يشاهد نصف النهار من اشتداد احلر –" السراب"واملعروف املعتاد وهو 
حيبه الرائي ماء، لكان أبلغ، وأبلغ : أخرج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة ، ولو قيل

وتعلق قلب به، مث بعد هذه اخليبة حصل على  لفظ القرآن؛ ألن الظمآن أشد حرصا عليهمنه 
احلساب الذي يصريه إىل عذاب األبد يف النار، وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه 

ن مع ذلك حسن النّظم وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة، وصحة الداللة   .2"وأبلغه، فكيف إذا تضمّ
ة احتوت التشبيه دومنا حاجة إىل إمعان الفكر أو إجهاد النفس يف فهمه، بل هي متثيل فالصور 

  .البنيتني الرتكيبية والداللية مقاربة لطيفة يفيعمل على تقوية املعىن يف نفس املتلقي مبا تنطوي عليه من 
بني براعة اع والوهم واخليبة وهي صور مجعت الكذب واخلدومقصود اآلية حييل إىل الداللة على 

، عالقتها ببعضفقد قدمت املفردات يف  سلويب البليغ يف تركيب املعىن،التصوير، وجودة التعبري األ
، )عالقات تركيبية داخلية(تركيبية داللةالصورة التشبيهية، مبا حتمله من  فيما بينها هذه واتساقها

                                                             
  .243، ص سر الفصاحةابن سنان،   1
د اخلامس، ص ، )د، ت(ار ابن كثري للطباعة للنشر، دمشق، دحمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه،  2 ّل   .268، 285ا
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عالقات (يف السياق العام يف البنية القرآنية مع أطراف احلوار تضاف إىل تفاعل هذه املفردات
  .بعدا داللياصورة حتمل ، لتنتج )حوارية

  :بالظاهر احملسوس املعتاد ألجل املبالغة -الذي ال يعتاد–متثيل الغائب اخلفي - 2
غرض هذا الوجه من التشبيه املبالغة يف املعىن وإظهار الداللة من خالل مقابلة صورة بصورة   

  :ى ذلك شواهد كثرية منها قوله تعاىلمكتملة األبعاد، ويضرب اخلفاجي عل        

          ]فقد شبه اهللا يف سياق اآلية السفن اجلارية يف البحر باجلبال ، ]24: سورة الرحمن
قد "، ذلك أنه الراسية الشاخمة، واجلامع بينهما هو العظمة، فهو تشبيه مؤكد حذف منه وجه الشبه

أخرج ما ال قوة له يف الصفة إىل ما له قوة، وقد اجتمعا يف العظم إال أن اجلبال أعظم، ويف ذلك 
ا،  العربة من جهة القدرة فيما سّخر اهللا من الفلك اجلارية مع عظمها، وما يف ذلك من االنتفاع 

  .1"وقطع األقطار البعيدة فيها

ه يف اآلية مبا حتويه من متثيل نسقي منظم ينم على النظم نان على قيمة التشبيوقف ابن سلقد 
لكن لفظة ) كالفلك أو السفن(د ألفاظ بديلة املناسب لداللة املبالغة والتعظيم، إذ كان ميكن إيرا

اليم أو (يقل  لمف) البحر(درة، وهو األمر مع لفظة نبهار والقاجلوار جاءت لتثبت الداللة على اال
دل مباشرة على املعىن وهو يقصد السهولة والدقة يف النقل والتصوير، وهذا لي) العباب أو الباحة

بداع واالختيار املناسب لكل جزئية من جزئيات التشبيه، حافل أبدا بالقوة والفن واإل"ين النسق القرآ
ائع باإلضافة إىل أن صور هذا التشبيه الرائعة منتزعة من احلقائق املسايرة لنظام الكون، واملوافقة لطب

ها صور مما يقع  ا كّل ور ام، فهي صعليه البصر، أو يدركها الفكر بال غموض وال إالناس، كما أ
  .2"مشلت مظاهر هذا الكون بأسره

ا اآليات  استغىن اخلفاجي يف بداية باب التشبيه عن حضور الشواهد الشعرية لتحتل مكا
ا، ولع  تدالالا مبا حتويه من أغراض و على بيال حرصه القرآنية يف التمثيل على األوجه اليت أراد بيا

                                                             
م، 1993، 1دار اجليل، بريوت، ط عبد العاطي غريب علي عالم، البالغة العربية بني الناقدين اخلالدين عبد القاهر اجلرجاين وابن سنان اخلفاجي،   1
  .161ص
م، ص 1995، 1لقرآن الكرمي، الشركة املصرية العاملية للنشر، دار بونار للطباعة والنّشر، القاهرة، طصالح الدين عند التواب، الصورة األدبية يف ا  2

51.  
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ه  ،األسلوب القرآين يف صورة مستجدة، تزيده قدرا ونبال، وتوجب له فضال، "من  يعود ملا يضمّ
وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حىت تراها مكررة يف مواضع، وهلا يف كل واحدة 

   .1"وقة وخالبة موموقةمن تلك املواضع شأن منفرد، وفضيلة مرم
مث يردف على ذلك جبملة من الشواهد الشعرية اليت ترتواح بني ذكر األداة وتكرارها يف القصيدة 

، وبني تتابع الشعراء يف بناء القصائد اعتمادا على يف سياق إقامة التحوالت داخل النص وبني حذفها
األساليب التعبريية عن الرباعة اليت حتضر  ما قيل قبال منهم لتتقابل الصور اللفظية واملعنوية وتكشف

ناء على ذلك تكون درجات يف بيت دون آخر وعن الصورة اليت يبدع فيها هذا عن ذاك، وب
  .الفصاحة

 ياق ذكره اخلفاجي يف بداية حديثه عن بالغة حذف األداة يف التشبيه، جندوبالعودة إىل س
أمهية اللغة الشعرية اليت تستغين عن كإشارة إىل   ، وعرض أمثلة عنهإشارة ضمنية إىل التشبيه البليغ

ا يف التعبري واإلجياز واحلذف، كون ذلك  ،حاجتها لألداة ينهض برهانا على مقدرة "لتعرب عن طاقا
فسي لدى املتلقي بنقله يضاف إىل ذلك ما يبثه من إعجاب ن ،2"الشاعر اإلبداعية وفطنته العقلية
األلفاظ والعبارات يف املعجم اللغوي إىل واقع اإلجياز واالختزال يف من عامل املقابلة احلقيقية بني 

  .الصياغة والتشكيل الداليل وتفعيل ذلك يف حركة النص وإنتاجيته
وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل عدم تفرقة اخلفاجي بني مصطلحي التشبيه والتمثيل وهو ما 

املتأخرون وما استنتجه احملدثون من ضرورة ورد يف أغلب كتب البالغة قبله، على عكس ما طرحه 
  .التفرقة بينهما

تنأى باملعىن من املباشر إىل غري  التشبيه ضمن القضايا اليت الدرس اللساين احلديث يصنفو 
حلاجة يف نفس املتكلم ووفق السياق املعطى، ولذلك جيعلون يف أسلوبه خرقا لقاعدة الكيف  املباشر

 ،العميقة بطريقة غري مباشرة البنية ىلإالنصي يتجاوز البنية السطحية ال اليت تنص على أن االستعم
يتم فيها كتم العالقة  ،داللةا للمن اإلبداع وخرقدواجية تبدو فيها املقابلة ضربا ليقدم يف النص نظرة از 

                                                             
  .59، ص صالح الدين عند التواب، الصورة األدبية يف القرآن الكرمي  1
  .151مسري أبو محدان، اإلبالغية يف البالغة العربية، ص   2
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بصورة إضمارية تسيطر على العبارة وكيفية أدائها، وعليه تتأسس البنية احلوارية على الكيف دون 
  .1كمال

لى مبدأ احملادثة بني اخلفاجي تسعى إىل احملافظة عابن سنان إن مبادئ الفصاحة اليت يطرحها 
ظيم أو راض معينة كاملدح أو الذم أو التعوفق سياقات تعبريية ألداء أغ ،لية التواصليةأطراف العم

   .السخرية
  :التشبيه والتمثيل عند الخفاجي-3

أين اكتملت الرؤية لكثري من القضايا  ومن تاله س اجلرجايندر  معمل تستقر مباحث البالغة إال 
على اعتباره  "سر الفصاحة" كتابيف  لى ما يثبته منها باب التشبيه التمثيلي الذي ال نكاد نقع ع

 ، كلّ منهماابتاخلفاجي كونه يفرده يف موضعني من الكابن سنان للتشبيه عند  اتابعمصطلحا 
   :)التمثيل(جي وتقييده هلا مبصطلح ة لفهم اخلفاخيتص بدالالت خاص

فأن يزيد يف الكالم : وأما االستدالل بالتمثيل: "يف باب صحة املعاين يف قولهأورده ف األولما أ
  .2"معىن يدل على صحته بذكر مثال له

التشبيه (وليس من فروق تذكر يف وصف اخلفاجي وغريه من البالغيني يف هذا النّوع من التشبيه 
ّ الذي دفع ابن سنان إىل وضع عد) التمثيلي هو وقوفه على ا اصطالحه عليه بلفظ االستدالل، ولعل

الداللة التعددية يف بنية هذا التشبيه دون غريه، فهو تشبيه ينهض على محل لفظ على آخر على 
ة احلاصلة بني أطرافه   :، ومن أمثلته قول الشاعرأساس املشا

  .العذب يهجر لإلفراط يف اخلَصرِ وَ *** م كُ رتُ ُز  اِن حَس اإلِ  نَ  مِ رُمت َص اختَ  وْ لَ 
فدّل على أّن الزيادة فيما يطلب رمبا كانت سببا لالمتناع منه، بتمثيل ذلك باملاء الذي : "يقول

، فاستشهد ابن سنان على هذا التشبيه مبا 3"ال يشرب لفرط برده، وإن كان الربد فيه مطلوبا حممودا

                                                             
   .68م، ص 2008املغرب، اهج ومناذج ، شركة الطباعة مكناس، من"داخالت لسانية م بنعيسى أزاييط ،  1
   .266ص سر الفصاحة، ابن سنان،   2
   .هاملصدر نفسه، املوضع نفس  3
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وأورد على ذلك أمثلة كثرية فيها ما يصنف  .عن اإلغماض فيهيوضحه ويربز مجالية التعبري والبعد 
  .ضمن هذا النوع وفيها ما خيرج عنه

ن خمتار حس: اب التشبيه بتقسيمه إىل نوعنيوما جيب أن يقال أن ابن سنان اكتفى يف ب
از، واكتفى باإلشارة إىل ع ة احلاصلة يف ورديء قبيح، وقد أخرجه من دائرة ا  واهدالش القات املشا

، وقد أورد لكل نوع مثاله على حدة، دون أن يشري المسه، وألن البحث يف مجعها اليت ساقها
  .وتصنيفها خيرج الدراسة عن أهدافها، فنحن نتجنّب ذلك ونكتفي مبا ّمتت اإلشارة له

  :عند ابن سنان اخلفاجي) االستعارة التمثيلة(  التمثيل التركيبيوأما الثاني ف
، داّال فيه على مشريا يف باب نعوت الفصاحة والبالغة اخلفاجي أورده الذي الثاينوهو النوع 

فه  )التمثيل(   أن يراد معىن فيوضح بألفاظ تدل على معىن آخر وذلك املعىن " :بقولهوعرّ
ثيل املعىن يوضحه مثال للمعىن املقصود، وسبب حسن هذا مع ما يكون فيه من اإلجياز أن مت

دة، وهذه فائدة التمثيل يف مجيع العلوم، ألن املثال البد من أن يكون أظهر واملشاه سوخيرجه إىل احل
أو  "االستعارة التمثيلية"إىل ذا املفهوم  ويشري قوله، 1"من املمثل، فالغرض بإيراده إيضاح املعىن وبيانه

از املركب" : معىن قولهكيب وهذا ما ينتج عنه صويري داخل الّرت وهي استعارة تعتمد التكثيف التّ  "ا
 سثيل املعىن يوضحه وخيرجه إىل احلوسبب حسن هذا مع ما يكون فيه من اإلجياز أن مت"

د به"واملشاهدة از إىل م ، نظرا ملا تفرّ ن تعبري صياغي مشحون دالليا، ويهدف مثل هذا النوع من ا
ازي، فالتمثيل  نتزع من متعّدد، وهو وجه م"حتقيق الوضع النوعي التّعددي يف الرتكيب ال اإلفراد ا

جماز ينتقل فيه من حالة ألخرى على وجه املبالغة بإدخال جنس األوىل والثانية مث يستعمل لفظ الثانية 
ا اخلفاجي قول  األساليب، ومن 2"يف األوىل، وهذا الصنيع هو الذي جنده يف االستعارة اليت استدّل 

  :الشاعر
َ  ىنَ  ميُ ِيف  ُك  تَ ملَ أَ  ْ َد ي َ ِين لْ عَ  َجتْ َال فَ ***   ِين تَ لْ عَ َج  َك ي َ ا ِيف دَه ع ب ِ  مشِ   اكَ ال

                                                             
   .231، ص سر الفصاحةابن سنان،  1

   .190، ص -أمحد بن حممد بن يعقوب الوالّيل–عبد اجلليل ناظم، البالغة والسلطة يف املغرب   2
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با فال تبعدين، فعدل يف العبارة : فأراد: "يقول اخلفاجي إين كنت عندك مقّدما فال تؤخرين، ومقرّ
، وحتضر 1"عن ذلك إىل أين كنت يف ميينك، فال جتعلين يف مشالك، ألن هذا املثال أظهر إىل احلّس 

نا  فاجي لتتالقى مع مفهوم االستعارة الرتكيبية أو التمثيليةعناصر هذا الذي أشار إليه اخل ّ   .كما بي
: يف األمثلة النثرية اليت ساقها ابن سنان لالستدالل على التمثيل فقال - أيضا–ما نلحظه  وهذا

إىل مروان بن حممد قد بلغه توقفه  -ملا بويع –ومن أمثلة ذلك يف النثر ما كتب به الوليد بن يزيد "
هما فإّين أراك تقّدم رجال وتؤّخر أخرىأما بعد : له عن البيعة ّ ، فإذا أتاك كتايب هذا فاعتمد على أي

  .2"شئت والّسالم
  :3على عّدة مستويات من الزاوية االستداللية نشري هلا كما يلي انالسابق يشتمل الشاهدان

ّ ، والثانية )احلرية/ الرتدد(األوىل عقلية : احتواء اخلطاب على صورتني - 1 تقّدم، ( ةحّسي
 .) تؤخر

اجلامع بينهما ما يقبل من الصورة الرتكيبية اليت هي كون كل منهما له مطلق اإلقدام  - 2
 .نبعاث ألمر يف اجلملة تارة، واإلحجام احلاصل برتك االنبعاث أخرىباال

قه مبتعّدد، ألنه هيئة اعترب فيها ما جيمع بني الصورتني أمر عقلي ومركّ  - 3 ب باعتبار تعّل
 .م وإحجام مستعقبإقدام متقدّ 

موع - 4 ازية يف ا ، ألفاظ التمثيل يف الرتكيب على أصلها يف اإلفراد، وتستلزم الداللة ا
لذلك صنف اخلفاجي النوع يف باب (فال معىن للفظيت تقّدم أو تؤخر متثيليا إال يف هذا الرتكيب 

 .).الكالم املؤلف يف شروط فصاحته
 ،الكامنة فيهبالغة تعكس القوة اإلجنازية وامل حجاجية اخلطاب وحضور دالليت اإلجياز - 5

فاعتمد (واليت تظهر يف صورة التحريض أو التهديد على اإلقدام يف أفعال اخلطاب املوجه للمتلقي 
 ).على أيهما شئت والّسالم

                                                             
   331ص  سر الفصاحة،ابن سنان،   1
   .232املصدر نفسه، ص  2
   .190، ص -أمحد بن حممد بن يعقوب الوالّيل–ينظر، عبد اجلليل ناظم، البالغة والسلطة يف املغرب  3 
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حضور الّسياق العام كداللة تعمل على توضيح مقاصد اخلطاب، وتكشف األفعال  - 6
إىل مروان بن حممد قد  -ملا بويع –ما كتب به الوليد بن يزيد (... :لهاملضمنة فيه، ويظهر ذلك يف قو 

 .، وهو سبب مسبب لداللة الّرتدد)بلغه توقفه عن البيعة له
الذي حيق يف الرتكيب االستعاري املفردة إىل الرتكيب وهو أمر جائز  هذا التمثيل يتخطىفمثل 

ا جعل حديثه عن االستعارة على موضعني، له التموقع بني املستويني، ولقد أحسن ابن سنان عندم
، فاهتم فيها بداللة األلفاظ )حسن وضع األلفاظ موضعها(أوهلما االستعارة املفردة اليت ضمنها باب 

ازية(وثانيهما االستعارة املرّكبة  نعوت الفصاحة والبالغة يف (اليت صنفها يف باب ) التمثيلية أو ا
 ف الرؤية بينهما، وإنه من اإلجحاف جعل التمثيل وصفا تشبيهياالختال وهذا راجع ،)الكالم املؤلف
  .واضح -كما بّني –بينهما والفرق  عند ابن سنان

 ال التشبيه" التصرحيية"ما اصطلح عليه باالستعارة عند اخلفاجي ضمن وميكن إدراج هذا النوع 
هه نه تشبيه طُ فالتمثيل عنده ليس تشبيها مرّكبا كما عند اجلرجاين ومن جاء بعده، ولك" ّ وي مشب

ه به، أي استعارة تصرحيية  ّ احلقيقة أنه متثيل جييء على هيئة االستعارة يتم فيه ، و 1..."واكتفى باملشب
م رجال وتؤخر تقد(املقصود من قوله  إذ األصلية، كما هو واضح يف املثال السابق الصورة عنالنقل 
، مث اختصر ترددك كمن يقّدم رجال ويؤخر أخرى أراك يف" :لداللة على صفة الّرتدد والتقديرا) أخرى

  .2"الكالم، وجعل كأنه يقّدم الرجل ويؤخرها على احلقيقة، وهذه استعارة متثيلية تصرحيية
ل يف دا كيفية إسهام املقام يف الكشف عن داللة احلقيقة  فاملتأمّ ّ ، )املعىن(البنية الرتكيبية يدرك جي

ية النص، وبديهي أن املقام قد يثبت أن الكالم حقيقة وليس بعد التشكيل االستعاري احلاضر يف بن
قها باللفظ وحده، بل إن األوصاف املقامية لالستعارة لعداستعارة، حتضر فيها  حضور الرتكيب م تعّل

                                                             
ا، ص  1    .442حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا

   .171، 170اين وابن سنان اخلفاجي، ص عبد العاطي غريب عالّم، البالغة بني الناقدين اخلالدين عبد القاهر اجلرج  2
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ه واألداة جيعلها استعارة تصرحيية يف عرف اخلفاجي، وهو األمر الذي أكد عليه اجلرجاين  ّ وغياب املشب
  .1والسكاكي بعده

هذا الصنف وما جتدر اإلشارة إليه أن نظرة العلماء هلذا الفن قد اختلطت فمنهم من عّد 
ا تشبيهياالبالغي  كناية يدخل فيها وصف املثل   جعلهومنهم من  ،ومنهم من عّده استعارة ،فنّ

ة يف بنائه ا وطبيعته، لكن األقرب يرتاوح يف صورة االستعارة الرتكيبية اليت تستدعي عالقة املشا
يف طريقة إثبات الداللة وتقريرها كما هو حاصل يف  مي الذي يستويف العالقات السياقايةالرتكييب النظ

املثال السابق أين جتري مقارنة الصورة التمثيلية باحلقيقة لتبيان مواطن اجلمال وامليزات الداللية وهو ما 
ريجع أسباب الكثافة الداللية ف، 2"جزهفعّرب عن مراده مبثال أوضحه وأو : "يؤّكد عليه اخلفاجي يف قوله

اليت  ن قوة التمثيل يف البنية الباطنية املضمرةالظاهرة يف السياق إىل جتاوز املتكلم للبنية اللفظية لتكم
ذلك ارتباط وثيق حبسن الفصاحة حتضر يف املثال أظهر وأوضح وأبلغ وأبني من املمثل، ولكل 

  .بالغةوال
شرط يل يف نظر اخلفاجي وصف من أوصاف البالغة والفصاحة بأن التمث القول وعليه ميكن

تعبري " فهي) االستعارة التمثيلية(يندرج ضمن ما يسمى اليوم بـ، لوضوح واملبالغة واإلجيازتوفره على ا
إحيائي ميتلك طاقة كبرية على إعطاء صور داللية قوية ومؤكدة وفسيحة، بأقل املفردات، مما يؤدي إىل 

الذي جند له حضورا بارزا يف املبدأ  ، هذا 3"تصاد اللغوي يف عملية التخاطبحتقيق مبدأ االق
وسبب هذا مع ": 4ول يف فصاحة االستعارة التمثيلية وبالغتهاحتليالت ابن سنان اخلفاجي بالغيا، يق

ه "، "مبثال أوضحه وأوجزه - كما يقول ابن سنان- فعّرب عن مراده"، "ما يكون فيه من اإلجياز وهذا كّل
  ..".ا حسن ملا فيه من اإليضاح واإلجيازإمن

                                                             
، 69، 68، وينظر، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 97، 96ينظر، حممد الوّيل، الصورة الشعرية يف اخلطاب النقدي والبالغي، ص   1

   .484وينظر، السكاكي، مفتاح العلوم، ص 
   .336، 335الثنائيات املتغايرة، ، وينظر، دخلوش جار اهللا، 232ص سر الفصاحة، ابن سنان،   2
   .337دخلوش جار اهللا جسني دزه يب، الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين، ص  3
مر ، ويرجئ بعض الباحثني الفضل البن سنان واجلرجاين يف حسن التمهيد هلذا النمط التشبيهي وحتليله، األ232، 231ينظر، ابن سنان، ص   4

   .173الذي أهلم البالغيني بعدهم بأمهيته وبالغته، ينظر، عبد العاطي غريب عالم، البالغة بني الناقدين اخلالدين، ص 
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  :تساع عند الخفاجيالمجاز وداللة اال: ثانيا
از من أكثر القضايا تناوال يف كتاب سر الصاحة، حيث حاول فيها ابن سنان  تعّد مسائل ا

قضايا حتديد أبعاد الفصاحة ومقاييسها فيها،حىت حنكم عليها باجلودة أو عدمها، فعرص لنا هذه 
ا التعبريية اليت خترج فيها وتتسع عن حدود النص إىل معان أخرى  خيرج فيها  از وتطرق لدالال ا

إىل دالالت أخرى يفرضها السياق جتانب فيها صيغها احلقيقة والبيان،  همن مقتضى ظاهر الكالم 
باب  د احلذف منويشري إىل إمكانية تنوع األساليب اليت ينتهجها املخاطب ألجل ذلك، كأن يتعمّ 

: ذلك كاحلاصل يف قوله تعاىلاز إىل مثل جياإلشارة يف باب اإل تالتوسعة يف املعىن، وقد سبق

            ]قه حني و وهو شاهد أعاد اخلفاجي س] 82: سورة یوسف

از الذي ي ق باملوضع وعملية اإلساحلديث عن ا از يف رأيه هنا شاذ وال يقاس ستلزم التعّل ناد؛ ألن ا
  .عليه

از تعلقإىل ونعين بذلك اجتاه اخلفاجي  ، وإن كان ذلك مستوىف يف فكر بقضية اإلسناد ا
فإن الرؤية عند كليهما اتفقت برفض القياس على أساس التوسع احلاصل  ،واجلرجاين بعده ،اخلفاجي

 يف أشعار العرب ومقابلة اللفظ باللفظ، اف حمذوفالسطحية كتقدير عنصر مضعلى مستوى البنية 

نموذج االستعارة التمثیلیة                                                         
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                           

                                                                                                                 
تغییر مسار الخطاب                                                                                                        

تأویل                                        
 

ليدال                                         
 

                                                                                      
 
 

  داللة معنویة
 

 تقدم رجال وتؤخر أخرى
 إیعاز بفھم التردد 

  عقلیة/ داللة معنویة
 تردد وحیرة في البیعة

 

تحّول الداللة 
 حسییة إلىالمعنویة 

  داللة الّتھدید      
                               

فاعتمد على أّیھما شئت 
والّسالم                    

إىل مروان بن حممد قد بلغه توقفه عن  -ملا بويع–ما كتب به الوليد بن يزيد : "السياق العام للخطاب التمثيلي
ّهما  أراك تقّدم رجال وتؤخر أخرى، أما بعد فإين أراك تقدم فإين: البيعة له فإذا أتاك كتايب هذا فاعتمد على أي

"  ..شئت والّسالم  

 سیاق التخاطب ومقامھ
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ألن مقابلة اللفظ باللفظ على ما أراده جماز، : "، يقول اخلفاجيأعاله باستثناء احلاصل يف قوله تعاىل
از ال يقاس عليه، وليس حيسن بنا أن نقابل اللفظ باللفظ يف كل موضع من الكالم قياسا على  وا

  مقابلة اللفظ باللفظ يف 

 :له تعاىلقو               ]منا أن حنذف  وزكما ال جي، ]40: سورة الشورى

واملراد أهل ". واسأل القرية اليت كنا فيها: "املضاف ونقيم املضاف إليه مقامه أبدا اتباعا لقوله عز امسه
  .1"القرية حىت نقول ضربت زيدا ونريد غالم زيد

از املرسل دون التصريح بلفظها -يف موضع آخر –ابن سنان  ويذكر وقد : "، يقولفكرة ا

 : قال اهللا عزّ وجلّ . حتمل العرب اللفظ على اللفظ فيما ال يستوي معناه         

      ]ا جمازاة ف، ]40: سورة الشورى ّ السيئة الثانية ليست بسيئة أل :  ا قالولكنه مل    

      ّفظ على اللفظ وكذلكفحمل الل:                   ] سورة

إمنا محل اللفظ على اللفظ فخرج االنتقام بلفظ الذنب، ألن اهللا عزّ وجلّ ال ميكر، ] 54: آل عمران
  وكذلك          ]ا قال ]21:سورة آل عمران ّ وبّشر هؤالء : لبّشر هؤالء باجلنة قا: مل

  .2"بالعذاب، والبشارة إمنا تكون يف اخلري ال يف الشر
                                                             

   .145ابن سنان،سر الفصاحة، ص  1
) مشاكلة لفظية(للفظ عتماد املقابلة يف االستعارة ومحل اللفظ على ااآلمدي من ا ارتضاه ، وقد رفض اخلفاجي ما153ابن سنان،سر الفصاحة، ص  2

  :فيها خاصة يف بيت متام
  .ال تسقين ماء املالم فإنين   صّب قد استعذبت ماء بكائي

  .أأن تومهت من خرقاء منزلة   ماء الصبابة من عينيك مسجوم           :بناء على محل اللفظ من أبيات أخرى حنو قوهلم
زوى هجت للعني عربة     فماء اهلوى يرفّض أو يرتتق                                                        :وقوهلم   .أدار ُحبُ

ليس يف قول أيب متام : وقال أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي: "فلم ير عيبا من محل بيته على بيت من تلك األبيات، فذكرابن سنان قائال يف ذلك
ا أراد أن يقو  ّ ل قد استعذبت ماء بكائي جعل للمالم ماء يقابل ماء مباء وإن مل يكن للمالم ماء على احلقيقة ال تسقين ماء املالم بعيب عندي ألنه مل

ئة، وكذلك] 40: الشورى" [وجزاء سيئة سيئة مثلها: "فإن اهللا عزّ وجلّ يقول ّ  : ومعلوم أن الثانية ليست بسيئة وإمنا هي جزاء السي     

                ]والفعل الثاين ليس بسخرية، ومثل هذا يف الشعر والكالم كثري ومستعمل،  ]38: هود

ة، أو سقيته منه أمر من العلقم، وكان املالم مما يستعمل فيه التجرع : فلما كان يف جمرى العادة أن يقول القائل أغلظت لفالن القول وجرعته منه كأسا مرّ
  .ى االستعارة وهذا كثري موجودجعل له ماء عل
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 )اسأل(حذف املضاف نوعا من املفارقة الداللية بني كلمة خلق   اآلية توسع يف املعىن حيثيف
ال للخيال والتأويل الداليل، ويرى حممد عبابنة  مما فسح )القرية(وكلمة  هذا النوع من الرتاكيب أن ا

عل األشياء خترج عن جيلغويا يف داللة األلفاظ حبيث زة حيدث مفارقة داللية، ومتفصال اللغوية املتمي
  .1حدود الواقع املادي مما يستفز الذهن وحيرك اخليال لتمثل املعىن اجلديد

ازي يف اآلية متوقفة على واحلقيقة أن فكرة  ألول كون احمور الرتكيب دون االستبدال  االتساع ا
الوارد  2معين بتوايل الوحدات واتصاهلا مع بعضها البعض وهو ما يسبب التفاعل فيما بينها كاحلذف

از املرسل أو كما يس على مرأى  البنية تتأسسف، "از باحلذفا" همبعضميه يف اآلية على سبيل ا
يكون االتساع مستلزما و ات املخاطب واستعماالته اخلاصة، الرتكيب اليت تتوقف على خيار  عملية من

وهي تؤدي يف الوقت ذاته وظيفة تواصلية إخبارية ووظيفة جمازية استعمالية تقوم على إجراء له، 
از داال ذا مدلولني األول هو املعىن  احملل، والثاين ) اسأل القرية(احلذف كما هو يف اآلية فيكون ا

از املرسل ، وهو معىن املعىن) اسأل أهل القرية( جمازا ينتقل فيه املتلقي من املعىن إىل "على اعتبار ا
  .كما هي يف اآلية  3"معىن املعىن، من خالل عالقة معينة تتيح هذا االنتقال، وهي عالقة املكان

  
  
  

                                                                                                                                                                                              
جرعته من القول كأسا مرة فلما : وهذا الذي قاله أبو القاسم عن املقابلة قد ذكرناه فال وجه إلعادة الكالم عليه، وأما اعتذاره بأن العادة جارية أن يقال

االستعارة إذا بنيت على استعارة بعدت وإن اعترب فيها  لكنا قدمنا أن(...) استعمل يف املالم التجرع على االستعارة جعل له ماء على االستعارة، 
ص " اد على ما قّدمناهالقرب فما املالم ليس بقريب وإن مل يعترب فيها مل ينحصر، وبىن على كلّ استعارة استعارة وأدى ذلك إىل االستحالة والفس

152-155.  
؛ ،  وينظر، ابن األثري، املثل 185، 184ي يف ضوء علم األسلوب احلديث، ص ينظر، سامي حممد عبابنة، رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغ 1

لد الثاين، ص  ويرى الباحث أن هذه الصورة التشخيصية الرائعة قد قلل من قيمتها الفنية نظرة البالغيني هلا . 79السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ا
واسأل أهل القرية، وهو ما ذهب إليه ابن األثري يف حديثه عن احلذف، ناقال : رتكيب ليصبح كالتايلبعّدها جمازا مرسال، وقّدروا كلمة حمذوفة يف هذا ال

عن أيب احلسن األخفش رأيه بعدم جواز القياس عليه، وقد يكون اخلفاجي نفسه متأثرا برأي األخفش نظرا لكثرة النقل عنه يف كثري  -أي ابن األثري–
ذين البالغيني قد أدركا حقيقة هذا النوع من الرتكيب مبا فيه من مفارقات داللية ومتفصالت لغوية، تتيح التعبري عن من املواضع اللغوية، واملهم أن ه

  . املقاصد وفقا لتفاعالت األطراف التواصلية مع البنية الرتكيبية
   .239ينظر، عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب يف نظرية الوضع واالستعمال العربية، ص   2
. 173م، 2002، 1، دار توبقال للنشر، املغرب، ط -أمحد بن حممد بن يعقوب الوّاليل–عبد اجلليل ناظم، البالغة والسلطة يف املغرب   3  
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ذهب يف ؛ فحسب مقاصد املتكلمكيب ومل يبتعد اخلفاجي عندما ربط هذا االتساع بعناصر الرت 
از ال يقاس عليه وإمنا حيذف : "لتعليل على ذلك إىل القولا العلة يف اجلميع واحدة وهو أن ا

املضاف ويقام املضاف إليه مقامه يف موضع دون موضع، حبسب ما يتفق من فهم املقصود وزوال 
اد يف املعىن وال خلل يف ض فيه فساللبس واإلشكال وكذلك نقابل بعض الكالم ببعض حبيث ال يعر 

از املرسل غري مبين على ، 1"العبارة وهو الكالم الذي اتفق عليه رواد الدرس احلديث حني جعلوا ا
إقامة الكلمة مقام األخرى لعالقة الشبه ألنه ينبين على حذف الكلمة أو حذف ما يستلزم حذفه 

كالسببية يف قوله   2القات فيه على عالقات التالزمفتكون العالقة أفقية يف مدرج الكالم، وتتأسس الع
، وبناء على ذلك فاملعىن "واسأل القرية اليت كنا فيها: "أو حملية يف قوله" وجزاء سيئة سيئة مثلها"

از هنا راجع ملعىن اللفظ غري اللفظ بصورة مباشرة    .احلاصل يف ا
ية الكرمية حبضورها يف السياق القرآين مثل هذا التصور عن ارتباط الصورة الفنية يف اآلو       

ذهب إليه الباحث حممد عبد املطلب من كون األمر هو ما  ،وقصرها عليه دون القياس على غريه
فلو جاء هذا املعىن يف غري التنزيل ال ميكن القطع بوجود "مرتبطا باحلاجات الفنية للمعرب عن الفكرة 

قد خربت وباد أهلها، فأراد أن يقول لصاحبه واعظا  احلذف جلواز أن يكون كالم الرجل مرّ بقرية
                                                                                                 .3"سل القرية عن أهلها: ومذكرا، أو لنفسه متعظا ومعتربا

از املرسل و إذا فإن ابن سنان كان  املستقرة يف مستويات ته قاالعيدرك جيدا داللة ا
ق يف شرحها وأوالها  التخاطب، إالّ  ازية جعله يستثنيه من القضايا اليت تعمّ أن اتساع استدالليته ا

العناية يف درسه، واكتفى فقط باإلشارة إىل حضوره يف البىن النّصية، وهذا ما أّكد عليه كثري من 
  .4الدارسني

  

                                                             
   .146، 145ص سر الفصاحة، ابن سنان،   1
   .239ينظر، عبد الرمحن احلاج صاحل، اخلطاب والتخاطب ص   2
   .313لوبية، ص حممد عبد املطلب، البالغة واألس  3
د الشحات رزق، املسائل البالغية بني 205، 204ينظر، عبد العاطي غريب عالم، البالغة بني الناقدين اخلالدين، ص   4 ّ ، وينظر، عبد املنعم السي

  . 216، 215ميثم البحراين وابن سنان اخلفاجي، ص 
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  :عارة عند الخفاجيالتجاوز الداللي في صور االست: ثالثا
رره من شي بتحتنبه اخلفاجي إىل دور االستعارة بطريقة واعية تثبت متكنه من هذا الباب، وت

تقليد من كانوا قبله، فهو وإن كان متابعا وفيا لقدامة بن جعفر وآرائه وبعض ما أورده الرماين إال أنه 
ل وينقد وخيالفهم يف شرح صور الرتكيب ا الستعاري،   اليت جعلها قسما من ال ينفّك جيادل ويعّل

بإيراد تعريف الرماين مث نقده ، وابتدأ الكالم فيها "حسن وضع األلفاظ موضعها حقيقة أو جمازا"باب 
  .، مبينا فضلها على احلقيقة يف ضبط املعىن

ة مجعتها مع وحدات لغوية  إن أغلب تعريفات االستعارة تنسب إليها احلضور يف عالقة مشا
استخدام الوحدة "ما يدل على ذلك، فاالستعارة هي  ىن من احلقيقي إىل غريه، بوجودنقلت املع

ضعت   يف النص، أو) ملفوظة) (قرينة( هلا، مع ضرورة وجود) أصال(اللغوية خارج حدودها اليت وُ
  .1"متنع من إرادة الداللة الوضعية األصلية ياق تعمل كصمام األمانمن خالل الس) ملحوظة(

ا وء إىل توظويقتضي اللج يف االستعارة حاجات مقامية تتطلبها عملية التواصل على أساس أ
ا أبلغ غإ سي الرتاث تقتضي بيانا ال تنوب منها يف مواضع كثرية، وهي حسب دار ماض للحقيقة وأ

أقوى تأثريا  حتقيق مقاصد بالغية معينة، تكون منابه احلقيقة، فاملتكلم يعدل عن الثانية لألوىل ألجل
ا تشحن بطابع املبالغة يف بنائها هليئة  يف ه(املستمع كو ّ يف نفس املستمع بصورة حتدث لديه ) املشب

  .2إعجابا أو استحسانا أو مبالغة أو تأكيدا
كثافة وهو ما تثبته  يف البالغة العربية، وأمهيته لقد أدرك اخلفاجي قيمة الرتكيب االستعاري 

ا أسلوب ال يرجع االهتمام به إىل ما ، األميف الكتاب التمثيل وضرب الشواهد ر الذي يؤكد على أ
جتاوزت ذلك إىل الرتكيز حيمله اللفظ من معان ضمنية، بل  حيويه من عالقات التماثل والتشابه وما

ا يف املتحرك،  على القيم الفعلية والواقعية اليت حتققها من خالل بث احلياة واحلركة يف اجلماد وسكو
فهي قوام التعابري البيانية املبنية على التشابه "ّسده من مشاعر وأحاسيس ورؤى ا جتعدا عن ذلك م

ا إال نوع من التطابق  وإظهار فكرة ما، ضمن فكرة أخرى أكثر وضوحا وشهرة منها، ال يربطها 
  .3"والتماثل، وهي تقتصر من حيث الشكل على االستعارة فقط

                                                             
   .455عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص  1
   .396ينظر، رشيد حيياوي، التبالغ والتبالغية، ص  2 

   .72، 1984، 1جوزيف ميشال شرمي، دليل الدراسات األسلوبية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،  ط  3
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وله من قضايا حسب وجهة نظره، لكنه آثر يف من عادة ابن سنان إيراد بعض مفاهيم ما يتنا
ومن وضع األلفاظ : "ريف الرماين هلا ويناقشه، يقولحديثه عن فصاحة االستعارة أن يستعيض بتع

هي تعليق العبارة على : موضعها حسن االستعارة، وقد حّدها أبو احلسن علي بن عيسى الرماين فقال
والبّد من أن تكون أوضح من احلقيقة ألجل ...بانةغري ما وضعت يف أصل اللغة على جهة النقل لإل

ا األصل واالستعارة الفرع    .1"التشبيه العارض فيها، ألن احلقيقة لو قامت مقامها كانت أوىل أل
بيه، ويعلق ، كما يتبناه حني التفرقة بني االستعارة والتش بتصرفواحلقيقة أنه يتبىن كالم الرماين 

عمال يف أصل اللغة ويستبعد من  االستعارة خروجا عن االستجاعال  على بعض ما ذهب إليه األول
ما الفرق بني االستعارة والتشبيه ف:" م الرماين كون التشبيه متعلقا حبضور أداته، فريفض ذلك قائالكال

أّن التشبيه على أصله مل رق بينهما ما ذكره أبو احلسن وهو الف: إذا كان األمر على ما ذكرمت ؟ قيل
غّري  ُ عنه يف االستعمال وليس كذلك االستعارة، ألن خمرج االستعارة خمرج ليست العبارة له يف أصل ي

إن التشبيه يف الكالم بأداة التشبيه، وهو يعين كأّن والكاف وما : اللغة على أّن الرماين قال يف كالمه
ألّن التشبيه قد يرد  ،يه واالستعارة بأداة التشبيه فقطجرى جمرامها، وليس يقع الفرق عندي بني التشب

ه من آلة  بغري األلفاظ املوضوعة له، ويكون حسنا خمتارا، وال يعّده أحد يف مجلة االستعارة خللوّ
   .2"التشبيه

  :ومثّل اخلفاجي على ذلك بقول الشاعر   
دِ  َ ا وَعضَّت على العنّاب بِالرب ردً ن نَرِجٍس فََسَقت          وَ َت ُلؤُلؤا مِ ب   وَأسَل

يف الرتكيب ا اخلفاجي على الرماين الذي زعم ضرورة حضور ألفاظ التشبيه  رّد ة فهذه استعار 
ذا  ه استدّل  ازي، مبعىن أّن تشبيه بليغ يستحسن يف الكالم وال تذكر  الشاهد الشعري على وجودا

 تشبيه حمض وليس ]يقصد البيت السابق وبيتا آخر أورده قبله[  وكالمها:" يقول فيه أدوات التشبيه
باستعارة، وإن مل يكن فيهما لفظ من ألفاظ التشبيه، وإمنا الفرق بني االستعارة والتشبيه ما حكيناه 

  .3"أوال

                                                             
للرماين واخلطايب وعبد  يف إعجاز القرآن، وينظر، حممد خلف اهللا أمحد، وحممد زغلول سالم، ثالث رسائل 134ص  سر الفصاحة، ابن سنان، 1

  .86، 85، ص القاهر اجلرجاين
   .134، ص ابن سنان، سر الفصاحة  2
   135، املصدر نفسه  3
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نا نلحظ وإن كانت وجهة نظر اخلفاجي صحيحة  اب يف االستشهاد حيث جمانبته للصو إال أّن
 الستعاراتة من امثال جلمل ، هو يف احلقيقة)تشبيه بليغ( لتشبيه حمذوف األدواتقّدم مثاال على ا

  . 1التصرحيية
، فإنه يعمد حضور طرفيهويف الوقت الذي جتاوز فيه اخلفاجي ذكر أركان التشبيه والتأكيد على 

ا، زيادة على التفرقة بني األسلوبني ممثال لذلك ذكريف االستعارة إىل  : بقوله تعاىل أركا   

      ]رة من اوالبد لالستع: "فيقول يؤّكد على عالقته بالفصاحةو ] 04: سورة مرمي
 .، وهي أركان االستعارة عنده2"وهي مستعار، ومستعار منه، ومستعار له: حقيقة هي أصلها

  :أضرب التركيب االستعاري عند الخفاجي-2
ا، تتقدم شروحات اخلفاجي لالستعارة مجلة من اآليات القرآنية اليت ا   وقد ختارها لالستدالل 
ا تبدي دالالت إحيائية وتأثريية على املتلقي الذي يتفاعل جعلها  أعلى صور اإلبداع والصياغة كو

وفصاحة بيان القرآن يف معها وحياول فهم معانيها وحتليل أبنيتها؛ لذلك نراه مؤكدا على بالغة 
كن دون ظهور جوانب فاالستعارة لو بدت حسبه على معناها احلقيقي ألدت املعىن املراد ل.استعاراته 

  لذلك ،أو اإلجياز ظهور مؤشرات املبالغة والغلو اإلبداع والتفرد أو

                                                             
كما باللؤلؤ املنحدر على وجنتيها وكأنه قطرات الندى،   بالدموع احلسناء أثناء بكائها مشهد شبه فيها الشاعر غين باالستعارات التصرحيية اليت فالبيت 1

ا، فهذا البيت الشعري يعطي ا بعضها على أناملها بأسنا ر املبالغة يف حز رؤية وميلك قوة حجاجية تتجلى يف  "شبه وجنتيها بالورد لشدة امحرارها، وصوّ
ا أما دموع احلبيبة فهي ، وهي دموع أغلى من املطر، ألن هذا األخري ينزل خيوطا حتيي األرض بعد )باعتبار أن املطر رمحة(كون دموع احلبيبة رمحة  مو

اللؤلؤ، النرجس، الورد، (آللئ تضيء حلكة ليل العاشق احلزين، كما يظهر البيت مجال احملبوبة من خالل إيراد الشاعر الستعارات تظهر هذا اجلمال 
م، ص 2010، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط عمر أوكان، اللغة واخلطاب، رؤية ..." وهي استعارات تبلغ درجة عليا يف السلم احلجاجي) العناب، الربد

الكيف يف جتاوزها للمعاين احلقيقة اليت فرضت حدوث اخللط يف بنية النص =، ومن وجهة نظر تداولية فإن هذه االستعارة خرق لقاعدة 212، 211
ازي، وقرينته ) النبت(ال النرجس احلقيقي " العني"، واملراد بالنرجس )احلجر الكرمي(إذ املراد باللؤلؤ الدمع، ال اللؤلؤ احلقيقي "الشعري  بعالقة املعىن ا

يف إطار السياق االستعاري وفضائه املقامي االستلزامي، لذا فحذف املعاين احلقيقية ضرب من االنتهاك لقاعدة ) استمطرت(الدالة على ذلك وهي 
القيمة اجلمالية يف البيت وحصرها على قاعدة الكيف وطبيعة ، لكن قصر 69، ص "مناهج ومناذج"، بنعيسى أزييط، مداخالت لسانية "الكيف

ازي واحلقيقي، فالنص  يفقد نظارته وحسنه "االستعمال التخاطيب أمر يلغي القيمة الداللية احلاضرة فيه والكامنة يف التقابل احلاصل بني االستعمالني ا
فأسبلت دمعا كأنه اللؤلؤ : (حويله إىل تعبري حقيقي خال من التصوير االستعاري، حنووإمكانيته العالية يف الدخول إىل النفس والتأثري يف القلوب بت

ا النرجش حقيقة وغّضت على أطراف أصابع كالعنّاب بثغر كالربد ، وكذلك ال جيد السامع األرحيية واالنتعاش النفسي والفكري لو )بعينه، من عني كأ
، وفرق 332، الثنائيات املتغايرة، ص وش جار اهللاخلد)" يب احلسن، شبيه العناب من أطرافها املخضوبةأمثرت أصابع يده اليت هي كاألغصان لطال: (قيل

  .واضح بني ما يطرحه التعبري البياين األول من قوة وتأكيد تفتقد إليه التعبريات التقريرية األخرى وتعجز عن تأديته
   .135ص سر الفصاحة، ابن سنان،   2
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تعمل على إيضاح املعىن حىت يصري ملموسا مأنوسا لدى "استعارات القرآن صور موحية ف 
  .1"النفس البشرية

األول  عند اخلفاجي فهي على ثالثة أوجه، وحتتل استعارات النص القرآين أما أضرب االستعارة  
  :منها عنده

  : ضرب قريب خمتار- أ
د 2"ما كان بينه وبني ما استعري له تناسب قوي وشبه واضح"وهو عند اخلفاجي   ّ ، وهو مقي

م اليت يريد أداءها؛ ومن شواهده قوله تعاىل   :بأغراض املتكّل             ] سورة

اآلية معتربا لفظ االشتعال مستعارا، والنار مستعار منه، والشيب  فيبّني أركان االستعارة يف، ]04: مريم
استعارة ألن االشتعال للنار (...) وتفسري اجلملة : "يف مقاربة الرتكيب االستعاري مستعار له، مث يقول

اكتسبه من التشبيه، ألن الشيب ملا كان فلما نقل إليه بأن املعىن ملا  ومل يوضع يف أصل اللغة للشيب،
يف ذ يف الرأس ويسعى فيه شيئا فشيئا حىت حييله إىل غري لونه األول، كان مبنزلة النار اليت تشتعل يأخ

املتقدمة فهذا هو نقل العبارة عن احلقيقة يف الوضع للبيان  حاله اخلشب وتسري حىت حتيله إىل غري
لو قامت مقامها   وال بّد من أن تكون أوضح من احلقيقة ألجل التشبيه العارض فيها، ألن احلقيقة

ا األصل و  : امسهالستعارة الفرع، وليس خيفى على املتأمل أن قوله عز اكانت أوىل، أل  

      ]وحقيقة 3"أبلغ من كثري شيب الرأس وهو حقيقة هذا املعىن] 04: سورة مرمي ،
  :4ا يليهذه االستعارة تتضمن عالقات حقيقة عّدة ميكن رصدها فيم

  لهيب النار*  داللة السرعة
  سرعة انتشار الشيب في الرأس*

تعّذر داللة 
  المقاومة

  .صعوبة السيطرة على النار إذا اشتد هليبها ومقاومتها باملاء*
  .صعوبة مقاومة شيب الرأس املتمرد ومقاومته باألصباغ*

ا *  داللة األلم   ).حّسي(األمل الذي حتدثه النار يف احملرتق 

                                                             
   .132صم، 1992، 1الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط اجي، األسلوبية والبيان العريب، حممد عبد املنعم خف  1
   .135ص سر الفصاحة، ابن سنان،  2
   .134املصدر نفسه، ص 3

   .570، 569إعراب القرآن وبيانه، اجلزء الرابع، ص ي الدين الدرويش، ر، حمينظ  4
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  ).معنوي(يب يف املشيب عند تقّدم السن مل الذي حيدثه الشاأل*
  .مصري النار إىل اخلمود*  داللة المصير

  .مصري اإلنسان إىل اهلرم واملوت*
اآلية ما تشري إليه من دالالت حنوية عميقة يف تركيبها االستعاري فخرجت من بالغة ومن   

ا و ازي املذكور، ، إىل الرتكيب ا)شاب شعر الرأس: (احلقيقة بالقول مت فيها مجلة من التحويالت زاد
حيث أسند  )رأسي(إىل اللفظ  )الرأس(االنتقال من لفظ  اعنصر اإلضافة فيه كما أفاد.قوة ووضوحا

زا ومل يضف الرأس اكتفاء "شتعال يف اآلية إىل اال ّ مكان الشعر ومنبته هو الرأس، فأخرج الشيب ممي
؛ فمن مثّ فصحت هذه اجلملة وشهد هلا بالبالغة ، ملا -ليه السالمع-بعلم املخاطب أنه رأس زكريا 

غا  ت داللية متثلت يف االستعارةاشتملت عليه من ليونة داللية بنسخ بعض وظائفها استنادا إىل مسوّ
التبعية اليت وجهت حتليالت النحاة للوظائف النحوية يف هذه اآلية إىل جعلها من باب متييز النسبة 

ام بالتفسري والتمييزىلويل الفاعل من وظيفة الفاعلية إالقائم على حت   .1" وظيفة فك اإل
اب وعلى الرغم من كون اخلفاجي حريصا على بيان دور املفردة يف نظمها وتأليفها وأسب  

إال أنه غفل يف موضع اآلية عن إبانة صور الصياغة الفنية وحضور اختيارها ومفاضلتها مع غريها 
ا الدقيقة مل يزيدوا على ذكر االستعارة، ومل ينسبوا "وربطا مع سياق اآلية فإن البالغيني  ،دالال

واعلم أن (..) .الشرف إال إليها، ومل يروا للمزية موجبا سواها، هكذا ترى األمر على ظاهر كالمهم
  باأللف والالم، وإفادة معىن) الرأس(يف اآلية األوىل شيئا آخر من جنس النظم وهو تعريف 

، فصرّح )واشتعل رأسي: (فة من غري اإلضافة، وهو أحد ما أوجب املزية ولو قيلاإلضا 
  .2"باإلضافة، لذهب بعض احلسن، فاعرفه

                                                             
   .211م، ص 2007، 1يف اجلملة العربية، دار السالم، القاهرة، طخدجية حممد الصايف، نسخ الوظائف النحوية   1
، 66ص ، 2014، )د، ط(لبدائع الفوائد البن قيم اجلوزية، أفريقيا الشرق، املغرب،  -دراسة لغوية وظيفية اين، مجالية حتليل اخلطابعبد النيب مه  2

، وميكن )حمور االختيار أو االستبدال(من بني جمموعة من املفردات األخرى  قد ّمت " اشتعل"فاختيار  ،102نقال عن اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 
  :توضيح ذلك كاآليت

  .هيمن* انتشر* عم *  :امتأل* 
  .اضطرم*اندلع * شّب : *احرتق*
  .مشعل*شعيلة *شعلة * :مشعل*
ل * :شعل* ّ   .تشاعل*أشعل *شع

  :كما تعّرب عن ذلك اجلمل املوالية على التوايل
أس اشتعل الشيب  - أ   .يف الرّ

 .الرأس اشتعل بالشيب   - ب
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أس واشتعل أس شيب اشتعلو                                  شيبا  الرّ   الرّ
  م إ   مضاف إ  م  م إ  م    

  
       إسناد جمازي إضافة حقيقية                                                    سنادإ      

    جمازي  
جمازي                                 ليهإمضاف إليه مسند                                                                              

  
فصاحة ظاهر وعلقة وهلا تأثري يف ال: "فهذه االستعارة من أبلغ االستعارات عند اخلفاجي يقول

ا لو رّدت إىل أصلها ألدت الداللة لكن دون ظهور جوانب اإلبداع والتفرد خاصة يف  1"وكيدة أل
داللة املبالغة، يضاف إىل ذلك حضور عنصر التقابل الذي يفرضه احلضور االستعاري األبلغ من 

ا اللغوية وهذا ما احلقيقة، فالبنية الداللية حاضرة بقوة يف األسلوب البياين االستعاري  يف تشكال
كمقياس ) مبدأ الطاقة اإلحيائية(الدراسات مبصطلح  عند اجلرجاين الحقا واصطلحت عليهظهر 

يف علم الداللة قد أساس يف حتديد الفروق فيها، يضاف إىل ذلك أيضا أن أحدث النظريات 
از    .2ياعتمدت املبدأ ذاته يف الكشف عن الظواهر اللغوية داخل السياق ا

ازي املستقر يف اآلية جعل اخلفاجي إياها أول الشواهد على االستعارة ملا  ولبالغة التعبري ا
يكسب املستوى الداليل غزارة وقوة، واملستوى السطحي "حتويه من معان تقابلية، فهي تعبري موجز 

  .3"اقتصادا وإجيازا يف إنفاق املفردات
ا النص   :ى دالالت ختضع لطبيعة املقامحنصل عل يةوبرط اآلية مع سياقا

  .}داللة الكرب والضعف والوهن{": قال رّب إين وهن العظم مين*
  .}داللة املبالغة يف الوصف{": واشتعل الرأس شيبا" *
  .}داللة الرجاء واألمل{ ": ومل أكن بدعائك رب شقيا" *

                                                                                                                                                                                              
  .الرأس بالشيب اشتعل -ج
 .الشيب يف الرأس اشتعل -د 
   .147، 146الشيب اشتعل يف الرأس، ينظر، عمر أوكان، اللغة واخلطاب، ص  -ه 

   .135ص سر الفصاحة، ابن سنان،  1
   .333، الثنائيات املتغايرة، ص دخلوش جار اهللاينظر،   2 

   . .333ص ، املرجع نفسه  3
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م  االستعارةإّن أسلوب  ا(يف اآلية مرتبط مبراتب كالمية أساسها املتكّل ّ فتتدرّج ) عليه السالم زكري
يا رب، قد (يف بيان عدوله من مرتبة إىل أخرى بطريقة حجاجية استداللية، فيرتك املرتبة األوىل 

  ، )وشاب رأسي(لينتقل إىل التفصيل بعد التقرير يف مرتبة ثانية  ،)وهنت عظام بدين شخت
موع ب وهي أكثر تصرحيا من املرتبة األوىل، فانتقل من البليغ إىل طريقة األبلغ، ومن اجلزء إىل ا

ا الدراسات احلجاجية احلديثةما تطرحه تتالقى مع (استداللية    .1)يف نظريا
يسهم يف  -كما أشرنا–االستعارييف األسلوب عاين اإلحيائية حضور املوبناء على ما تقّدم فإن 

  .تكثيف الداللة وحتقيق الوظيفة الشعرية
ومن الشواهد اليت أوردها اخلفاجي لإلشارة إىل حضور األغراض الداللية يف سياق اآليات 

  :2نذكر
  :داللة التحذير باإلمهال- 1

    :ومثّل هلا بقوله تعاىل                  ] سورة

دّل على أنه عاملهم معاملة القادم يقدم من ألن حقيقته عمدنا لكن قدمنا أبلغ ألنه ي، ]23: الفرقان

                                                             
، 173م، ص 2009، 1ينظر، خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بيت احلكمة، اجلزائر، ط  1

174.   
   .136، 135ص سر الفصاحة، ابن سنان، ينظر،    2

  
  عظمرّب إني وھن ال :السیاق القبلي

.مني  
 
 واشتعل شیب الرأس           وانتشر الشیب في الّرأس كانتشار النار بعد اشتعالھا

  م      م إ                       م       م إ   
  

  )نسخ(مسند حقیقي                                                                       
  إسناد حقیقي                                                                    

  مسند                                                                              إسناد مجازي
  مجازي                                                                              

  .ب شقّیاولم أكن بدعائك ر: السیاق البعدي
 نموذج االستعارة الّتبعیة وداللة الوظیفة الّنحویة                   

فاعلیة المجاز   
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سفر ألنه من أجل إمهاله هلم عاملهم كما يفعل الغائب عنهم إذا قدم فرآهم على خالف ما أمرهم 
  ". به

   :داللة العلو- 2

  :يف قوله تعاىل                 ،]وحقيقة  ]11: سورة احلاقة

  .طغى، عال، واالستعارة أبلغ، ألن طغى عال قاهرا
  :داللة التمرد- 3

 :يف قوله تعاىل            ]عاتية شديدة،  ألن حقيقته]، 06: سورة احلاقة

  .والعتو أبلغ ألنه شدة فيها مترد
  :داللة زيادة البيان- 4

 :تعاىليف قوله                  ]الشيء ألن انسالخ ]37: سورة يس

، واالنسالخ أبلغ الليل يتربأ منه ويزول عنه حاال فعاال، وكذلك انفصال النهار عن عن الشيء هو أن
  .من االنفصال

  :داللة الرتويح عن النفس- 5

 :يف قوله        ]هنا مستعار وحقيقته بدأ  ألن تنفسها]18: سورة التكوير

  .وتنفس وهو أبلغانتشاره 
  :داللة املنع - 6

   :يف قوله                   ]سورة اإلسراء :

وحقيقته ال متنع تلك كل املنع، والستعارة أبلغ ألنه جعل منع النائل مبنزلة غلّ اليّد إىل العنق، ]29
  . وحال املغلول أظهر

  :1ومن أبلغ االستعارات الشعرية اليت ساقها اخلفاجي قول الشاعر
َ  يمُ ِس ا النَ َس رَ  َ َال وَ  مْ يكُ ادِ وَ بـ ُ واَ َح *** ت رَح  ب ُ  مل ِ َد ْج  أَ ِيف  ِن زْ امل   .عُ َض تَ  مْ كُ اث

                                                             
.139ص ابن سنان، سر الفصاحة،   1  
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َ َال وَ  ِ َج  الُ زَ  يـ ُ  ِت بْ النَّ  ُني ن ُ ِض رْ تـ ُ ع ُ لَ َع ***     ه ُ ى قـ ُ الْ  مُ وركُ ب ُ  ةُ اَض رَ ع   .عُ مَ اهل
، ألن املزن حتمل املاء وإذا مهلت وضعته فاستعارة فمن أحسن االستعارات وأليقها: "يقول

ألن اجلنني املستور  –ضع املعروفني من أقرب شيء وأشبهه وكذلك قوله جنني النبت احلمل هلا والو 
مأخوذ من اجلنة، وإذا كان النبت مستورا والغيث يسقيه كان ذلك مبنزلة الرضاع، وكانت هذه 

  .1"االستعارات من أقرب ما يقال وأليقه
ات، فجاءت الصورة وقد اعتمد اخلفاجي يف حتليل البيت على الرصف احلاصل بني املفرد

ات، وميكن توضيح ذلك كاآليت   :2االستعارية قائمة على مبدأ التقابل القائم بني املتشا
  
   
 
 
 
 
 
 

 رتاك املعجمي              االشرتاك الداليلاالش                 
  

  االشرتاك الداليل                االشرتاك املعجمي                
  

  .رسا النسيم بواديكم: *ني متعددة هيفاستعارات البيت
  .حوامل املزن يف أجداثكم تضع*                                  
  .وال يزال جنني النبت ترضعه على قبوركم العراضة اهلمع*                                  

ة على حموري لنا العناصر االستبدالية املنظوم عدنا إىل تأمل البيتني جيدا ظهرت وإذا ما
ة الرابطة وهي  نسيم، البادية، املزن، األجداث، اجلنني، (االختيار والتوزيع لتحقق عالقة املشا

                                                             
.139ص ، املصدر نفسه  1  
ا، ص ينظر، حممد ا     448.2، 447لعمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  مستور عموما   مستور يف البطن   سقي النبات  سقي الطفلمحل النساء   محل املاء    وضع ثقل    وضع املرأة طفل  

 
 

          صفة للطرفني أو العاملني  
 املنقول منه واملنقول إليه      

  احلمل
 

  الرضاع
 

  اجلنني
 

  الوضع
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وكلها صور تشكل صورا أخرى تقف وراءها، وتربز قدرة  ...)احلوامل، الرضاع، القرب، العراضة، اهلمع
  . ح والداللة على الغرضالشاعر على توظيف اإلجياز يف أسلوب استعاري غاية يف السبك والوضو 

  : االستعارة املبنية على استعارة أخرى- 2
ا حتمل مناسبة بني  وهي الضرب الثاين من أضرب الرتكيب االستعاري عند اخلفاجي ومدلوهلا أ

واملستعار منه، واعرتض ابن األثري على هذا النوع الذي خالف فيه اخلفاجي التقسيم الذي املستعار 
، وبعيد مّطرح، فالقريب املختار ما كان يب خمتاروهي على ضربني، قر : "حني قالاقرتحه يف البداية 

وشبه واضح، والبعيد اُلمّطرح إما أن يكون لبعده مما استعري له يف  ينه وبني ما استعري له تناسب قويب
في جل أنه استعارة مبنية على استعارة، فتضعف لذلك، والقسمان معا يشملهما وصصل أو ألاأل
وإذا ذكرت األمثلة بأن القريب من االستعارة من البعيد، وعرف  عد، لكن هذا التفصيل يوضحبالب

لت الوسائط بينهما حبسب النسبة إىل الطرفني  .1"املرضي منها، واملكروه، وتنزّ
ن ضريب االستعارة ضربا بالغيا آخر ميكن    ل يف العبارة أن اخلفاجي قد ضمّ يبدو للمتأمّ

بني ما يقبل من استعارات وما يرّد منها، وهو تضمني ساقه اخلفاجي يف سياق  إدراجه منزلة التوسط
  :2مدي  حني خترجيه لبيت امرئ القيسرّده على اآل
ه       ا متطَّى بُصلِب َّ   وأَردََف أعجازا وناء بكلكلِ  ****       فَقلُت له مل

ازي احلاضرة يف استحسنففي الوقت الذي  يت، خاصة يف وصف الب فيه اآلمدي قوة التعبري ا
ل ذلك وأ... درهة متّدده من آخر إىل وسط، وتثاقل صأحوال الليل وهيئ ّ نزل رفض ابن سنان تقب

د االستعارة : " منزلة التوسط بني احلسن والرديء، يقول البيت ّ وبيت امرئ القيس عندي ليس من جي
يتبع  نية على أوصاف متتاليةبب يف ذلك إىل كون الصورة االستعارية مب، ويعزو الّس 3"وال رديئها

وإمنا قلت ذلك ألّن أبا القاسم قد أفصح بأن امرئ القيس ملا جعل لليل : "الواحد فيها اآلخر، يقول
وسطا وعجزا، استعار له اسم الّصلب وجعله متمطيا من أجل امتداده وذكر الكلكل من أجل 

                                                             
   .135صسر الفصاحة، اين سنان،   1
إن هذه االستعارة غاية يف احلسن واجلودة والصحة، ألنه إمنا قصد وصف : "يقول ابن سنان على لسان اآلمدي يف التعليق على بيت امرئ القيس  2

وهذا عندي منتظم جلميع نعوت : تثاقل صدره للذهاب واالنبعاث وترادف أعجازه وأواخره شيئا فشيئا، قالأحوال الليل الطويل فذكر امتداد وسطه و 
عله الليل الطويل على هيئته، وذلك أشد على من يراعيه ويرتقب تصرمه، فلما جعل له وسطا ميتد وأعجازا رادفة للوسط استعار له اسم الصلب وج

وضه وهذه أقرب االستعارات من متمطيا من أجل امتداده، ألن قوهلم  متطى ومتدد مبنزلة واحدة وصلح أن يستعري للصدر اسم الكلكل من جهة 
  .154البالغة تطور وتاريخ، ص شوقي ضيف،، وينظر، 137ابن سنان، سر الفصاحة، ص " احلقيقة ملالءمة معناها ملعىن ما استعريت له

   .137، ص  ابن سنان، سر الفصاحة  3
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حسن ألجل العجز والوسط،  منهوضه، وكل هذا إمنا حيسن بعضه ألجل بعض، فذكر الّصلب إمنا
موع ذلك، وهذه االستعارة مبنية على غريها فلذلك مل أر أن  والتّمطي ألجل الُصلب، والكلكل 

واحلقيقة أّن استغراق جزء يف ذهن الشاعر ، 1"الستعارات وأجدرها باحلمد والوصفأجعلها من أبلغ ا
 .كاآلمدي واجلرجاين  وبناء جزء عليه غري معيب وهذا ما أّكد عليه جل البالغيني

وينه من شأن االستعارة املرشحة ورّدوا ذلك إىل  *كما رفض الدارسون توجه اخلفاجي يف 
نها "الشكلي بطابع القرب واملناسبة  متسكه وهو متّسك غطى على صاحبه القيمة الفنية اليت تضمّ

، 2"احتفائه باالستعارة يف التحليل األديب وقلةالبيت، وهي قيمة مل تغب عن قدامة رغم ضيق َعطنه 
يف مشكلة االعرتاض على حتليل االستعارة  -بسبب نظرته السطحية - وقع اخلفاجي نفسهلقد أف

منه بورود مثل هذا النوع  قصر نظراملرشحة باالعتماد على ما تناسق يف بيت امرئ القيس، ورمبا على 
ا أكثر ، وقد أّكد البالغيون ع3من االستعارة يف أساليب القرآن الكرمي ازي فيها، كو لى قوة التعبري ا

ل للقارئ حدوث التطابق عمقا ومالءمة للداللة احلاضرة يف النص حىت ّ   .بني املعنيني يف الصورة ُخيي
أنه يعزو كل حسن  ثه عن أسلوب االستعارةعض ما أورده ابن سنان يف سياق حديويتضح يف ب

از إىل درجة  املستقرة على مستوى البنية، تضاف إىل ذلكلغوي لاالقتصاد او  اإلضمار درجة يف ا
فكلما  كان طرفا االستعارة متقاربني يف وجه الشبه كان الرتكيب الوضوح احلاضرة يف بنيته السطحية، 

ر وإعمال الفكر،  ّ به يؤكد  وكأننااالستعاري جيدا وفصيحا، حيث يصل إليه العقل بقليل من التدب
والتّكلف ويلح على ضرورة وضوح املعىن ووصوله للسامع على ضرورة االبتعاد عن التعقيد 

  ).وظيفة إبالغية.(مضبوطا

                                                             
  . 137ص سر الفصاحة، ،ابن سنان  1 
تناسي (از هي اليت تقرتن بداللة مالئمة للقيمة على سطح البناء اخلارجي للنص، وهذه اإلضافة جتعل هذا الصنف االستعاري أكثر قربا من منطقة ا*

  .483، 482، عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص )الداللة الوضعية األصلية
حتقيق حممد عبد املنعم ، نقد الشعر، وينظر. 586لسادس مشروع قراءة، ص محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن ا 2

   .175ص ، )د، ت(، )د، ط(اخلفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
وينظر، عبد القادر عبد اجلليل، . 586، ص لسادس مشروع قراءةمحادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن ا: ينظر  3

وقد أمجع النقاد :"، ويتجه عبد املنعم السيد الشحات رزق الوجهة نفسها يف رّد ذلك على اخلفاجي قائال483األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية ، ص 
ردة، وابتناء استعارة على أخرى، قد يكون منه سياقها ـ أكثر جودة وح ن  على أن االستعارة املرشحة ـ يفوالبالغيو  ا ، وأبلغ من نظريتيها املطلقة وا سنً

، ولو كان ما قاله ابن سنان صحيحًا ، لكانت بعض استعارات القرآن بعيدة مطرحة  ترشيح لكل منهما على رأى من يقول أن الرتشيح قد يكون جمازًا
ا   .201 وابن سنان اخلفاجي، ص املسائل البالغية بني ميثم البحراين.."أو وسًط
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عملية التواصلية بني فاملالحظ أن ابن سنان يركز يف الرتكيب االستعاري على ضرورة جناعة ال
، ويشرتط لذلك ضرورة تقارب أوجه الشبه بني طرفيها، وإال عّدها من البعيد املّطرح املتكلم والسامع

علها يف منزلة وسط بني اجليد والرّديء يف حني يركز على ما أمساه بالرتكيب االستعاري القريب أو جي
  .املختار

وإن كانت غاية اخلفاجي حممودة يف منهجيتها إال أنه مل يسلم من النقد خاصة على يد ابن 
وإن   )ت( والقاضي اجلرجاين )ت( وأيب بكر الصويل )ت( األثري الذي عاب عليه رّده على اآلمدي

از املرسلكان كالمه ال خيلو من الصحة يف بيان الفرق بني    .  1أساليب االستعارة وا
غايته األساس كانت  طربة يف كثري من املواضع إّال أنوعليه فإن آراء اخلفاجي وإن بدت مض

رة رت فك، فسيط)وإن كان فيها مبالغة شديدة منه(توضيح املعىن للمتلقي حىت ال يلتبس عليه األمر 
ودرسه ملوضوعات البالغة، بوجه عام، وموضوع االستعارة بوجه "الوضوح على مقاييسه ومتثيالته 

خاص، يتسم بالتنسيق والتبويب واإلحكام يف سرد مسائله، ويدل ذلك على اجلهد املبذول يف املعرفة 
م من أمثال  " اآلمدي"و" الرماين"و" اجلاحظ"و"القاضي اجلرجاين"التامة للدروس البالغية ملن تأثر 

، ويؤكد اخلفاجي يف السياق ذاته على أن غايته هي حاجته 2"وإن كان ينفي عن نفسه صفة التقليد
     .3عصب أو التشدد لرأي أحد دون آخرإىل التمثيل بذكر اجليد والرديء واملتوسط دون الت

ف قبله من الناحية لّ إن نظرة اخلفاجي لألسلوب االستعاري تعّد فريدة من نوعها مقارنة مبا أُ 
واهد املتعددة عليها، حىت أن بعض درج يف أقسامها وضرب الّش املنهجية يف عرض موضوعها والتّ 

الغية الدارسني قد أرجأ إليه الفضل يف التقعيد العقلي هلذا الباب الذي أفادت منه الدراسات الب
الحقا، وال غرو أن جند اجلرجاين يقسم االستعارة إىل مفيدة وغري مفيدة بناء على وضع اخلفاجي، 

مل يكتب  "والت ألحد أن ينكر طبيعة تناول اخلفاجي للقضية، فعلى حد تعبري بعض الدارسني 
ثر، وبعضهم  كاتب يف البالغة العربية منذ اجلاحظ دون أن تأخذ االستعارة حظا من كتابته قلّ أو ك

                                                             
   .156-137صسر الفصاحة، ينظر، ابن سنان،   1
   .81أمحد عبد السيد الصاوي، مفهوم االستعارة يف حبوث اللغويني والنقاد والبالغيني، ص 2

ناظميها ، وإمنا قادتنا  الطعن علىوقد قدمنا فيما مضى من هذا الكتاب أننا مل نذكر هذه األبيات الذميمة ، وغرضنا : "156ينظر، ابن سنان، ص  3
النظر من الطرف املذموم  ذكرناه سالفا، ومعاذ اهللا أن خيرجنا بعض التقليد وحب ، والفاسد والصحيح على مااحلجة يف التمثيل إىل ذكر اجليد والرديء

ا لعله اشتبه على بعض العلماء والرغبة يف اخلالف هلم وإيثار مل) التفنيد(تباع واالنقياد إىل اجلانب اآلخر يف التسرع إىل نقص الفضالء، والتشييد يف اال
، فننظر يف أقواهلم ونتأمل املأثور عنهم ونسلط عليه صايف الذهن ونرهف له ماضي الفكر، بني هاتني املنزلتني -إن شاء اهللا- الطعن عليهم، بل نتوسط 

بق فيه وأقررنا هلم حبسن النهج لسبيله، وما خالف ذلك وباينه اجتهدنا يف تأويله وإقامة لى السرب اعرتفنا بفضيلة السا وجدناه موافقا للربهان وسليما عفم
   ."وإذعانًا لفضلهم الذي ال جيحد املعاذير فيه ومحلناه على أحسن وجوهه وأمجل سبله إجيابًا حلقهم الذي ال ينكر،
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كان جيعلها أول ما يتحّدث عنه من أنواع البديع، ولكن توّسع ابن سنان فيها جيعلنا نشري إىل 
هم حممد العمري الذي اشتغل على بعض آراء الكتاب ن، بل يعترب بعض الدارسني وم1"صنيعه

دة يعترب من الذي يتناول فيه ابن سنان طبيعة االستعارة احملمو "ومواقف صاحبه أن فصل االستعارة 
أكثر فصول كتابه أصالة وعمقا ووضوح رؤية، وموقفه فيه ينسجم مع البناء العام للكتاب يف خدمة 

  .2"الصحة واالعتدال من أجل التوصيل بأحسن صورة
  ):غري احلسنة/املّطرحة( ةاالستعارة البعيد- 3

وجعلها حتت  متثل الضرب الثالث من أضرب الرتكيب االستعاري، وهي اليت رّدها ابن سنان
ا استعريت له يف األصل، وهذا ما )البعيدة املطرحة(مصطلح  ا بعيدة عمّ ، ورّد سبب ذلك إىل كو

يزيد على  عن حتقيق اهلدف املقصود منها، وهو اإلبانة مبا ةالبعيد"يشّكل ضعفها، واألصل هي 
عالقة بني املستعار عت له يف أصل اللغة، ويقصد بالبعد هنا عدم وضوح الاستعمال األلفاظ ملا وض

البعد املباشر بني املستعار واملستعار له، والبعد غري : ، ويتمثل هذا البعد يف نوعني مهاواملستعار له
املباشر بني املستعار واملستعار له، بسبب وجود وسائط بينهما، أي بناء االستعارة على استعارة 

تعابري االستعارية اليت رفضها اخلفاجي من ، وميكن توضيح العالقات الداللية القائمة يف ال3"أخرى
  :4خالل الشواهد التالية

  تعليق ابن سنان عليه                      الشاهد الشعري
البعد المباشر بين  -1

  :المستعار والمستعار له
  : 5أبو تماميقول 

ان عين الدين   وانتشرت قرّت بقرّ
باألشترين عيون الشرك           

  فاصطلما

يف هذا البيت الذي ظهر فيه التكلف يف التجنيس إىل درجة  سنان يقول ابن
  :غموض املعىن بسبب بناء البيت على بيت بن نباتة الذي يقول فيه

با  ر األباطح والرّ   .نظرت إليك بأعني النّوار*** حىت إذا 
وقرة عني الدين وانشتار عيون الشرك من أقبح االستعارات لعدم ":يقول

، ومع تأمل هذين البيتني يفهم معىن جعل للدين والشرك عيونا الوجه الذي ألجله
قد قبحت استعارة االستعارة، ألن النّوار والشرك ال عيةن هلما على احلقيقة، و 

ين وحسنت لآلخر، وبيان العلة فيه أن النوار يشبه العيون، والدّ العيون ألحدمها 

                                                             
   .354ة العربية إىل عهد السكاكي، صعلي حممد حسن العماري، قضية اللفظ واملعىن وأثرها يف تدوين البالغ 1 
ا، ص  2    .450حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتدادا

اية القرن اخلامس هجري، ص   3    .221عالية حممود حسن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت 
اية القرن ، وينظر، عالية حممود ح152 -138صسر الفصاحة، ينظر، ابن سنان،   4 سن ياسني، الدرس الصويت يف الرتاث البالغي العريب حىت 

   .224اخلامس هجري، ص 
انقلب جفن العني من :واشرت) انتشرت(علم أيضا، و: علم ، واسم ألماكن كثرية، واألشرتان تثنية األشرت: ، قران138صسر الفصاحة، ابن سنان،   5

  .استؤصل: طلمقطعه، واص: أسفل وتشنج،  وشرت الشيءأعلى و 
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  ."رك ليس فيهما ما يشبههماوالّش 
بين  البعد غير المباشر-2

  :المستعار والمستعار له
  :يقول أبو تمام

  ال تسقني ماء المالم فإنني
  صّب قد استعذبت ماء بكائي    

  

جعل ابن سنان البيت من باب محل اللفظ على اللفظ مبا ال يتناسب 
وحيكون : "، يقولبينهما للبعد احلاصل يف املعنيني الذي قد خيلّ مبقاصد املتكّلم

" ائل سأل أبا متام أن ينفذ له يف إناء شيئا من ماء املالماحلكاية املعروفة عن س
ة(والعادة عند العرب جارية بالقول  عته من القول كأسا مرّ وقد تصرف "، )جرّ

إن أبا متام أبكاه املالم وهو يبكي : أصحاب أيب متام يف التأويل له فقال بعضهم
: سد ألن أبا متام قالعلى احلقيقة فتلك الدموع هي ماء املالم، وهذا االعتذار فا

وإذا كان ماء املالم هو ماء بكائه فكيف يكون  -قد استعذبت ماء بكائي-
، فاستنكر اخلفاجي البعد احلاصل بني البكاء واستعذاب "مستعفيا منه مستعذبا له

  ..ماء البكاء
 ستعارةإن املتأمل لألمثلة اليت ساقها اخلفاجي لالستدالل على هذا الضرب الثالث من اال

يلحظ عدم التوافق الداليل احلاصل بني لفظي املستعار واملستعار له، ومل يكن اخلفاجي وحده املتوجه 
هذه الوجهة بل إن ذلك مذهب كثري من البالغيني أمثال عبد القاهر وغريهم، وقد جتاوزنا احلديث 

سها توظيفات عن أمثلة عديدة كثرت يف كتب البالغة وكثرت معها التحليالت والتعليقات وعلى رأ
ّد لدي عديد والر اللوم واإلكثار منه يف أبياته األمر الذي صنفه موضع اللوم  1)خادعاأل(أيب متام للفظ 

                                                             
، ونعين بذلك أبيات أيب متام اليت 47، 46، وينظر، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 146، 140ص سر الفصاحة، ينظر، ابن سنان،  

  :يقول فيها
م من أخدعيك فقد    .أضججت هذا األنام من خرقك*** يا دهر قوّ

  =:وقوله
  .ودا ركوباضربة غادرته ع*** فضربت الشتاء يف أخدعيه  = 

  :وقوله
خى  بب الرّ   .ولني األخادع الدهر األيب*** سأشكر فرجة الّل

وال يعرف أبو متام الوجه الذي . فإن أخادع الدهر والشتاء من أقبح االستعارات، وأبعدها مما استعريت له، وليس بقبح ذلك خفاء: "يقول ابن سنان 
ومما : "...، وجعل اجلرجاين السبب يف سوء التأليف والنظم للفظة فقال140ص " بعض املواضع ألجله جعل للشتاء والّدهر أخادع إال سوء التوفيق يف

  :يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك يف موضع، مث تراها بعينها تثقل عليه وتوحشك يف موضع آخر، كلفظ األخدع يف بيت احلماسة 
  .وأخدعا وجعت من اإلصغاء ليتا*** تلّفت حنو احلي حىت وجدتين 

  :وبيت البحرتي
غتين شرف الغىن    .وأعتقت من رّق املطامع أخدعي*** وإين وإن بّل

فتجد هلا من الثقل يف النفس، ومن التنغيص والتكدير، : (...) فإن هلا يف هذين املكانني ما ال خيفى من احلسن،  مثّ إنك تتأملها يف بيت أيب متام 
وح واخلفة، وال يعرف أبو متام : " ، وال خيتلف مقتضى كالم اجلرجاين مما عناه ابن سنان بقوله"ومن اإليناس والبهجة أضعاف ما وجدت هناك من الرّ

  ".ال سوء التوفيق يف بعض املواضعالوجه الذي ألجله جعل للشتاء والّدهر أخادع إ
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، وتؤول الفكرة من املنظور اللغوي إىل النظر يف ...اخلفاجي واجلرجاين وغريمهامن البالغيني أمثال 
  .داللةالعلى حموري الرتكيب و ) االستبدال(قضية االختيار والتوزيع 

ل العدول  ّ وميكن ربط ما أصله البالغيون ومنهم اخلفاجي يف رّد بعض االستعارات وعدم تقب
الرتكييب فيها الذي يؤول بالبنية الداللية إىل الثقل والغموض وعدم حتقيقها لقيم املبالغة وإثارة الوجدان 

ه الداللية أو الشعرية اليت إىل ما ذكره بعض دارسي األمناط االستعارية اليت تكاد ختلو من الوجو 
  :1حصروها يف أشكال ثالثة وهي

  :االستعارة االضطرارية/أ
وتتأسس على حضور التعبري عن قضايا الواقع واحلياة يف أسلوب ينقل مشاكلها الواقعية إىل 

  .اللغة
، ختتفي يف هذا الشكل من االستعارة أوجه املفارقة القائمة بني األركان: االستعارة املبتذلة/ب

لغلبة أحدمها على اآلخر يف املقام أو السياق، وميكن التمثيل هلذا النوع ببيت شعري أورده اخلفاجي 
وقد ذقت       :يبّني فيه اختالل الداللة يف الربط بني اليساق واملقام واللفظ، وذلك يف قول املتنيب

  .فال حتسبين قلت ما قلت عن جهل*** حلواء البنني على الصبا 
حلواء، يف حني  : ما قيل يف الشعر وما زاده سوءا قوله اجي أن هذا البيت من أسوأفذكر اخلف

أما سياق  ، مث ذكر أن مثل هذا البيت قد وضع لرثاء سيف الّدولة،)حالوة( :كان املصطلح املتداول
ها،  دها ورديئها، حلوها ومرّ ّ البيت فهو للداللة على مروره مبرحلة الصبا اليت تضم من األحداث جي
ويعّرب عن ذلك بالتصريح عن مدى إدراكه التام لوقائع األمور وعن همّ تربية األوالد وتعبهم، حيث 

على سبيل االستعارة ) حلواء البنني(، وترك املشبه به وهو )مرحلة الطفولة والصبا(حذف املشبه وهو 
  .التصرحيية
  :االستعارة امللّفقة/ج

، حيث تقوم على استهالك استعارات سابقة وإعادة وهي أسوأ هذه األنواع من الناحية الداللية
النّسج على منواهلا بطريقة غري صحيحة، ويتالقى هذا الوجه من الطرح مع ما رصده عمر أوكان يف 
التفرقة بني وجوه اجلودة أو االبتذال يف االستعارة، فأّكد على أن من أهم مظاهر جودة هذا األسلوب 

، أما )وإمنا منزلة بني املنزلتني) ال قليلة وال كثرية(ع بني الكثرة والقلة روح الوضوح والغرابة والتنو "هو 

                                                             
   .87، 86ينظر، هنريش بليث، البالغة واألسلوبية، ترمجة حممد العمري،   1
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وجماوزة القدر الذي ينبغي هلا حبسب املعىن الذي يطلب ) غري خميلة(إذا كانت االستعارة فقرية وسوقية 
ا حينئذ تكون مبتذلة)يف الشعر(، واإلمتاع به )يف اخلطابة(اإلقناع به    .1"، فإ

أّن عزاءه  إالَّ  -ولو كان مبالغا يف عديد من املواضع–وجه نفسه يف رّد مثل ذلك وللخفاجي الت
م إىل إنشاء صور جديدة تلغي التبعية لألساليب القدمية، وال تقيد بالقوالب يف ذلك هو دفع املتكّل

  .واألمثلة اجلاهزة
ناها كان ألجل م وابن سنان ّ   :قصدين مهاعندما أورد االستعارة وضرب هلا األقسام اليت بي

  :االهتمام بالناحية اللفظية- 1
حيث يعمل الرتكيب على تناسي التشبيه جبمع عناصر التقارب اليت تسهم يف جتسيد صور 
جديدة تثبت التّحكم يف املعجم وتعكس حسن االختيار والتوزيع وتقّدم قوال جديدا عاكسا، وبعدا 

  .تداوليا مقبوال
  :اإلبداع واخليال-2 

من تباري احلّذاق يف نسج صور لغوية جديدة، حتدث وقعها لدى السامع، يندرج اإلبداع ض
م الذي يقبل مبجموعة من اخللفيات  اليت تتشارك معا لتقدمي ومتّكن له فهم النظرة التحليلية للمتكّل

على االختيارات املعجمية اليت تشكل جتاوزا ة متثل معىن جديدا وفق إدراك جديد ينبين يلصورة خيا
  .معانيها احلاضرة والغائبة دالليا يف

  :التجاوز الداللي في أسلوب الكناية عند ابن سنان الخفاجي :رابعا
ا شهدناه يف القضايا السابقة حني يفصل  مل تبتعد تصرحيات اخلفاجي يف قضايا البيان عمّ

ورأينا  ، ...أو السياق أو الذوقا رفضا وفقا ملعايري تستند على اللغة ا قبوال وإمّ القول يف الشاهد إمّ 
نه يسعى يف أغلبها إىل حتقيق املستوى العايل يف فصاحة الكالم واملتكلم والكلمة لذلك قد كيف أ

تبدو آراؤه متشددة يف كثري من املواضع، بل تصل أحيانا إىل حّد التعّسف يف إصدار احلكم على 
  .القضية

أشار  ،ا مع تبّني مواضعهامتابعة رصد شروط الفصاحة وحسن ختّري األلفاظ املناسبة هل ويف باب
على اعتباره أصال من أصول الفصاحة وشرطا من شروط البالغة، مجعا " حسن الكناية"إىل جنس 

فها قائال ا جيب أن يكىن " :بني داللة اللفظ ومدلولية املعىن، وعرّ ومن هذا اجلنس حسن الكناية عمّ

                                                             
   .227، 226اللغة واخلطاب، صعمر أوكان،   1
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ل الفصاحة وشرط من شروط عنه يف املوضع الذي ال حيسن فيه التصريح، وذلك أصل من أصو 
ون وإيراد النوادر يليق  البالغة، وإمنا قلنا يف املوضع الذي ال حيسن فيه التصريح ألن مواضع اهلزل وا

ا وأسلوبا   .1"ا ذلك، وال تكون الكناية فيها مرضية، فإن لكل مقام مقاال، ولكلّ غرض فنّ
البنية البنية السطحية إىل يب من ن تعبريي يقتضي العدول يف الرتكوعلى ذلك فالكناية لو 

إذ إّن املعىن املكّىن به يظل حاضرا على مستوى األسلوب الكنائي فهو  ،العميقة ال على وجه التمام
بنية سطحية متثل املعىن املكىن به، وبنية : فالكناية تقوم على وجود بنيتني"دليل على املعىن املقصود 

واملتلقي ال يصل إىل البنية العميقة بنفي البنية السطحية، فالبنية  عميقة متثل املعىن املراد املكىن عنه،
م أن يوجه2"السطحية هي املدخل للبنية العميقة قدرته الذهنية للربط بني أطرافها، من  ، وعلى املتكّل

خالل القيام بعمليات استداللية، استنادا ملقام االستعمال ومقتضياته، للوقوف على املعاين الضمنية 
  .كيب الكنائيللرت 

القرن اخلامس أين كانت البدايات الفعلية لتأسيس وال خيفى على أحد أن ابن سنان عاش يف 
اأبو ومل تكن معامل البالغة قد اتضحت الدرس البالغي،  وأقسامها إال الحقا، وهلذا ال جند يف كالم  ا

ق التصريح من عدمه اخلفاجي ما يدل على أقسام الكناية أو أنواعها بقدر ما جند اإلشارة إىل  تعّل
يؤّكد ولذلك وجدناه يف العبارة السابقة  ؛ومالءمته ملقتضى احلال واملقام ،الكالماستخدام مبواضع 
  لكل غرض من الكالم فنونه وأساليبه اليت تليق به وال تليق على أنّ 
احلديثة، ما فتئ يؤكد عليها علماء اللسانيات وهو هنا يتحّدث عن فكرة لسانية مهمة  ه،بغري  

ما تعاجله اللسانيات احلديثة اليوم خاصة ، وهذا تقتضي ربط الصياغة اللغوية مبقامات استعماهلاو 
بني األنواع اليت انتهى إليها الدرس البالغي  وأورد مجلة من الكنايات ترتاوح، 3اللسانيات التداولية

  .)كناية عن صفة ، وموصوف ونسبة( الحقا
  :ابن سنان استقرار مصطلح الكناية عند - 1

                                                             
   .173ص  سر الفصاحة، ابن سنان،  1
مكتبة اآلداب، القاهرة، تقدمي عبد الرحيم حممود زلط، ، -منوذجا–يف القرآن الكرمي  البالغة واألسلوبية تصوير املوتحممد أمحد أبو بكر أبو عامود،   2
   .241ص م، 2009، 1ط 
ختصص معريف يهدف إىل دراسة اللغة يف سياق استعماهلا وأثناء التواصل فرتكز على ضرورة مراعاة قصد املتكلم ث  الدرس اللساين احلديالتداولية يف  3
املقاربة التداولية، ترمجة سعيد علوش، املؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع ، : فرانسواز أرمينكو: ينظر. أثناء التواصلحال السامع ومقام احلوار بينهما و 

  ، 12، ص  1987، 1املغرب ،ط
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وقبل عرض حتليالت اخلفاجي للنماذج تنبعي اإلشارة إىل تناوله ملفهوم الكناية يف سياق 
فصاحة، فوّظف مصطلحات تتداخل مع مفهوم الكناية، وهي ما غة والاحلديث عن نعوت البال

) ت(وابن الرشيق  )ت( والعسكري )ه872ت (وظفها البالغيون قبله أمثال قدامة بن جعفر
  :، نوضحها فيما يلي1وغريهم

 ).من شروط الفصاحة والبالغة(الكناية           باب حسن وضع األلفاظ موضعها - 1
 .اإلرداف والتتبيع              من نعوت البالغة والفصاحة- 2

ا بناء نصيا تركيبيا تتعلق بأساليب  ا الكناية فهي على ما أوردناه عنده ال خترج عن كو أمّ
از املخاطبني وإجراء " حمايدة"فالبنية الكنائية تنمو يف النص "ات اخلطاب يف تراوحه بني احلقيقة وا

از ضمن تشكيل ثنائي الناتج الّص  ياغي مطروحا يف سياق الرتكيب، وهاتان البنيتان بني احلقيقة وا
از، على مستوى السطح، والعمق ف ، ويف حالة كشتسريان خبّط متواز داخل منطقيت احلقيقة، وا

از، وإال فاملراوحة يف  العمق عن جهة سري العناصر الداللية، فإن النص يكون من حصة منطقة ا
  .2"املنطقة احملايدة

ق أسلوب الكناية بالفصاحة  املقال الذي يطرحه املتكلم وقدرة ذهن املتلقي على ب مرهونوتعّل
ألدائية املوحية للتعبري مما حيقق استيعاب الصورة بطريقة تبتعد عن الغموض وتطرح القيم اجلمالية وا

  .ويضمن عنصر التشويق يف اخلطابعنصر املقبولية لديه، 
ها شروط  ق بني مصطلحات الكناية واإلرداف والتتبيع وكّل وال نبتعد إذا قلنا بأن اخلفاجي مل يفرّ

تبيع تراد أن : "للبالغة ونعوت هلا وأصل من أصول الفصاحة عنده، يقول يف تعريف اإلرداف والتّ
الداللة على املعىن، فال يستعمل اللفظ اخلاص املوضوع له يف اللغة، بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك املعىن 
ضرورة فيكون يف ذكر التابع داللة على املتبوع، وهذا يسمى اإلرداف والتتبيع ألنه يؤتى فيه بلفظ هو 

فيه املبالغة يف الوصف، ردف اللفظ املخصوص بذلك املعىن وتابعه، واألصل يف حسن هذا أنه يقع 
، وهي إشارة واضحة إىل حاجة هذا األسلوب 3"ما ال يكون يف نفس اللفظ املخصوص بذلك املعىن

يئ املتلقي إىل استقبال العبارة  البياين الّدقيق يف تعبريه إىل االنتقال من الالزم إىل امللزوم بصورة 
                                                             

ر وتاريخ، ص 157ينظر، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص   1 ، وينظر، دخوشن جار اهللا، الثنائيات 157، وينظر، شوقي ضيف، البالغة تطوّ
   .342املتغايرة، ص 

   .495عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص   2
م إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع :"يقولاجلرجاين للكناية  تعريف نالتعريف ع ، وال خيتلف هذا229ص  ابن سنان،  3 ان يريد املتكّل

   .66دالئل اإلعجاز،ص  " دليال عليه  له يف اللغة، ولكن جييء إىل معىن هو تاليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه وجيعله
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يف عالقة متتالية تستلزم ارتباط معىن املعىن  الثانية ببنيتيها السطحية والعميقة لتدلّه األوىل على أغراض
  .مبعناه املوضوع له يف ظاهر اللفظ

بأسلوب التعبري الذي يتطّلب  إّن طريقة اخلفاجي يف طرح موضوع الكناية تنم عن وعي دقيق
ية االنتقال من سطح العبارة إىل عمقها بتجاوز الداللة الوضعية إىل الداللة اإلجنازية الفعل عنصر

م  ق بأساليب املتكّل ا اإلحيائية بني الظهور واإلضمار املتعّل بالربط مع السياقات الظاهرة، وترتاوح دالال
  .وأغراضه، وبعّدها شرطا يف بالغة الكالم فالعدول عنها عدول عن الصحة وفقدان سالمة املعىن

بد القاهر تنسب عديد من الدراسات استقرار مصطلح الكناية لكتاب دالئل اإلعجاز لع
هو التقاطع فيما أورده ابن سنان مع ما توّصل إليه  -كما أشرنا–اجلرجاين، والذي ال غموض فيه 

األول، وكال التعريفني يشي خبصوصية األسلوب الكنائي وعنايته باملعاين اليت ال تظهر لفظيا بل 
اإلرداف (ري بلفظ ، والعسك)اإلرداف(قد اصطلح عليها بلفظ  1بتأويل العبارة، ولئن كان قدامة

تبيع ا ذا ، فإن اخلفاجي قد وظف املصطلحات الثالثة وجعل كالّ منه)كناية(، وجعلها اجلرجاين )والتّ
  .داللة مرتبطة بسياقه اخلاص

ولعلّ السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو عن الّسبب الذي جعل ابن سنان يفصل بني 
ذ عنهم؟، وهل لذلك عالقة بداللة املصطلح املصطلحات على الرغم من استقرارها عند الذين أخ

  .على ما وضع له عنده؟
والّصحيح أن تصنيف اخلفاجي جاء تبعا ملا أراده حني فصل بني املصطلحات بعد الفصل يف 

حسن "، فاستخدم مصطلح الكناية يف باب أبواب تضمينها والشواهد اليت سيقت للداللة عليها
رة إىل خروج الداللة احلرفية عن أصلها لتدل على بنيتها حني أراد اإلشا" وضع األلفاظ موضعها

العميقة اإلحيائية أي استخدام التعبري غري املباشر يف املواضع اليت ال يصح التصريح فيها بالعبارة، وإذا  
ا الشاهد الكنائي، وهو ما هو واضح يف منهج اخلفاجي فالداللة النصية حمورهكان األمر على ما 

د األسلوب " نعوت الفصاحة والبالغة"ح اإلرداف يف باب وظيف مصطليثبته ت كإشارة إىل تفرّ
اختصاصه ( اليت تتجاوز املعىن اللغوي يف الكناية إىل املعىن اإلحيائي 2 قيمته الوصفيةالكنائي وبّني 

  . ..)الكرم، الكسل، الشجاعة: بالصفات والنعوت

                                                             
.157ص ینظر، شوقي ضیف، البالغة تطور وتاریخ،   1  
   .234ينظر، عبد املنعم السيد الشحات رزق، املسائل البالغية بني ميثم البحراين وابن سنان اخلفاجي، ص   2
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الذي ذكره فيه اخلفاجي هو ما ميكن القول بأن مصطلح الكناية يف املوضع ذلك ولتوضيح 
فه البالغيون باسم  تبيعاإلرداف وا"، ليتّخذ مصطلحا "التّعريض"عرّ يف مفهوم الكناية كما عرف " لتّ

تبيع يتوافق مع مفاهيم "الغي الدرس الب وما ذكره ابن سنان اخلفاجي عن مصطلحي اإلرداف والتّ
ا أبو هالل العسكري اليت سابقيه وال يكاد خيرج عنها، وبذلك نرى أنه خبالف امل ماثلة اليت قال 

تبيع  ة، جند مصطلحات اإلرداف والتّ يتوفر هلا بعد االستدالل، على حني تتوفر هلا عالقة املشا
عد االستدالل يف سريورة املكىن به عرب امللفوظ إىل املقصود، وإذا   ُ والتّجاوز تتوافق يف الرتكيز على ب

تبيع واإلرداف الذي ذك ا التأويلية عرب احللقات كان التّ ره ابن سنان يتوافق مع مفهوم الكناية وسريور
ناها يف ةاالستداللي ّ ، فإن ما أشار إليه مبصطلح الكناية صراحة يتوافق مع التعريض لألسباب الّيت بي

  .1"التفريق بني املصطحني
ذا املفهوم أسلوب تعبريي يراعي سياق االستعمال وأحوا ل املخاطبني وعليه فإن الكناية 

ليتجاوز املقاييس الداللية ويثبت احلضور التداويل يف شبكته حني اإلشارة إىل املعىن بطرق غري مباشرة 
ارة عبإمنا تنتقل مبتلقي اخلطاب إىل دالالت أخرى مستلزمة، متجاوزة بذلك املعىن احلريف لل"فهي 

ذلك من خالل السياق االستعمايل ، ويكون )املكىن عنه(لتصل إىل املعىن املقصود ) داللة وضعية(
ا عدول عن التصريح بذكر الشيء مباشرة  التعبري (إىل اإلمياء إليه ) التعبري املكىن عنه(للرتاكيب، إ

  .2).."باملكىن به
الذي عّدها مظهرا من مظاهر خرق ) غرايس(والكناية عدول واخرتاق لقواعد االستعمال عند 

  .3)املعىن الباطين(غري ما يفهم من التعبري الكنائي ) ىن احلريفاملع(قانون الكيف؛ إذ املنطوق به 
ونأيت اآلن لتصنيف الشواهد اليت ساقها ابن سنان ضمن أقسام الكناية الثالثة، وإن كان مل 
خيالف منهجه يف إيراد شواهد يكتفي باإلشارة إىل حسنها أو قبحها مع تعليل ذلك، فالكناية حسنة 

النوع الثاين عنده  دكان التصريح فيها أحسن، لذلك سنتجاوز ذكر شواه  وقبيحة، والقبيحة هي ما
  .مكتفني بتصنيف ما يتطابق مع أقسام الكناية كما وّضحنا ذلك

  :أقسام الكناية عند ابن سنان اخلفاجي- 2
  :كناية عن صفة/أ

                                                             
   .347ص م، 2009، 1القاهرة، ط بلنسية للنشر والتوزيع، عيد بلبع، كتاب التداولية،   1
   .216م، ص 2014، 1عامل الكتب احلديث، األردن، ط ،)ه626 ت(باديس هلوميل، مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم للسكاكي   2
   .68، ص "مناهج ومناذج"بنعيسى أزييط، مداخالت لسانية / ينظر  3
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ق هذه الكناية بالوصف املعنوي يف بنية اجلملة أو العبارة، وميكن حتميل الشواهد احلاضرة  تتعّل
، وسنرّكز احلديث على ما تواتر من )ةكناية قريب(يضاح يف املدونة يف هذا الصنف داللة القرب واإل
  ).داللة الكرم(دالالت يف شواهد العربية عن الكناية وأمهها 

   :1من شواهد اخلفاجي
  تعليق ابن سنان عليه                      الشاهد الشعري

له : "قول أعرابية عن رجل -1
ىإبل قليالت المسارح، كثيرات المبارك، 
هّن  إذا سمعن صوت المزهر أيقّن أّن

 ".هوالك
  

ما تسرح وتبعد يف املرعى، : فأرادت: "قال أن هذا الرجل ينحر إبله فقّل
العود الذي يغين به، فإذا  -ألنه يربكها بفنائه ليقرب عليه حنرها للضيوف، واملزهر

ا هوا لك، ملا قد اعتادته من حنره هلا إذا مسع الغناء مسعت اإلبل صوته أيقنت أ
ه أبلغ  وانتشى، وذلك ال تعتاده اإلبل وتفهمه إال مع االستمرار والّدوام، وهذا كّل

ناه: من قوهلا ّ   ."إنّه ينحر اإلبل على ما قّدمناه وبي
: قول أعرابية في وصف رجل -2

لقد كان فيهم عّمار وما عّمار؟، طالب "
  ".له قّط ناربأوتار، لم تخمد 

مل ختمد له قّط نار كثرة إطعامه الّطعام فلم يأت : فأرادت بقوهلا: "قال
بذلك اللفظ بعينه بل بلفظ هو أبلغ يف املقصود، ألن كثريا ممن يطعم الطعام 

  "ختمد ناره يف وقت

ل لقد ساق اخلفاجي مثالني متتالني لإلشارة إىل داللة الكرم املستقرة يف الكناية وميكن تفصي
  :الشاهد األول باملخطط التايل

  الداللة احلقيقية                                    داللة احلضور والغياب
  معىن مكّىن به  الزم   هوالك...له إبل قليالت:              

                      
  معىن مكّىن عليه  ملزوم  الرجل كثري اجلود والكرم:   

  )قوة إجنازية مستلزمة(                                   
  

مقارنة باملعاين املركزية احلاضرة يف البنية النصية ة املعاين الظاهرة ليست بذات أمهية لفدال
  .املستلزمة

  :فيمكن متثيله باآليتأما الشاهد الثاين الذي يعّرب عن داللة الكرم 
  
  

                                                             
   .230ص  سر الفصاحة، ابن سنان، 1

 معنى أصلي

 معنى مستلزم
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  ).ختمد له قّط نار مل: (الدال                                           

  
  .الداللة احلقيقة                                              

  
ازية                                          ).كثري الكرم(الداللة ا

  
: وميكن مقاربة القولني من الناحيتني الداللية والتداولية مبا تواتر يف شواهد البالغة يف قوهلم

مادفالن كثري (   :، فيكون استنطاق األبعاد الداللية بصورة تالزمية استلزامية كما يلي)الرّ
  

              الزم           
  
  

  ملزوم         
  

  : ورّمبا الداللة أقوى يف قول األعرابية
ماد: بقوهلم      مقارنة         مل ختمد له قّط نار           .فالن كثري الرّ

تالزمية الّداللية يرتاءى للمتلقي اجلمال يف أسلوب التعبري وحسن النّظم واستنادا على هذه ال
ذه املعاين احملصورة  م قد أجنز فقط الفعل اإلجنازي بطريق غري مباشر، "والّصياغة ألنه  ال يكون املتكّل

اشر وهو مدح زيد، بل يكون املتلقي قد فهم هذا املعىن واقتنع تبعا لذلك بالفعل اإلجنازي غري املب
"(...)1.  

وجتدر اإلشارة إىل ان مقاصد الكناية تشمل حضور السياق اللغوي وعنصر الثقافة لتبدي 
  .التفاعل غري املباشر يف التعبري الكنائي كعادات العرب ونظامهم املعيشي

                                                             
   .152األفعال اإلجنازية، ص علي حممود حجي الصراف،   1

 التعبري الكنائي

 الداللة األوىل

ةالداللة التأويلي  

كثرة الكرم 
) غیر ظاھرة(

كثرة القدور 
 المنصوبة

كثیر إحراق   
 الحطب

كثیر الطبخ    

لم تخمد لھ قّط 
)ظاھرة( نار   

كثیر الضیوف  كثیر االستقبال
 واألكلة

 كریم ومضیاف
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ق بالشاهد فإن املتلقي يستند  على الداللة السطحية املباشرة  -كما ذكرنا–وفيما يتعّل
مقاصد املتكلم غري املباشرة ربطا بالسياق العام فينتج عن ذلك حضور قاعدة  ويستكشف من خالل

املستوى من جانب املرسل هو الذي يرجح جماوزة "ألن عنصر القصد ) زوملالالزم وامل(التالزم بني 
بواسطة النسيج الثقايف املشرتك بني طريف االتصال إىل  -السطحي لألسلوب الكنائي، وحييل املستقبل

وى العميق الذي يدرك من خالله الزم املعىن وغرض املرسل من استعمال بنية الكناية، وقيام املست
التصورات الكنائية على أحاسيس وجتارب مشرتكة يعايشها طرفا االتصال كالمها، يسهل عملية 

  .1"التواصل بينهما وييسر إحالة املستقبل إىل املعاين اليت يريد املرسل توصيلها
ثلة اخلفاجي وغريه من املتقدمني واملتأخرين نلحظ انقطاع التواصل الداليل مع وبالربط مع أم

ا تلك الشواهد اليت مازلنا نستهلكها يف أحباثنا بواقعنا، الرتباطها  العرف االجتماعي إذا ما قارّن
ق حصول القيمة اإلحيائية يف السيا االستدالليةبعنصري الزمان واملكان حينها، حيث تتطّلب الدراسة 

م واملتلقي إىل جمتمع واحد حيوي عالقات عرفية مشرتكة تنضوي حتت ما  اللغوي، كانتساب املتكّل
، لذلك فالقيمة الداللية مستقرة على مستوى 2)األفكار السياقية املتبادلة(يسميه بعض الباحثني 
البالغة إىل  ، وإن كانت الشواهد متواترة يف مباحثر الثقافة والسياق العاماخلطاب باستقرار عناص
  . جتديدها مبا يتواءم مع العصر وأعرافه اليوم إىل جانب دعاوى

وبطبيعة احلال خترج عن هذا الوصف كنايات القرآن الكرمي الرتباطها بقيم داللية عامة تتصل 
باألحكام واألخالق مع صالحيتها لكل زمان ومكان، وسنحاول يف القسم الثاين أن نتخّري من 

لكناية ختضع هي إىل اآلن، فا االستداليل داللته حاضرة يف اخلطاب االستعمايل ا تزالممالشواهد 
  .التداويلاألخرى للمعيار 

  :كناية عن موصوف- 2
وهي الكناية اليت يستلزم لفظها ذاتا أو مفهوما، وقد توجد بني املكىن به واملكىن عنه عالقة 

از املرسل، ألن هذه العالقة ليست تشابه أو جتاور، ولكنها ال تؤول بالكناية إىل االستعارة ، أو ا
ا،  ا للربط بني املعىن احلقيقي واملعىن الكنائي يف ذهن مقصودة لذا وإمنا يلتقطها املبدع ويستأنس 

                                                             
   .272أسامة البحريي، البنية املتحولة ، ص   1
   .288املرجع نفسه، ص   2
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، وتنقسم الكناية يف داللتها عن 1"املتلقي، ويدخلها العرف العام للمجتمع يف كناياته عن املوصوف
  :إىل املوصوف تبعا للرتكيب الكنائي

  .الكناية عن املوصوف مبعىن واحد- 1
  .الكناية عن املوصوف مبعان متعددة- 2

  .أوردها اخلفاجي تندرج ضمن الصنف األولستعارات اليت االوكل 
  :الشاهد األول

عن املعتضد أبا اجليش مخارويه ابن أمحد ابن طولون  أنه ملا أجاب... احلسن أيب ي عنورو "
جها منه، قال يف الفصل الذي احتاج فيه إىل ذكرها بإنفاذ ابنته كتابه  باهللا يف واما الوديعة هي : اليت زوّ

ا وحياطة هلا ورعاية ملواتك فيها، وقال للوزير أيب القاسم  مبنزلة ما انتقل من مشالك إىل ميينك عناية 
ه نصف البالغة، واستحسنت هذ واهللا إّن تسمييت إياها بالوديعة: عبيد اهللا بن سليمان بن وهب

ا   .2"الكناية حىت صار الكتاب يعتمدو
  

  )املتلقي(الوسيط                              
   املكىن عنه                               قي                   املعىن احلقي

  )العناية)/(القلب(املكانة                                                        عةالودي     
            
  

         
فكّىن عن املرأة بلفظ الوديعة مراعاة للسياق العام الذي يطرح فيه النص، وهذا مستعمل يف 

وبتعبري آخر نقول إن  .3خطابات الرتكيب الكنائي، وهو ما يصطلح عليه بلفظ الوصف الفردي
يف ) الوديعة(مبا يدل عليهإىل اإلمياء إليه ) املرأة(الكناية هنا عدول عن التصريح بذكر الشيء مباشرة

                                                             
   .302، ص أسامة البحريي ، البنية املتحولة يف البالغة العربية  1
   .174صسر الفصاحة، ابن سنان،   2
   .302، البنية املتحولة يف البالغة العربية، صينظر، أسامة البحريي 3

 قال في الفصل الذي احتاج فیھ إلى ذكرھا
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ا السامع، وهو ما مينح التعبري الكنائي بعدا  سياق التخاطب من خالل عمليات استداللية يقوم 
  :1تأويليا تداوليا ميكن عرضه وفق التحليل اآليت

  ).الوديعة(إن املتكلم قد أجنز فعال إخباريا من خالل قوله/ أ
م حيرتم ويراعي الشروط اإلجن/ ب ق باملبادئ احلوارية اليت تقتضي إن املتكّل ازية، ومنها ما يتعّل

  .)قال يف الفصل الذي احتاج فيه إىل ذكرها(بصورة سليمة ومنطقية وصول املعىن 
وال سيما –الوديعة يكون قد خرق القواعد املتفرعة من الشروط اإلجنازية : إن املتكلم بقوله /ج

ا وال اجتناب امل"اليت تقتضي -مبدأ التعاون احلواري تكلم خلفاء العبارة بأن ال يكون كالمه متشا
غري واضح وال خيلو من إخفاء لوجه التصريح، إّال ) الوديعة(إذن إن قول املتكلم" جممال وال مشكال

أن وجه التصريح يكون ممكنا إذا كان املتكلم يقصد معىن آخر مل يصرح به حرفيا، وهذا املعىن متعلق 
  وبذلك ال يكون املتكلم قد خرق تلك الشروط اإلجنازية مبعىن املصرّح به حرفيا، 

  .إن املتكلم يقصد معىن آخر غري املصرّح به حرفيا ألنه حيرتم شروط اإلجناز / د
عن املعاين املمكنة غري املصرح  - استنادا إىل السياق وإىل قدرته االستداللية-يبحث املتلقي/ ه

؛ حيث يوجد ارتباط املسؤوليةالرعاية، االهتمام، احلفظ،  فيحصرها يف أوجه األمانة،) الوديعة(ـ ا ل
  .لزومي للمعىن بني الطرفني

وبإعادة النظر إىل هذه الصور ميكن التعليق على الشرطني الثالث والرابع، بأن خرق قواعد 
اإلجناز بني الطرفني ال حيصل على مستوى التخاطب يف مبأ التعاون احلواري بقدر ما حيدث اخلرق يف 

عدة الكيف اليت تتطّلب حضور املسامهة اللغوية الالزمة حواريا ونوعيا، إذ الكناية حسب الدارسني، قا
  .2مباشرةمظهر آخر من مظاهر خرق قانون الكيف لعدم وضوح التعبري الكنائي يف املنطوق 

 عانإىل م) داللة وضعية(ريف املباشرإذن أسلوب حواري يعمد إىل اخلروج عن املعىن احلفالكناية 
بعمليات استداللية لتفيد أغراضا خمتلقة يقتضيها سياق  املعاين مباشرةتستفاد من ) داللة عقلية(ثوان 

  . االستعمال
  :الشاهد الثاين

  :القلب يف قول الشاعر: ساق اخلفاجي مثالني للكناية عن املوصوف
َِني  اِعن الَط َْذِم        وَ َني بُِكِل أَبيَض خمِ َجامَع الَضاِرِب   ضغَاِن األَ  مَ

                                                             
   .152،153العربية املعاصرة، ص استفدنا يف هذا العرض مبا قدمه الباحث علي حممود حجي الصراف يف كتابه األفعال اإلجنازية يف   1
   .68، ص "مناهج ومناذج" ينظر، بن عيسى أزاييط، مداخالت لسانية   2
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  : ويف قول آخر
  والحقد والرعب اللّب فََأوجرته أخرى فأضللت نصله     حبيث يكون 

، فجعله األول موطن الضغائن وجممعها، ووصفه الثاين بكونه "القلب:"فكال املوضعني حييل إىل
ب فلم ألنه أراد القل: "يقول اخلفاجي تعليقا على البيت الثاين مستقرا لصفات الرعب والّلب واحلقد، 

يعّرب عنه بامسه املوضوع له، وعدل إىل الكناية عنه مبا يكون فيه اللب والرعب واحلقد، وكان ذلك 
زه عن مجيع اجلسد، بكون هذه  ّ ذه الكنايات كان قد دّل على شرفه ومتي أحسن ألنه إذا ذكره 

مل يكن يف ذلك   قلبهأصبته يف: ولو قال. األشياء فيه، وأنه أصاب هذا املرمى يف أشرف موضع منه
  1"ن القلب أشرف أعضاء اجلسد فعلى هذا السبيل حيسن اإلردافداللة على أ

  :ولعلّ املخطط اآليت يوضح املقصود بالرتكيب الكنائي يف البيتني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومل يظهر بينها هذا فيما خيص باب الكناية واإلرداف عند اخلفاجي يف نصوص نثرية أو شعرية، 
أما الشواهد القرآنية للكناية فقد أوردها يف مقامات السخرية من النسبة، و  ما يشري غلى كناية

  :املكذبني بالدعوة سواء يف قوله تعاىل
                                ]وهي كناية عن اهلزمية  ]16األنفال

ز ات ّ   :باعا، أو يف قوله تعاىلبالتحي         ] كناية عن سخريته من ]75المائدة ،

                                                             
  . 231ص سر الفصاحة، ابن سنان،   1

السياق والداللة                                 المثال الثاني      المثال األول                                             
 

 
 

مركز الحقد والرعبمركز والحقد                                                                                           
  ظاهرة                                                                                                  داللة ظاهرةداللة       

 
 

 
 

 تموقع القلب وشرفه عن بقية األعضاء    

سیاق الحرب            
 
 
 
 

 سیاق القتال والرعب والخوف

القلب         
داللة غیر ظاھرة 
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ا خارجة عن سياق  الذين نسبوا األلوهية للمسيح وأمه، ولكن اخلفاجي اجته يف تقسيم اآلية إىل كو
ّن قوله ن إىل أذهب بعض املفسريوقد :"  الكناية إىل احلقيقة ربطا بضرورة اللزوم احلاصلة يقول

 :تعاىل            م على كناية عن احلدث وليس األمر على ما قال، بل معىن الكال
ن يكون املعبود ُحمدثا، كذلك ال جيوز أن يكون طاعما، وهذا شيء ذكره ظاهره؛ ألنه كما ال جيوز أ

   1"أبو عثمان اجلاحظ
ا كناية ساخرةبني املفسريولكن الذي ال خالف فيه   )كناية عن صفة احلدث(ن والبالغيني أ

ما  ة فأفعاهلما مثل أفعال ال عالقة هلما باأللوهي  -املسيح وأمه عليهما السالم –بل هي كناية عن أ
وكلها أفعال بشرية ال  ،"قضاء احلاجة"له الكناية من الزم معناها وهو ، ناهيك عما حتمباقي البشر

  .وهذا قمة التعبري القرآين هية،ميكن تصورها مع األلو 
وخالصة القول يف أسلوب الكناية عند اخلفاجي أنه قد حرص يف باب عرضه لشروط 
الفصاحة والبالغة وأوصافهما إىل ما حيقق اإلبالغية يف سياق التخاطب مشريا إىل ما يكتنف ذلك 

يه ستارا لفظيا شفاف فالشاعر عندما يسدل على املعىن احلقيقي الذي يقصد إل"من مجال تعبريي 
جيعل املتلقي متحفزا ومتشوقا لرد هذا الستار ومعرفة املرمى الذي يسدد إليه، فمن خالل الكناية، 
ازي،  وهي حملة دالة أو تلميح يشعر املتلقي مبيل إىل اكتشاف املعىن احلقيقي املتواري وراء املعىن ا

نا ال نغلو يف القول أن هذا امليل إىل الكشف  عن املستور واملتواري واخليبء يصنع القيمة اإلبالغية ولعّل
  .2"للكناية

ازي يف أسلوب الكناية لذلك جعلها من فنون  وال شّك أّن اخلفاجي ملس هذا الوصف ا
باخلفاء من التصريح ألجل كل ذلك، وما ميكن  حسن األسلوب ومقابلة املقال للمقام املراد، وأوىل

از عند اخلفاجي ما يلياستنتاجه من قضايا الداللة يف   : ا
از املرسل أو - 1 على الرغم من عدم إشارة اخلفاجي للمجاز إال ما ظهر عرضا كأفكار ا

ز بالعمق وجودة الوصف والتمثيل  ّ التمثيل، إّال أّن اهتمامه بقضايا التشبيه واالستعارة والكناية متي
تتموقع فيها القضايا من الدرس البياين عموما، بطريقة تثبت حسن إدراك القيمة الداللية والشعرية اليت 

  .ومن درس الفصاحة خصوصا

                                                             
   .176، صابن سنان، سر الفصاحة  1
   .159مسري أو محدان، اإلبالغية يف البالغة العربية، ص   2
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ازية رابطا بني األبعاد - 2 وقف ابن سنان البالغي والناقد والشاعر على شعرية الفنون ا
ا الداللية املنفتحة حىت جتذب أفق القارئ  وتستقطب  املعجمية والبىن السطحية، وبني فضاءا

  .النص والسياق والقصد: اور ثالثة هياهتمامه وتركيزه يف حم
لقد جتاوز اخلفاجي عوارض التصنيف والتقسيم والتنويع يف هذه الصور لغاية يف نفسه تؤول - 3

م وحتّقق معياري املقبولية  ؤى على ما يضمن وحيقق أسرار الفصاحة يف أسلوب املتكّل إىل صّب الرّ
  .واملقصدية لدى السامع

  .يف املبالغة والوصف وزيادة املعىن تكمن فائدة الكناية عنده- 4
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الذي  " سر الفصاحة"الّدرس اللغوي عند ابن سنان اخلفاجي يف كتابه قضايا عاجل البحث 
حديثه يف ما يتوافق مع معطيات الدرس اللغوي قدميه و البالغة والفصاحة قضايا حاولت فيه استقصاء 

ملعتمد يف التحليل، وبعد ظواهره الصوتية والرتكيبية والداللية قدر اإلمكان، وبناء على منهج الدراسة ا
  :على بعض النتائج نذكر منها اآليت توقفيف طرح ابن سنان ورؤيته البالغية النظر 

لت يف حركته ، ميتزج  كتاب اخلفاجي من أشهر الكتب اليت  أّسستا لنضج الدرس البالغي وفعّ
فيه األدب باللغة والنقد والبالغة، وميكن عّده نقطة التّحول  ما قبل القرن اخلامس اهلجري وبعده من 

فالكتاب أجرأ حماولة لتأسيس نظرية بالغية نقدية تستوعب الرؤى حيث الطرح  ومنهجية العرض ، 
يه اين سنان طرحا لرؤيته قّدم ف يف قالب علمي تعليمي،- بدءا من كتاب اجلاحظ ومن تاله -القدمية 

م من آليات اللغة  للفصاحة والبالغة والنقد، حماوال وضع  نظرة تعليمية تسعى إىل متكني املتعّل
موزعا يف شروطه ملستويات اللغة ، فكان تناوله  )صوتا وتركيبا وداللة وبالغة(ومستويات حتليلها 

    .إفرادا وتركيبالفصاحة ل
ا مصدر استقت منه الكتب  يف تنظيمه" سر الفصاحة"كتاب  لعناصر الفصاحة وشروطها ونعو

البن "املثل السائر"مفتاح العلوم للسكاكي،ذلك الوضع والتّصنيف خاصة كتاب  ،البالغية الالّحقة
  .وشروحاته" اإليضاح"للقرطاجين، وكتاب " منهاج البلغاء"األثري، وكتاب 

اضطرابه يف حتديد مصطلح الكالم أو يف  يبدو فكر اخلفاجي مضطربا يف كثري من املواضع خاصة
حديثه عن املعىن النفسي، أو يف حديثه عن الفصاحة والبالغة وغموض تصوره فتارة جيمع بينهما يف 

ق إىل أن انتهى إىل  استعماهلما مرتادفني   .معىن واحد وتارة يفرّ
ا جدا بضرورة تأسيس آليات الفصاحة على الصوت كبنية  ً حتتية للفظة،  كان ابن سنان واعي

ولذلك   .إلدراك بقية اآلليات واملقاييس امتهيد ،وإدراك هذا البعد الوظيفي حبروفه وخمارجه وصفاته
ترتكز على اجلانب الصويت يف الرؤية والطرح، وهذا توّجه " سر الفصاحة"كانت أغلب قضايا كتاب 

لفصاحة عند أفصح شعراء بالغي مل يكن واردا يف عصر اخلفاجي، فمشروعه قائم على تتبع عيوب ا
  .العربية

توّسع ابن سنان يف مفهوم الفصاحة وربطه بعّدة نواح لغوية وبالغية ونقدية، ورّكز فيه على اللغة 
يكشف عن أبعاد لغوية تتقاطع كثريا مع معطيات علم اللغة احلديث الذي . الشعرية أكثر من النثرية

  .ب  وصوال إىل النصيركز على بنية الصوت ، مث بنية الكلمة فالرتكي
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كلّ اآلراء اليت أوردها ابن سنان تشّدد على فكرة واحدة وهي اإلبالغ وحتقيق التواصل فنراها يف 
م وقدرته األدائية ومدى كفاءته، وتعىن يف أخرى  بالسامع وموقعه يف عملية  مواضع تعىن بلغة املتكّل

ت ألجله سواء أكانت شعرية أم التواصل، كما تبحث يف مدى حتقيق الرسالة للغرض الذي أنشئ
 .نثرية

كان حتت تأثري   نسبيا، على حساب املعىن هتغليبه االهتمام بفاجي على اللفظ و إن اشتغال اخل
بسياقها النصي الذي يشرتط مالءمتها ملا بنية اللفظة تزايل، ولكنه كان واعيا بعالقة مذهبه االع

على اللفظة املفردة اليت تبىن  ،للصوت ليله حت، فاشتغل بعد جياورها وما يقصد من وراء توظيفها
ها من التكرار املخل ببنيتها  ا الصوتية وبعدها عن التعقيد والتنافر، وخلوّ فصاحتها على صفاء مكونا

وعليه فلم تطغ نزعة ابن سنان املذهبية على آرائه إّال يف املواضع اليت  .خاصة إذا ما تقاربت خمارجها
القاضي عبد " كقضية اإلعجاز القرآين والصرفة الت ي سار فيها مع أستاذه استلزمت ذلك ،

، أو يف مناقشته لتفاوت آيات القرآن يف الفصاحة، أو يف خمالفته للرماين التقسيم وجعله "اجلبار
  .الكالم على طبقتني فقط

وتدقيق تغلب على آراء ابن سنان نواحي اجلدل والتعليل وعدم تقبل الفكرة إال بعد متحيص 
 .سبب مبالغته يف طرح بعض القضاياوأخذ وردٍّ، وظهر هذا التّوجه يف مواضع كثرية تعكس 

يعّد التكرار قضية نالت حظها يف فصاحة ابن سنان الصوتية، فإما أن تفيد اللفظة مفردة أو  
فسد ذلك داخل الرتكيب وتغين جانبها الصوتية اإليقاعي وحتقق التالؤم والتناسب الصويت، وإما أن ت

حبصول التنافر وانعدام االنسجام داخل البنية، فكانت إشارة ابن سنان مرتبطة بتكرار احلرف والكلمة 
  .معا، وهذا معيار اعتنت به الدراسات النصية احلديثة

من ذلك إشارته  الدرس اللساين احلديث،مما ورد يف تقرتب فكرة اللغة والكالم عند اخلفاجي 
   .حضور الفكر املنطقيالزمين يف حدوث الكالم مع مالحظة  ملبدا اخلطية والتتابع

جاءت القضايا الرتكيبية يف الكتاب موزعة على قسمني مها الكالم يف األلفاظ الفردة واملؤلفة، 
وحسن وضع األلفاظ موضعها، وكالمها يراعي حسن النظم والرتكيب، وحتقق االنسجام البنائي 

  .النّصي
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لرتكيب بعّدها قضايا صرفية أو حنوية مستقلة وإّمنا وردت يف خضم مل يورد ابن سنان قضايا ا
رها يف الكلمة والكالم، ولإلشارة فإن املنحى الصويت مل  احلديث عن شروط الفصاحة الواجب توّف

حدوث  هشرتاطر يف هذه القضايا بل كان  له حضور واضح يف ذهنه من ذلك ايغب عن احلضو 
  .واعد العربيةالتتابع الصويت يف البنية وفق ق

مبدأ دقة اعتماد خلضوع ملعايري اللغة وقواعدها، و باالفصاحة يف البىن الرتكيبية تظهر حقيقة 
  ).الفصيح(التأليف الذي يضمن البناء اللغوي اجليد والسليموحسن االختيار 

به فصاالستعمايل واختصاصهميثل حسن التوظيف للبنية اللفظية يف جماهلا  احة ا عامال دالليا تتطّل
م شرط  وإفادة  سالمة الرسالة معىناخلفاجي، ومتثل ظاهرة اإلجياز أبلغ ما ميكن أن جتود به قرحية املتكّل

  .املخاطب
ا من درس اخلفاجي، ومتثل حتليالت االستعارة والكناية أقوى  تشغل قضايا البيان جزءا مهمّ

، مبا يقرتب من معطيات ببعضهااملواضع اليت أحسن فيها ابن سنان الوصف والتعليل ومواجهة اآلراء 
  . يف أشارته إىل املضمر من اخلطاب يف قضايا البيان الدرس اللغوي املعاصر، 

أنه يضمّ خبايا كثرية  يف  تفيه وجد ن، بعد حبثيموما فكتاب سر الفصاحة  البن سناوع
إثراء خطابنا ، وال يزال حيتوي غريها مما سيسهم يف حاولت كشف كثري منهاالبالغة والنقد واللغة 

  . البالغي والنقدي، حتتاج فقط إىل منهجية جديدة تربز أمهيتها ومواطن اجلودة فيها
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