وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
جامعت البصرة
كليت آلاداب /قسم اللغت العربيت

التجديِد في الِفك ِر البال ِغ ِّي المعاِصر
"الدراسات البديع ّية تحليل وموازنة"
أطروحت جقدم بها الطالب
طارق محمد حسن مطر

إلى مجلس كليت آلاداب في جامعت البصرة ،وهي جسء م ـن
متطلباث نيل درجت دكتوراه فلسفت في اللغت العربيت وآدابها
بإشراف
ألاستاذ املساعد الدكتور
فالح كامل اسكندر

كانون األول 4235م

صفر 3657هـ

ّ

ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﲪﻦ
ِ
ﺍﷲ ﺍﻟﺮ ِ
ﺑﺴﻢ ِ
ِ

َ

ﱢ ً
َ َُ َ ً
ُ َ
َ َ ْ َ
﴿ﻟﻮ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞٍ ﻟﺮﺃﻳﺘﻪ ﺧﺎﺷﻌﺎ ﻣﺘﺼﺪﻋﺎ ِﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔِ
ﱠ َ
ّ
ُ ُ
َ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻔﻜﺮﻭﻥ﴾
ﺍﷲ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻧﻀﺮﺑﻬﺎ ِ
ِ
ﻗﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ  -ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ) اﻟﺤﺸﺮ ( 21

وﻧﺮﺟﻮ
ﻧﻐﺪو
 إﻟﻰ اﻷﻣ ِﻞ اﻟﺬي ُُ
ﺷﺂﺑِﺒﻪ وﻧﺮﻧُﻮ ﻟِﻤﻘـﻠﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﻴﻪ
َ
أﻵ ﻓ ِ
اﺟﻴﻚ اﻟﻤـَـ ـ ـ ـ ـﻌﺎﻧﻲ
ـﺎﻏﺪ ْق ﻟﺮ َ
ِ
ﻲء ﻧﺸﺄﺗَﻴـ ـ ـ ـ ـ ِﻪ
وﻃﻴّﺒﻪُ وﻫﻨّ ْ
 وإﻟﻰ ﻧﺒ ِﻊ اﻟﻄﱡﻔﻮﻟﺔ اﻟﺬي َﺣﻔََﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴِّﺔ ُﺟ ْﺮﺣﺎً ﻟﻦ ﻳﺒﺮأَأﺑَﺪاً...
وﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪَي ﻣﺴﻠِﻢ ِ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم(
ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،
ُ
)إﺑﺮاﻫﻴﻢ ُ
ي ﻓﻀﻼً واﻣﺘﻨﺎﻧﺎً ...
 -وإﻟﻰ واﻟﺪَ ﱠ

 وإﻟﻰ َﺳﻜﻨﻲ ووﻟﺪَيﱠ )ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ وﺣﺴﻴﻦ( ،ﺑﻀﻌﺔًوﺣﻨﺎﻧﺎً...
أ ِ
ُﻫﺪي ُﺟﻬﺪي اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻫﺬا
ﻃﺎرق

"ﺷﻜﺮ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ"

ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻣﻨﺘﻬﺎﻩ  ِﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﺎﳊﻤﺪ  ِﲜﻤﻴﻊِ ﳏﺎﻣﺪﻩ ﻛﻠﱢﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻧﻌﻤﻪ ﻛﻠﱢﻬﺎ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻫﻞ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﻜﺮﻩ
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻃﻮﻟﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﻓﻀﻠﻪ ...
ﻭﻻﺯﻡ ﻗﺒﻮﻝِ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﱠﻘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺫﺍ ﺃﺷﻜﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﻳﺎﻩ ﳓﻮﻱ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻭﻋﻮﻥٍ ﻭﺩﻋﺎء  ،ﻣﺎ ﻻ ﳚﺎﺯﻯ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﱡﻮﱃ ﻣﻦ ﺍ  ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﺄﺳﺄﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺃﻥ ﻳﻮﻓّﻘﻬﻤﺎ ﻟﻜﻞﱢ ﺧﲑ ﻭﺇ ﺣﺴﺎﻥ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ
...
ﻭ ﺷﻜﺮﻱ ﻣﻮﺻﻮﻝٌ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺗﻜﻔّﻞ ﲝﺜﻲ ﻭﺗﺮﺳﻢ ﻣﻌﻲ ﺩﻟﻴﻠَ ﻪ ﻭﻣﺸﻰ ﻣﻌﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﱀ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ،ﻓﻤﺘﺎﺑﻌﺘُﻪ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘُﻪ ﱂ ﻳﻨﻔﻜّﺎ ﻋﲏ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﲨﻌﲏ ﺑﻪ ﻟﻘﺎء ،ﻭﻣﺎ ﻣﺪﺗﲏ ﺃﻳﺎﺩﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍء ﺭﺍﻓﺪﺓ ﻧﺎﻗﺪﺓ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎء ،ﻓﺄﻧﺎ ﺷﺎﻛﺮ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ
ﺫﻟﻚ.
ﻭﺷﻜﺮﻱ ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺷﻜﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎً ﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻲ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﲝﺜﻲ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺟﻬﺪﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺘﺎﺟﻪ ﻭﺃﻃﻠﺒﻪ.
ﻭﻟﺰﻣﻼﺋﻲ -ﺩﺭﺍﺳﻴﺎً -ﻭﺃﺧﻠّﺎﺋﻲ –ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً -ﻣﻮﻓﻮﺭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺬﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﻢ ﻭﲤﻨﻴﻬﻢ ﺧﲑﻱ.
ﻭﺃﺧﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺭﺳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﺎﺑﺘﻪ ﻭﺳﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲣﺺ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﲑ ﻋﻮﻥٍ ﱄ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺪﻋﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﱰﻗﱢﻲ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ.
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺧﺘﺎﻣﻪ ﺇﱃ ﻛﻞﱢ ﻗﻠﺐٍ ﻧﺒﺾ ﳓﻮﻱ ﲞﲑ ﻭﻛﻞﱢ ﺫﻱ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺭﻓﺪﻧﻲ ﺑﺈﺣﺴﺎﻧﻪ ،ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺸﻜﺮﻱ ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎً.

ُ

َ

ُ

﴿ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﴾

ﻧﺸﻬﺪ – ﳓﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ -ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺍﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﱢ
ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏــﻲ ﺍﳌﻌﺎﺻــﺮ/
"ﻃــﺎﺭﻕ ﳏﻤــﺪ ﺣﺴــﻦ" ﺍﳌﻮﺳــﻮﻣﺔ ) ﺍﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ﰲ ِ
ٌ
ٌ
ّ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ( ﻭ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻩ ﰲ ﻣﻀــﻤﻮﻧﻬﺎ  ،ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻟــﻪ
ٌ
ُ
َ
ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ
ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ،ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺪﻳﺮﺓ
ِ
ِ
ّ
ً
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ) ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ (.
ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﰲ
ِ
ِ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﺍﻻﺳــﻢ  :ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﲨﻌﺔ/
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺄﺭﻳـﺦ:

ﺍﻟﺘﺄﺭﻳـﺦ:
ً
ﺭﺋﻴﺴﺎ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﺍﻻﺳــﻢ  :ﻋﻮﺍﺩ ﻛﺎﻇﻢ ﻟﻔﺘﻪ/ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺫﻱ ﻗﺎﺭ
ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﺃ.ﻡ.ﺩ
ﺍﻟﺘﺄﺭﻳـﺦ:

2013/12 /15ﻡ
ً
ﻋﻀﻮﺍ

2013/12 /15ﻡ

ً
ﻋﻀﻮﺍ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
ﺍﻻﺳــﻢ  :ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻣﲑ ﻫﺎﻧﻲ/ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﺃ.ﻡ.ﺩ

ﺍﻟﺘﺄﺭﻳـﺦ2013/ 12/ :ﻡ
ً
ﻋﻀﻮﺍ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﺍﻻﺳﻢ :ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﻮﺩ ﺍﻟﻈﺎﳌﻲ/ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﺃ.ﻡ.ﺩ
ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ:

ﺍﻻﺳــﻢ :ﺭﲪﻦ ﻏﺮﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺩﻱ/ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﺃ.ﺩ

ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﺃ.ﺩ
2013/ 12/ﻡ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ّ

2013 / 12/ﻡ

ً
ﻋﻀﻮﺍ

ّ
ﺻﺪﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ –
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺍﻻﺳﻢ :ﻓﺎﱀ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ/ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﺃ.ﻡ.ﺩ
ً
ً
ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ2013 / 12/ :ﻡ .ﻋﻀﻮﺍ ﻭﻣﺸﺮﻓﺎ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺃ.ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﺎﱂ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ:

1435/ﻫـ

/
/

2013/ﻡ

﴿ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﴾
ُ ّ
ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﺇ ﻋﺪﺍﺩ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣــﺔ ﺟــﺮﻯ ﲢــﺖ ﺇﺷــﺮﺍﰲ ﰲ ﻛﻠﻴــﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ –
ٌ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴــﻞ ﺩﺭﺟــﺔ ﺩﻛﺘــﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﰲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ.

ﺍﳌﺸﺮﻑ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﺍﻻﺳــﻢ  :ﻓﺎﱀ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ

ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  :ﺃ.ﻡ.ﺩ
ﺍﻟﺘﺄﺭﻳـﺦ2013/ / :ﻡ

1435/ /ﻫـ

ّ
ﱢ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻧﺮﺷﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.

ﺃ.ﺩ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺃ.ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ

ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ

ﺍﻵﺩﺍﺏ  -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ .

ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ:

/

1435/ﻫـ

/

2013/ﻡ

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ/

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ.
ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ:

/

/

1435/ﻫـ

2013/ﻡ
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﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴾
مصابٌح الظلم وساد هة
لل على بادئ النعم وصالته وسالمه على محمد ٍ وآله
الحمد ه
ه
العرب والعجم ،حمداً وسالما ً ٌمؤل الخافقٌن ،وٌنٌر ما بٌن المشرقٌن ،وبعد...
ً
خصوبة فً ال هفكر اللسانً بعامة؛ لما فٌه من قدر ٍة على تقوٌم
فإن للبحث البالغً
صٌاغة محق ً
ً
قة لغاٌته فً اإلبانة والكشف عن المقصود ،ومعاٌنة
اللسان اإلنسانً وصٌاغ هت هه
حال وأقوم مقال ،وإن للبالغة العربٌة سهما ً فرٌداً ،ومجالً رحٌبا ً
الجمال اللغوي على أفضل ٍ
بٌان األمم كمنزلة الدر هة من
فً حركة اللسان اإلنسانً نحو تلك الغاٌة ،فمنزلة بٌا هنها من
ه
التاج ،وسداد الرأي لدى الحتجاج؛ ألن لها قنا ًة كبرى تستقً عنها ،بل لها غمداً ٌحتضن
سٌوف أقوالها ،أآل وهو القرآن الكرٌم.
ومما لشك فٌه أن التراث العربً بحاج ٍة إلى معالج ٍة فً هذا المٌدان ،كً ٌتم عرض
مادته عرضا ً ٌتناسب وما وصلت إلٌه قدرة البٌان والتواصل القولً واللسانً ،مع الحتفاظ
بمقوماته األساس التً بنً علٌها ،ومعالجة ما ٌعد ضرورٌا ً للمعالجة ،فمن هنا تؤتً أهمٌة
التجدٌد ،فإن طرٌقه فً نظرنا ٌمر بجادة التراث ،ل المعالجة القابمة على إدخال ما للغٌر
فً منظوم هتنا الخاصة ،مع غض النظر عن الواقع البٌبً والثقافً الذي تولد عنه ذلك
الجدٌد.
ولهذا فقد تتابعت الدراسات ،والمعالجات للبالغة العربٌة ،شعوراً من البعض بضرورة
عمق
تجدٌد مطالبها وتبدٌل دمابها؛ لتنبض بها الحٌاة ،فجاءت تلك الدراسات متفاوتة فً
ه
معالجتها بٌن المعالجة الحقٌقٌة الواعٌة ،وبٌن المعالجة الفجة العقٌمة القابمة على محض
تحكٌم لدق هة ما طرح فً التراث ،وما قدمه من معالجات.
التؤثر باآلخر ،دونما
ٍ
من هنا جاءت دراستنا هذه ،والموسومة" التجدٌد فً الفكر البالغً المعاصر،
الدراسات البدٌعٌة تحلٌل وموازنة" ،لمعالجة تلك الدراسات التً تعاطت التجدٌد وحاولت
تبدٌل الدماء – حسب زعمها ،-والوقوف على أبرز مقولتها ،ومعطٌا هتها ،مع موازنتهها بما
قدمه التراث من نظرا ٍ
ت فً المجال ذاته .وقد وقع اختٌارنا على البدٌع من علوم البالغة،
وإنما وقع اختٌارنا علٌه دون أخوٌه البٌان والمعانً ،لسببٌن :األول :توفر كثٌر من دراسات
التجدٌد التً عالجته بصورة مستقلة عن أخوٌه ،والثانً :كون البالغة الٌوم اتجهت اتجاها ً
بدٌعٌاً ،معٌد ًة العتبار لهذا العلم من علوم البالغة الذي حكم بهامشٌته المعنوٌة ،فحاولت
الدراسات الحدٌثة إعادة الرواء والرواج له ،إذ اعتبرت انطالقة البالغة العربٌة فً نموها
عنه ،بوصفه أول ما طرح فً مٌدانها ،من خالل تلك الصٌاغات الفنٌة واألسالٌب التعبٌرٌة
المبتكرة.
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فجاءت دراستنا فً معالجة تلك الدراسات وبٌان مدى ما حققته من ثمار دعوى التجدٌد،
وبٌان الجدوى العلمٌة لبعض المعالجات ،إذ إن بعضها قد جاء فجا ً خالٌا ً عن األصالة،
وأخرى ٌمجها الذوق؛ ألنها ادعت ولم تفه بدعواها ،فبٌن ذي وذه جاءت دراستنا.
وملحق.
وقد انتظمت فً تمهٌ ٍد وثالث هة فصول وخاتمة
ٍ
أما التمهٌد فقد جاء فً مقدمتٌن ،األولى عالجت األفق العام للتجدٌد وشً ٍء من دواعٌه
ومبرراته ،مستعرضة اتجاهات التجدٌد وبعض المحاولت الرابدة فً هذا المجال ،والمقدمة
الثانٌة تتعلق بخصوص الفصل األول؛ لمعالجته بعض األسس المعرفٌة التً طبعت البالغة
العربٌة الموروثة ،وهو فً هذا الطرح ٌعطً األسس التً ٌنبغً مراعاتها عند التجدٌد
مإكداً محورٌة القرآن الكرٌم الذي عنه كانت البالغة ،ولكنه غاب عن عموم منهجها ؛ لذا
فإن أي محاول ٍة تمتطً التجدٌد فً البالغة العربٌة لبد لها من أن ل تتنكب عن بالغة هذا
النص العظٌم ،بل أن تجري فً ركاب هه وتمتح من ن همٌره ،بؤن تلقً دلءها لتستقً من عٌونه
الصافٌة.
فعلٌه بنً الفصل األول ،إذ عالج فٌه البحث غٌاب النسق القرآنً فً التؤصٌل
نسق بدٌل وهو الشعر ،إذ انطلقت عنه معظم المقولت البالغٌة،
البالغً ،وحضور
ٍ
وانصبت علٌه الجهود والهمم ،على الرغم من كون القرآن الكرٌم هو المإصل للبالغة ،إذ
بفضل بٌان إعجازه تحركت الهمم لتلقٌه ومعالجة نصه فجاد لهم بهذا العلم .وفً الوقت
(عليهم
نفسه ،قد غابت النصوص الموازٌة لهذا النص ،كالحدٌث النبوي ،وكالم أهل البٌت
(صلى هللا عليه وآله)،
مع
السالم) الذٌن هم عه دل القرآن ،والمؤمور بالتمسك بهم من قبل النبً األكرم
تحكم الذوق الفنً القابم على النسبٌة المحدودة جداً ،والمحكومة بعوامل التعصب والهوى
حٌناً ،والزعامة والرباسة حٌنا ً آخر.
وخلص الفصل الثانً معالجا ً لمصطلح البدٌع قٌد الدراسة ،مبٌنا ً دللتٌه اللغوٌة
والصطالحٌة ،وتطور نشؤته من ابن المعتز حتى استقراره عند الخطٌب القزوٌنً ،كما
عالج األفق التحسٌنً الذي وسم به البدٌع ،وتوفر علٌه حده الصطالحً مبٌنا ً أن النظرة
التحسٌنٌة الخالصة للبدٌع نظرة ظالمة ،بل إنه ٌنطوي على قدرة كبٌرة فً إنتاج وحضن
الدللة ل ت هقل عن أخوٌه المعانً والبٌان ،بل به تتحقق الدٌمومة والتصال والتواصل
البالغً.
وجاء فصلها األخٌر فً معالجة أهم المصادر التً تناولت التجدٌد البالغً ،فانتخب
أساس ،عالجها معالجة محللة ومقارنة؛ لكون أغلب هذه المصادر
البحث جملة مصادر
ٍ
ً
جملة من المآخذ
متعاطاة فً البحث العلمً اقتباسا ً وتضمٌناً ،فبٌنت الدراسة فً هذا الفصل
مقاربٌن وجهة
أفكار عن األوابل فً هذا المٌدان،
على تلك الدراسات ،مقارنة بما جاء من
ٍ
ه
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ظر ،ومبٌنٌن جمل ٍة من المالحظات المنهجٌة التً عثر بها البحث ،مدعٌن تقوٌم ما رآه
الن ه
البحث مابالً عن النظرة البالغٌة الحصٌفة ،واضعٌن القلم على جمل ٍة من تلك الدراسات التً
ظهر من بعضها تبنً الدعوى من دون إقامة البرهان علٌها ،وتفصٌل تطبٌقاتها ،فغدت
ً
جعجعة دون طه حن ،كما فً المثل ،وذٌلت الدراسة كعادة البحث األكادٌمً ،بجمل ٍة من
النتابج ،فصلت فً الخاتمة ،كان من أهمها ،أن أي محاول ٍة للتجدٌد ٌنبغً أن ل تغفل
النصوص الرابدة فً المٌدان البالغً ،وأعنً بها القرآن الكرٌم وخطابات عه دل القرآن بعد
النبً األكرم محمد (صلى هللا عليه وآله) الذٌن هم جواهر البالغة ،وعوالً الآللا ،ودلبل
اإلعجاز ،وسر الفصاحة ،وأهل الصناعتٌن ،العلم والعمل ،فالبد أن تطرح نماذج تلكم
كثٌر من الزٌف ،والخطل،
البالغة بقو هة البحث النظري ،كٌما ٌتسنى تطهٌر البالغة من
ٍ
فضالً عن ذلك فقد خرج البحث بإجراءات تقوٌمٌة لجمل ٍة من الدراسات المتداولة على
مستوى البحث األكادٌمً ،موض ً
حة بعض المإاخذات المنهجٌة ،تمشٌا ً مع البحث العلمً،
كما ارتؤٌنا أن ندرج ثبتا ً تعرٌفٌا ً لجمل ٍة من المصطلحات البدٌعٌة التً تم استعراضها فً
البحث من دون سر هد حدها بسب ٍ
ب من منهجٌة البحث ،لٌتسنى الرجوع إلٌها من قبل المطلع،
ً
جملة من المصاعب اعترت البحث،
لٌقف على حدودها ،ولٌس من الشكوى أن نقول إن
كان أهمها اختٌار مصادر التحلٌل ،ولكنها بحمد هللا قد تذللت ،وفً ختام هذا العرض ،أتقدم
بالشكر والثناء لمن وهب لنا الطاقة ودفع عنا العناء طول هذه المسٌرة ،فؤحمدك اللهم
ه
ألولٌاء نعم هتً ،وأدلتً إلى
تتابع طولهك وتنامً رفدهك ،ثم شكري موصول
وأشكرك ،على
ه
ه
حقٌق هتً ،محمد وآل محمد علٌهم صلوات المصلٌن ،ومن مراتب المخلوقٌن شكري ألستاذي
بصبر وتحم ٍل جلٌلٌن على طالبه ،أعنً األستاذ الفاضل المفضال،
الذي رعى هذه المسٌرة
ٍ
الدكتور فالح كامل اسكندر ،فله جزٌل الشكر ووافر الذخر ،واعتذر عن ما قد ٌرد من
هفوا ٍ
نقص ،أو تقصٌر ،فً طواٌا البحث ،إذ الكمال لواهب الكمال ،وإذا
ت ،أو زلت ،أو ٍ
قٌل لشً ٍء تم فقد بان نقصه.
رب العالمين وصلى هللا على محم ٍد وآله الطاهرين.
وآخ ُر دعواي أن الحم ُد لله ِّ

الباحث
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 ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  /ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ.
ُ
ّ
 ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻲ
ﱠ
ﱢ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ:
ّ
ٌ
 .1ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ.
ُ
 .2ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
ّ
ُ
 .3ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ.
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﴿بِسم ِاهللِ الرَّمحنِ الرَّحيمِ﴾
بدءاً ،سٌتشكل التمهٌد من مقدمتٌن:
األوىل ،التجديد /املفهىم واملوارست:

ٌُع ُّد التؽٌٌ ُر والتجدٌد مظهرٌن من المظاهر اإلنسانٌة العامة التً فُطر علٌها التفكٌ ُر
البشري .وإن هذا التجدٌد والنزوع إلى التؽٌٌر هو ثمرة من ثمار العقل والتفكٌر اإلنسانً،
فطبٌعة العقل هً التفكٌر فً ابتكار الوسابل والطرابق التً تضمن بالضرورة العقلٌة
لئلنسان أن ٌعٌش بمستوىً أرقى وأرفع من المستوى الذي هو فٌه ،وهذا األمر بالضرورة
ٌستدعً من اإلنسان أن ٌكون له تصور عن األفق التكاملً األرقى الذي ٌن ُ
شده ،لكً ٌحققه
على أرض الواقع ،وإال فبل ٌُتصور من اإلنسان أن ٌتطور وٌؽٌر واقعه من دون أن ٌكون
كمال كً ٌن ُ
شده ،ومن ث َّم ٌمكن عد نزوع اإلنسان إلى
له أفق تصوريٌّ عن أفضل
ٍ
التفكٌر(أصل النزوع) مظهراً ثابتا ً ال ٌمكن أن ٌتؽٌر أو ٌتبدل؛ ألنه إذا تبدل أو تؽٌر ،إنما
ٌتبدل أو ٌتؽٌر إلى الضد ،وهذا ما سٌهوي بالوجود اإلنسانً؛ ألنه آنب ٍذ سٌتوقؾ عن نموه
ونشدان كماله.
ُ
أسس ومبادئ ثابتة قارة ،تحكمُها األسس العقلٌة
ٌنطلق من
وكما أن التؽٌر والتبدل
ٍ
والمسلمات المنطقٌة ،التً ستكون بمنزلة القاعدة التً سٌتكا علٌها ال ُبنٌان اإلنسانً ،وإال
فإن التناقضات ال ٌمكن أن ٌإ َّسس علٌها بنٌان ،كالرسم على الماء ،أو البناء على الرمال؛
لذلك فإن نشدان الكمال وازع ثابت ال ٌمكن إنكاره.
إن التكامل ٌختلؾ عن التقدم ،فالتكام ُل حركة عمودٌة متعالٌة ،من مستوىً إلى مستوىً
ُ
فق واحد؛ ولذلك نقول :تقدم الجٌش
أعلى ،على حٌن أن التقدم حركة ضمن مستوىً واح ٍد وأ ٍ
وال نقول :تكامل( ، )1ومن هنا فالتكامل هو بلوغ الثمرة من الوجود كالنبتة التً تنمو من
البذرة ،فتتصاعد إلى أن تبلػ من وجودها وجوداً له خصابص محددة ووظابؾ خاصة.
أصل ثاب ٍ
ت وتنمو وتفرع،
وعلى مستوى األفكار والقناعات الداخلٌة ،فإنها تتطو ُر عن
ٍ
فالعقابد الدٌنٌة مثبلً ،تكاملت على مر العصور كالصناعات والقضاٌا المادٌة األخر بفضل
دور إلى آخر ضمن توسع األصول
األنبٌاء ،والفكر الدٌنً قد تحول وتؽٌر وانتقل من
ٍ
الفكرٌة والعلمٌة ،كاللؽات ووسابل الحٌاة تماما ً ،إذ لم تبق أطره على الكٌفٌة الفكرٌة
األولى(ٕ).

(ٔ) ظ :التكامل االجتماعً لإلنسان ،الشٌخ مرتضى المطهري.ٕٔ :
(ٕ) ظ :أصول العقائد فً اإلسالم ،السٌد مجتبى الموسوي.ٕٔ-ٔٔ/ٔ:
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من هنا كان البد للؽة ،وهً من أبرز المظاهر اإلنسانٌة بعد العقل ،بل هً ترجمانه ،أن
تتطور وتتكامل فً سلمها الوجودي ،للتعبٌر عن مقتضٌات الوجود اإلنسانً ومتطلباته ،تبعا ً
للتطور فً المجاالت اإلنسانٌة المختلفة ،ومن هنا أٌضا ً اختلفت طرابق التعبٌر باللؽة عن
ت شكلت قاموسا ً خاصا ً
المواقؾ والحاالت النفسٌة واالجتماعٌة ،وإن احتفظت اللؽة بمفردا ٍ
لك ِّل لؽ ٍة من اللؽات ضمن سٌاقها التطوري.
دع من الظواهر والنشاطات اإلنسانٌة ،بل هو نشاط
إن التراث الببلؼًَّ العربًَّ لٌس بب ٍ
لكثٌر من المجرٌات .وقد مرت الفكرة الببلؼٌة عند العرب بمراحل تطورٌة،
فاعل ومحرك
ٍ
إلى أن بلؽت قمة تبلورها التقنٌنً على أعتاب القرن السابع الهجري ،فمن المبلحظات
الجزبٌة واألحكام الذوقٌة الفطرٌة المتؤصِّلة ،إلى المناقشة والمتابعة واإلحصاء ،إلى التقعٌد
والتقنٌن ،وهً فً سلم تنقلها بٌن هذه المراحل تعرضت للظروؾ والعوامل المختلفة التً
وجهت سٌرها ،وحكمت تقولبها بقوالب معٌنة ،وقد كان للقرآن الكرٌم –كما سنؤتً علٌه-
األثر األكبر فً تبلور الفكرة الببلؼٌة ونموها ،إذ عنه انبثقت فكرُها األساسٌة ،وإلثبات
لجنس أدبًٍّ معاش،
إعجازه تحركت الفُهوم للتؤسٌس الببلؼً ،وإن كانت الدفة قد توجهت
ٍ
ابتعدت به الببلؼة عن رافدها األساس الذي أمدها بالحٌاة ،وللبحث مظانه حول ذلك ،فبل
نطٌل.
إن الداللة اللؽوٌة للتجدٌد تحٌ ُل على الشًء المقطوع باألصل ،فجد ُ
دت الشًء أ ُج ُّده،
قطعته ،وحبل جدٌد ،مقطوع ،وثوب جدٌد ،هو الثوب المقطوع عن ( ُكلِّه) حدٌثا ً( ،)1فداللة
الجِّ َّدة داللة فرعٌة ،أو داللة ثانٌة تشاركٌة إذا ساغ التعبٌر ،فطؽت الداللة الفرعٌة على
الداللة األصل بحكم التوسع اللؽوي ،واستعملت لك ِّل شًء محدث ،ولعل تسمٌة اللٌل والنهار
بالجدٌدٌن ،نظراً للتجدد الذي ٌضفٌانه على الزمن ،وإن كان متكرِّ راً ظاهراً.
لقد ارتفعت األصوات منذ أوابل القرن الماضً للدعوة إلى التجدٌد فً الببلؼة العربٌة،
ً
نسبة كبٌرة من آفاق هذه الدعوة جاءت متؤثر ًة باالنفتاح الذي شهدته بعض
وفً نظرنا أن
البلدان العربٌة على الثقافات األوربٌة عن طرٌق البعثات والترجمة ،والتً عكست آفاق تلك
األمم الثقافٌة والحٌاتٌة ،ونحنُ ال نرٌد بهذا أن ُنلؽً أهمٌة التجدٌد وضرورته فً الحقل
الببلؼً ،وإنما لحظنا أن كثٌراً من محاوالت التجدٌد جاءت محاو ً
لة إحداث قطٌع ٍة معرفٌة
مع الماضً(ٕ) لٌتحقق بذلك التجدٌد المنظور ،بمعنى أنَّ التجدٌد ٌقتضً االنسبلخ عن
الماضً تماما ً ولبس لبوس الثقافات األخر ،ولسنا نبتؽً ههنا الكبلم حول هذا األفق ،فقد

(ٔ) ظ :تاج العروسَّ ،
الزبٌدي.ٖ33-ٖ33/ٗ :
ّ
(ٕ) ٌُنظر بهذا المجال كتاب "المراٌا المقعرة" للدكتور عبد العزٌز حمودة ،فقد تبنى فٌه نقد كثٌر من مظاهر
مشوهة عن آداب
التفاعل مع الغرب الحداثً بغٌة إنتاج حداثة عربٌة ،ولك ّنها صورة مستنسخة ،إن لم تكن
ّ
وثقافة تلك األمم ٖٔ:وما بعدها.

ٙ

التوهيد..........................................................................................
ُعنٌت دراسات كثٌرة بهذا المجال ،ولكن كبلمنا حول التجدٌد فً الببلؼة العربٌة،
وخصوصا ً علم البدٌع منها.
لعل من الخطؤ أن ٌُنظر إلى التجدٌد من زاوٌ ٍة واحد ٍة ،وهً زاوٌة اإلتٌان بشًء لم ٌُسبق
إلٌه ،فً وسطٍ من األوساط ،فهذه دابرة ضٌقة انطلق منها كثٌر من الدارسٌن ،فسخفوا بذلك
كثٌراً من الدراسات؛ ألنها بنظرهم خالٌة من التجدٌد ،ولتصحٌح هذا المسارٌُ ،ق ِّدم حاجً
ً
أطروحة قٌمة ،استقصى من خبللها آفاق النتاج الفكري ،وحدود ما ٌصدر عن العقل
خلٌفة،
ً
سمة ضرورٌ ًة للفكر اإلنسانً
اإلنسانً ،وتعكس اختبلؾ المشارب واالتجاهات بوصفها
بعامة ،إذ ٌقولُ .. ":ث َّم إنَّ التؤلٌؾ على سبعة أقسام ،ال ٌإلؾُ عالم عاقل إال فٌها ،وهً:
-

إما شًء لم ٌسبق إلٌه فٌخترعه.
أو شًء ناقص ٌُتممه.
أو شًء مؽلق ٌشرحُه.
أو شًء طوٌل ٌختصرُه دون أن ٌُخ َّل بشً ٍء من معانٌه.
أو شً ٍء متفرِّ ٍق ٌجمعُه.
أو شً ٍء مختلط ٌر ِّتبُه.
أو شً ٍء أخطؤ فٌه مص ِّنفُه فٌُصلحُه .

وٌنبؽً لك ِّل مإلؾ كتا ٍ
ب فً فنٍّ قد ُسبق إلٌه أن ال ٌخلو كتابه من خمس فوابد:
-

استنباط شً ٍء كان معضبلً.
أو جمعه إن كان مفرَّ قا ً.
أو شرحه إن كان ؼامضا ً.
أو ُحسن نظم وتؤلٌؾ.
حشو وتطوٌل"(.)1
أو إسقاط
ٍ

من هذا ٌظه ُر أن نسبة التجدٌد بمعنى االبتكار هً نسبة  7/1من مجموع وسابل التعاطً
العقلً مع النتاج العلمً والثقافً ،وبهذا ستكذب مقولة :ما ترك األول لآلخر شٌباً ،وتصدق
مقولة:
ٌقول من تقر ُع أسماعه

(ٕ)

كم ترك األو ُل لآلخر

والمُبلحظ أنَّ الببلؼة العربٌة تتسع للمجاالت السابقة جمٌعها ،وتفرشُ تراثها لآلفاق
الفكرٌة السبعة ،ولذلك فبل وجه لقصر التجدٌد على اإلتٌان بالجدٌد ،الذي اقتصر فً كثٌر
(ٔ) كشف الظنون.ٖ٘/ٔ:
(ٕ) شرح الصولً على دٌوان أبً ت ّمام :دراسة وتحقٌق ،د .خلف رشٌد نعمان.٘ٔٙ/ٔ :
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من الدراسات على إسقاط نتابج بعض الدراسات الؽربٌة على التراث العربً من دون
مبلحظة أنساقها الثقافٌة والتؤرٌخٌة ،وهذا ما دعا أحد الباحثٌن إلى ضرورة إطالة النظر
بمنطقة التفاعل تلك ،وضرورة ال ِّدقة فً استعمال األجهزة المفهومٌة استعماالً ٌحتر ُم
خصابص التراث ،والسٌاق التارٌخً الذي ٌتنزل فٌه ،واألسس المعرفٌة القابم علٌها؛ لكون
اآلخر ٌنطلق عن تٌارات فكرٌة وإٌدٌولوجٌة ورإٌة للعالم تختلؾ عما هو موجود لدٌنا،
وبهذا ٌُضمن عد ُم االستبلب الثقافً(ٔ) ،من هنا تتحرك مقولة الشٌخ أمٌن الخولً للباحثٌن
والمحققٌن" بؤن ٌفهمُوا هذا القدٌم حتى ٌقتلوهُ فهما ً"(ٕ) ،تحركا ً فاعبلً فً التؤسٌس لمنهجٌة
كبرى فً التجدٌد ،وفً التؤصٌل لوسابله ،فالقدٌم هو الذي ٌمتلك مفتاح التجدٌد ،وبالنظر فً
القدٌم  ،فحصا ً ونقداً ورفضا ً وقبوالً ،هو الذي سٌُنت ُج منهجٌة فً التعاطً المعرفً والثقافً،
ضمن سٌاقهما الخاص.
ولعل لهذه المقولة تؤرٌخا ً ٌعود إلى عبد القاهر الجرجانً ،وربما – وللا ُ العالمٌ -كون
الخولً ،قد استفادها عنه ،وهذه المقولة تؤتً فً سٌاق حدٌث الجرجانً عن النظم وبٌان
مزٌته وفضٌلته لدى العلماء ،وما ال ٌنبؽً أن ٌتصؾ به العاقل المدرك لمزٌته من صفات،
فٌقول ":وأن ٌربؤ بنفسه ،وتدخل علٌه األنفة من أن ٌكون فً سبٌل المقلِّد ،الذي ال ُّ
ٌبت
حُكما ً وال ٌقتل ُ الشً َء علما ،)ٖ("..فهذه الرإٌة تعكس منهجٌة جوهرٌة فً التعاطً العلمً،
وهو ضرورة أن ال ٌك َّل المتعاطً للمعرفة من فلًٍ وفري ،وعندها سٌكون ظفره بالجواهر
المكنونة ،أما تعاطً الجاهز من القول والحاضر من الفكر ،فإنه مما ٌؤتً سرٌعا ً لٌذهب
سرٌعاً.
ومن جمٌل ما اس ُتشرؾ عن البٌان فً كلمات القدماء ،قولهم ،إنَّ علم البٌان والتفسٌر علم
ال نضج وال احترق(ٗ) ،إشار ًة إلى اكتنازهما آلفاق معرفٌة جم ٍة تحتا ُج إلى كش ٍ
ؾ وتجلٌة.
ولما كان حدٌث البحث عن التجدٌد فً علم البدٌع ،فبلب َّد لنا أن نتصور مبدبٌا ً اآلفاق التً
من الممك ن أن ٌجري ضمنها التجدٌد بما ٌتناسب ودوابر اشتؽال هذا العلم من علوم
الببلؼة ،ففً نظر البحث أن اآلفاق المتصورة للبحث فً البدٌع لتحقٌق جدواه العلمٌة
تنحصر فً:
 -1إخراجه من دابرة التحسٌن إلى دابرة االشتؽال الببلؼً الفعلً ،ولو على نحو
المعالجة التجزٌبٌة ،لخلوص جملة من فنونه للتحسٌن المحض.
(ٔ) ظ :التفكٌر البالغً عند العرب ،د .حمادي ص ّمود.ٖٔ :
(ٕ) نقلها عنه تلمٌذه شكري محمد ع ٌّاد ،وأثبتها األخٌر فً تحقٌقه لكتاب أرسطو طالٌس فً الشعر ،تنظر كلمة
المحقق من الكتاب ،نشر دار الكتاب العربً بالقاهرة ،صٔ.
(ٖ) دالئل اإلعجاز ،تعلٌق ،محمود مح ّمد شاكر.3ٔ :
(ٗ) " قالوا :العلوم ثالثة :علم نضج وما احترق ،وهو علم النحو واألصول ،وعلم ال نضج وال احترق ،وهو علم
ح عقو ِد ال ُجمان فً علم المعانً
البٌان والتفسٌر ،وعلم نضج واحترق وهو علم الحدٌث والفقه" ،ظ :شر ُ
والبٌان ،للسٌوطً.ٖ:
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 -2تخفٌؾُ التوتر االصطبلحً الحاصل فً فنونه من جهتً التع ّدد والخلط ،لتتماٌز
المصطلحات من جهة ،وتنخفض نسبتها العددٌة بما ٌسهل دراستها فنٌا ً وداللٌاً.
حقول محددة؛ لمعرفة موقع اشتؽال ك ِّل فنٍّ من تلك
 -3تصنٌفها موضوعٌا ً ضمن
ٍ
الفنون ،مع إقصاء الفنون التً تخرج عن تلك الدوابر المحددة  ،وخصوصا ً إذا كان
ناتجها الداللً محدوداً وضبٌبلً.
 -4من الممكن االستفادة من التطور فً النظرٌات العلمٌة الحدٌثة ،ونتابجها اللؽوٌة
شرط أن تتناسب مع الدرس البٌانً العربً ،فكراً ،واستخداماً ،وبٌب ًة ،ولسنا مع
عملٌة النقل الجاهز التً تعاطتها بعض الدراسات لبعض النظرٌات ،كما سنبلحظ،
إذ ظهر النقل محض استعراض لتلك النظرٌات من دون مقاربة تطبٌقاتها بدقة.
 -5إعادة النظر بدق ٍة وتمحٌص فً التراث البدٌعً ،مصطلحا ً وتطبٌقات ،وبٌان الخلفٌات
الفكرٌة لنشوء المصطلح وتبلوره عند رجاالته ،ما سٌحسم التعددٌة واالختبلؾ فً
االصطبلح؛ ل ٌُنتج اصطبلحا ً مقبوالً فنٌا ً وعقلٌاً ،ذوقا ً ووجداناً.
 -6رص ُد التجربة البدٌعٌة عند رجالها ،انطبلقا ً من كون البدٌع هو أسالٌبُ صٌاؼٌة
شاعر استعماالً خاصا ً لهاٌُ ،فر ُز بالضرورة إمكانات
خاصة ،ومن ث َّم فإن لك ِّل
ٍ
شاعر إلى آخر ،ما سٌطبع البدٌع بطابع الحركة المستمرة
إبداعٌة ستتفاوت من
ٍ
ً
جملة من
والتوالد ،وهذا ما ٌُفسِّر كثرة فنونه ،وإن هذه التجربة هً التً دعت
شاعر بعٌنه ،كدراسة منٌر سلطان ،البدٌع فً شعر
الباحثٌن ألن ٌتناولوا البدٌع عند
ٍ
شوقً ،ودراسة محمد عبد المطلب للبدٌع عند المتنبً ،ومن قبلهما ما دار من
ً
جملة من ال ِّدراسات النقدٌة ،كالموازنة
معرك ٍة نقدٌ ٍة حول بدٌع أبً تمام أفرزت
لآلمدي ،وما جمعت من أخبار حول أبً تمام استعرضت أحكام معاصرٌه حول
بكر الصولً(ٔ).
مذهبه الشعري ،كؤخبار أبً تمام ألبً ٍ
ومما تنبؽً اإلشارة إلٌه فً باب التجدٌد ،هو أن رفع دعوى التجدٌد سه ُل التحقق ،وأن
التهذٌب مطلوب عقلًٌّ وجدانًٌّ  ،إذ إن كثٌراً من المسابل العقلٌة بحاج ٍة إلى تهذٌب ،إال إن
لعلم من العلوم البد أن تكون دعواه مدعمة بمقدمات مبسوطة ٌب ٌِّن فٌها المٌزان
المتصدي ٍ
فً إدخال مسؤل ٍة فً العلم ،أو حذؾ أخرى عنه ،إذ إن األ ُمور المستقرة التً أخذت فترة
طوٌلة من تعاطً العقول ال ٌمكن أن تذرى ذرو الرٌح الهشٌم وتنسؾ بكلم ٍة أو مقالة ،بل

(ٔ) هو أبو بكر محمد بن ٌحٌى بن عبد هللا بن العباس بن صول تكٌن ،وهو من أصل تركً ،ولد فً بغداد سنة
ثالث وأربعٌن و مائتٌن ونشأ فٌها ،من عائلة متقدمة فً العلم واألدب والسلطنة وسعة العٌش ،زاحم بالط
العباسٌٌن زمن المكتفً والمقتدر والراضً ،وصحب مجلس ابن المعتز ،وما لبثت تلك العالقة أن توترت
فانقطعت مع الراضً ،وآثر العزلة ،توفً سنة ست وثالثٌن وثالثمائة على قول المرزبانً ،له مؤلفات
عدٌدة ،منها :كتاب األوراق ،وأدب الكاتب ،وأخبار أبً تمام ،وأخبار البحتري ،وشرح دٌوان أبً تمام،
وكتاب الشامل فً علم القرآن ،وأخبار ابن هرمة ومختار شعره......وغٌرها .ظ :مقدمة تحقٌق شرح
الصولً لدٌوان أبً ت ّمام.ٙ9 :
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س ومٌزان واضحٌ ،طرح بقوة ما ٌكون جوهرٌا ً فً المعالجة ال سطحٌاً ،وعلى
البد من أسا ٍ
مستوى النقد المحض.
وتؤتً فً هذا السٌاق مظاهر االنتقاء الجزبً المتمثلة "فً اعتماد مباحث ببلؼٌة دون
ؼٌرها بدعوى تبسٌط البٌان وتٌسٌر فهمهُ ،ث َّم ما رافق هذه الدعوات من توجهات أخرى من
قبٌل إقصاء عبلقة الببلؼة بعلوم العربٌة.
وبنا ًء على ما سبق ،فقد ؼاب التجدٌد عن المحاوالت المدروسة بسبب انعدام العمل بتحدٌد
مفهوم للتجدٌد ٌإسس للتصور السلٌم فً الممارسة التجدٌدٌة ،وانعدام االهتمام بتحصٌل
ٍ
األدوات المعرفٌة الكفٌلة بتقوٌة القدٌم الستمرار حٌاته ،وتشذٌب فروع الدخٌل من ك ِّل
تعمٌم ،ث َّم انعدام العمل بالمنهج التكاملً الذي ٌخدم الممارسة التجدٌدٌة ،وٌحفظ التوازن
للعبلقات بٌن القدٌم والحدٌث"(ٔ).
وعلى الرؼم من ارتفاع دعوات التجدٌد فً الببلؼة على مستوٌات مختلفة ،إال إننا لم نحظ
بإشار ٍة إلى ما ٌتعلق بالببلؼة القرآنٌة(األصل ،واالمتداد ،والوجدان) ،بل إن أ ُولى
المحاوالت ارتبطت بالتٌسٌر ،والتسهٌل ،والدمج ،والحذؾ ،فإذا أمكن ع ُّد محاولتً أحمد
الشاٌب وأمٌن الخولً أول محاولتٌن جادتٌن فً هذا الباب فإننا نج ُد أن أحمد الشاٌب ٌرى
أن الببلؼة العربٌة فً فنونها المعروفة عند األقدمٌن ال تساٌ ُر األدب اإلنشابً العصري فً
أسالٌبه وفنونه ،ولذلك ٌجبُ أن ٌوضع علم الببلؼة وضعا ً جدٌداً ٌبلبم ما انتهت إلٌه الحركة
األدبٌة فً ناحٌتها العلمٌة واإلنشابٌة ،فٌقترح أن ٌدمج علم الببلؼة فً بابٌن :هما باب
األسلوب وٌتناول دراسة الحروؾ والكلمات والجمل والصور والفقرات والعبارات ،على أن
تدرس درسا ً مفصبلً دقٌقا ً ٌعتمد علوم األصوات والنفس والموسٌقى ،وما إلٌها ،ما ٌقدم
األسلوب على أن ُه صورة فنٌة أدبٌة ،وفً هذا الباب تدخل علوم البٌان والمعانً فً البدٌع،
ال على أنها علوم مستقلة بل على أنها فً باب األسلوب ،وأما الباب الثانً ،فٌدرس الفنون
األدبٌة وقوانٌنها شعراً ونثراً( ،الخطبة والمقالة والرسالة والوصؾ والقصة والملحمة) ،وما
إلى ذلك من الفنون مما زخرت به اآلداب العالمٌة ،ولم تحظ ببلؼتنا النظرٌة لح ِّد اآلن إال
بإشارا ٍ
ت عنها(ٕ).
أما أمٌنُ ال ُخولً فقد حدد دعوته فً ؼرضٌن :األول قرٌب ،وهو تسهٌ ُل دراسة المواد
األدبٌة ،والثانً بعٌد :وهو التجدٌد فً علوم األدب وعلوم العربٌة بحٌث تكون مادة هذه
الدراسات من مواد النهوض االجتماعً ،تتصل بمشاعر األمة ،و ُترضً كرامتها
الشخصٌة ،وتساٌر حاجتها الفنٌة المتجددة؛ فتكون اللؽة لؽة الحٌاة فً ألوانها المختلفة وأداة
ساويّ /
ملخص أطروحة ،شبكة اإلنترنت ،
(ٔ) ظ :محاوالت التجدٌد فً البالغة العرب ٌّة فً العصر الحدٌث ،د .عبد هللا م ّ
ملتقى البالغة العربٌة.
(ٕ) ظ :األسلوب ،أحمد الشاٌبٖ :و ٗ.
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التفاهم ،فبل ٌعٌشُ الناسُ بل ُؽ ٍة وٌتعلمون ً
لؽة أخرى ،وال ٌفكرون بلؽة وٌدونون أفكارهم
بؽٌرها ،وٌشعرون وٌنثرون وٌمثلون وٌخطبون بؽٌرها(ٔ).
األول ،اإلتجاه الكبلسٌكً
وقد توزعت اتجاهات التجدٌد فً البدٌع على ثبلثة أنحا ٍءّ :
المتضمن لدراسة البدٌع ضمن االشتؽال التراثً مع محاولة تذلٌل بعض صعوباته وتلٌٌن
مظاهر خشونته ،إذ انحصر فً الؽاٌة التعلٌمٌة تار ًة ،ومحاولة نقد بعض فنونه واستثنابها
من منظومته ،أو جمع بعض فنونه مع بعضها؛ الشتراكها فً المعنى ،تار ًة أخرى ،ولسنا
بصدد بٌان هذا النمط من الدراسات فقد سلطت علٌها كثٌر من األضواء ،ولٌس ثمة ثمر ًة
عملٌة فً كثٌر من تلك الدراسات؛ لتمثلها التراث ُّ
تمثبلً ٌكا ُد ٌكونُ تاماً ،مع تعقٌبه
بمبلحظاتٍ ،الكثٌر منها قابم على الذوق المحض ،الذي ٌجانب الصواب أحٌانا ً لمخالفته
كثٌر من الباحثٌن ،وهً بدٌهة حاكمٌة التعبٌر القرآنً وأسالٌبه الحاكمة
بدٌهة ؼابت عن
ٍ
على القبول والرفض لجملة من الفنون ،فعلى سبٌل المثال ٌ ،مكن ع ُّد دراسة الدكتور عبده
عبد العزٌز قلقٌلة " الببلؼة االصطبلحٌة" ،نوعا ً لهذا االتجاه ،فعندما ٌتحد ُ
ث المإلؾ عن
العكسٌ ،قول ":هذا هو العكس ولوال أن التمثٌل للوجهٌن األخٌرٌن فٌه من القرآن الكرٌم،
ُ
لقلت الوكس ...واللؾ وال َّنشر ،والمزاوجة ،والجمع ،والتفرٌق ،والجمع مع التفرٌق ،والجمع
مع التقسٌم ،والجمع مع التفرٌق و التقسٌم ،والتفرٌع ،واالستتباع ،والجِّ د الذي ٌراد به الهزل
إلى آخر ما فً الببلؼة العربٌة من وكس"(ٕ) ،فإذا كان هذا الفن قد وردت شواه ُده من
القرآن الكرٌم فما هو الوجه فً تسمٌته بالوكس(ٖ)؟ وكذا ؼٌره ،بل المفترض تتبع مظاهر
ببلؼته فً سٌاقه القرآنً ،وبٌان وجه إبداعها الصٌاؼً ،وٌشركه فً الحكم ،الدكتور عبد
الفتاح الشٌن فً كتابه البدٌع فً ضوء أسالٌب القرآن ،فعلى الرُّ ؼم من كون كتابه – ووفقا ً
لعنوانه -خاصا ً بتقصً بدٌع القرآن ،إال إننا لم نظفر بهذا النوع فٌما تناوله ،على الرُّ ؼم من
تعدد استعماالت القرآن له! ،فً حٌن ظلت الثقافة الشعرٌة حاكمة على المإلؾ ،إذ تناول فً
نهاٌة كتابه السرقات الشعرٌة ،والبدٌعٌات ،فما عبلق ُتها ببدٌع القرآن؟(ٗ).
اإلتجاهُ الثانًٌ ،تمثل فً االتجاه العام فً التجدٌد الببلؼًِّ  ،بمعنى معالجة الببلؼة بصور ٍة
عامة لتجدٌدها ،ومن ضمنها البدٌع ،ومثال ذلك كتاب الببلؼة العربٌة قراءة أخرى للدكتور
محمد عبد المطلب ،إذ اعتمد على النظرٌة اللسانٌة التولٌدٌة وطبقها على الببلؼة العربٌة ،
فنال البدٌ ُع منها نصٌبا ً.
واالتجاهُ الثالث ،هو اتجاه توجهت ؼاٌ ُته للبدٌع خاصة ،الستثماره فً الدخول إلى التجدٌد
فً الببلؼة العربٌة وعلومها ،ومن هذه الدراسات دراسة د .جمٌل عبد المجٌد" ،البدٌع بٌن
(ٔ) ظ :فن القول ،تقدٌم صالح فضل.ٙ٘-ٙٗ :
(ٕ) البالغة االصطالح ٌّة .ٖ٘3 :وتنظر.ٖ٘9 :
الصحاح.939/ٖ :
(ٖ) الو ْكس :النقص ،أوكس فً تجارته ،خسر .ظَّ :
(ٗ) ظ :البدٌع فً ضوء أسالٌب القرآن ٔ33 :وما بعدها.
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ص ٌَّة" ،إذ استثمر نظرٌة اللسانٌات وطبقها على الببلؼة،
الببلؼة العربٌة واللسانٌات الن ِّ
وٌدخل ضمن هذا اإلتجاه دراسات فً الظواهر البدٌعٌة ،كالتوازي ،وااللتفات ،والجناس
ونحوها ،وسنسلط الضوء فً دراستنا على أه ِّم وأبرز الدراسات التً جعلت ه َّمها إنشاء
نقلة نوعٌة فً البدٌع الببلؼً ،ودراسة نتابجها فً ضوء التحلٌل المنهجًِّ القابم على
المقارنة.
ً
جملة من المإلفات ُعنونت بالتجدٌد ،إال أنها خلصت للتؤصٌل ،أو
ومما الحظه البحث أن
ً
أمثلة واصطبلحات ،فؤٌن التجدٌد؟ والذي نراه أن هذه
نقل التراث بمنظومته المعرفٌة،
المحاوالت أرادت أن تجذب القراء والطلبة إلى التراث وتشدهم إلٌه ،فلجؤت إلى محاولة
التدلٌس فً العُنوان ،وهذا بنظرنا بمنزلة ردة الفعل على طؽٌان االتجاه المجدد الداعً إلى
فعل ٌُساوٌه فً المقدار
فعل ر ُّد ٍ
اإللؽاء واالستبدال ،وهو بدوره متطرؾ فً دعوته ،فلكل ٍ
وٌُعاكسه فً االتجاه ،وفقا ً للقانون الفٌزٌابًِّ المعلوم ،ولسنا بصدد استعراض تلك المإلفات،
إذ إن جُلها معروؾ .
ّ
البديعياث يف هسار التجديد البديعي:
شكلت البدٌعٌات مظهراً من مظاهر االنتقال النوعً والك ِّمً فً علم البدٌع ،وبإر ًة من
ُبإر التجدٌد فً هذا العلم ،إذ بها اتجه البدٌع نحو التحدٌد والتقنٌن ،كما ساعدت على حفظ
أسالٌبه وفنونه وتداولها ،إذ ٌضمن الشاعر البدٌعً ك َّل بٌ ٍ
ت من منظومته البدٌعٌة محسناً ،أو
ً(ٔ)
فنا ً بدٌعٌا ً ،فتطول حتى تمت َّد إلى ماب ٍة وخمس ٍة وأربعٌن بٌتا  " ،فهً منظومات تشبه
منظومات العلوم كؤلفٌة ابن مالك فً النحو ،والشاطبٌة فً القراءات"(ٕ) ،وعلى الرؼم من
ً
ً
عقٌمة تمٌزت باإلفراط فً تلك الفنون ،والمبالؽة
محاولة
كثٌر من الباحثٌن ٌع ُّدونها
كون
ٍ
بالتشقٌق االصطبلحً ،بل كونها "صناعة عبث أضعفت الشعر وجردته من روابعه وهوت
عصر تؤلق فٌه البدٌع ألسبا ٍ
ب معٌنة
به إلى هاوٌة اإلسفاؾ"(ٖ) ،إال إننا نرى أنها كانت مرآة
ٍ
لسنا بصددها ،وإذا كان الباحث المشار إلٌه قد عدها بمنزلة األلفٌة البن مالك ،والشاطبٌة فً
القراءات ،وهً قصابد تعلٌمٌة ،فبل أق َّل من أن ُتجعل البدٌعٌات ضمن هذا السٌاق ،فهل تلك
قد أضعفت الشعر وهوت به؟؟  ،والمبلحظ أن هذه القصابد البدٌعٌة ارتبطت بفنِّ المدحة
النبوٌة ،وقد اختلؾ فً أول بدٌعٌة نظمت فً هذا الؽرض بٌن علًِّ بن عثمان اإلربلً
كثٌر من
(ت677هـ) وبٌن صفًِّ الدٌن الحلً( ت757هـ) ،وإن كان األخٌر مرجح فً نظر
ٍ
الباحثٌن(ٗ) ،ومع ؼضِّ النظر عن هذا االختبلؾ ،نرى من الؽرٌب أن ٌتؤخر فنُّ المدحة
(ٔ) ظ :البالغة والتطبٌق ،ٗٓٓ :وٌنظر :علم البدٌع ،عبد العزٌز عتٌق ،ٗٔ:و علم البدٌع  ،بسٌونً عبد الف ّتاح:
ٖ9و ٗ.9
ّ
(ٕ) علم البدٌع ،د .بسٌونً عد الفتاح 9ٖ :وٗ.9
(ٖ)م.ن.9ٙ :
(ٗ) ظ :البالغة العربٌة ،أصولها وامتداداتها.ٖٙ :
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النبوٌة فً هذه األمة الشاعرة ،ما ٌقرب من سبعة قرون زمنٌة فارقة بٌن صاحب المدحة
ّ
(صلى هللا علٌه وآله) ،وبٌن وجدان هذه األمة ،إذا ما استثنٌنا ممادح أبً طالب لشخصه الكرٌم
(صلى هللا علٌه وآله) ،ولدٌنه ،فً أوابل الدعوة ،وكذلك ما ُنسب لؤلعشى الكبٌر من مدح ٍة كانت
سببا ً فً إسبلمه لوال تؽرٌر قرٌش وتموٌهها وسوء طالعه ،والتً مطلعُها:
ألم تؽتمض عٌناك لٌلة أرمدا

وعادك ما عاد السلٌم المسهَّدا!

(ٔ)

فهذا الموضوع بحاجة إلى مزٌد نظر ،إذ على الرُّ ؼم من كثرة من مدح من الخلفاء واألمراء
والحكام والوالة ،بل األدنى من ذلك ،طول هذه المدة الزمنٌة  ،ال تلفٌنا نجد رابعة مدحٌة
ّ
للنبًِّ األكرم( صلى هللا علٌه وآله) إال نادراً  ،فما سبب هذا االنزٌاح؟.
وقد توسعت دابرة البدٌعٌات حتى استؤثرت باألدب ،فارتؤى ابنُ ُحجة الحموي تسمٌة
مشروعه البدٌعً بخزانة األدب لخوضه فً القضاٌا األدبٌة على جهة التوسع(ٕ) ،وقد اعتبر
عمل ابن أبً االصبع(ت654هـ) فً تحرٌر التحبٌر قمة ما وصل إلٌه الجهد البدٌعً ،ألنه
لم ٌتكل على النقل دون النقد ،وأن الذٌن أتوا من بعده لم ٌؤتوا بجدٌد بشهادة الصفً
الحلً(ٖ) ،ثم استقر النظم البدٌعً عند ابن معصوم المدنً(ت1117هـ) ،ناظما ً فً البدٌع،
وشارحا ً فً" أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع" ،فكان خبلصة الجهد البدٌعً ،نظما ً وشرحا ً
وتفرٌعاً ،وقد ساعدت هذه الفورة البدٌعٌة ،على تؤصٌل الجانب األدبً للببلؼة العربٌة،
مقابل الجانب الكبلمً والمنطقً ،وتعمٌم الببلؼة ونشرها ،وترسٌخ أسس البدٌع(ٗ) ،كما أنها
أسهمت فً تؤصٌل استقبللٌة البدٌع ال بوصفه علما ً مستقبلً عن قسٌمٌه البٌان والبدٌع(٘) ،بل
بوصفه أسالٌب صٌاؼة وطرابق تعبٌر ،لها خصوصٌة فً األداء.

(ٔ) دٌوان األعشى الكبٌر. ٙ3 :
(ٕ) ظ :البالغة العربٌة أصولها وامتداداتها ،د .محمد العمري.ٖٙ :
(ٖ) ظ :م.ن.ٙٗ :
(ٗ) ظ :البدٌع ٌّات فً األدب العربً ،علً أبو زٌد.ٕٙٔ- ٕٗ9 :
(٘) ظ :م.ن 3 :وٕ٘٘.
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ّ
ِّ
الثاًيت /هقدهت هعرفيت(:)1
تشكل دراسة األسس المعرفٌة التً ٌقو ُم علٌها علم من العلوم نتٌجة من نتابج العلم
الحدٌث ،وإن كانت لها جذور عمٌقة فً التفكٌر اإلنسانً ،الباحث بؤصالته عن مرجعٌات
األشٌاء ،وهذا بدوره سٌرتبط بالبحث عن األساس المعرفً األول الذي نتجت عن ُه المعرفة
" فإذا كنت المعرفة االنسانٌة مستنتجة بعضها من بعض بطرٌقة استنباطٌة أو استقرابٌة،
فٌجب أن تكون لهذه المعرفة بداٌة تتمثل فً معارؾ ؼٌر مستنتجة بؤيِّ صورة من صور
االستنباط أو االستقراء ،ألننا لو لم نفترض هذه البداٌة لواجهنا متراجعة ال نهابٌة ،ولتوقؾ
التوصل إلى معرفة على حصول عد ٍد ال نهابً من المعارؾ ومن ث َّم ُتصب ُح المعرف ُة
مستحٌلة"(ٕ) ،من هنا ٌنطلق العمل المعرفً( االبستمولوجً) ،إذ ٌعنى بدراسة مبادئ العلوم
وفروضها ونتابجها لؽرض تحدٌد أصلها المنطقً ،وبٌان قٌمتها الموضوعٌة(ٖ) ،بمعنى
دراسة البنٌة التحتٌة التً تشكل منها علم من العلوم ،والتً أفضت إلى نتابجه الحالٌة.
ووسٌلته فً ذلك كما ٌرى البحث هو اعتماد االستقراء والمقارنة والتحلٌل ،لرصد البناء
الداخلً الذي تشكل منه ذلك العلم .وقد جرت معالج ُتنا فً الفصل األول ضمن هذا األفق
المعرفً ،لمبلحظة أن األساس المعرفً الذي انطوت علٌه معظم الدراسات الببلؼٌة اعتمد
أنساقا ً ثقافٌة ومعرفٌة خالفت أصل نشوء ونمو الدرس الببلؼً الذي وُ لد وترعرع بٌن أفٌاء
النصِّ القرآنً ،وإنما دعا البحث إلى تناول هذه الدراسة هو كون كثٌر من الدراسات حاولت
ً
متجاهلة بحث األساس المعرفً ،ومن أٌن ٌنبؽً أن تكون انطبلقة التجدٌد؟ ،وما
التجدٌد
الذي دعا الببلؼة العربٌة إلى الوصول إلى مرحل ٍة من الجمود والتوقؾ؟ ،ولماذا انقطعت
الببلؼة عن رافدها األساس وهو القرآن الكرٌم ،والنصوص الببلؼٌة المنشعبة عنه كالحدٌث
بعلو الكعب فً الببلؼة ،حتى وصؾ ابنُ
النبوي ،وخطاب اإلمام علً (علٌه السالم) المشهود له ِّ
أبً الحدٌد المعتزلً كبلمه قاببلً :بؤن ُه "دون كبلم الخالق وفوق كبلم المخلوقٌن"(ٗ)،
واعتمدت رافد الشعر ونسقه الثقافً المتؤصل فً وجدانها لتولٌد مقوالتها ،ما أدى إلى
ً
جملة من اآلراء التً تبناها بعضُ الباحثٌن
تضارب جمل ٍة من آرابهاٌُ ،ضاؾُ إلى ذلك أن
ب من التمسك بؤنساق الببلؼة العربٌة تلك جاءت مت ً
بسب ٍ
سقة مع منظومة الببلؼة العربٌة بما
هً علٌه من محموال ٍ
ت داللٌ ٍة ،فكان الب َّد من تقدٌم هذا العرض التحلٌلًِّ ألنساق الببلؼة
ً
ً
وسلٌم للببلؼة العربٌة،
صحٌح
قوٌمة -كما ٌدعً البحث -نحو تجدٌ ٍد
انطبلقة
العربٌة؛ لٌكون
ٍ
ٍ
ٌتقصى مقوالتها بوسابل معرفٌة سلٌمة مضمونة النتابج مرتبطة بالمبدأ الذي انبثقت عنه
الببلؼة العربٌة ،ومن باب التمهٌد هذا سنقدم استعراضا ً مبسطا ً لؤلسس العامة التً كانت
األول ،ارتأٌنا وضعها فً التمهٌد نظرا لعموم ٌّة أفكارها.
(ٔ) هذه المق ّدمة ترتب ُط ارتباطا وثٌقا بمنهج ٌّة الفصل ّ
(ٕ) األسس المنطق ٌّة لالستقراء ،السٌد محمد باقر الصدر.٘ٙ9 :
(ٖ) ظ :األسس اإلبستمولوج ٌّة للنظر ٌّة اللسان ٌّة.3 :
(ٗ) شرح نهج البالغة ،البن أبً الحدٌد المعتزلً.ٕٗ /ٔ :
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تطب ُع الواقع الثقافًَّ للمجتمع العربً؛ لنتبٌن مدى القطٌعة المعرفٌة التً تحققت مع ُه بظهور
اإلسبلم ،ومدى تؤصل الواقع الثقافً الجدٌد ،وانطباع معارفه ،وحمل مقوالته الفكرٌة .
 .1صىرة عي حياة العرب يف اجلاهليت:

القرآى الكرين:

أمبلق نحنُ نرزقُهم وإٌاكم}
 قال تعالى :بسم للا الرحمن الرحٌم{وال تقتلوا أوالدكم خشٌةٍ

إمبلق نحنُ نرزق ُكم وإٌا ُهم}
{وال تق ُتلوا أوالدكم منٍ

{ وإذا الموإدةُ ُسبلت بؤيِّ ذن ٍب قُتلت}

(سورة اإلسراء.)ٖٔ ،
(سورة األنعام ،من اآلٌة ٔ٘ٔ).
(سورة التكوٌر ،اآلٌتان  3و.)9

{ وإذا ُب ِّشر أح ُدهم باألنثى ظ َّل وجهُه ُمسوداً وهو كظٌم ٌتوارى من القوم من ُسوء ما بُشرُون أم ٌ ُد ُّس ُه فً التراب أآل ساء ما ٌح ُكمُون}.
به أٌت ُر ُك ُه على ه ٍ

(سورة النحل اآلٌتان  ٘3ـــ .)٘9

ًهج البالغت " :وأنتم معشر العرب على شرِّ دٌن ،وفً شرِّ دار تنٌخون بٌن حجار ٍة ُخشن
وحٌا ٍ
ص ٍّم تشربون الكدر وتؤكلون الجشب ،وتسف ُكون دماءكم ،وتقطعون أرحامكم،
ت ُ
األصنا ُم فٌكم منصوبة ،واآلثام فٌكم معصوبة " " ،فاألحوا ُل مضطربة واألٌدي مختلفة
وأرحام
وأصنام معبودة،
والكثرةُ متفرقة ،فً ببلء أزل وإطباق جهل من بنات موإدة،
ٍ
ٍ
مقطوع ٍة وؼارا ٍ
ت مشنونةٍ" (ٔ).
التأريخ :من قول للمؽٌرة بن زرارة األسٌدي لٌزدجر .... ":وأمَّا ما ذكرت من سُو ٍء ،فما
كان أسوأ حاالً منا ،وأما جوعُنا فلم ٌكن ٌُشب ُه الجوع ،كنا نؤك ُل الخنافس والجُعبلن،
والحٌات ،ونرى ذلك طعامنا ،أما المناز ُل فإنما هً ظه ُر األرض وال نلبسُ إال ما ؼزلنا من
بعض وإن كان
أوبار اإلبل وأشعار الؽنم ،دٌ ُننا أن ٌقتل بعضُنا بعضا ً وأن ٌبؽً بعضُنا على
ٍ
أح ُدنا لٌدفنُ ابنته وهً حٌة كراهٌة أن تؤكل من طعامه!"(ٕ).
من خبلل جمٌع ما تقدم ،ومن كثٌر ؼٌرهٌ ،ظهر مدى مبلػ العرب من العلم وما تنطوي
علٌه ضمابرُهم من المعرفة ،جمٌ ُع ذلك ُحجة دامؽة على من حاول التكلؾ فً نسبة العلم
َّ
المتخطفٌن من حولهم ،إال مقداراً ال ٌُسمن وال ٌُؽنً من جوع.
والمعرفة للعرب الجاهلٌٌن
أما المرأةُ فمكانتها عندهم ،ما ٌروٌه عمر بن الخطاب ،الذي ٌقول " :وللا إن ُكنا فً
الجاهلٌة ما نع ُّد للنساء أمراً حتى أنزل للا ُ فٌهن ما أنزل ،وقسم لهن ما قسم"(ٖ).
(ٔ) نهج البالغة  :صبحً الصالح :الخطبة ٕ٘ و .ٔ33
(ٕ) تأرٌخ الطبري ،ٔ3/ٖ :وفً البداٌة والنهاٌة البن كثٌر ،عن المغٌرة بن شعبة.ٗ9/3 ،
(ٖ) صحٌح البخاري.ٙ9/ٙ :
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 .2هكاًت الشعر لدي العرب:

الشعر علم العرب األوابل ودٌوان مآثرهم ،وعلٌه دارت ثقافتهم العامة ،وبه احتشدت
دواوٌنهم ،وبسب ٍ
ب من سحره بالتصوٌر والتخٌٌل والوصؾ مدحا ً وهجا ًء ورثاءً ،حرَّ ك
دواخلهم وأهاج مشاعرهم وتحكم بذواتهم ،فؤقام بذلك القبٌلة وأقعد األخرى وأفسد بٌن قوم
وأصلح بٌن آخرٌن .وهو بعد ذلك سجل مفاخرهمٌ ،عر ُكه الكبٌر وٌحرص على تعلُّمه
ُّ
وتهتز له العواصؾ وتستبشر به القبٌلة وتعقد األفراح إذا ما نبػ من بٌنها شاعر،
الصؽٌر
بؽبلم ٌولد أو شاعر ٌنبػ أو
وأتتها القبابل فهنؤتها وصنعت األطعمة ...وكانوا ال ٌهنبون إال
ٍ
(ٕ)
فرس ُتنتج(ٔ) ،وبعد ذلك أٌضا ً فهو" علم قوم لم ٌكن لهم أص ُّح منه" كما ٌقول ابن سبلم ،
وفً ذلك ٌقول ابن خلدون ":واعلم أن فن الشعر من بٌن الكبلم كان شرٌفا ً عند العرب؛
ولذلك جعلوه دٌوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطبهم ،وأصبلً ٌرجعون إلٌه فً
الكثٌر من علومهم وحكمهم"(ٖ).
ُ
األبٌات من الشعر ٌقدمها فً حاجاته ٌستعطؾ بها
وقال عمر :أفض ُل صناعات الرجل،
(ٗ)
قلب الكرٌم وٌستمٌل لها قلب اللبٌم  ،وكتب عمر إلى أبً موسى األشعري" :مُر من
قبلك فلٌتعلم الشعر ،فإنه ٌ ُّدل على معالً األخبلق وصواب الرأي ومعرفة األنساب" (٘) .
وؼٌرُها كثٌر مما ٌدل على عظٌم شؤنه عندهم (.)ٙ
وللشعر فوابد جمة فً الحٌاة االجتماعٌة العامة منها:
 .1إثارةُ حماس الجند فً الحروب :والذي ٌتكفل بهذه المهمة (الرجز) وإن لم ٌع َّد شعراً فً
ذاته ولكن؛ لبراعة ما ٌطرحه الراجز فً الحروب وحماسته فً االفتخار وتصوٌر نفسه
وتعرٌفها ٌشكل دافعا ً لمن وراءه القتفاء أثره واستلهاب مشاعره.
 .2إثارةُ حماسة الجماهٌر لعقٌدة دٌنٌة أو سٌاسٌة أو إثارة عواطفهم لتوجٌههم إلى ؼاٌة ما.
 .3هٌا ُج اللذة والطرب وبعث السرور واالبتهاج ،أو إهاجة الحزن والبكاء والتوجُّ ع واأللم.
 .4إهاج ُة الشوق والحنٌن بالتشبٌه والؽزل والوصؾ للببلد ونحوها.

(ٔ) ظ :العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده  ،إلبن رشٌق القٌروانً.ٖ٘/ٔ :
س َب القول إلى عمر بن الخطاب ،ابن رشٌق فً العمدة.ٔ3/ٔ :
(ٕ) طبقات فحول الشعراء ،البن سالم الجمحً ،ٕٕ :ون َ
(ٖ) المقدمة التأرٌخٌة.٘3ٓ/ٔ:
(ٗ) العقد الفرٌد ،البن عبد ربه.ٕ3ٗ/٘ :
(٘) العمدة.ٔ9/ٔ :
( )ٙظ :م.ن ٔ.٘٘-ٕٔ/
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 . 5االتعاظ عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات وتهذٌب النفس وتروٌضها كالحكم واآلداب
والمواعظ(ٔ).
 .3ثقافت العرب العقائديت:

كان دٌن العرب فً الجاهلٌة هو الوثنٌة ،ولم ٌكن ٌدٌن بالحنٌفٌة إال طابفة قلٌلة من
الناس ،وفً مقدمتهم رجاالت بنً هاشم المبرزٌن كعبد المطلب سٌد الوادي وأبً طال ٍ
ب
شٌخ البطحاء وعبد للا والد النبًِّ صلى للا علٌه وآله ،وآخرٌن ،وكانت الٌهودٌة
والنصرانٌة منتشرة فً بقاع الجزٌرة العربٌة ،وكانت ٌثرب مستعمرة ٌهودٌة ،وكما كانت
النصرانٌة منتشرة فً المناذرة والحٌرة ،وكذلك فً ؼساسنة الشام(ٕ).
وضبلل وحٌرة ،وكانوا ٌإمنون بؤهل الكتاب
فراغ عقابدي
وقد كان العرب ٌعانون من
ٍ
ٍ
وٌنظرون إلٌهم نظر التلمٌذ إلى معلمه ،وٌع ُّدونهم مصدر الثقافة والمعرفة ،مع مبلحظة أن
الٌهود والنصارى كانوا ٌجٌدون القرآءة والكتابة ،وهذان العامبلن شكبل مظهراً من مظاهر
الهٌمنة الفكرٌة على العرب الذٌن كان أؼلبهم أمٌا ً ،فضبلً عن كون الكتابة عند بعضهم تع ُّد
عاراً ،فقد ورد فً الشعر والشعراء " ،قال عٌسى بنُ عمر ،قال لً ذو الرُّ مة :ارفع هذا
ُ
فقلت له :أتكتبُ ؟ فمال بٌده على فٌه ،أي :اُك ُتم علًَّ ؟ فإنه عندنا عٌب"(ٖ) ،ومن
الحرؾ،
ذلك رسالة رسول للا صلى للا علٌه وآله التً أرسلها إلى بنً بكر بن وابل ،فلم ٌجدوا من
ٌقرأها فً القبٌلة كلِّها حتى قرأها لهم رجل من بنً ضبٌعة(ٗ) ،حتى ورد أن العربً كان إذا
أراد اإلسبلم ٌستشٌ ُر حبراً أو راهبا ً فً ذلك ،وقد ٌكون ذلك فعل قبٌلة برمتها ،كما حدث
لكعب بن عدي وقد أسلم مع وفد أهل الحٌرة ،فلما توفً النبًُّ صلى للا علٌه وآله ارتابوا !
فثبت كعب على اإلسبلم ،قال كعبُ :ث َّم خرجت أرٌد المدٌنة فمررت براهب كنا ال نقطع
أمراً دونه  ....إلخ(٘) ،وأثر الهٌمنة الٌهودٌة واضح من قوله ":كنا ال نقط ُع أمراً دونه".
وسٌستبٌن لنا أثر هذه الثقافة فً طٌات البحث المقبلة.

(ٔ) ظ :المنطق ،الشٌخ المظفر.ٕٗٓ :
(صلّى هللا علٌه وآله)
ّ
 ،العالمة السٌد جعفر مرتضى العاملً  ،ٔٔ3/ٕ :و ٌُنظر أٌضا:
(ٕ) ظ  :الصحٌح من سٌرة النبً األعظم
جواهر األدب ،أحمد الهاشمً.ٔٔ/ٕ :
(ٖ) الشعر والشعراء ،البن قتٌبة.ٕ٘٘/ٔ :
(ٗ) ظ :مجمع الزوائد.ٖٓ٘/٘:
(صلّى هللا علٌه وآله)
 ،جعفر مرتضى
النبً األعظم
(٘) ظ :اإلصابة ،البن حجر ،ٕ93/ٖ :و ٌُنظر :الصحٌح من سٌرة
ّ
العاملً.ٕٔٓ/ٕ:
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ّ
ّ
ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﱃ"
"ﺍﻷﺳﺲ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ِ
 ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.






ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ.
ﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺑﻠﻮﺭﺓ
ِ
ّ
ُ
ﺴﻖ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ.
ﻧﺴﻖ ّ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨ ِ
ﻧﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ.
ّ
ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ
ّ
ّ
ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ.

 ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ.
ُ
 ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ.
)ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ(

 ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ
ّ
ّ
 ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺪﻻﱄ.
 ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ.
ُ
ّ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ.
 ﺃﳕﻮﺫﺝ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ.
ّ
ّ
ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻱ
ﺴﻖ
 ﺍﻟﻨ
ِ

ّ
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ن

البالغت واإلعجاز بي النشأة والوظيفت:
من المعروف عند الدارسٌن أنَّ البالغة العربٌّة والنقد توأمان نشآ جنبا إلى جنب ،إذ
كانت مرحلة اإلشارات والمالحظات العابرة القائمة على الذوق الفطري الخالص هً النقطة
المركزٌة والمنطلق ،أو الرحم الذي ﯗلدت منه البالغة ،فكان وعٌُهم بخصائص اللغة – وإن
كان على المستوى الذوقً والفطري -متجسدا فً تلك المالحظات واألحكام النقدٌة ال ُجزئٌة،
ومن خالل الرواٌات األدب ٌّة التً تناقلتها كتبُ األدب عن مظاهر البالغة والنقد لتلك الفترة
وامرى القٌس ،وغٌرهماٌ ،ظه ُر أ ّنها
من مثل محاورة حسّان والنابغة ،وما جرى بٌن علقمة
ٔ
" تدل على بداٌة الوعً بضرورة انطالق األحكام من الشعر نفسه بالنظر فً خصائص
لغته ،واإلقناع بؤنَّ األلفاظ وإن كانت من نفس الحٌّز ال َّداللً فإنّ بعضها ألصق بالموضوع
ٰ
للمعنى الذي قصدهُ الشاعر"( ، )1كما ٌظهر أنّ جنس الشعر
من بعضها اآلخر وأكثر مالءمة
ُ
النمط الوحٌد الذي كانت تدو ُر حول ُه أحكامهم النقد ٌّة والبالغٌة إذ ال عهد لهم بجنس
هو
ّ
أدبً متمٌّز آخر تتو ّجه إلٌه أفكارهم وتتناولُه أحكامهم ،فكان االهتما ُم بالشعر وتطوٌره
وتهذٌبه وإخرا ُج ُه إخراجا فنٌا متمٌّزا وإعطاإه األلقاب والسمات والصفات ،هو الحاكم على
جمٌع مالحظاتهم وأحكامهم .
واستمرَّ اهتما ُمهم بالشعر حتى مرحلة التدوٌن والتؤلٌف التً كانت -على شمولها وسعتها
 قد جاءت متؤ ّخرة فً الفكر اإلسالمًّ ألسباب سٌاسٌّة وثقاف ٌّة سنشٌر إلى بعضها الحقا.فكانت الرحال ُتش ّد إلى مختلف القبائل لغرض رواٌة الشاهد والمثل( )2عنها وتقصًّ
معارٌض كالمها فً (مرحلة الجمع) ،فكان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي أوّ ل عقلٌة عربٌّة
عمدت إلى تصنٌف أوّ ل معجم عربًﱟ ٌضم كالم العرب والفاظها ،وتتابعت بعده الجهود
المماثلة مع اختالف المنهج مك ّملة لهذه السبٌل ،فكان هذا العمل إٌذانا ببروز أوّ ل معٌار
نقديّ فً الفكر العربً النقدي ،وهو المعٌار اللغوي ،وضرورة الجري فً الصٌاغات
واأللفاظ ضمن ما تكلّمت به العرب من اشعارها والفاظها ،وكانت أولى ثمار هذا الجمع هو
تفرٌع مسائل النحو وتتب ّعها باستقراء كالم العرب(" ،)3وكان هإالء النحاة ٌتتبعون كالم
العرب؛ لٌستنبطوا منه قواعد النحو أو وجوه االشتقاق واألعارٌض التً جاء الشعر علٌها،
وهذا االستنباط ٌجرهم بالضرورة إلى نقد الشعر ،ال من حٌث عذوب ُته أو رقّ ُته أو جماله
الفنًّ  ،بل من حٌث مخالف ُته لألصول التً هداهم استقراإهم الٌها من إعراب أو وزن أو
قافٌة ،فؤظهروا بعض ما وقع فٌه شعراء الجاهلٌة من الخطؤ فً الصٌاغة ،وما وقع فٌه
( )1التفكٌر البالغً ,حمادي ص ّمود.26 :
( )2م.ن ,29 :وٌنظر :البٌان والتبٌٌن ,105/1:و .262/2
( )3ظ :األصول فً النحو ,إلبن السراج.35/1:
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اإلسالمٌون"( .)1والغرٌب أنَّ التؤسٌس العلمًَّ فً مراحله األولى بالنسبة للنحو ،وكذلك
البالغة  -على ما سنتؤ ّتى علٌه -قد جعل المعٌار اللغوي الشعري حاكما فً التقنٌن وتؤسٌس
القواعد وتحلٌل الخطاب ،والنظر فً أعطافه ،فً الوقت الذي ٌعد القرآن الكرٌم بؤسلوبه
اللغوي المتمٌز وبؤلفاظه الالمتناهٌة بالفصاحة ،وببالغته غٌر المعهودة التً كسرت جناح
الشعر وأخضعت ُه لحكمها ،لم ٌحظ بنصٌب ٌذكر فً ذلك التؤسٌس ،فً حٌن تع ّد المفردة
القرآنٌة واألسلوب القرآنً تركٌبا وداللة أمتن وأقوم وأشمل فً اإلحاطة بدالالت األلفاظ
على معانٌها ،بشهادة العرب أرباب البٌان الذٌن ُتحدوا به ،فبهرتهم بالغته ،وأقعدتهم
فصاح ُته ،واستحٌوا من نظم قصائدهم ما دام برهان ُه ساطعا ونو ُره زاهرا ،حتى أجهر
قائلهم ":وللا إنَّ لقوله الذي ٌقول حالوة وإنَّ علٌه ُ
لطالوة وإ ّنه لمثم ٌر أعاله ،مغد ٌق أسفله
وإ ّن ُه لٌعلو وال ٌُعلى وإ ّن ُه لٌحط ُم ما تحتهُ .)2())..فهل حطم ما تحته؟.
ومن المعلوم أنّ نزول القرآن الكرٌم كان سابقا على زمن تقنٌن القواعد العربٌة فً
صة ،وكان أٌضا داخال ضمن عصر االحتجاج باالستشهاد ،مقٌّدا بابن
النحو والصرف خا ّ
()5
()4
هرمة(()3ت151هـ) حٌنا وببشار (ت161ه) حٌنا آخر فً الحواضر ،وبؤواخر القرن
الرابع الهجري فً البوادي المغلقة( )6التً لم تمتزج مع القوم ٌّات والجنس ٌّات المختلفة التً
كانت سببا لشٌوع اللحن المتقدم نسبٌّا ،فلماذا لم ٌُجعل القرآن الكرٌم مصدرا من مصادر
ّ
االحتجاج؟ ،وكذلك األمر بالنسبة للبالغة النبوٌّة التً نسبُوا لها أ ّن ُه(صلى هللا علٌه وآله) أفصح من
ضاد ،ومثلهُما فً القٌاس كالم اإلمام علًّ (علٌه السالم) وأهل بٌته (علٌهم السالم) ,وقد ثبت
نطق بال ّ
ٌ
كلمات ُتبٌّن أ ّنهم أفص ُح العرب ،فهل ناقش النقاد والبالغٌون هذه
أ ّنهم قد صدرت عنهم
الدعوى ومحصّوها؟ ،وقد ظهر هذا األمر فً ع ّدة موارد نذكر منها ثالثة:
اندمجت على مكنون علم لو بُح ُ
ُ
ت به ،الضطربتم
 -1كلمة اإلمام علً (علٌه السالم)((:بل
اضطراب األرشٌة فً الطوى البعٌدة))(. )7
( )1تأرٌخ النقد األدبً عند العرب ,طه أحمد ابراهٌم.62:
( )2االتقان فً علوم القرآن ,السٌوطً.313/2:
( )3أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشً المدنً ,أحد الشعراء المخضرمٌن ,كان حٌا سنة
146ه ,وفاته بعد الخمسٌن ومائة ,وكان ممن اشتهر باالنقطاع إلى الطالبٌٌن ,وقد أكثر من مدائحهم ورثائهم ,وكان
أحب بنً فاطمة ,بنً بنت من جاء بالمحكمات
ذلك دلٌال واضحا على تش ٌّعه وهو القائل :فمهما أ ُالم على ح ّبهم * فإنً
ّ
* والدٌن والسنن القائمة ,ولست أبالً بحبً لهم * سواهم من النعم السائمة  ,ظ :سٌر أعالم النبالء ,للذهبً,207/6:
وطبقات الشعراء ,البن المعتز , 21-20 :وخزانة األدب.406-405 /1:
( )4أبو معاذ بشار بن َبرد ,نشأ فً البصرة ,وقدم بغداد وأدرك الدولتٌن األموٌة والع ّباس ٌّة  ,وهو زعٌم المحدثٌن ومن
المبتدعٌن فً مذاهب الشعر ومعانٌه والمجٌدٌن فً األسالٌب الشعرٌة ,اتهم بالزندقة وقتل سنة  167أو 162هـ.
نص صرٌح فً نسبة انتهاء االستشهاد ببشار ,إذ
( )5ظ :دراسات نقدٌة وبالغٌة ,ناصر حالوي ,217:ولم أعثر على ٍّ
وتقربا إلٌه؛ ألنهّ
لشره
إنّ تصافق اآلراء على انتهائه بابن هرمة ,إال ما ورد من احتجاج سٌبوٌه بشعره؛ استكفافا
ّ
ِّ
هجاه ,فاحت َّج ببعض شعره ,كما فً الموازنة  309 /2و ,310وخزانة األدب للبغدادي ,31/1 :وال نرى كثٌر بع ٍد
زمنً بٌنهما ,فالغرٌب إقصاء بشار عن دائرة االستشهاد ,وقد قضى شطرا مدٌدا من حٌاته فً بادٌة ال ُعقٌلٌٌن!.
( )6ظ :النقد اللُّغوي عند العرب ,نعمة رحٌم العزاوي.32:
( )7نهج البالغة صبحً الصالح خ 4ص.52
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 (( وهم موض ُع سره ول ُجؤ أمره وعٌب ُة علمه وموئ ُل حُكمه و ُكهُوف ك ُتبه وجبا ُل دٌنه،بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه))(.)1
ٌ
ٌ
ُ
واضحة والمنا ُر منصوبة ،فؤٌن
واآلٌات
قائمة
 ((فؤٌن تذهبون؟ وأ ّنى تإفكون واألعال ُمٌُتاهُ بكم وكٌف تعمهون ،وبٌن ُكم عترةُ نبٌّكم وهُم أز ّم ُة الحق وأعال ُم ال ّدٌن وألسن ُة الصدق،
فؤنزلوهم بؤحسن منازل القرآن ،ور ُدوهم ورود الهٌم العطاش))(.)2
ٌ
ُ
النطق إذا
بضعة من اإلنسان فال ٌُسع ُده القول إذا امتنع ،وال ٌُمهله
 ((أآل وإنّ اللسانصونه))(.)3
ا ّتسع ،وإ ّنا ألمرا ُء الكالم وفٌنا تن ّشبت عروقه وعلٌنا ته ّدلت ُغ ُ
 -2كلمة اإلمام زٌن العابدٌن (علٌه السالم) فً مجلس ٌزٌد بالشام((:أٌُها الناس أُعطٌنا س ّتا
وفضّلنا بسبع ،أُعطٌنا العلم والحلم والسماحة (والفصاحة) والشجاعة والمح ّبة فً قلوب
المإمنٌن ،وفُضلنا بؤنَّ م ّنا المختار ،وم ّنا الص ّدٌق ،وم ّنا الط ٌّار ،وم ّنا أس ُد للا وأس ُد
رسوله ،وم ّنا سبطا هذه األمة وم ّنا مهدٌها))(.)4
 -3كلمة معاوٌة للكوفً الذي قصده للشام قائال :جئ ُتك من عند أعٌا الناس! فقال:
وٌحك :وهل سنَّ الفصاحة لقرٌش غٌ ُره(.)5
فلو لم ٌكن القرآن وحٌا إلهٌا -جدال -فالرٌب فً أ ّنه كال ٌم عربً بلٌغ ،فٌكون أحد
المصادر للقواعد العربٌّة من هذه الجهة ،وال ٌكون أق ّل مرتبة من كالم البلغاء المعاصرٌن
لنبً اإلسالم (صلى هللا علٌه وآله) ,فلو خالفت القاعدة القرآن ُع ّد نقضا على القاعدة النقدا
ٌ
اجتهادات
الستعمال القرآن ،ولو ت ّم ذلك فإ ّنما ٌتم ضمن ما اتفق علٌه من القراءات التً هً
من الق ّراء ،كما هو المحقّق ،فإذا ورد االعتراض فإ ّنما ٌرد على إحدى تلك القراءات دون
أن ٌمسَّ بعظمة القرآن وكرامته(.)6
أمّا الجهود التً تبذل فً سبٌل تمحٌص الشاهد لٌخلُص للقاعدة فنجدهم ٌقفون إجالال
ّ
إسالمً مح َّنك" ،فؤتعب أهل اللغة والنحو
وإكبارا باذلٌن منتهى جهدهم فً بٌت شعر لشاعر
بشرحه ،منهم سٌبوٌه ومن بعدهُ ولم ٌبلغوا من ُه ما ٌُقنع وٌُرضً"( ،)7فلماذا لم ُتجعل لغة
القرآن حاكمة فً استنباط النحو واألسالٌب البالغٌة المتف ّردة حتى" احتٌج إلى االحتجاج
بالشعر وغٌره لفهم المشتبه فً القرآن ،فبعضهم تس ُكنُ نفسه ،وٌطمئن قلبُه بذلك الشعر أو
المثل أو قول بعض األعراب ،وال ٌرضى بقول النبً وفصاحته؟ ،وكٌف ٌُحتج بشعر
( )1م.ن  :خ 2ص. 47
( )2م.ن :خ 27ص ,120وٌنظر :خ 120ص.176
( )3م.ن :المورد ,233ص.354
( )4بحار األنوار.132/45:
( )5ظ :شرح نهج البالغة البن أبً الحدٌد.279/6:
( )6ظ :البٌان فً تفسٌر القرآن.96:
( )7الموشح.164,162,152:
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الشعراء علٌه وال ٌجوز أن ٌُحت ّج بقوله علٌهم؟"( ،)1والذي ٌقوّ ي ضرورة االحتكام إلى
القرآن واعتماد مرجع ٌّته ،اشتمال ُه على مفاهٌم جدٌدة ومعارف كبرى ال تفهم فً ضوء
مفاهٌم اللغة ومعارفها وقواعدها( ،)2فضال عن اشتمال لغة القرآن على بعض األلفاظ
القانون ٌّة والحضار ٌّة واالعتبار ٌّة والشرعٌّة التً تعكس تطوّ ر اللغة ضمن قفزة نوعٌّة
فرٌدة لم تعرفها اللغة الجاهل ٌّة ،وما كانت لتستوعب تلك المضامٌن .فمن النماذج الح ٌّة
التً توضّح ضرورة استنطاق لغة القرآن وسبر غورها لتحقٌق مرجعٌتها فً حركة
المسلمٌن األوائل باتجاه التقنٌن ،ما ٌُروى عن عُمر بن الخطاب الذي تصف ُه ُكتب األدب
بؤ َّنه ":كان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فٌه معرفة"( ،)3وأ ّنه ما أبرم أمرا قط إالّ
وتمثل ببٌت شعر( ،)4أعٌته كلمة فً القرآن حار إلٌها سبٌال وهً :لفظة األبّ  ،فً قوله
(سورة
تعالى ":فؤنبتنا فٌها حبّا *وعنبا وقضبا* وزٌ ُتونا ونخال* وحدائق ُغلبا*وفاكهة وأ ّبا"
"
عبس :اآلٌات  ،)31-27حٌث ُ قال عندها ":إنّ هذا لمن التكلّف ،وما علٌك أال ّ تدري ما األبّ ؟
( ،)5اتبعوا ما ُبٌّن لكم من هذا الكتاب ومالم تعرفوه فكلوه إلى عالمه(.)6
والمتدبّر فً السٌاق القرآنً ٌكتشف الداللة المعٌّنة للفظة األب ،انطالقا من منهج "القرآن
ٌُفسر بعضه بعضا وٌنطق بعضه ببعض"( ،)7حٌث جاءت اآلٌة بعدها" ،متاعا لكم
وألنعامكم"(سورة عبس :اآلٌة  , )32لتبٌّن وفقا أل ُسلوب اللف والنشر البدٌعً بؤنَّ :
فاكهة  /متاعا لكم = أ ّبا /متاعا ألنعامكم
فٌظهر أنّ األبّ هو نو ٌع من أنواع الحشائش أو النباتات التً تقضمُها األنعام والدواب.
ومن خالل هذا الشاهد ٌظهر أثر البدٌع القرآنً فً إنتاج الداللة ،وهو مظه ٌر بار ٌز من
مظاهر إخراج البدٌع من أفق التحسٌن إلى أُفق الوظٌفة الداللٌة .وستؤتً نماذ ُج أخرى
تعض ُد هذا األمر ،وخصوصا ضمن النصوص البالغ ٌّة العالٌة.
ولنستؤنس بما ورد فً معاجم اللغة حول داللة األبّ  ،ففً الصحاح للجوهري ":األبّ :
المرعى" ،قال تعالى((:وفاكهة وأبّا))( ،)2وفً تاج العروس ":األبّ  :الكأل :وهو العشب
رطبه وٌابسه ،...،وقال الزجاج :األب :جمٌع الكأل الذي تعتلفُ ُه الماشٌة ،..قال أبو حنٌفة:
سمّى للا تعالى المرعى ُكلَّ ُه أبا ّ ،قال الف ّراء :األب ما تؤكله األنعام ،وقال مجاهد :الفاكهة :ما
( )1التبٌان فً تفسٌر القرآن ,الشٌخ الطوسً.29-22/1:
( )2ظ :دراسة النحو العربً فً ضوء الغاٌة المعرفٌة ,د .أحمد رسن ,116:وٌنظر :تأرٌخ العربٌة.65:
( )3العمدة.23/1:
( )4ظ :الحٌوان  ,الجاحظ.595/5 :
( )5الرٌاض النضرة فً مناقب العشرة ,لمحب الدٌن الطبري. 379/2:
( )6ظ :كنز العمال .322/2:وأٌضا :الدر المنثور ,317/6:تفسٌر ابن كثٌر.216/6:
( )7لم ٌعثر الباحث على رواٌة واحدة تشٌر إلى هذا المطلب ,ولكنّ استخدامه شائع ,ولعلّه ظهر من استنباط العلماء
بسب كثرة النظر فً القرآن ,أو أنه وضع لٌقابل األصل الثابت وهو أهل البٌت علٌهم السالم الذٌن هم عدل القرآن,
وقد صرح الشٌخ جعفر سبحانً فً اإلٌمان والكفر ص ,124بأنه حدٌث معروف ولم ٌقف على سنده.
( )2الصحاح.26/1 :
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أكل ُه الناس ،واألب :ما أكلت األنعام ،فاألب من المرعى للدواب كالفاكهة لإلنسان ....ومنه
حدٌث قس بن ساعدة "فجعل ٌرت ُع أ َّبا وأصٌ ُد ضبّا"(. )1
(ص ّلى هللا علٌه وآلِ ِه)

إنّ سبب ضعف الثقافة القرآن ٌّة للمسلمٌن أ ّنهم كانوا ٌتحاشون ابتداء النبً
بالسإال ،وٌنتظرون األعرابًَّ والطارئ ٌجًء من خارج المدٌنة لٌسؤل ،فٌسمعون الجواب،
(علٌه
ّ
علً (علٌه السالم) حاكٌا لتلك الحالٌ ،قول
وهذا السبب ٌُستظهر من نص كالم لإلمام
السالم) ":ولٌس ُكل أصحاب رسول للا صلّى للا ُ علٌه وآله وسلّم –من كان ٌسؤل ُ ُه وٌستفهمه
حتى وإن كا ُنوا لٌُحبّون أن ٌجًء األعرابً والطارى ُء فٌسؤل ُه (علٌه السالم) حتى ٌسمعوا،
وكان ال ٌ ُم ّر بً من ذلك شًء اال ّ سؤلته عن ُه وحفظ ُت ُه "( ،)2فٌظهر أنّ عظم شخصٌّة النبً
(صلى هللا علٌه وآله) كانت مهٌمنة ،ولم ٌكن أح ٌد ٌرقى لألخذ عنه واالستفهام منه إال أمٌر
المإمنٌن علًّ بن أبً طالب (علٌه السالم) ,وهذه المركزٌة والمرتكز سٌفٌد منه الشرٌف
الرضً فً نفً الداللة الخارج ٌّة التً سنؤتً علٌها.
ّ
أولياث النقد وأثرها يف بلورة األصل الشعري:
ّ
نظرة عامت يف النسق اللغوي:
ك فٌه أنَّ السٌاق اللغوي التداولً الذي كان ٌتعاطاه عربُ الجاهل ٌّة هو سٌاق
م ّما الش ّ
البداهة واالرتجال ،أو الذوق الفطري السلٌم الذي ٌص ُدر عفوا ،فال أثر لألصول واألحكام
الكلٌّة التً ُتدرج ضمنها الظواهر الفنٌة واألدبٌة .فاإلحساس الفطري بؤثر الشعر وتذوقه
جبلة وطبعا ،وحاكمٌّة السلٌقة ،هً األُسس التً تهدي العربً إلى الجٌّد من القول( ،)3ولكنّ
تح ّكم هذا المقٌاس ال ٌنفً أن ٌكون بٌن الشعراء من حرَّ كته التجربة الشعرٌّة حتى ٌصبح
حكما فً المفاضلة بٌن الشعراء كما فً النابغة الذبٌانً وما ٌُروى عن محكمته الشعرٌة.
ولسنا معنٌٌن ههنا فً إثبات ص ّحة هذا النقد من عدم صحّته ،ولكن القدر المتٌ َّقن من
اهتمام العرب بالشعر وتعاطٌهم إٌّاه ٌجعلنا نطمئن إلى وجود معالجة نقد ٌّة لما ٌص ُدر عنهم
من نتاج شعري ،ولع َّل ما ٌُثبت ذلك هو القرآن الكرٌم ،إذ من خالل منهجٌّة التح ّدي التً
لجؤ إلٌها القرآن الكرٌم بعد مكابرتهم فً دفع بالغته وفصاحته اإللهٌّة العلٌا ،تح ّداهم أن
ٌؤتوا بمثل هذا القرآن ،ث َّم تن ّزل بؤن ٌؤتوا بعشر سور مثله مفترٌات ،ث َّم ّ
تنزل لهم بؤن ٌؤتوا
بسورة من مثله .فإنّ مقتضى التح ّدي -فً عمومهٌ -ستلزم امتالك الخصم (المتح َّدى)
ٌ
أستاذ جامعً مثال طالبا
للوسائل الالزمة للتح ّدي ،إذ ال ٌُعقل أن ٌتح َّدى مإلّفٌ موسوعً أو
ك فً أ ّن ُه سٌُعاب ،وٌُستسخف تحدٌه،
فً االبتدائٌة بؤن ٌإلّف كتابا أو رسالة علمٌّة ،فالش ّ
وٌُنتقص عقل ُهُ ،فكٌف بالحكٌم العلٌم بدقائق الحقائق والمحٌط بؤحوال الخالئق؟ ،فٌظهر من
خالل تحدي الباري ع ّز وج ّل للعرب ثبوت إمكان ٌّتهم اللغوٌة واألدبٌّة وثبوت معرفتهم
( )1تاج العروس.295-293/1:
( )2نهج البالغة ,صبحً الصالح :خ 210ص322-327
( )3ظ :تارٌخ النقد األدبً عند العرب ,طه أحمد إبراهٌم.12-16:
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بالمعالجة اللغوٌة والتنقٌح والتهذٌب فً القول وممارسة العمل النقدي القائم على الوعً
واإلدراك العقلً للعملٌة اللغوٌّة والبٌانٌة ،ولع ّل هذا ٌظهر من قوله تعالى ":ولو كان بعضُهم
لبعض ظهٌرا " (سورة االسراء ,اآلٌة  ،)22فمقتضى المظاهرة هُو التعاضد المستلزم الستنفاد الوسائل
والطرائق المختلفة فً تقلٌب القول وتهذٌبه وتمحٌصه ،بل من مظاهر احترام القرآن الكرٌم
لقدرة العرب اللغوٌة وأسالٌبهم البٌانٌّة ،هو هذا التدرج فً التح ّدي:
مثل القرآن ←عشر سور مثله ← سورةٌ من مثله
فهذا ٌكشف عن:
 -1لطف للا تعالى بهم وإعطائهم المهلة وعدم بكتهم وبهتهم باإلتٌان بالشًء الٌسٌر ،علما
أنَّ مباشرة التحدي بالقلٌل أوغل فً إثبات العجز وبهرهم وإثارة حفٌظتهم ،فإنَّ من ٌعرض
التح ّدي ببناء عمارة ضخمة ،فلو تح ّدى الطرف اآلخر ببناء خٌمة ال عمارة ،لكان مظهرا
من مظاهر السخرٌة واالستخفاف واالستهانة بإمكانات الطرف المتح َّدى .
ٌ -2ظهر من بعض اآلٌات أنّ المشركٌن إ ّدعوا وتص َّدوا وتعّرضوا بؤن ٌؤتوا بمثل هذا
القرآن ،ونستعرض اآلٌات بالترتٌب:
قوله تعالى" :قل لئن اجتمعت اإلنسُ والجن على أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن ال ٌؤتون بمثله
ولو كان بعضُهم لبعض ظهٌرا"( االسراء " .)11 :وإذا ُتتلى علٌهم آٌا ُتنا قالوُ ا قد سمعنا لو نشا ُء
لقُلنا مثل هذا إن هذا إال ّ أساطٌ ُر االوّ لٌن" (االنفال " . )3 :أم ٌقول ُون افتراه قُل فا ُتوا بعشر سُور
من مثله مفترٌات وادعُوا من استطع ُتم من دون للا إن كن ُتم صادقٌن" (هود " ،)13 :وإن كن ُتم
فً رٌب ممّا ن ّزلنا على عبدنا فا ّ ُتوا بسُورة من مثله وادعُوا شهدآءكم من دون للا إن كن ُتم
صادقٌن" (البقرة " ،)23:أم ٌقولون افتراه قُل فاتوا بسُورة مثله وادعُوا من استطعتم من دون للا
إن كن ُتم صادقٌن" (االسراء  )31:نعم ،إنَّ عملهم النقدي كان ٌفتق ُر إلى المنهج الخاضع لتحكٌم
العقل والتعلٌل المستند إلى المبادئ العا ّمة للعلوم اللغو ٌّة( ،)1وهذا -أي التعلٌل -إ ّنما ٌُتصوّ ر
فً حق المتعلّم ال المتطبّع ،فإنّ المتطبّع ال ٌعو ُزه التعلٌل كمق ّدمة للتعلّم الذي تدعو إلٌه
ّ
ستحثه المعرفة ،ودلٌ ٌل على ذلك نشؤة النحو فإ ّنها كانت بمثابة ردة فعل للحن ،إذ
الحاجة وت
إنّ النقاد اإلسالمٌٌن األوائل لم ٌقفُوا على استنكار اللحن أو رمً المتكلّم به بالخطؤ ،بل
كانوا ٌدعمون أحكامهم بالحجج والبراهٌن( )2من استقرائهم لكالم العرب واستنباطهم
القواعد ،فمخالفة السٌاق (الطبعً) الطبٌعً أ ّدى إلى بروز النحو ،وكذلك البالغة فإ ّنها إ ّنما
كانت قائمة على البٌان والتبٌٌن واإلفصاح ،كما تبٌّن لنا ذلك من استعمال العرب
لمصطلحات[البٌان والبالغة و الفصاحة والبلٌغ  ،]...وتجسّدت المإلفات األولى لتعكس هذا
( )1ظ :النقد المنهجً عند العرب  ,د .محمد مندور. 17:
( )2ظ :النقد اللغوي عند العرب ,د .نعمة رحٌم العزاوي.61:
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ّ
وبث الشبهات التً
األثر األدائً المصوّ ر لعمل ٌّة اإلفهام واإلبانة ،وبظهور معركة اإلعجاز
لم ٌكن لها مبرّ ر كما سنذكره الحقا بدأت بذور البالغة فً تربة اإلعجاز بالنموّ  ،فكانت
ّ
المتمثل باإلعجاز.
البالغة فً ظهورها خروجا عن سٌاق الثبوت
ونود أن ُنشٌر هنا إلى أنّ مصطلح البدٌع هو المصطلح الوحٌد الذي امتلك مفهوما
إجرائٌا قائما على الصٌاغات الجدٌدة واألسالٌب المخترعة ،فهو بهذا المعنى فً نظرنا قد
فتح باب البحث البالغً عند العرب.
ِّ
ُّ
نسق السلطت وأثره يف بلورة األصل الشعري:
امت َّد البعد اإلجرائً للفعل اللغوي طول القرن األوّ ل الهجري ،وظلّت األحكام الجزئٌة
هً المهٌمنة على الفعل النقدي ،وٌرجع هذا فً نظرنا إلى سببٌن :األوّ ل عدم الحاجة إلى
التعلٌل الستمرار السلٌقة والطبع فً النفوس ،الثانً :عدم توفّر ووجود المادة اللغوٌّة الكافٌة
الداعٌة إلى النظر فً حدودها الستنباط كل ٌّات القواعد والقوانٌن التً تكون منارا ٌحتذى
لمن ضعُفت وسٌل ُته فً اللغة وقلّت حٌل ُته فً اللسان.
إال ّ إنّ ثمّة معٌارا فن ٌّا برز على صفحة النسق الشعري بصفته حاكما على األنساق
اللغوٌة األخرى – كما أشرنا – برز فً الثلث األخٌر من القرن األول وأوائل القرن الثانً
ٌمكن تسمٌ ُته(بمعٌار المتلقً) ،وقد تب ّنت الطبقة الحاكمة من األمراء والح ّكام هذا المعٌار
فسلّطوا أحكامهم النقدٌة على الشعراء مصوّ بٌن لهم سٌاق الخطاب ،وتلك األحكام فً
عمومها كانت موجّهة نحو معانً الشعر دون بنٌته اللغوٌة ،فمن نماذجه المعروفة:
ما خاطب به جرٌر عبد الملك بن مروان:
هذا ابنُ عمً فً دمشق خلٌفة

لو شئــــــــ ُ
ت ساق ُكم إلًَّ قطٌنا

قال :فلّما بلغ عبد الملك قولهُ :ما زاد ...على أن جعلنً شرط ٌّا له ،أما إ ّنه لو قال :لو شاء
ساق ُك ُم إلًَّ قطٌنا لسق ُتهم إلٌه(.)1
وقول ابن قٌس الرقٌات فٌه(:)2
وإ ّنهم معدن الملوك فـــــــــال

تصلح إال علـٌهم العــــــربُ

ٌعتد ُل التـــــــــا ُج فوق مفرقه

على جبـــــــــٌن كؤ ّنه الذهبُ

( )1المو ّ
شح.201 :
( )2دٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات ,شرح وتحقٌق ,د  .محمد ٌوسف نجم.5 :
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معلّقا ،تقول لمصعب :
تجلّت عن وجــــهه الظلماء

إ ّنما مصعبٌ شهابٌ من للا
وأ ّما لً ،فتقول على جبٌن كؤ ّن ُه الذهبُ (.)1

وقو ُل اآلخر ...:أآل قلت ُم فٌنا كما قال أٌمن بنُ خرٌم فً بنً هاشم :
نهار ُك ُم مكـابدةٌ وصو ٌم
ولٌ ُتم بالقُران وبالتزكً

ولٌل ُـــكم صالةٌ واقترا ُء
()2

فؤسرع فٌ ُك ُم ذاك البال ُء

وقد دار النقد فً تلك الفترة حول ثالث شخصٌات شعرٌة هٌمنت على الساحة ،وهم:
جرٌر والفرزدق واألخطل( ،)3والظاهر أن نصَّ السلطة كان حاكما على سلطة ال ّنصّ ،
فالموجّهات السٌاس ٌّة واضحة فً االستئثار بشعراء البالط ،وظ َّل النسق الشعري حاكما على
نقد هذه الفترة وبالغتها.
وٌظهر تكرٌس السلطة للنسق الشعري أٌضا من هذه الحادثة التً ٌُوردها العسكري فً
تصحٌفات المحدثٌنٌ ،قول" :دخل الحارث بن نوفل بابنه عبد للا إلى معاوٌة ،فقال  :ما
علّمت ابنك؟ قال :القرآن والفرائض ،فقال :روه من فصٌح الشعر؛ فإنه ٌُفتح العقل ،وٌُفصح
المنطق ،وٌُطلق اللسان ،وٌدل على المروءة والشجاعة"( ،)4ولو قار ّناها برواٌة أخرى
ٌ
تابعة لألفق الزمانً نفسه الذي صدرت عنه
ٌُوردها العسكري أٌضا فً كتاب آخر له ،وهً
الرواٌة األولى ،فسنخرج بنتٌجة كبٌرة ،نتركها للمتدبرٌ ،قول ":وفد غالب بن صعصعة فً
البصرة على علًﱟ علٌه السالم ،ومعه ابنه الفرزدق ،فقال له :من أنت؟ ،فقال :غالب بن
صعصعة ال ُمجاشعً ،فقال :ذو اإلبل الكثٌر؟ ،قال :نعم ،قال :ما فعلت إبلك؟ ،قال أذهبتها
النوائب وذعذعتها الحقوق ،قال :ذاك أحم ُد س ُبلهاُ ،ث َّم قالٌ :ا أبا األخطل :من هذا الغالم
معك؟ قال ابنً وهو شاعر ،قال :علّمه القرآن فهو خٌ ٌر له من الشعر ،فكان ذلك فً نفس
الفرزدق ،حتى قٌَّد نفسه وآلى أن ال ٌح َّل قٌده حتى ٌحفظ القرآن ،فما حلّه حتى حفظه ،وذلك
قوله:

مع القد إال حاجة لً أُرٌدها (.)5

وما صبَّ رجلً فً حدٌد مجاشع

( )1ظ :األغانً ,52 /5 :و خزانة األدب ,للبغدادي.267 /7 :
( )2األغانً ,272/2:و ظ :المصون فً األدب ,ألبً أحمد ,حسن العسكري.62 :
( )3ظ  :دراسات نقد ٌّة وبالغٌة  ,د .ناصر حالّوي .206 :
( )4المصون فً األدب.133 :
( )5تصحٌفات المح ِّدثٌن ,ألبً أحمد العسكري .422/2:وشرح نهج البالغة البن أبً الحدٌد.96/20 :
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ّ
ّ
نسقية الذوق الفني:
إن إشكالٌة الذوق الفنً واألحكام االنطباعٌة التً رافقت بواكٌر البالؼة والنقد العربٌٌن
تعرضت للكثٌر من االمتهان من قبل الدارسٌن والنقاد؛ فكانت المالحظات الفنٌة التً تصدر
عنهم لم تؤخذ حٌزا من التقٌٌم واالعتداد الفنً بسبب فطرٌتها  -كما ٌدعون -وانطالقها من
جزئٌة ضٌقة تتمثل بالمفردة المعجمٌة الواحدة ذات الداللة المعٌنة ،وقد أشرنا إلى طابع تلك
المالحظات والبٌئة الفكرٌة واالجتماعٌة التً انبثقت عنها ،وسببت فً أن ُتصاغ بهذا الطابع
الفنً ،وقد تناسى كثٌر من الباحثٌن أن حقٌقة المعٌارٌة هً االنتهاء إلى االنطباعٌة
وتؤصٌلها مهما تعق دت أدواتها واستحكمت وسائلها التً تطورت عنها ،فؤصل نشؤة النحو
العربً والؽاٌة من تعلمه هو" الوصول إلى التكلم بكالم العرب على الحقٌقة صوابا ؼٌر
مبدل وال مؽٌر ،وتقوٌم كتاب هللا عز وجل ،الذي هو أصل الدٌن والدنٌا والمعتمد ،ومعرفة
أخبار النبً صلى هللا ُ علٌه [وآله] وسلم  ،وإقامة معانٌها الحقٌقٌة؛ ألنه ال تفهم معانٌها على
صحة إال بتوفٌتها حقوقها من اإلعراب" ( ،)1فهو "علم استخرجه المتقدمون فٌه من استقراء
كالم العرب حتى وقفوا منه على الؽرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللؽة"( )2أما البالؼة
والفصاحة فالعمدة فٌهما ال تخرج عن حدود تلك الؽاٌة ،ولكن تضاؾ لها ثمرة تتمثل فٌما
دار حول القرآن من قضٌة اإلعجاز على ما سنشٌر إلٌهٌ ،قول ابن سنان" :إعلم أن الؽرض
بهذا الكتاب معرفة حقٌقة الفصاحة ،والعلم بسرها ،فمن الواجب أن نبٌن ثمرة ذلك وفائدته؛
لتقع الرؼبة فٌه ،فنقول :أما العلوم األدبٌة فاألمر فً تؤثٌر هذا العلم فٌها واضح؛ ألن الزبدة
منها والنكتة نظم الكالم على اختالؾ تؤلٌفه ونقده ومعرفة ما ٌُختار منه مما ٌُكره وكال
األمرٌن متعلق بالفصاحة بل هو مقصور على المعرفة بها  ،)3("..وٌقول العلوي " :على
هذا ٌكون موضوع علم البٌان هو علم الفصاحة والبالؼة؛ ولهذا فإن الماهر فٌه ٌسؤل عن
أحوالهما وحقائقهما اللفظٌة والمعنوٌة ،فٌحصل له من النظر فً األلفاظ المفردة إدراك
الفصاحة ،وٌحصل له من النظر فً المعانً المركبة أحوال البالؼة"( ،)4وفً مورد آخر
ٌجعل ثمرة البٌان فً مقصدٌن ،خاص ٌتمثل فً مباحث اإلعجاز ودالئل النبوة ،واآلخر
عامٌ ،تمثل فً" اإلط الع على أسرار البالؼة والفصاحة فً ؼٌر القرآن ،فً منثور كالم
العرب ومنظومه فإن كل من الحظ له من هذا العلم ال ٌمكنه معرفة الفصٌح من الكالم
واألفصح ،وال ٌدرك التفرقة بٌن البلٌػ واألبلػ ،والمنثور من كالم العرب أشرؾ من
المنظوم )5("..فالمعٌارٌة بهذا البٌان هدفها الطبع والسلٌقة ،كما ٌتحقق " فً االنطباعٌة
( )1اإليضاح في علل النحو ،للزجاجي.55 :
( )2األصول في النحو محمد بن السراج.35/1 :
( )3سر الفصاحة.3:
( )4الطراز.11:
( )5الطراز.11:
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تكثٌؾ للموقؾ وترمٌز فً الؽاٌة من الدقة والعمل ،وإن اقتران االنطباع باالرتجال ال
ٌقتضً البشاشة أو الضحالة دائما فاالرتجال فً االنطباعٌة اختزال فكري ،إنه انبثاق
معرفً محكم ولٌس طفرة من قبٌل األوهام ،وان لكل طور معرفً بنائٌة تعبٌرٌة تالئمها
"( ،)1هذه المعٌارٌة هً التً جعلت بعض الباحثٌن ٌحكم بالقول بؤن الجرجانً ابتدأ بنظرٌة
فلسفٌة فً اللؽة وانتهى إلى الذوق الشخصً الذي هو مرجعنا فً دراسة األدب"(.)2
ُ
الذوق الفنً بعد ذلك " ظاهرة اجتماعٌة ،اشتركت فٌها كل المجتمعات ،على اختالفها
و
فً النظم والعالقات ،ولون آخر من الحقائق االجتماعٌة ،التً تضٌق بها المادٌة
التارٌخٌة ....،وإن الفن القدٌم بآٌاته الرائعة ،ال ٌزال فً نظر اإلنسانٌة حتى الٌوم ،منبعا
من منابع اللذة الجمالٌة ،وال ٌزال ٌُتحؾ اإلنسان وهو فً عصر الذرة ،بما كان ٌتحفه به
قبل آالؾ السنٌن ،من انشراح وسحر  .)3("....وهذه الرإٌة ترتبط بتوجٌه الذوق الفنً
توجٌها إنسانٌا عاما مرتبطا بالمعركة الوجودٌة التً تطرحها الماركسٌة فٌما ٌتعلق بوسائل
اإلنتاج.

( )1في النقد الجمالي د .احمد محمود خليل .35-34 :
( )2في الميزان الجديد محمد مندور.155:
( )3اقتصادنا  ،السيد محمد باقر الصدر .151 :
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التدوين وهيمنة النسق الشعري :
ٌُ َع َّد التدوٌن مظهراً من مظاهر الوعً الوجودي ،ومن َث َّم َّ
ٌمثل مظهراً حضار ٌّا ً لأل ّمة
ُ
تؤخذ
ك فً أ َّن ُه الناقل لتجاربها الحافلة بمنجزاتها التً من خاللها
التً تتعاطاه ،إذ ال َش ّ
موقعها الحضوري فً سٌاق األمم األخرى ،بل بالتدوٌن ٌثبت وجو ُدها ومكان ُتها ضمن
منظومة الحضارات المترامٌة .
والتدوٌن بهذ ِه الصّفة وجو ٌد اعتباريٌّ جعلًٌّ ؼٌر الوجود الحقٌقً المتح ّقق من خالل
وكواكب...
نجوم
وشجر
وحٌوان وجما ٍد
معرفة األشٌاء حولنا واإلحساس بها ،من أفرا ٍد
َ
ٍ
ٍ
ِ
ّ
ٌتمث ُل فً تثبٌت األشٌاء باالستعانة بالوجودات الخارجٌّة ،لٌتس ّنى
فالتدوٌن وجو ٌد كتبًٌّ
بقاإها واستمرارها لم ّد ٍة أكثر انطالقا ً من وعً الزمن؛ ألنَّ الحاجات واألشٌاء إذا اختصّت
بالمشافهة والمحاورة مضت وانتهت بانتهاء م ّدة الحِوار أو الحدٌث ،أمّا إذا ُثبّتت أو دوّ نت
ّ
الخط أو الرسم أو النحت أو النقش أو نحو
بؤيّ وسٌل ٍة كانت كؤن تكون الكتابة الٌدو ٌّة ،أو
ذلكُ ،كتب لها الدٌمومة واالستمرار مع ال ّسالمة ِمن العارض الطبٌعً أو ؼٌر الطبٌعً
المستلزم إلعدامها وتالشٌها .
ّ
الخط عند تصنٌ ِف ِه للدالالت التً ت ُدل على المعانً ،فجعلها
وقد نوّ ه الجاحظ إلى أهمٌّة
)
1
(
خمسة :اللفظ ث َّم اإلشارة ث ّم العقد ث َّم الخط ث َّم الحال التً تسمّى نِصبة  ،مشٌراً بع َد ذلك إلى
وعً العرب بالكتابة فً قولهم :القل ُم أح ُد اللسانٌن ،والقلم أبقى أثراً ،وقولهم :اللسان مقصو ٌر
ٌ
مطلق فً الشا ِه ِد والؽائب ،وهو للؽابر الحائن( )2مثله للقائم
على القرٌب الحاضر والقل ُم
الراهن( ،)3إذاً فالسٌرورة الفكرٌة مرتهنة بالتدوٌن .
والمالحظ أنَّ عملٌّة التدوٌن فً الفكر اإلسالمً المرتهن بالسلطة والقٌادة ،جاء متؤ ّخراً
عن ْ
ت التؤرٌخٌ َة
صدر الرسالة اإلسالمٌّة المتمٌّزة بتفتحها الحضاري ،فالؽرٌب أنّ اإلشارا ِ
تحٌل على تؤ ّخر التدوٌن إلى فتر ٍة طوٌلة بعد العه ِد النبوي الشرٌؾ ،وسنسوق مظاهر تلك
العمل ٌّة إجماالً ،مع بٌان نسق الحدٌث النبوي فً البنٌة المعرف ٌّة للبالؼة الموروثة.

( )1ظ :البٌان والتبٌٌن.22 /1 :
الصحاح.2116 /5 :
ظ:
تً،
ٌ
من
قربت
أي:
حٌنً،
( )2الحائن :الهالك ،حان
ّ
ّ
( )3ظ :البٌان والتبٌٌن 25 /1 :و.26
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ي

النسق الدالل للحديث النبوي:

ٌُعد الحدٌث الشرٌؾ من أهم الروافد الثقاف ٌَّة لأل َّمة اإلسالم ٌَّة بعد القرآن الكرٌم ،وهو
ّ
ٌمثل المرتبة األولى ِمن مراتب الحُجٌّة المتعلّقة بالنبً األكرم (صلّى للا ُ علٌه وآله) ،إذ إنّ
مراتب ال ُح ّجة عنه (صلّى للا علٌ ِه وآله) ثالث حسب ما أفاده العلماء( ،)1وهً ،قول ُه،
ومتعلّقه الفعل الكالمً الصادر عنه صلّى للا علٌه وآله ،وفعله ،ومتعلّقه ما ٌصدر عنه من
أفعال بمرأىً من المسلمٌن ،وتقرٌره ،ومتعلّقه ما ٌفعله اآلخرون بمرأىً منه صلّى للا ُ علٌه
وآله و ٌُمضٌه من دون أن ٌعلّق أو ٌب ٌّن خالفه.
وقد التزم كثٌر من العلماء والباحثٌن بؤنّ الحدٌث قد ّ
تؤخر تدوٌنه إلى نهاٌة القرن األوّ ل
ِمن الهجرة ،وهم بٌن َمن ٌقول بؤنّ بداٌة التدوٌن كانت فً أوّ ل القرن الثانً ،ومن ٌقول
ّ
أمر رسمً بتدوٌن الحدٌث كان زمن الملك األموي عمر بن عبد
بتؤخرها عن ذلك ،وأوّ ل ٍ
العزٌز ،حٌث ٌُذكر أنّ ابتداء تدوٌن الحدٌث وقع على رأس المائة فً ملك ُعمر بن عبد
َ
حدٌث رسول للا صلّى للا ُ علٌه وآله وسلم
العزٌز بؤمره( ،)2فكتب إلى اآلفاق :انظروا
فاجمعوه ( ،)3وكتب رسالة إلى أبً بكر بن حزم ٌقول :أ ّما بعد ،فاْ ُمر أه َل العلم فً أن
ٌذكروا العلم فً مساجدهم ،فإنّ الس ّنة كانت قد أمٌتت( ،)4وكان الزهري ٌذك ُر تدوٌنه
للحدٌث وٌعتد به ،فٌقول :لم ٌدون هذا العلم أح ٌد قبل تدوٌنً( ،)5وقال :لوال أحادٌث سالت
ُ
ُ
أذنت فً كتابته( ،)6وبعض
كتبت حدٌثا ً ،وال
علٌنا من المشرق ننكرها ،ال نعرفها ،ما
األقوال تذهب إلى أنّ التصنٌؾ حدث بعد مــوت الحسن البصري( ت ٓٔٔ ه) وابن
المس ٌّب (ت ٗ 9أو ٘ٓٔ ه)( ،)7وٌرى الذهبً :أنّ أوّ ل زمن للتصنٌؾ وتدوٌن السنن
وتؤلٌؾ الفروع ،كان بعد انقراض دولة بنً أمٌة ،وقٌام بنً العباس(سنة ٕٖٔه )(.)2
وٌعتقد الكثٌر ،أنّ أوّ ل من ص ّنؾ هو ابن جرٌج ( ت ٓ٘ٔ ه) ( .)9وهكذا نالحظ أنّ
الملتزمٌن بتؤ ّخر تدوٌن الحدٌث عن القرن األول ٌختلفون فً ما بٌنهم فً تحدٌد زمان
البداٌة األولى للتدوٌن ،لكنّ الرأي مستقر على أنّ التؤلٌؾ لم ٌكن موجوداً طول القرن األول
( )1ظ :أصول الفقه ،للعالمة المظ ّفر.61/3 :
( )2ظ :فتح الباري ،البن حجر.174 /1 :
( )3ظ:م.ن.
( )4ظ :أدب اإلمالء واالستمالء ،للسمعانً ،44:وٌنظر :صحٌح بخاري ،33 /1 :وتقٌٌد العلم للبغدادي115:و.116
( )5ظ :تهذٌب التهذٌب ،449/9 :وٌنظر صحٌح بخاري ،باب كٌف ٌقبض العلم .36/1:
( )6ظ :طبقات ابن سعد( :الجزء المتمم) .166
( )7ظ :قوت القلوب ،ألبً طالب المكً.225/1 :
( )2ظ :تأسٌس الشٌعة لعلوم اإلسالم ،السٌد حسن الصدر.279 :
( )9ظ:سٌر أعالم النبالء ،الذهبً .111/7 :وابن جرٌج :هو عبد الملك بن عبد العزٌز بن جرٌج ...فقٌه الحرم الم ّكً  ،كان إمام
أهل الحجاز فً عصره ،وهو ّأول من ص ّنف التصانٌف فً العلم بم ّكة[ وفقا لبعض اآلراء] ،رومً األصل  ،من موالً قرٌش .
م ّكً المولد والوفاة  .قال الذهبً  :كان ثبتا  ،لك ّنه ٌدلّس! .ظ :األعالم ،خٌر الدٌن الزركلً .161/4
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الهجري ،ولك ّنه استقرّ بعد القرن الثانً ،والقرن الثانً هو قرنُ معركة التدوٌن وخصوصا ً
س للكتابة
دٌن أ َّس َ
فً نصفه األول .فلماذا أؼفل أهل اإلسالم هذا العمل الحضاري المهم من ٍ
وحمل ُعنوان الحضارة والتم ّدن؟ ،فامتنعوا من تدوٌن الحدٌث ،أهم مصادر الشرٌعة
وأعظمها بعد القرآن الكرٌم ،ألٌس ترك التدوٌن للحدٌث النبوي وتعرٌضه للضٌــاع والتلؾ
والنسٌان واإلبادة ،ف َتح أبواب النقد واالعتراض ،واستهدؾ الشرٌعة اإلسالمٌة بالطعن على
ثانً مصادر التشرٌع ،بؤ ّنه منفصل عن مصادره األصٌلة األولى ممثلة بالقرآن الكرٌم؟ فهل
تبقى ٌ
ثقة بنصوصها المنقولة ؟!(.)1
للحجر والمنع من سٌرورته الثقاف ٌّة طول مائة
فٌظهر أنَّ التراث النبوي قد تع ّرض َ
عام ،حتى ؼدا كالم أفصح إنسان جاء بؤفصح بٌان وهو القرآنُ ال ٌُحت ّج به فً اللؽة والنحو
ضا ً لله ّزات والزالزل البٌان ٌّة واللؽو ٌّة ،وقد تسالم علماء البٌان واللؽة
والبٌان! ،وجعلته مع ّر َ
()2
ضاد ومن أوتً جوامع الكلم.
أ ّنه (صلّى للا علٌه وآله) أفص ُح من نطق بال ّ
فهناك  -حتما ً  -حلقة مفقودة تمتد إلى مائة عام ،تمثل حقٌقة التواصل الفكري والثقافً
لهذه األمة مع مصادرها األم ،فمن المالحظ أنّ المسلمٌن إ ّبان إعالن المرسوم التدوٌنً قد
قبلوا هذا المشروع - ،وإن أعلن بعضهم كراهته للكتابة كما ورد عن الزهري ،-فإنّ هذا
ٌمثل إقراراً بص ّحة المنهج الذي اتبعوه ،وهذا سٌقودنا إلى التسلٌم بمظاهر ال ّدس والتشوٌه
والوضع الذي ساد تلك العمل ٌّة ،وال مجال للشك بعد أن أعلنها النبً بلمح الؽٌب" ،ستكثر
ّ
الكذابة علًَّ  ،فمن كذب علًَّ متعمداً فلٌتبوّ أ مقع َده ِمن ال ّنار(. )3
إنّ عمل ٌّة المنع األولى للحدٌث التً بدأت بواكٌرها بعد وفاة النبً األكرم (صلّى للا ُ علٌه
وآله) آتت أكلها بعد مائة عام تقرٌبا ً ،إذ ُجمعت أحادٌث ،وبتعبٌر الزهريّ  ،سالت علٌنا من
المشرق والمؽرب ..ننكرها ،فهل حقّا ً أنّ هذه الحلقة من حٌاة الفكر اإلسالمً بقٌت مفقودة؟
إنَّ هذه الحلقة لم تكن فارؼة ّ
قط بل ُملئت من قبل رجاالت اإلسالم الواعٌن بمستقبل
اإلسالم ،الذٌن لم ٌستجٌبوا لمرسوم المنع ،وواصلوا العمل الكتابًَّ بؤنماطه المختلفة ما
سنحت الفرصة ،فقد كانت خطب ورسائل اإلمام علً(علٌه السالم) ،ومن ضمنها عهده لألشتر،
تدون وتكتب بؤمره وكان له ك ّتاب خاصون أبرزهم ،أبو رافع صاحب بٌت مال الكوفة فً
زمنه (علٌه السالم) ،وولداه علً وعبٌد للا من بعده ،وهكذا الصحٌفة السجادٌة وكتب أخرى
بن ال ُحسٌن (علٌهما السالم) واستم ّرت األحادٌث
مرو ٌّة ُنقلت بؤسانٌد موثقة عن اإلمـــــام علًّ ِ
بن مح ّم ٍد الصادق
والرواٌات تنقل إلى عهد الصادقٌن محمـد بن علً الباقر وولده جعفر ِ
(ٌ )1نظر فً جمٌع ما تقدم وتفصٌله تدوٌن السنة الشرٌفة ،محمد رضا الجاللً 14 ،ـ ،.24وفً دواعً المنع
والقائلٌن به وأسبابه مباحث خاصة من الكتاب.
( )2ظ :القاموس المحٌط ،الفٌروزآبادي ،6/1 ،وبعضهم تكلم بالحدٌثٌ ،نظر تاج العروس.57/1،
( )3ظ :صحٌح مسلم ،2/1،والكافً الشرٌف.61/1 ،
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ُ
وكثرت الرواٌة عنهما ،حتى نجد حدٌث
(علٌهما السالم) ،فكانت الجامعة الكبرى بعهدهما
ألؾ حدٌث عن أبً جعفر عن النبًّ
الج ّراح بن ملٌح ":سمعت جابراً ٌقول :عندي سبعون َ
كلّها" ( )1والؽرٌب أ ّنه لم ٌإخذ عنه ولسب ٍ
ب ؼرٌب ،فعن مح ّمد بن عمر الرازي :سمعت
ُ
لقٌت جابر بن ٌزٌد الجعفً فلم أكتب عنه ،كان ٌإمن بال ّرجعة( ،! )2و ِمن
جرٌراً ٌقول:
مظاهر تؽلٌب الجانب العاطفًّ والشخصًّ الذي ساد عمل ٌّة الجمع للحدٌث ـ والذي ٌتناص
تماما ً مع عمل ٌّة الجمع والرواٌة للشعر التً شهدها األدبُ العربً ،فإ ّنه لم ٌخ ُل من أمثال
هذه المقاٌٌس ،كما سنؤتً ببٌانه ـ من تلك المظاهر ،أنّ مالك بن أنس روى عن حمٌد
األعرج ّ
ووثقه إال إ ّنه ل ّما تحامل عمر بن قٌس أخو حمٌد على مالك ،قال مالك :لو علمت
أنّ حمٌد بن قٌس أخوه ما روٌت عنه ( ، )3واألمثلة كثٌرة حول ذلك ال ٌسهل استقصاإها.
وأحادٌث جابر هذه متصلة اإلسناد برسول للا (صلّى للا ُ علٌه وآله) من اإلمام الباقر
(علٌه السالم) وكذا َمن بعده من تمام األئمة (علٌهم السالم) بمقتضى حدٌث سلسلة الذهب
المعروؾ( ،)4فحدٌثهم ٌمتلك ال ّسٌرورة الممت ّدة إلى النبً األكرم(صلى للا علٌه وآله) حتى
ؼدت مراسٌلهم بحكم مسانٌدهم ،عن جابر" قلت ألبً جعفر علٌه السالم إذا حدثتنً بحدٌث
فؤسنده لً ،فقال:حدثنً أبً عن جدي عن رسول للا صلوات للا علٌهم عن جبرئٌل علٌه
السالم عن للا ع ّز وج ّل ،وك ّل ما حدثتك بهذا اإلسناد"( )5وشؤنهم فً الورع والتقوى
والصدق واالستقامة م ّما شهد به المخالؾ فضالً عن الموافق ،فلماذا لم ٌحت َّج بحدٌثهم فً
البٌان والفصاحة واللؽة وقد وهب لهم البٌان؟ وحدٌثهم بهذا اإلسناد هو الذي نعته أحمد بن
ُ
قرأت هذا اإلسنادَ
حنبل بـ" :هذا سعوط ( )6المجانٌن إذا ُسعط به مجنونٌ أفاق"( )7وقال" :لو
لبرئ ِمن ِج َّنته"( .)2فؤي وثاقة فً اللؽة والبٌان والفصاحة بعد هذا.
مجنون
على
َ
ٍ
نسق ثقافً موجّه ضمن
علوم ،وبروز
إنّ ؼٌاب هذا النسق الفكري وما ا ّتسق معه من
ٍ
ٍ
سٌاقا ٍ
ت شخص ٌّة ومصلح ٌّة وعاطف ٌّة ومذهب ٌّة ،ولّد ُثؽرات عمٌقة فً المتبنٌات الفكر ٌّة
والمنهج ٌّة تركت بصمات واضحة على المجاالت العلم ٌّة المختلفة ،فً اللؽة والتفسٌر
والبالؼة واألدب ،هذا الؽٌاب تن ّبه إلٌه الدكتور جابر عصفور مإ ّخراً ،فذهب إلى القول":
بؤنّ التراث العربً ٌتوفّر على بالؼتٌن ال بالؼة واحدة كما تعلّمنا ودرسنا ،البالؼة الرسمٌة
(ٔ) ظ :صحٌح مسلم.21/1 :
( )2ظ:مٌزان االعتدال 321/1:وما بعدها  ،وتهذٌب التهذٌب  42/2وفً شأن رشٌد الهجري أٌضا ٌنظر مٌزان
االعتدال.52/2:
( )3الكامل فً ضعفاء الرجال ،عبد هللا بن عدي الجرجانً ت ،2/5: 365و تهذٌب التهذٌب.432/7:
( )4ظ :معجم رجال الحدٌث ،السٌد الخوئً ،29/16:و.215/3
( )5بحار األنوار172/2:و  ،179و .337/47
( )6السعوط ،الدواء ٌصب فً األنف ،ظ :الصحاح للجوهري.1131/3:
( )7حلٌة األولٌاء ،أبو نعٌم األصبهانً ،192/3 :وطبقات الشافعٌة الكبرى119/1:ـ.121
( )2الصواعق المحرقة.215:
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التً تعرفناها فً كتب البالؼة السائدة ابتداء من منظري القرن الثالث للهجرة ،وانتهاء
ّ
والمنظرون
بش ّراح "التلخٌص" فً القرن التاسع للهجرة ،وهً البالؼة التً أنتجها البلؽاء
الذٌن كانوا على ِوفاق مع الدولة ،أو فً موقع الخدمة لها ،أو العمل أداة من أدواتها ،وهم
نقلٌون فً األؼلب األعم ،وٌإمنون بالتقلٌد فً كل االحوال  .وبالؼة أخرى مقموعة أنتجتها
المجموعات الهامش ٌّة التً لعبت دور المعارضة ،والتً كانت على خالؾ مع سلطة الدولة
القائمة ،إبتداء من الدولة االموٌة(ٔ) ،وانتهاء بالدول المتؤ ّخرة التً صحبت انهٌار الحضارة
العربٌة"( .)2وتؤٌٌداً لقول الدكتور .جابر عصفور نورد نماذج مقتضبة سرٌعة عن طبٌعة
الطرائق ووسائل الخدمة والوفاق التً كانوا ٌ ّتبعونها ،وٌحملون الناس خواصَّ وعوا َّم،
علما َء وأتباعا ً علٌها:
ٔ -قال أبو الفرج اإلصفهانً":وقال المدائنًّ فً خبره :وأخبرنً ابن شهاب بن عبد للا،
قال :قال لً خالد بنُ عبد للا القسري( :)3اكتب لً النسب ...واكتب لً السٌرة ،فقلت له:
بن أبً طالب( ،صلوات للا علٌه) ،فؤذكره؟ فقال :ال  ،إال أنْ
ٌمر بً الشًء من سٌر علً ِ
تراهُ فً قعر الجحٌم"(. )4
ٕ -اتخذ خال ٌد طستا ً فً مسجد الكوفة مٌضؤة( ،)5وحفر لها قناة من الفرات ،ث َّم أخذ بٌد أ ُسقؾ
النصارى ٌمشً به فً المسجد ،حتى وقؾ على الطست ،ث ّم قال لألسقؾ :أ ُدع لنا بالبركة،
بن أبً طال ٍ
ب"(.)6
فو للا لدعاإك أرجى عندي من دعاء علً ِ
ٗ -خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومً ،المعرؾ بالفؤفاء ،قال ابن حجر " :قال
أحمد وابن معٌن وابن المدٌنً :ثقة .وكذا قال ابن عمار وٌعقوب بن شٌبة والنسائً ،ذكره
ابن ح ّبان فً الثقات ،وقال مح ّمد بن حمٌد ،عن جرٌر :كان الفؤفاء رأسا ً فً ال ُمرجئة ،وكان
ٌُبؽض علٌا ً ..وذكر ابن عائشة أ ّنه كان ٌنشد بنً مروان األشعار التً هجً بها المصطفى
صلّى هللا علٌه وآله"(.)7
ٌٖ -قول البالذري ":ح ّدثنً أبو مسعود الكوفً ،قال :بنى خالد ألمه بٌعة هً الٌوم بسِ ّكة
البرٌد بالكوفة ،وكانت أمه نصران ٌّة ،فقال الفرزدق:
جرٌر لقد أخزى بجٌلة خــال ُد

لعمري لئن كانت ُبجٌلة زانها

(ٔ) فً هذا االبتداء نظرٌ ،راجع كتاب السقٌفة لسلٌم بن قٌس الهاللً توفً فً عهد الحجاج ،وكتاب اإلمامة والسٌاسة
البن قتٌبة ت276هـ .
( )2المجاز والتمثٌل فً العصور الوسطى ،كتاب مشترك  ،دار قرطبة ،البٌضاء،ط.6 :1993 2
( )3عامل بنً أمٌة على العراق زمن هشام بن عبد الملك  ،عرف بسٌاسته الجائرة وإفراطه .
( .)4األغانً.21/22 :
( )5بركة ماء تتخذ للوضوء.
( )6أنساب األشراف ،أحمد البالذري.63/9 :
( )7تهذٌب التهذٌب.23/3 :
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بن فٌنا إذ بناها المساج ُد
ولم ُت َ

بنى بٌعة فٌها الصلٌـب ألمـ ّـه

وٌروى :و ُتهدم للبٌعات فٌنا المساجد" )ٔ(.وهذا الؽٌض من ذاك الفٌض ،وما نقل عنه من
أخبار تتواءم مع هذا القبٌل ،فمن كان هذا شؤنه ال ٌإتمنُ على شًء ،ولكن ّ ابن ِح ّبان جعله
فً الثقات ،وقال عنه الذهبً :صدوق.
مجامر ج ّم ٍة
وهذا ومٌضٌ ِمن
َ

فمرَّ بها وُ حٌا ً وإال َت َّلذ ُع(ٕ).

اإلحتجاج باحلديث النبوي:
ّ
صة ،بؤوفر حظا ً وأنقى
لم تكن عملٌة جمع التراث األدبً
المتمثلة باللؽة والشعر خا ّ
مسلكا ً من الحدٌث النبوي الشرٌؾ .ولسنا بصدد التعرض لمراحلها وتمحٌصها ،ولك ّننا
سنستعرض ما تمس به حاجة البحث.
ّ
وتوثق
ٌش ّكل التراث الذي تؤلفه أمة من األمم مظهراً من مظاهر اإلعتزاز والتم ّسك
صلة به ،خصوصا ً إذا عركته أزمانا ً وتعاطته ُحقُبا ً ،فإ ّنه ٌستمكن منها وٌستؤثر بعزٌزها.
ال ّ
ً
صب له إذا ما نجمت
وإنَّ هذا التمسك الرٌب سوؾ ٌولّد
حالة من الحرص علٌه والتع ّ
سٌوؾ طعنه ورماح ِوتره .وهذا ما اشتمل علٌه التراث األدبً العربً ،والشعر منه
خصوصا ً ،فإنّ الزمان الذي زاول العرب فٌه الشعر لٌس بالقلٌل ،وم ّما الب َّد من مالحظته
أنَّ العرب قبل أن ٌكونوا أ ّمة شعر فإ ّنهم أ ّمة بٌان امتلكوا القدرة على اإلبانة عن مكنونهم
بلؽ ٍة فن ٌّة وصف ٌّة فطر ٌّة بارعة ،وقلّما تجد أ ّمة من األمم تشتمل على هذه القدرة.
وبعد ارتفاع أعالم القرآن خ ّفاقة فً مٌدان التحدي ،وانكعام األؼٌار عن مناجزته ،عال
كعبه الظاهري إذ إ ّنه ما زال علٌا ً ،ومع ذلك فال نشك أنّ الكثٌر من العرب ما تزال روح
الشعر رجراجة فً أعطافهم متم ّكنة فً دواخلهم ،فال ٌؤنسون بالقرآن أ ُنسهم بفنهم الذي ألفوه
وآخرٌن عشقوه فلم ٌستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خٌر ،وال ٌُالم أولئك وال أولئك:
فك ٌّل ٌمٌ ُل إلى جنسِ ه

()3

فإن رام شبها ً له قد نز ْل

فاللؽة بهذا نتاج العقل الجمعً(ٗ) ٌصدر عنها الفرد بالتتابع االمتدادي بمقتضى النوع
صب للقدٌم(٘) ش ّكل منهجا ً ودائرة
صب لألصل ،أو بالتعبٌر النقديّ التع ّ
اإلنسانًّ  ،فالتع ّ
أحاطت بتلك العمل ٌّة الجمع ٌّة ووجّ هتها ،فجاءت كثٌر من األحكام متفرعة عنها ،وستؤتً
صب كان مبالؽا ً فٌه ،وقد أخذ
اإلشارة إلى جمل ٍة منها فً محلّها ،ولكن نشٌر إلى أنَّ هذا التع ّ
(ٔ) أنساب األشراف )2( .65،64،63/9 :البٌت للباحث )3( .البٌت للباحث.
( )4ظ :النقد اللغوي عند العرب.12 :
( )5م.ن 25 :وما بعدها.
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أبعاداً أخرجته عن الموضوع ٌّة ،فالحدٌث النبوي الشرٌؾ مثالً ،كان من ضحاٌا عمل ٌّتٌن
صب للقدٌم التً أقصته عن
كبٌرتٌن ،األولى منع تدوٌنه فً عهده األول ،والثانٌة عمل ٌّة التع ّ
دخول مٌادٌن األبحاث اللؽو ٌّة والبالؼ ٌّة والنقد ٌّة واإلستدالل به للقواعد النحوٌة ،واستمرّ
التشدد آخذاً بخناق اللؽة عن أن تتطوّ ر ،وتدبَّ فٌها الحٌاة بظروؾ قاسٌة م ّرت بالمجتمعات
العرب ٌّة منعتها أن تتن ّبه للؽتها وتمحكها ،مع دخول الؽرٌب وشٌوع اللحن وتداخل القومٌات
المختلفة ،استم ّر هذا التش ّدد حتى ارتفعت أصوات تنادي بتخفٌؾ الوطؤة ،فكان ابن السٌد
البطلٌوسً (تٕٔ٘هـ) وابن هشام اللخمً (تٓ ٘7هـ) وابن بري (تٕ٘8هـ) قد اتخذوا
موقفا ً متسامحا ً من اللؽة وأجازوا ما ضعفت قٌاساته وقلّت شواهده ،وما كانت لؽته قلٌلة
مادامت العرب قد تكلّمت به ،وفً الحقٌقة هذا النهج ٌساعد على تطوّ ر اللؽة وفتح المجال
ت نفسه كان
لها لتؤخذ سٌاقها التداولً فإ ّما النجاح وإمّا الموت والتالشً .وفً الوق ِ
الحرٌري(ت٘ٔٙهـ) قد ا ّتخ َذ موقفا ً متش ّدداً منتهجا ً "نهج اللؽوٌٌن القدامى الذٌن ٌؤبون
صٌػ وأسالٌب لم ُتإ َثر عن عصر اإلحتجاج ،ولم تؤت من النصوص
االعتراؾ بما ج ّد من
ٍ
الجاهل ٌّة واإلسالم ٌّة األولى "!(ٔ) ،علما ً أنّ النصوص اإلسالم ٌّة لم تسلم من الطعن فالحدٌث
الشرٌؾ – موضع الكالم – مقصىً  ،ث َّم روي بالمعنى ،ث ّم أقصً تار ًة أخرى ،والشعر
ٌزنه أبو عمرو بن العالء متحدثا ً عن األخطل ":لو أدرك ٌوما ً واحداً فً
اإلسالمًِ ،
)
ٕ
(
الجاهل ٌّة ما ق ّدمت علٌه أحداً"  ،وقوله ":لقد أحسن هذا المولّد حتى هممت أن آمر صبٌاننا
برواٌته"(ٖ) وال ندري مبلػ هإالء الصبٌان من العلم والحفظ والكتابة واإلتقان؟ ،وقال
األصمعً :جلست إلٌه ثمانً حجج فما سمعته ٌحتج ببٌ ٍ
ت إسالمً"(ٗ) ،وهكذا أصبح
األصمعً موجّ ها ً ل ّدفة الجمع والرواٌة ،وجرى ابن قتٌبة مع المخفّفٌن ،فقال" :لم ٌقصر للا
الشعر والعلم والبالؼة على زمن دون زمن ،وال خصَّ قوما ً دون قوم ،بل جعل للا ذلك
مشتركا ً مقسوما ً بٌن عباده فً كل دهر ،وجعل ك َّل قدٌم حدٌثا ً فً عصره"(٘) ،والؽرٌب أنّ
ٌوهان فك فً كتابه " العربٌة دراسات فً اللؽة واللهجات واألسالٌب" ٌحكً عن ابن السٌد
البطلٌوسً موقفا ً مضاداً لما نقله عنه ابن رشٌق ،فٌسند إلٌه إنحاءه "بالالئمة على ابن قتٌبة
أل ّنه احتضن منهج األصمعً فً التش ّدد بتنقٌة اللؽة دون أن ٌعنى بمذاهب الثقات اآلخرٌن
من علماء اللؽة ولو على سبٌل العرض"( ،)ٙفالباحث واق ٌع فً اشتبا ٍه إ ّما فً فهم موقؾ
لٌس منها.
البطلٌوسً ،أو فً فهم البطلٌوسً لمنهج ابن قتٌبة فً نظرته للجدٌد ،فحنَّ قِد ٌح َ
( )1النقد اللغوي عند العرب.79-72 :
( )2األغانً.214/2:
( )3العمدة.21/1 :
( )4م.ن.
( )5م.ن.
( )6ظ :العربٌة ،91 :نقال عن :النقد اللغوي عند العرب .72:

35

الفصل األول ...............األسس املعرفية للبالغة العربية يف ضوء مصادرها األوىل
وضمن هذا األفق ذهب بعض فطاحل النحو وفحول اللؽة ،كابن مالك النحوي ،والمح ّقق
َ
الشٌخ الرضً االستراباذي ،وابن منظور األنصاري صاحب " لسان العرب " ،وابن فارس
وؼٌرهم إلى اإلحتجاج فً مإلّفاتهم بحدٌث النبً وأهل البٌت (علٌهم السالم) ،متن ّبهٌن إلى هذه
الثؽرة ،بل صوّ ب بعضهم هذا المنهج ،بما ٌحمل فً طٌاته تخطئة المنهج السابق على
إؼفاله اإلحتجاج بالحدٌث الشرٌؾ ،قال البؽدادي" :الصواب جوا ُز االحتجاج بالحدٌث
النبوي فً ضبط ألفاظه ،وٌلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البٌت (علٌهم السالم) ،كما
(ٔ)
صنع الشارح المحقّق الرضً" .
إنّ خالصة دعوى النحاة الذٌن أ ّسسوا لمبدأ عدم اإلحتجاج بالحدٌث النبوي مبنٌة على
أساسٌن أو عاملٌن:
األول :رواٌة الحدٌث بالمعنى ،إذ إ ّنهم ا ّدعوا عدم نقل حدٌثه صلّى للا علٌه وآله باللفظ ،قال
ُ
سمعت فال تص ّدقونً ،إ ّنما هو المعنى".
سفٌان :إن قلت لكم إ ّنً أحدثكم كما
الثانً :كون الكثٌر من رواته لم ٌكونوا من العرب ،فوقع فٌما رووه شً ٌء من اللحن(ٕ).
ولمعارضة هذا القول نقول :إنّ رواٌة الحدٌث بالمعنى وإن تحقّقت فالب ّد أن تتح ّقق على
لسان العرب الفصحاء الذٌن هم ضمن عصر اإلحتجاج ،إذ ال نتصور خروج كالمهم الذي
نقلوا به الحدٌث عن مقتضى كالم الفصحاء من العرب ،بمعنى أنّ الذي ٌروي الحدٌث
سٌاق قولً ٌجرٌه؟ حتما ً سٌكون ضمن السٌاق
بالمعنى فبؤي لؽ ٍة سٌروٌه؟ وضمن أي
ٍ
اللؽوي العربً وإن تن ّزل عن سٌاقه األصلً بمراتب ،ومن َث َّم فال ٌخرج عن دائرة
االستشهاد بلحاظ جرٌانه ضمن األصل اللؽوي نفسهٌ .ضاؾ إلى ذلك أ ّنه ال دلٌ َل على أنّ
(صلى للا علٌه وآله)
ك فً أنّ الكثٌر من العرب قد رووا عن النبً
رواته من ؼٌر العرب إذ ال ش ّ
حدٌثه فال ٌتصوّ ر أنّ الرواة بؤجمعهم كانوا من ؼٌر العرب ،ث َّم من سلّم أنّ ؼٌر العرب
كانوا ال ٌعون مسالك اللؽة ومشاربها ومآخذ القول فٌها ،وفً تؤرٌخنا األدبًّ واللؽويّ كثٌر
من الموالً برعوا فً مسالكها وقوانٌنها كسٌبوٌه وؼٌره ،ونحن فً هذا العصر نشاهد أنّ
كثٌراً من ؼٌر العرب ٌجٌدون قواعد اللؽة وفلسفتها أكثر من العرب أنفسِ هم ،جمٌع ذلك
ٌُحٌلنا على القول بتح ّكم الجانب الشخصً والعاطفً فً تؤسٌس مرجع ٌّات البناء اللؽوي،
مع مالحظة كون فصحاء العرب بٌن ظهرانٌهم ّ
ممثلة بشخوص األئمة (علٌهم السالم) الذٌن ال
مط َعن علٌهم فً شموخهم العلمً وبٌانهم اللؽوي الرفٌع ،إذ هم عِ دل القرآن .إنّ جمٌع ذلك
ولّد طرائق عقٌمة فً التؤسٌس المرجعً خارجة عن حدود النقل الصرٌح ،وقد ّ
تمثلت
بالقٌاس واالستحسان والمصالح المرسلة ونحوها .
( )1خزانة األدب.7-4/1 :
( )2م.ن.5،6 :
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بهذا أصبحت نسبة االستشهادات بالبالؼة النبو ٌّة محدودة وض ٌّقة ،ومن لطٌؾ تلك
االستشهادات ،تصحٌح ابنُ مالك القول على لؽة" أكلونً البراؼٌث" ،لمجًء الحدٌث النبوي
ّ
ٌ
ٌ
ومالئكة
مالئكة باللٌل
ٌتعاقبون فٌكم
الشرٌؾ فٌها ،فٌما ٌروى عنه (صلى للا علٌه وآله) ":
َ
الذٌن
بالنهار"(ٔ) ،علما ً أنّ التنزٌل المجٌد ورد فٌها فً قوله تعالى ":وأسروا ال َّنجوى
َ
ظل ُموا"( ،سورة األنبٌاء :اآلٌة ،)3وعلٌه جاء قول السٌد الشرٌؾ الرضً(ٕ):
مضجعً ع ّنً وعنها فإ ّننا
َسلوا
َ

ٌخبرن ع ّنا المضاج ُع
رضٌنا بما
َ

وقال أٌضا ً:
زلن العـــــــــواط ُل ك َّل ٌوم
وما َ

ٌذممن الحـــــــــوالً
من العــلٌاء
َ

وقال أٌضا ً:
نثرن هواجسً
نظام قد
كم من
َ
ٍ

ُ
نظمت العذر فٌه فصــــوال
حتى

وم ّما تنبؽً اإلشارة إلٌه أنّ البالؼة العرب ٌّة لم تكن ُخلواً من اشتمالها على مص ّنفات بالؼٌة
صً مواضع بالؼتها وجمالها
تتعامل مع النصوص البالؼ ٌّة الكبرى ،وتجعل َوكدَها تق ّ
الفنًّ  ،منها الجهد الرباعً الذي حمل ك ّده السٌد الشرٌؾ الرضً فً :حقائق التؤوٌل فً
متشابه التنزٌل ،وتلخٌص البٌان فً مجازات القرآن ،والمجازات النبوٌة ،وفً جمعه لخطب
اإلمام علً(علٌه السالم) ورسائله وكلماته القصار ،وعٌا ً منه لضرورة تقصً تلك النماذج
الجنان؛ ألنّ " ذلك ٌتضمن عجائب البالؼة
واحتذاء حذوها فً صٌاؼة البٌان وتهذٌب َ
وؼرائب الفصاحة وجواهر العربٌة وثواقب الكلم الدٌنٌة والدنٌوٌة ما ال ٌوجد مجت ِمعا ً فً
كالم وال مجموع األطراؾ فً كتاب ،إذ كان أمٌر المإمنٌن علٌه السالم مشرع الفصاحة
وموردها ومنشؤ البالؼة ومولدها ،ومنه علٌه السالم ظهر مكنونها ،وعنه أخذت قوانٌنها،
قائل خطٌب وبكالمه استعان كل واعظ بلٌػ ،ومع ذلك فقد سبق
وعلى أمثلته حذا كل
ٍ
صروا ،وتق ّدم وتؤ ّخروا؛ ألنّ كالمه علٌه السالم الكالم الذي علٌه مسحة من العلم اإللهً
وق ّ
وفٌه عبقة من الكالم النبوي  ،...وأ ّنه علٌه السالم انفرد ببلوغ ؼاٌتها عن جمٌع السلؾ
األوّ لٌن الذٌن إ ّنما ٌإثر عنهم منها القلٌل النادر والشاذ الشارد ،وأ ّما كالمه فهو من البحر
الذي ال ٌساجل ،والج ّم الذي ال ٌحافل.)ٖ("..

( )1ظ :مسند أحمد ،312/2:وصحٌح بخاري ،139/1 :وٌنظر :شرح الكافٌة ،رضً الدٌن اإلسترابادي،
ت626هـ ،222/1:شرح ابن عقٌل 25/2 :والشواهد التً قبلها.
( )2دٌوان الشرٌف الرضً .696/2 ،695/2 ،511/1:على الترتٌب.
( )3نهج البالغة ،بتحقٌق وشرح صبحً الصالح ،مقدمة الشرٌف الرضً.34 :
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ومن تلك الكتب أٌضا ً ٌطالعنا كتاب ّ
الطراز ألبً حمزة العلوي ،وهو اآلخر كان ملتفتا ً إلى
تلك الؽلبة الشعرٌة التً اكتسحت دراسات البالؼة والنقد ،فآلى أن ٌطرّ ز كتابه بالجم الكثٌر
(علٌه
من الشواهد ،منتقاة من آي القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ ،وروائع اإلمام علً
السالم) ،وؼٌر هذٌن العلَمٌن ال نكاد نعثر على من احتذى طرٌقهما واستن بس َننهما.
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احلدث القرآني:
فً تلك األجواء الحالكة التً كان ٌعٌشها العرب ،مما أشرنا إلٌه فً التمهٌد ،وفً ذروة
بلوغهم البٌانً وبراعتهم اللسانٌة التً ال ٌملكون غٌرها ،نزل القرآن الكرٌم ،وبزغ فجر
اإلسالم ،وألقى بجرانه على جزٌرة العرب ،وله أثره فً الشعوب العربٌة واإلسالمٌة الحقا.
لقد نزل القرآن الكرٌم بمنظومة حٌاتٌة متكاملة النتشال اإلنسان ،اشتملت على ثالثة أبعاد:
األول :أصول العقائد ،من المبدأ إلى المعاد وما فٌها من حقائق ،وبه ترتفع مشكلة اإلنسان
العقلٌة.
الثانً :األخالق ،وبه ٌحقق اإلنسان إنسانٌته.
الثالث :األحكام الشرعٌة والقوانٌن العملٌة ،وبها ٌضمن اإلنسان نظاما أمثل لعالقاته مع
اآلخرٌن ،فكان هذا النظام كفٌال ألن ٌقلب حٌاة العرب إلى نموذج حٌاة أرقى وأعلى.
إن نزول القران الكرٌم كان إٌذانا بنزول ثقافة ربانٌة خاصة تقتضً غٌاب جمٌع الثقافات
الحاضرة وقت النزول أو اندكاكها فً فلكها ،وهذا ما حصل فً العهد النبوي الشرٌف ،فقد
انصب اهتمام المسلمٌن بالقرآن الكرٌم حفظا وفهما وتفسٌرا وجمعا ،وكانوا ٌأخذون عشر
آٌات فال ٌراجعون النبً بعشر أخرى حتى ٌتموا ما فً تلك العشرة من العلم والعمل ،فهما
وحفظا( ،)1فكسد الشعر وبارت بضاعته وقل أنصاره ،وخجل أحدهم أن ٌتلو الشعر أو
ٌنظمه مع هٌمنة القرآن وحضوره القدسً( ،)2وقد بحث النقاد بعد ذلك هذه الظاهرة ضمن
قضٌة االلتزام( )3وأثرها فً إضعاف الشعر فً تلك الفترة ،انطالقا من معٌارٌة خاطئة
أسسها النقاد األوائل واحتذى حذوها المتأخرون ،وهً كون الشعر حاكما على القول ،وهو
ما سنفٌض فٌه بالحدٌث فً هذا الفصل من البحث.
إن هذه اللحظة التارٌخٌة لنزول القرآن العظٌم ألقت بجمالها وسحرها على فكر المسلمٌن
وتفكٌرهم ،ونطقهم وتصوٌرهم ،فدخل النص القرآنً دار فنهم فتملكها ،ونفذ نور شعاعه
نوافذ جذورهم فسحرها ،ولقد كان للقرآن الكرٌم ولرسول هللا األمٌن (صلى هللا علٌه وآله) األثر
األساس فً تثبٌت وتركٌز سٌرة القرآن الكرٌم لفظا ومعنى؛ لغرض صقل نفوسهم وإزالة
( )1ظ :مسند أحمد414 /5 :
( )2كان عمر بن الخطاب ٌرسل إلى الشعراء ٌستنشدهم ما قالوا فً اإلسالم " ،فأرسل إلى لبٌد ،فقال  :إن شئت ما عفً
عنه ٌ ،عنً الجاهلٌة ،فقال :ال أنشدنً ما قلت فً اإلسالم ،فانطلق فكتب سورة البقرة فً صحٌفة ثم أتى بها ،وقال :أبدلنً
هللا هذه فً اإلسالم مكان الشعر ، "...وكان البٌت الوحٌد الذي قاله فً اإلسالم ،كما عن أبً عبٌدة ،قوله:
الحمد هلل إذ لم ٌأتنً أجــــلً حتى لبست من اإلسالم سرباال  ،ظ :األغانً.252 /15 :
(ٌ )3نظر فً هذا الشأن ،دراسة دٌ .حٌى الجبوري (اإلسالم والشعر)  ،ودراسة د .سامً مكً العانً (اإلسالم والشعر)،
ودراسة د .إدرٌس الناقوري (قضٌة اإلسالم والشعر ).
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شوائب الجاهلٌة عن ضمائرهم ،وتجلى ذلك من خالل أمرٌن ظهرا جلٌٌن فً آٌاته القدسٌة
وعلى لسان قلب الوجود الذي نزل القرآن على فؤاده وهما:
 .1الحث والتأكٌد على قراءته وذم هجرانه.
 .2التدبر فً آٌاته واستكناه مرامٌه ،موعدا اإلنسان بجزٌل الثواب واألثر الجلٌل على ذلك،
وفً لسان الرواٌات أخذ هذا الحض والحث نحوٌن مهمٌن:
أ .إقامة حروفه.

ب .إقامة حدوده.

وعن القرآن تفتقت لهات العرب بالعلوم.
هنزلة القرآى عند الرسىل(صلى اهلل عليه وآله) واألئوة

(عليهن السالم):

 .1قال الرسول (صلى هللا علٌه وآله وسلم) " :إذا التبست األمور علٌكم كقطع اللٌل المظلم فعلٌكم
بالقرآن ،فإنه شافع مشفع وماحل( )1مصدق ،ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ،ومن جعله
خلفه ساقه إلى النار".
 .2وعنه (صلى هللا علٌه وآله) " :فضل القرآن على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه".
 .3وعنه (صلى هللا علٌه وآله) " :من أراد علم األولٌن واآلخرٌن فلٌثور القرآن".
 .4عن اإلمام زٌن العابدٌن (علٌه السالم) " :لو مات من بٌن المشرق والمغرب لما استوحشت
بعد أن ٌكون القران معً".
 .5عن اإلمام علً (علٌه السالم) " :ال تخلقه كثرة الرد وولوج السمع".
 .6عن رسول هللا(صلى هللا علٌه وآله) ":إن الذي لٌس فً جوفه شًء من القرآن كالبٌت الخرب".
 .7اإلمام الصادق(علٌه السالم) " :لما سئل ،ما بال القرآن ال ٌزداد على النشر والدرس إال
غضاضة؟ قال :ألن هللا تبارك وتعالى لم ٌجعله لزمان دون زمان ،وال لناس دون ناس ،فهو
فً كل زمان جدٌد وعند كل قوم غض إلى ٌوم القٌامة (.)2
ولمعرفة حقٌقة القرآن الشاملة وأثره الكبٌر الذي أحدثه فً نقطة نزوله فً الجزٌرة
العربٌة ،وما ٌنبغً أن تكون كٌفٌة التعامل معه ثقافٌا وفكرٌا واجتماعٌا  ..وصٌرورته
القطب الذي تدور حوله رحى المعرفة ،كلمات ألمٌر المؤمنٌن (علٌه السالم) فً صفته تتبٌن
خاللها حقٌقته الثقافٌة ،والمحل الذي أخذه القرآن من ثقافة تلك األمة ،وما ٌنبغً أن تكون
( )1الماحل :الخصم المجادل ،واستعٌر للقرآن ،ظ :تاج العروس.689/15 :
( )2تخرٌج هذه األحادٌث على الترتٌب اآلتً :وسائل الشٌعة،171/6:معجم الطبرانً ،135/9 :بحار األنوار،19/89:
م.ن ،147/46 :نهج البالغة :خ ،156مسند أحمد ،223/1:بحار األنوار.284/2:

40

الفصل األول ...............األسس املعرفية للبالغة العربية يف ضىء هصادرها األوىل
علٌهٌ ،قول (علٌه السالم) " :ثم أنزل علٌه الكتاب نورا ال تطفأ مصابٌحه ،وسراجا ال ٌخبو
توقده ،وبحرا ال ٌدرك قعره ،ومنهاجا ال ٌضل نهجه ،وشعاعا ال ٌظلم ضوؤه ،وفرقانا ال
ٌخمد برهانه ،وبٌانا ال تهدم أركانه ،وشفاء ال تخشى أسقامه ،وعزا ال تهزم أنصاره ،وحقا
ال تخذل أعوانه ،فهو معدن اإلٌمان وبحبوحته ،وٌنابٌع العلم وبحوره ،ورٌاض العدل
وغدرانه ،وأثافً اإلسالم وبنٌانه ،وأودٌة الحق وغٌطانه ،وبحر ال ٌنزفه المستنزفون،
وعٌون ال ٌنضبها الماتحون ،ومناهل ال ٌغٌضها الواردون ،ومنازل ال ٌضل نهجها
المسافرون ،وأعالم ال ٌعمى عنها السائرون ،وآكام ال ٌجوز عنها القاصدون ،جعله هللا رٌا
لعطش العلماء ،وربٌعا لقلوب الفقهاء ،ومحاج لطرق الصلحاء ،ودواء لٌس بعده داء ،ونورا
لٌس معه ظلمة ،وحبال وثٌقا عروته ،ومعقال منٌعا ذروته ،وعزا لمن تواله ،وسلما لمن
دخله ،وهدى لمن ائتم به ،وعذرا لمن انتحله ،وبرهانا لمن تكلم به ،وشاهدا لمن خاصم به،
وملجأ لمن حاج به ،وحامال لمن حمله ،ومطٌة لمن أعمله ،وآٌة لمن توسم ،وجنة لمن
استألم ،وعلما لمن وعى ،وحدٌثا لمن روى ،وحكما لمن قضى"(.)1
إن المتأمل فً الصٌغة األسلوبٌة الخاصة التً انطبع بها هذا المقطع من الخطبة الخاص
بصفة القرآن وأثرهٌ ،جد مالكها األسلوبً قائما على مظهرٌن أساسٌن ،وهما اإلثبات
والنفً(السلب) ،بمعنى أن عباراته اتسقت لعضد هاتٌن الداللتٌن ،وهذا المظهر ٌتساوق مع
حقٌقة القرآن الكرٌم القائمة على اإلضافة والحذف أو الزٌادة والنقصان ،وبالتعبٌر الروائً
"زٌادة فً هدى أو نقصان من عمى"( ،)2بصفته كتاب هداٌة لإلنسان ،فنالحظ الفقرات
المتقطعة األولى وهً بحدود العشرة ،انتظمها مظهر واحد وهو المعمول المنصوب
والمضارع المنفً الدال على االستمرارٌة ،تدعٌما للثبوت فً بنٌة السلب ،ثم تأتً بنٌة
اإلثبات بمنزلة التعلٌل لحقائقه فً السلب ،فكأنه أراد؛ فً قوله :فهو معدن اإلٌمان
وبحبوحته ....ألنه معدن اإلٌمان وبحبوحته....وهكذا العبارات األخرى ،ثم ٌعود السٌاق إلى
بنٌته األولى وٌردفها ببنٌته األخرى ،على نحو التناوب ،مشعرا بتوازن الخطاب ومضفٌا
علٌه حركة حٌة فعالة ،والمالحظ أن البنٌة األساس التً هٌمنت على النص هً البنٌة
االستعارٌة ،بحٌث ال نرى للتشبٌه وهو البنٌة األساس فً البٌان العربً التً هٌمنت على
خطاب العرب األوائل ،حضورا على طول الخطاب ،ولعل سببها قرب بنٌة االستعارة من
الحقٌقة؛ ألنها تجعل الشًء من جهة المبالغة كأنه حقٌقة ،أما التشبٌه فإن موقعٌة أداة التشبٌه
فً أسلوبه تضفً إٌحائٌة المحاكاة التً تتسم بمظهر التخٌٌل ،علما أنه الشك فً كون
القرآن الكرٌم ٌنطوي على تلك الحقائق مما اقتضى من الخطاب أن ٌأتً متناصا مع تلك
المضامٌن الوجودٌة .من هنا ٌأتً التأكٌد على امتٌاز النسق القرآنً بخصائص تستلزم

( )1نهج البالغة ،شرح محمد عبده ،خ ،195ص ،299وبحار األنوار.21/99:
( )2م.ن.24/99 :
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اجتراح قنوات خاصة لمعالجته ،منبثقة من التأمل فً بنٌته األسلوبٌة ،وتأتً االستعانة
بالمظاهر البٌانٌة األخرى بوصفها قنوات داعمة وعاضدة ال مؤسسة.
من خالل هذا النص ونصوص أخرى عاضدة وردت عن األئمة (علٌهم السالم) سنشٌر إلى
بعضها قرٌبا ،تأسس منهج خاص فً فهم الداللة القرآنٌة وتفسٌر الخطاب القرآنً ،هو
منهج سٌرورة الداللة أو ما اصطلح علٌه (الجري واالنطباق) ،بلسان بعض المفسرٌن
المعاصرٌن )1(،وهذا المنهج هو من خصائص الخطاب القرآنً التً تمٌز بها عن غٌره من
ألوان الخطاب المعروفة ،وأخصها الشعر ،وربما ٌشترك جنس المثل فً هذه السمة
األسلوبٌة ،تماما كالقرآن الكرٌم ،إذ إن داللة الوقوع ال تتحد به ،بل تجري ،فمتى ما
صادفت شبها فً الوقوع انطبقت علٌه ،ولكن الفارق األساس أن هذه السٌرورة جزئٌة فً
الزمن ،بمعنى أنها ال تستغرق الزمان كله ،فتتجدد داللتها االنطباقٌة بتجدد فعل الحدوث؛
وذلك ألننا نلحظ أن كثٌرا من األمثال استغرقت حقبة ما وماتت ونسٌت بغٌاب أهلها ،ولم
ٌتحقق لها التداول والسٌرورة بخالف القرآن الذي ٌجري ضمن ظرف استغراقً كمجرى
الشمس والقمر .والغرٌب أن الذٌن تناولوا إعجاز القران الكرٌم وتحلٌل خطابه فً بداٌة
التفتح الفكري للمسلمٌن عمدوا إلى إجراء مقارنة بٌن الخطاب الشعري والخطاب القرآنً
لتأكٌد اإلعجاز ،حٌث جعل الشعر معٌارا فنٌا فً معظم دراسات اإلعجاز وتحلٌل الخطاب
إن لم تكن كلها ،والخصوصٌة العلمٌة لهذا المنهج مرتبطة بـ " القدرة على استنطاق باطن
النص وكشف معانٌه كشفا ٌزٌل عنها كل حجب ظاهر األلفاظ وحدودها لٌنطلق إلى باطن
اآلٌة وقدرتها على الشمولٌة وكسر قٌود الزمان والمكان والقدرة على االنطباق على معان
متجددة تمثل مصادٌق ٌشملها النص" ( ،)2ومن نماذج الخطابات العاضدة لمنهج الجري
واالنطباق كما تتبناه المدرسة اإلمامٌة :
 .1عن أبً جعفر (علٌه السالم) فً قوله تعالى" ولكل قوم هاد" سورة الرعد "7:أنه قال ":علً
الهادي ،ومنا الهادي ،فقلت :فأنت جعلت فداك الهادي ،قال :صدقت إن القران حً ال
ٌموت ،واآلٌة حٌة ال تموت ،فلو كانت اآلٌة إذا نزلت فً األقوام وماتوا ماتت اآلٌة لمات
القرآن ،ولكن هً جارٌة فً الباقٌن كما جرت فً الماضٌن"(.)3
 .2عن أبً عبدهللا الصادق (علٌه السالم) ":إن القران حً لم ٌمت ،وإنه ٌجري كما ٌجري اللٌل
والنهار ،وكما تجري الشمس والقمر ،وٌجري على آخرنا كما ٌجري على أولنا"(.)4

( )1هو العالمة الطباطبائً صاحب تفسٌر المٌزان ،ظ :القرآن فً اإلسالم ،العالمة السٌد محمد حسٌن الطباطبائً66:و.67
( )2مناهج المتكلمٌن فً فهم النص القرآنً ،د .ستار جبر األعرجً.90 :
( )3بحار األنوار.404/35:
( )4م.ن.
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 .3عن الباقر (علٌه السالم) ":ولو أن اآلٌة إذا نزلت فً قوم ثم مات أولئك ماتت اآلٌة لما بقً
من القرآن شًء ،ولكن القرآن ٌجري أوله على آخره ما دامت السموات واألرض ،ولكل
قوم آٌة ٌتلونها هم منها فً خٌر أو شر"(.)1
من خالل ذلك تظهر النظرٌة لهذا المنهج وضوابطه فً تحلٌل الخطاب ،فهو ٌعتمد على
التحرر من عامل الزمن وأثره الداللً المحدود؛ لٌكسر قٌود أسباب النزول؛ ولٌكشف
دالالت النص كشفا خاصا ،ولكن هذا التحرر وكسر القٌود لٌس عشوائٌا وفوضوٌا ٌقودنا
إلى الدالالت السٌالة غٌر القارة والمتناقضة أحٌانا ،بل إنه ٌقوم على أساس أن "للقرآن
اتساعا من حٌث انطباقه على المصادٌق وبٌان حالها ،فاآلٌة منه ال تختص بمورد نزولها بل
تجري فً كل مورد ٌتحد مع النزول مالكا كاألمثال التً ال تختص بمواردها األول بل
تتعداه إلى ما ٌناسبها"( ،)2من هنا تظهر لنا معٌارٌة سبب النزول فً تحدٌد الفهم الذي
سٌنطبق علٌه الجري وتحدٌد المعنى المراد ،فظاهر الداللة هً المنطلق للكشف عن المعانً
الباطنٌة و "الوصول إلى ما خفً من المعانً ،أو ما خفً من المصادٌق ،بعد التوجه إلى
المعانً الظاهرة الحاصلة من األلفاظ المفردة وتراكٌبها ،ومن ثم بٌان شرعٌة بعض
التأوٌالت ورفض بعضها"( ،)3وهذا الفهم سٌحد محاوالت تشظً الداللة وإعادة الخلق
للمعنى التً تبناها غادامٌر ومذاهب الشعرٌة الغربٌة ومبدأ تعدد القراءات للنص
الواحد(الهرمونتٌك) انطالقا من نسبٌة القراءة المفضٌة إلى اختالف األفهام وسٌالنها
ونسبٌتها ،مؤكدة تأثٌر أفق المفسر وموقعه وتفسٌره وقراءته فً حصول المعنى ،ومن ثم
فإن األثر والنص سٌبتلى بتكثر المعانً وال محدودٌة الداللة ،وإن تناقضت!( )4وستكون
قراءة إبلٌس ألمر السجود مثال ،تمثل منتهى العبودٌة وإن عصى األمر الموجه إلٌه ،وأبو
لهب أٌضا كانت له قراءة خاصة لمنهج النبً فهو غٌر مالم ،وإلى آخر القائمة.
؛ لذلك فإن اتحاد الشروط الموضوعٌة أو تحققها فً الالحق ٌقتضً انطباق حكم السابق
على الموضوع ،وهذا األمر شبٌه نسبٌا بمبدأ القٌاس باصطالح األصولٌٌن الذي ٌعرفونه بـ
" االستواء بٌن الفرع واألصل فً العلة المستنبطة من حكم األصل"( ،)5ولكن الفرق هو فً
كون حكم األصل فً الجري منصوصا علٌه فً حكم النزول ،وبتحقٌق الشروط
الموضوعٌة ٌطبق الالحق على السابق وٌأخذ حكمه ،حٌث سٌكون للظاهر اللفظً معٌارٌة
فً تحدٌد المعنى الجدٌد.
( )1بحار األنوار.115/99 :
( )2المٌزان فً تفسٌر القران67/3 :
( )3قواعد التفسٌر لدى الشٌعة والسنة ،محمد فاكر المٌبدي.300 :
( )4ظ :قراءة فً تعدد القراءات ،مناقشة لمبادئ التعددٌة فً كلمات الدكتور عبد الكرٌم سروش ،علً أحمد
الكربابادي.20 :
( )5اإلحكام فً أصول األحكام ،علً بن أبً علً اآلمدي.190/3 :
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ّ
ّ
فاعهية املىجه انهغىي يف انكشف انداليل :

فمن خالل هذه المركزٌة والهٌمنة للنسق الشعري على باقً األنساق الكالم ٌّة
والتعبٌر ٌّة ،واستئثار الحركة الفكر ٌّة األدبٌّة ،نقدا وبالغة وإعجازا علٌه ،تجعلنا نظنّ أنّ
هناك دفّة كانت توجّه مسار الثقافة اإلسالم ٌّة لتؤصٌل ثقافة الشعر وتغلٌبها على ثقافة القرآن
وهٌمنتِه الفكرٌّة؛ إلعادة البساط ألرض ٌّة الشعر كً تستقر منهجا موروثا عن القدماء ،وقد
تق ّدم من الشواهد ما ٌ ُدل على ذلك داللة ضافٌة ،و ُنردفُ شاهدا آخر على الموضوع تتجلّى
به الصورة أكثر ،وهو حدٌث ":ألنْ ٌمتلئ جوفُ أحدِكم قٌحا ودما خٌر من أن ٌمتلئ شعرا
"(ٔ) ،وفً لفظ آخر " :ألنْ ٌمتلئ جوفُ أحدِكم قٌحا حتى ٌ ِرٌه( )2خٌر له من أن ٌمتلئ
شعرا "( ،)3وفً ثالث :ألن ٌمتلئ جوف أحدكم من عان ِت ِه إلى هامت ِه قٌحا ٌتخضخض خٌر
له من أن ٌمتلئ شعرا " وفً رابع "ما بٌن ل ّبتك إلى عانتك"(. )4
وقد أورده الشرٌف الرضً (رحمه هللا) ضمن المجازات النبوٌة بلفظِ ابن رشٌق فً العمدة،
وٌمكن غضّ النظر عن بعض الزٌادات الواردة فً هذا الحدٌث؛ أل ّنها ال تغٌّر من دالل ِت ِه
ّ
شٌئاْ ،إذ من الممكن أنْ ٌكون قد صدر عن رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله) فً ع ّدة موارد،
وربّما ٌكون االختالف قد جاء من الرواة ،خصوصا بالنسبة لبعض المذاهب اإلسالمٌّة التً
تجٌ ُز رواٌة الحدٌث بالمعنى ،كما تقّدمت إشارتنا إلٌه ،ولكنّ األشهر بٌن المح ِّدثٌن هو رواٌة
المجازات النبوٌة للرضً .
وقد شغلت دالل ُة هذا الحدٌث الكثٌر من العلماء و ُ
ْ
ش ّراح الحدٌث النبوي والفقهاء ،فوُ جّ هت
دالل ُت ُه جهات ش ّتىُ ،كل ٌستدل على رأٌ ِه بموجّ هات وقرائن ،حالٌّة حٌنا أو مقالٌّة حٌنا آخر،
ص ُه بعضهم بالشعر الشاذ وشعر الهجاء
وأبرز تلك الدالالت هو كراهة رواٌة الشِ عر ،وقد خ ّ
والتشبٌب بالنساء( )5وكون رواٌة الشعر أكثر من قراءة القرآنٌ ،قول ابنُ رشٌق ":فإ ّنما هو
فً من غلب الشعر على قلب ِه وملك نفس ُه حتى شغله عن دٌنِه وإقامة فروضِ هِ ،ومنعه من
ذكر هللا تعالى وتالوة القرآن ،والشعر وغٌره مّما جرى هذا المجرى من شطرنج وغٌره
سواء" ( ،)6ونوقشت هذ ِه ال ّداللة بؤنْ ال وجه للتخصٌص ،كما ال قرائن تصرف إلى هذا
ث على عمومه أقوم لدالل ِت ِه وألصق بظاهر لفظهِ ،قال الشٌخ الطوسً":
المُراد ،فحم ُل الحدٌ ِ
( )1مسند أحمد بن حنبل ،111/1:وصحٌح بخاري،45/8:وصحٌح مسلم ،كتاب الشر ،1161/4:حدٌث 1و،1
وسنن أبً داوود ،411/2:حدٌث  ، 5001وٌنظر  ،والمجازات النبوٌة  ،الشرٌف الرضً ،111:مجاز.18
( )2ستأتً داللتها ببٌان الشرٌف الرضً.
( )3العمدة .21/1:
( )4كنز العمال ،516/3 :و مجمع الزوائد ،120/8:عن الطبرانً.
( )5قال الشافعً :إذا لم ٌكن كذبا والهجوا وال تشبٌبا بالنساء كان مباحا .األم  ،201/6 :والحاوي
الكبٌر ،210-201/11:نقال عن الخالف للشٌخ الطوسً ،308 /6 :وٌنظر :عمدة القاري.181/22 :
( )6العمدة.21/1:
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نحنُ نحمل ُ ُه على عمو ِم ِه وال نخص ُه إال ّ بدلٌل ،وقول ُ ُه تعالى ":والشعراء ٌ ّتبعُهم الغاوون
"(سورة الشعرءٌ )224دل على ذلك "(ٔ)  ،فالشٌخ الطوسً ٌجع ُل من القرآن الكرٌم مقوّ ما داللٌا
للحدٌث الشرٌف من خالل عرض دالل ِت ِه على القرآن ،فما وافقت القرآن الكرٌم كانت هً
الداللة (ال ُح ّجة) ،فً حٌن تفقد الداللة المخالفة حجٌّتها ،ومن ثم ،فحتى داللة :الحمل على
االستكثار منهُ ،بحٌث ٌكون الذي ٌتعلّم منه وٌحفظ أكثر من القرآن والفقهٌ ،ر ّدها الشٌخ
ِ
الطوسً.
ُ
ٌثبت القول الذاهب إلى أنّ المراد هو االستٌالء واالستكثار من
أ ّما الشرٌف الرضً فإ ّن ُه
الشعر حتى ٌغلب على قلب اإلنسان وعملهِ ،وال ٌكون له شغل غٌره ":وفً هذا القول
مجاز؛ ألن المراد به النهً عن أن ٌكون حفظ الشعر أغلب على قلب اإلنسان ،فٌشغله عن
حفظ القرآن وعلوم الدٌن حتى ٌكون أحضر حواضِ ِره وأكثر خواطِ ره ،مشبِّه ُه علٌه الصالة
والسالم باإلناء ٌمتلئ بنوع من أنواع المائعات ،فال ٌكون لغٌر ِه فٌه مسرب والمع ُه
مذهب"(ٕ) .وظاهر أنّ الشرٌف الرضً جعل من اللغة موجِّ ها قرائٌا لكشف الداللة ،وهذه
ث نفسِ ه ،مقرِّ با تلك الداللة ببدٌع بٌانه
اللغة لٌست داللتها المعجمٌة ،بل هً لُغة الحدٌ ِ
وتوضٌحه ،بكشف التشبٌه المضمر واستجالب جزئٌات صورتِه فاستحضر من لفظتً
(مسْ رب ومذهب) ،داللة اإلناء وانغالقِه ،بحٌث ال ٌنفذ إلٌه شًء ،وبهذا تنكشف داللة
الحدٌث السابقة انطالقا من مركزٌّة لفظة (ٌمتلئ) الدالّة على االستٌالء والشمول فً طرفً
الصورة ،وسنور ُد مقاربة داللٌّة لحدٌث عن اإلمام الصادق (علٌه السالم) توضّح أهم ٌّة الفعل
اللغويّ بوص ِف ِه موجِّ ها قرائٌا لكشف الدالالت الطولٌّة .
وٌمكن أنْ ٌُستدل بعموم الداللة على كراهة الشعر بؤدلة وقرائن خارج نصٌّة تدعم تلك
الداللة منها :
ّ
 عن أبً سعٌد الخدري ،قال :بٌنا نحن نسٌر مع رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله)ْ ،إذ عرضشاعر ٌُنشد ،فقال رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله) :خذوا الشٌطان ،أو امسكوا الشٌطان ،ألنْ
ٌمتلئ جوفُ رجل قٌحا خٌر له من أنْ ٌمتلئ شعرا "(ٖ) .

 عن أبً نوفل بن عقرب قال :سؤلت عائشة هل كان رسول هللا صلّى هللا علٌه وآله ٌُسامعث إلٌه (ٗ).
عنده الشعر؟ ،قالت :كان أبغض الحدٌ ِ
ُ
كنت قاعدا عند أبً عبدهللا (علٌه السالم) أنا ومعروف بن خربوذ
 عن مح ّمد بن مروان ،قال:(علٌه السالم)
ٌسمع ،فقال أبو عبدهللا
فكان ٌُنشدنً الشعر وأنشده وٌسؤلنً وأسؤل ُ ُه وأبو عبدهللا
( )1الخالف ،6 :هامش ص.308
( )2المجازات النبوٌة.111 :
( )3صحٌح مسلم.50/1 :
( )4المصنف ،ابن أبً شٌبة.183/6 :
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(علٌه السالم) :إنّ رسول هللا (صلى هللا علٌه وآلِ ِه) قال :ألن ٌمتلئ جوفُ الرجل قٌحا خٌر له من أنْ
ٌمتلئ شعرا ،فقال معروف :إ ّنما ٌعنً بذلك الذي ٌقول الشعر ،فقال :وٌلك أو وٌحك " قد
(علٌه
قال ذلك رسول هللا صل ّى هللا علٌه وآله "(ٔ)ٌ ،عنً قال الحدٌث السابق ،وهو تشدٌد من ُه
السالم) على قبول دالل ِت ِه الظاهرة .
ت ثقافة القرآن التً هً حدٌث ُة
ٌظهر من داللة هذ ِه المروٌات أ ّنها تجري فً سٌاق إثبا ِ
عهد بالمجتمع اإلسالمً الذي ل ْم ٌنصهر ولم ٌتطبّع بمفاهٌمها ودالالتها ،ومحاول ِة إضعاف
ت الثقاف ٌّ ِة الضعٌف ِة فكرٌّا وثقاف ٌّا ،التً كان المجتم ُع اإلسالمً قرٌب عهد بها ومعانقا
السٌاقا ِ
لها ح ّتى بعد ظهور اإلسالم ،كما سٌتبٌّن ذلك فً حدٌثنا عن القصّاص الذي ٌُصوّ ر لنا غلبة
السٌاق الثقافًّ السالف ،وتؤصّل الطبع الشعري على النفس ،وهذا سٌُف ّسر لنا بعض
ِّ
والحث علٌه؛ لمجٌئه فً السٌاق الثقافًِّ القرآنًِّ
ت الوارد ِة فً الترغٌب بالشعر
االستثناءا ِ
(علٌه السالم)
(علٌه السالم)
 ،قال :كان أمٌر المإمنٌن
نفسه ،ومن ذلك ما ورد عن اإلمام الصادق
ٌُعجبُه أنْ ٌروي شعر أبً طالب وأنْ ٌُدوّ ن ،وقال :تعلّموه وعلّموا أوالدكم فإ ّنه كان على
هللا " (ٕ) .
دٌن ِ
ِ
دالنة انتطابك ( :)3تمّثل هذ ِه الداللة مظهرا أُسلوبٌّا من مظاهر الصٌاغات الكالمٌّة ،ومُفاد
واستئثار ِه
هذه الداللة هُو أنْ ٌستؤثِر المتكلّم بصٌاغات أُسلوب ٌّة خاصّة به نابعة من ثقاف ِت ِه
ِ
ص ٌّة التً تجعل مِن ال ّنصّ وثٌقة
ببعض األلفاظ أو التراكٌب أو الصٌاغات أو الرّوح الن ّ
ُتشٌ ُر إلى صاحب ِه وتجرهُ إلٌه ،وهذ ِه الداللة مختلفة فً االنطباق على مصادٌقها ،وٌمكن أن
نتصوّ ر منها ثالثة أنحاء:
(ٔ) تارة ٌتحقّق فٌها إثبات ال ّنصّ ضِ من منظومتِه التارٌخٌة التً وُ لِد فٌها ،من خالل تتبّع
عن انتمائه تبعا النتما ِء دالالتِه وألفاظ ِه إلى أي واقع
الدالالت وتصٌّد القرائن فً الكشفِ ِ
ثقافً ٌنسجم مع تلك الدالالت ،ولكنّ نتائج هذا النمط لٌست كلٌّة فً التحقق إذ تختلف
باختالف الواقع العلمًِّ لألشخاص ،ولحاظ عدم الفصل الزمنً بٌن العصور ،وكون التطوّ ر
العلمً قد ٌتحقّق بنسبٌّة أوسع من واقعٌّة ثقافة العصر.
(ٕ) وٌتحّقق فٌها إثبات االنتساب والصدور عن الشخص ،بمعنى أنْ ٌستؤ ِثر المتكلّم
بصٌاغات وأسالٌب تعبٌرٌّة خاصّة وصور ف ّنٌة منتزعة من البٌئة ،وٌُك ّرر استخدامها ،فإنّ
هذا من الناحٌة الفنٌّة ٌعد مظهرا من مظاهر تؤكٌد وحدة الجهة الصادر عنها ذلك الخطاب،
ُ
حٌث ُع ّدت صورة اإلبل وما ٌ ُحٌط
وقد تجلّى لنا ذلك فً خطب اإلمام علً (علٌه السالم) (ٗ)،
( )1جامع أحادٌث الشٌعة ،السٌد حسٌن البروجردي.181/6 :
( )2م.ن.
( )3لٌس المقصود بهذه الداللة التطابق البدٌعً وإنما التطابق األسلوبً الظاهر من تحلٌل األسلوب.
( )4تبنى الباحث بٌان هذه الداللة فً أطروحته للماجستٌر الموسومة :بنٌة الخطبة فً نهج البالغة دراسة فً
ضوء نظرٌة أرسطو فً الخطابة" (مخطوطة) ،تنظر :ص.168

46

ُّ
ُ
ّ
انفصم األول ..............األسس املعرفية نهبالغة انعربية يف ضىءِ مصادرها األوىل
بها من جزئ ٌّات صورها وعاداتها التً ألفتها العرب من الصور األثٌرة االستعمال فً
خطب اإلمام علً (علٌه السالم)  ،على هذا النحو:
(ٔ)
البكار العمِدة "(ٕ).
"فتدا ّكوا علً تدا ّك اإلبل ِ
الهٌم ٌوم ورو ِدها " "،كم أدارٌكم كما تدارى ِ

" دعوتكم إلى ُنصر ِة إخوانكم فجرجر ُتم جرجرة الجمل األسر ،وتثاقلتم تثاقل ال ِّنضواألدبر"(ٖ).
كاإلبل ضل عنها رُعا ُتها  ،كلّما جُمعت من جانب تف ّرقت من جانب "(ٗ).
 "ما أنتم ّاالِ
الهٌم المطرودةُ ،ترمى عن حٌاضها ،و ُتذا ُد عن
"...تركبُ أوالهم أُخراهمِ
كاإلبل ِ
مواردِها"(٘).
" ...ذاك إذا ّعظك ُم البالء كما ٌعض القتبُ غارب البعٌر"( ،)ٙوغٌر ذلك من الموارد .
مثبت أو ناف،
وتتح ّقق هذ ِه الداللة من خالل استعمال وحدة معجمٌّة فً سٌاق داللً معٌن ِ
مثبت للضِ ّد من السٌاق السابق مع
ثم استعمال هذ ِه الوحدة المعجمٌّة ضمن سٌاق داللً ِ
اختالف الواقع الزمنًِّ لكال الداللتٌن ،ومن خالل العالقة التواصلٌّة التً ٌبنٌها المتلقًّ مع
المتكلّم(ٌ )7نكشف السٌاق الثقافً والفكري الذي تجري نحوه كلتا الداللتٌن ،وإن كانتا
تٌن ظاهرا ،ومثال ذلك :الوحدة المعجمٌّة (جوف) الواردة فً الحدٌث النبويّ السابق،
متضا ّد ِ
فإنها تتقابل مع وحدة معجمٌّة مماثلة (جوف) أٌضا ،جاءت فً سٌاق داللً نبوي آخر ّ
ٌتمثل
ّ
الخرب( ،)8وقولُه
ت
فً قوله (صلى هللا علٌه وآله) :إن الذي لٌس فً ج ْو ِف ِه شًء من القرآن كالبٌ ِ
ِ
ّ
ب القرآن أنْ ٌحِد مع من حد ،وال ٌجهل مع من ٌجه ُل وفً
(صلى هللاُ علٌه وآله)" :ال ٌنبغً لصاح ِ
جو ِف ِه كالم هللا"( ،)9فاتساق داللتً (الجوف) ضمن سٌاقٌن ،تجعل المتلقًّ ٌتحوّ ل إلى فاعل ٌّة
ّ
الباث وإن كان األمر ٌتعلّق بتحوّ ل داللً ٌوازي الخضوع الكلًّ
تابعة لمقتضى حال
لمقصدٌّته(ٓٔ) .

( )1نهج البالغة ،صبحً الصالح :خ ،54ص ،10خ ،221ص.351-350
( )2م.ن ،خ ،61ص.18
( )3م.ن ،خ ،21ص.82
( )4م.ن ،خ،34ص.18
( )5م.ن ،خ ،101ص.155
( )6م.ن،خ181ن ص.211
( )1ظ :التواصل البالغً ،د .أحمد طاٌعً.28 :
( )8مسند أحمد.223/1 :
( )1كنز العمال ،المتقً الهندي.524/1 :
( )10ظ :التواصل البالغً.28 :
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فاستعمال الوحدة المعجمٌّة الواحدة فً سٌاقٌن مختلفٌن إلفادة معنى ٌإ ّكد داللة إحداهما
ّ
الباث ،بما ٌنتج عنه تحدٌ ُد المعانً ووصفها
ٌعكس" النٌّة اإلرادٌّة الواعٌة من المتكلِّم -
بشكل مسبق ونهائً"(ٔ).
ّ

فٌنكشفُ من خالل هذا البٌان أن هناك نضْ دا ثقافٌا كان ٌمارسُه الرسول (صلى هللاُ علٌه وآلِ ِه)،
وأهل بٌتِه (علٌهم السالم) من بع ِدهِ؛ لتؤكٌد النسق الثقافًّ القرآنًّ وتؤصٌل إمكانات ِه ووسائِل فه ِم ِه
ودعم مكوّ نا ِت ِه الجمالٌّة ،وهذا ٌظهر من خالل تتبّع الرواٌات الشرٌفة الداخلة ضمن هذا
الحقل(ٕ).
ُ

ّ
إضافة خارجية نهحديث يكشفها انسياق :

تنبغً اإلشارة إلى أن الحدٌث النبوي" ألنْ ٌمتلئ جوفُ أح ِدكم  "...السابق ،قد ورد
بصٌغة فٌها إضافة ٌسٌرة فً ذٌل الحدٌث ،ولك ّنها تكشف عن داللة كبٌرة وغرٌبة فً
ت نفسِ ه ،تكشف عن ضعف المعرف ِة بالقرآن وصاحب القرآن صلّى هللا علٌه وآله،
الوق ِ
والذي دعانا للحدٌث عنه وكشف داللت ِه هو تب ِّنً الكثٌر من العلماء السابقٌن وغٌر قلٌل من
الباحثٌن المحدثٌن لداللته ،مإ ِّسسٌن لنقلة داللٌّة جدٌدة ومعتمدٌها ،غٌر ملتفتٌن إلى سُقم
الداللة ورداءة ال ُح ّجة وهشاشة البرهان الذي سٌقت من أجله تلك (اإلضافة) ،كما ٌكشف
سق الشعري ّ
وبثه فً الحٌاة
فً الوق ِ
ت نفسِ ه حرص منظومة من األفراد على تكرٌس الن ِ
ودع ِم ِه بشتى الوسائل لع ّدة غاٌات ،ونحن إذ نسوق الكالم بهذا األفق فلٌس القصد منه إلغاء
الثقافة الشعر ٌّة ،حاشا ،إذ " الشعر والنثر جُهد بشري متكامل البنٌة فً الجاهل ٌّة واإلسالم،
والقرآن وحً سماوي ٌتح ّدى البشر ٌّة فً إعجاز ِه وكوكبة مرامٌه الفن ٌّة ،فصاحة وبالغة
وبراعة ،وٌظل هذان العامالن :القرآنُ الكرٌم واألدب العربً رافدٌن تنه ُل منهما العرب ٌّة
معٌنها الذي ال ٌنضب ،وتستهدي شعاعها الذي ال ٌخبو"(ٖ) ،ولكن لتوضٌح ما سنذكرُه الحقا
مِن غلبة السٌاق الشعري على البٌان القرآنًِّ ومحاولة تكرٌس ذلك السٌاق على القرآن
الكرٌم حتى غدت معالجة القرآن الكرٌم معالجة قائمة على استحضار أنساق الشعر
ُ
وتضٌق
اإلجرائٌّة ومفهوما ِت ِه المعٌارٌة وتطبٌقها على القرآن ،فتعق ُم عند ذاك النتائج،
الموالج .
أ ّما الحدٌث الشرٌف فقد وردت صٌغت ُه األُخرى هكذا ،بعد أنْ ُنقلِت لعائشة رواٌة أبً
هرٌرة للحدٌث بلفظِ ه السابق ،قالت :حفظ أوّ ل الحدٌث ولم ٌحفظ آخره :إنّ المشركٌن كانوا
( )1التواصل البالغً.28:
(ٌ )2نظر مثال :أصول الكافً للشٌخ الكلٌنً ت 321هـ باب فضل القرآن ،ومن مظاهر هذا النضد ،ما روي أن شابا أقر
عند اإلمام علً علٌه السالم بالسرقة  ،فقال علٌه السالم :إنً أراك شابا ال بأس بهبتك ،فهل تقرأ شٌئا من القرآن؟ قال
 :نعم  ،سورة البقرة ،فقال قد وهبتك لسورة البقرة ،قال وإنما منعه أن ٌقطعه؛ ألنه لم ٌقم علٌه بٌنة .ظ :وسائل
الشٌعة ،محمد بن الحسن الحر العاملً.41/28 :
( )3أصول البٌان العربً رؤٌة بالغٌة معاصرة ،د .محمد حسٌن الصغٌر.8:
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ٌهجون رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم ،فقال ":ألن ٌمتلئ جوفُ أح ِدكم قٌحا خٌر له من أنْ
ٌمتلئ شعرا من مهاجا ِة رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم"(ٔ) ،وفً لفظ أصرح فً نسبة
الكالم إلى رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله)ُ ،
ُ
لفظ  :ه ُ
هجٌت به (ٖ) .ومع غضِّ
ُجٌت به (ٕ) ،أو ممّا
النظر عن مباحث علم الرجال فً إثبات صحة الحدٌث من ضعفهِ ،فإ ّنه موكول إلى أهله،
ولك ّننا قد وقفنا على ضع ِفهِ ،حٌث ضعّفه العقٌلً(تٕٕٖهـ) فً "ضعفاء الرجال"(ٗ) ،وابن
الجوزي(ت٘79هـ) فً الموضوعات(٘) ،واستغرب الزٌادة الفتنً(ت98ٙهـ) فً "تذكرة
الموضوعات"( ،)ٙفالحدٌث موضوع .أمّا فضاإه الداللً ،فال نسبق الشرٌف الرضً فً
كشف دالل ِت ِه ،مع اشتمالنا على تعلٌق خاص سنور ُدهُ ِمن بع ُدٌ ،قول الرضً فً المجازات
النبوٌّة " :وقال بعضُهم إ ّنما هذا فً الشعر الذي هُجً ِبه النبً علٌه الصالةُ والسالم
ب استٌالء عموما؛ ألن النهً ٌتعلّق
خصوصا ،والصحٌح أ ّن ُه فً ُك ِّل شعر استولى على القل ِ
ّ
بحفظ القلٌل م ّما ُهجً به النبً صلى هللا علٌه وآله وكثٌره ٌُراعى فٌه أن ٌكون غالبا على القلب
ب ،وقوله حتى ٌرٌه معناه حتى ٌفسده وٌهٌضه"( ،)7فالشرٌف الرضً
وطافحا على الل ِ
ٌنتزع من الوحدة المعجمٌة (ٌمتلئ) داللتٌنٌ ،نكشف من خاللهما فساد الكالم وسقم نسبته،
صلّى هللا علٌه
والموجِّ ه للداللتٌن هو سٌاق المخاطب الذي ٌمثل شخص الرسول األكرم وعظمته
وآله المرتكز بالوجدان ،وهاتان الداللتان هما داللة ال ّتضاد ،وهً داللة خف ٌّة تنطوي تحت
لفظة االمتالء ،التً ُتخفً أٌضا داللة الكثرة ،فانتزعت منها داللة كون القلّة غٌر محتملة
فكٌف بالكثرة ،واألخرى ،داللة الشمول والسعة التً تقتضٌها وتستلزمها لفظة (االمتالء)،
فالداللة األولى أبطلت الزٌادة (ممّا ُهجٌت به) ،والداللة الثانٌة أثبتت رُجحان الشعر فً حال
الشعر لحكمة".
واقتصاره على الحكمة والنادرة والطرٌفة ،بمقتضى "إنّ ِمن
عدم االستٌالء،
ِ
ِ
ّ
المتمثل بالوحدة المعجمٌة (أحدكم)،
وهناك توجٌه آخر ٌُنتزع من سٌاق المخاطب
فالمخاطب إ ّما أنْ ٌكون مإمنا وإ ّما أنْ ٌكون كافرا ،ومقتضى الخطاب ٌستلز ُم القرب
المكانً ،أي أنّ المخاطِ ب والمخاطب ٌجمعهما فضاء مكانً واحد ،والمشركون فً م ّكة،
كما هو معلوم بداهة والرسول فً المدٌنة وهو معلوم أٌضا ،وهذا ٌستلزم البعد الحاكم
باستبعاد الخطاب ،وعلى فرض وقوعِ ِه فً معرك ِة بدر ،فال وجه للقرب أٌضا؛ لتباعد
رسول هللا
الجٌشٌن ،وانشغال الطرفٌن بالقتال عن حفظ الشعر ومراجعته ،فضال عن أمر
ِ
(صلّى هللا علٌه وآله)
كون المخاطب هو المإمن ،وهذا المإمن إ ّما أنْ
فً
فانحصر
عنه،
بالكفِّ
ِ
ٌكون مإمنا غٌر هاج للنبً أو هاجٌا للنبًِّ وتائبا عن هجائه – على فرض وقوع الخطاب
( )1عمدة القاري ،العٌنً.181-188/22:
( )2ظ :مجمع الزوائد ،الهٌثمً ،120/8:وفتح الباري البن حجر.454/10:
( )3ظ :كنز العمال.516/3 :
( )4ظ.ٕ88/ٗ :
( )5ظ.260/1:
( )6ظ:ص .168
( )1المجازات النبوٌة.111:
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شعار هجاء النبًِّ فضال عن الكثٌر،
الحقا ،والمإمن ال ٌتصوّ ر منه أن ٌحفظ القلٌل من أ ِ
(ٔ)
والتائب ال ٌصح التعرٌضُ بهِ ،وخصوصا من جهة من وصف بؤ ّنه لعلى خلق عظٌم ،
فا ّتضح كون داللة الحدٌث مع تلك الزٌادة داللة سقٌمة ،والزٌادة واضحة الوضع.
ّ

وبصورة عا ّمة ،فإنّ ما نقلوه عن النبًِّ (صلى هللا علٌه وآله) فً الشعر ال ٌرقى لمدحه  -أي
الشعر -فضال عن رفع كعبه ،بل ٌُوصف على نحو العموم ،من ذلك قوله " إ ّنما الشعر كالم
(صلّى هللا
ّ
الحق منه فهو حسن ،وما لم ٌوافق الحق منه فال خٌر فٌه"(ٕ) ،وقوله
مإلّف فما وافق
الكالم خبٌث وط ٌّب"(ٖ).
علٌه وآله) " :إ ّنما الشع ُر كالم فمن
ِ
فاستعمال داللة الحصر مع النكرة كاشف عن العموم فً كلتا العبارتٌن ،فال وجه لشرفٌة
التخصٌص إذ ال محل له فً الكالم ،من هذا التؤسٌس ٌظهر أنّ االطالقات التً ٌستظهرها
كثٌر من الباحثٌن فً مدح الشعر وإعطائه نسق ٌّة متم ٌّزة عن غٌره من األجناس األدب ٌّة،
كالخطابة والرسائل وفنّ المناظرات (الذي ظهر بوصفه نتٌجة للتو ّجهات الفكرٌة المختلفة
التً ظهرت إ ّبان االنفتاح الفكري المزامن لسقوط الدولة األموٌة وبروز الدولة العباسٌة
وقبل استقرارها وفرض سلطتها الثقافٌة والفكرٌة ،و أبرز من ّ
مثل تلك المناظرات ،الشٌعة،
وكان من أبرز متكلّمٌها زرارة بن أعٌن(ٗ) وهشام بن الحكم(٘) ومإمن الطاق( ،)ٙوغٌرهم،
والمعتزلة وكان من أبرز متكلّمٌها النظام( )7وأبو هذٌل العالف( )8وغٌرهما) ،فهذه النسق ٌّة
(ٔ) مضمون سورة القلم ،آٌة ٗ.
(ٕ) العمدة.ٔ8/ٔ :
(ٖ) م.ن.
(ٗ) هو زرارة بن أعٌن بن سنسن  ،أبو الحسن الشٌبانً  ،شٌخ أصحاب األئمة فً زمانه ومتقدّمهم ،وكان قارئا  ،فقٌها،
متكلما ،شاعرا ،أدٌبا ،قد اجتمعت فٌه خالل الفضل والدٌن  ،صادقا فٌما ٌروٌه  .مات سنة خمسٌن ومائة  .عن رجال
النجاشً ، ٔ7٘ :وعن معجم رجال السٌد الخوئً  : ٕٕ7-ٕٕٙ /8بإسناده  ..عن سلٌمان بن داود المنقري  ،عن ابن أبً
عمٌر  ،قال  :قلت لجمٌل بن دراج  :ما أحسن محضرك وأزٌن مجلسك ؟ فقال  :إي وهللا ما كنا حول زرارة بن أعٌن إال
بمنزلة الصبٌان فً الكتاب حول المعلم .
(٘) هو أبو محمد هشام بن الحكم الكوفً الشٌبانً ،مولى كندة  ،ولد بالكوفة ،ونشؤ بواسط وكانت تجارته بغداد ،ثم انتقل
إلى بغداد آخر عمره ،حدّث عن اإلمامٌن الصادق والكاظم علٌهما السالم ،وكان عالً المنزلة عندهما روٌت له عنهما
علٌهما السالم مدائح كثٌرة ،برع فً الكالم  ،ففتق الكالم وكان فٌه حاذقا حاضر الجواب ،له مناظرات عدٌدة نقل الكشً
بعضها فً رجاله ،وله كتب كثٌرة  ،منها كتاب التوحٌد ،وكتاب المعرفة  ،والرد على الزندقة...،توفً سنة ٔ99ه على
األظهر ،ظ :رجال النجاشً  ٖٗ :ت  ، ٔٔٙٗ /والفهرست للشٌخ الطوسً ،ٕ٘8 :والفهرست إلبن الندٌم .ٕٗ9 :
( )ٙأبو جعفر محمد بن علً بن النعمان بن أبً طرٌفة البجلً ،األحول ،مولى  ،كوفً صٌرفً ٌ ،لقب مإمن الطاق ،
وصاحب الطاق ،كان دكانه فً طاق المحامل بالكوفة  ،فٌرجع إلٌه فً النقد  ،فٌرد ر ّدا ٌخرج كما ٌقول  .قاله النجاشً فً
رجاله  . ٕٗ9 :ع ّده الشٌخ الطوسً من أصحاب اإلمامٌن الصادق والكاظم علٌهما السالم ،له مناظرات معروفة
ومشهورة مع أبً حنٌفة ،وله كتب منها ،كتاب اإلمامة ،وكتاب المعرفة ،وكتاب الر ّد على المعتزلة فً إمامة المفضول،
وكتاب افعل وال تفعل ...ظ :رجال الشٌخ الطوسً ٕٖٓ و  ، ٖ٘9والفهرست . ٕٓ7 :
( )7أبو إسحاق إبراهٌم بن سٌار بن هانً البصري  ،المتكلم  ،من أئمة المعتزلة  ،انفرد بآراء خاصة تابعته فٌها فرقة من
المعتزلة سمٌت " النظامٌة " له عدة تصانٌف  ،منها كتاب " الطفرة " و " الجواهر واألعراض " و " حركات أهل الجنة
" مات سنة ٖٕٔ ه  .أنظر  :تارٌخ بغداد  ، ٖٖٔٔ / 97 : ٙسٌر أعالم النبالء ٓٔ  ، ٘ٗٔ :معجم المإلفٌن ٔ ، ٖ7 :
الكنى واأللقاب ٖ . ٕٖ٘ :
( )8محمد بن الهذٌل شٌخ البصرٌٌن فً االعتزال  ،له كتب ومقاالت  ،توفً سنة ٕٕ7 :هـ وغٌره  ،قال ٌوما  :حمار
بشر أعقل من بشر؛ ألنّ حمار بشر لو أتٌت به إلى جدول صغٌر وضربته للعبور فإنه ٌطفره ،ولو أتٌت به إلى جدول 
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غٌر تامة االستظهار من تلك األدلة التً ساقوها علٌها ،بل إ ّنها تحتاج إلى التمحٌص
والمراجعة والتوجٌه الداللًِّ الدقٌق؛ لتكون النتٌجة أنسب مالءمة لموقع ٌّة القرآن الكرٌم فً
قلب البنٌة الثقافٌة اإلسالمٌة.

فرق بٌن ما ٌقدر على طفره وما ال ٌقدر علٌه ،وبشر ال ٌفرق بٌن المقدور له وغٌر المقدور له
كبٌر لم ٌطفره ،ألنه ّ
ٌ ،عنً معاصره ،بشر بن المعتمر البغدادي  ،المتوفى سنة 210هـ .
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أمنىذج يف األصم انهغىي:
ومن أشكال فاعل ٌّة األصل اللغوي بصف ِت ِه موجِّ ها للفعل القرائً الكاشف عن الداللة
الذي ٌُفر ُز معٌارٌّة خاصّة بالقرآن الكرٌم بحكم كونه نصّا ٌكتنز فً داخلِه دالالت متعددة
طولٌّة من خالل منهج "له بطن ولبط ِن ِه بطن إلى سبع ِة أبطن"(ٔ) ،ما ورد من توجٌه داللة
قو ِل ِه تعالى" :والشعرا ُء ٌ ّت ِبعُهم الغاوُ ون ،أل ْم تر أنهُم فً ُكل واد ٌهٌمون ،وأ ّنهُم ٌقولُون ماال
ت وذكروا هللا كثٌرا وانتص ُروا من بع ِد ما ُ
ظلمِوا
ٌفعلون ،إال الذٌن آمنوا وعمِلوا الصالحا ِ
(سورة الشعراء . )ٕٕ7-ٕٕٗ :
وسٌعل ُم الذٌن ظل ُموا أي منقلب ٌنقلبون"
فقد جرى الكالم فً توجٌه داللة اآلٌة فً أخذ ورد وشرق وغرب ،وهاجت القلوب
وارتفعت العقائر خوفا حٌنا منْ أنْ ٌنطبق المصداق على المفهوم فٌكون الشاعر قد دخل فً
المذموم ،وإنكارا حٌنا آخر من أ ْنه كٌف ٌُنا ُل مِنْ شرف الشعر وتهت ّز كبرٌاإه؟ .
(صلّى هللا علٌه وآله)

وٌُروى أ ّنه ل ّما نزلت هذ ِه اآلٌة جاءت ع ّدة من الشعراء إلى رسول هللا
ّ
وهم ٌبكون قائلٌن إ ّنا شعراء وهللا أنزل هذ ِه اآلٌة ،فتال النبً (صلى هللا علٌه وآله)" :إال ّ الذٌن آمنوا
وعملوا الصالحات  ،)ٕ("...ووسم صاحب العمدة من ٌستدل على كراهة الشعر بهذ ِه اآلٌات
بؤ ّن ُه ال ٌفهم وجه الكالم وهو غلط وسو ُء تؤوٌل؛ ألن المقصود بهم هم المشركون الذٌن
تناولوا رسول هللا صلّى هللا علٌه وآله بالهجاء ومسّوهُ باألذى ،)ٖ(...ثم ٌؤتً على ذكر
االستثناء.
وأغلب ما ذكر إ ّنما ٌجري ضمن هذا األُفق الذي ٌعتم ُد على ظاهر اللفظ فً بٌان الداللة،
من دون أنْ ٌخالج ُه شك فً أن اآلٌات ال ٌنطوي ظاهرُها على أكثر ممّا اشارت إلٌه ،فهل
من الممكن أنْ نكلّفها بداللة أخرى جدٌدة مستلّة من ذلك الظاهر نفسه؟.
قصر الداللة على ما ذكر .
إنّ فرض عدم اإلمكان ٌحتا ُج إلى دلٌل وجُرْ أة فً
ِ
أهل البٌت علٌهم السالم قوال آخر ٌإسّسُ على ذلك الظاهر  -الذي ٌراهُ
ولكن لمنهج االئمة من ِ
البعض أ ّن ُه قد استنفد داللته ،-معنى جدٌدا وداللة حٌّة متحرّ كة ُتشٌر إلى ما ذكرناه من صفة
اللٌل والنهار" .
القرآن الكرٌم فً الجري واالنطباق" ،مجرى
ِ
فهناك قاعدة تفسٌرٌّة مهمّة أسِّست من ِقبل االئمة علٌهم السالم فً تفسٌر الخطاب القرآنً،
غٌره ،أي ا ّنها من مفهوما ِت ِه
وهً من مختصّات وإمكانات تحلٌل الخطاب القرآنًِّ دون
ِ
غٌره من النصوص بما فٌها الشعر العربً
اإلجرائٌة ووسائلِ ِه التحلٌلٌة التً ال تنطبق على ِ
( )1عوالً الآللئ  ،البن أبً الجمهور اإلحسائً (ت880هـ).101/4:
( )2مسند أحمد . 218/4 :
( )3ظ  :العمدة . 21-20/1:
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؛ أل ّنه ال ٌحمل أبعادا دالل ٌّة تصاغ بؤسلوب وكؤ ّنه الضفٌرة التً تحٌل بها العقد على أختها .
وهذه القاعدة تتبٌن فً سإال أحد األشخاص اإلمام الصادق (علٌه السالم) عن آٌة فً القرآن
وبعد بٌان داللتها ٌقول (علٌه السالم) " :له فال تكوننّ م ّمن ٌقول للشًء إ ّنه نزل فً شًء
واحد"(ٔ) ،أ ّما الحدٌث فهو عن أبً جعفر الباقر (علٌه السالم) فً قول هللا ع ّز وج ّل ":الشعرا ُء
الدٌن فضلوا
ٌتبعهم الغاوون " قال :هل رأٌت شاعرا ٌ ّتب ُعه أحد؟ ،إ ّنما هم قوم تف ّقهوا لغٌر
ِ
وأضلوا"(. )2
ما أكبره من سإال وما أدله من حصر.
إنّ النسق األكبر الذي ٌتساوق مع القرآن لٌكشف داللته هو األئمة علٌهم السالم  ،ال نسق [إذا
تعاجم شًء من القرآن فانظروا فً ال ِّشعر فإنّ الشعر عربً](. )3
فٌبدو أث ُر الوحدة اللغوٌة (ٌتبعُه) واضحا فً قٌادة وتوجٌه فعل التحلٌل أو التؤوٌل
والقراءة ،فما هو المعنى الذي تست ُره هذه اللفظة أو ما ٌس ّمى بالسنن الثانً بالمصطلح
ص ٌّا ٌُنطلق منه إلى فضاء داللً جدٌد.
الحدٌث( ،)4هذا السنن ش ّكل مو ّجها سٌاقٌا ن ّ
فمقتضى اال ّتباع أن تتوفّر منظومة [الرئٌس /المرإوس  التابع /المتبوع ]
ُ
حٌث هو شعر ال ٌوجب اال ّتباع ،بل االتباع ٌُتصور فً وضع الطرٌقة وتعٌٌن
" فالشعر من
()5
الرئاسة وطلب المرإسٌة"  ،فالبد لنمط بٌانً من أن ٌتح ّرك لٌحتضن الداللة ،فكانت
البنٌة االستعارٌة ،فاالستعارة" نق ُل العبارة عن موضع استعمالها فً أصل اللغة إلى غٌره
لغرض ...إ ّما أن ٌكون شرح المعنى وفضل اإلبانة عنه أو التؤكٌد والمبالغة فٌه ،أو اإلشارة
إلٌه بالقلٌل من اللفظ أو تحسٌن المعرض الذي ٌبر ُز فٌه"( ،)6والمحقّق فً البالغة أنّ
االستعارة فً الحقٌقة إ ّنما تكون متعلّقة بالمعنى ال باستعارة اللفظ ،ودلٌل ذلك المبالغة فإ ّنها
قرٌنة المعنى ال اللفظ ،فال تتحقّق بمج ّرد استعارة اللفظ؛ أل ّنه بمفرده سٌقودها إلى حقل
الحقٌقة ،فإثبات المعنى فً االستعارة مق ّدم على اللفظ  ،واللفظ من بعده تابع له(.)1
ونوع االستعارة فً اآلٌة الكرٌمة فً هذا المورد هو" استعارة مج ّردة"؛ وذلك لذكر
الزم المستعار له وهم المتفقهون لغٌر ال ّدٌن( ،الفقهاء بهذه الصفة) ،الذٌن من لوازم موقعهم
وشؤنهم [القٌادة واالنقٌاد إلٌهم] وهذا الحكم تختزنه الوحدة المعجم ٌّة (ٌ ّتبع) فجهة االستعارة
( )1شرح أصول الكافً ،لمحمد صالح المازندرانً.11/1:
( )2معانً األخبار ،للشٌخ الصدوق.385 :
(ٌ )3روى عن ابن عباس ،ظ :جامع البٌان للطبري ،261/11:وفٌه نظر بسبب ظاهره فً تكرٌس النسق الشعري،
وداللة( فإن الشعر عربً) الذي تنطوي تحته نزعة التهمٌش الواضحة للشعرٌ ،نظر  :التفكٌر البالغً.33 :
( )4ظ :التواصل البالغً.21 :
( )5جامع الشتات ،للمٌرزا حسٌن القمً.221/1 :
( )6كتاب الصناعتٌن.240 :
( )1ظ :الطراز.111:
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بنحو أدق مبتنٌة على أنّ " الشعراء ل ّما كان أغلب كلماتهم مبتن على التشبث بالحرام كمدح
العشق المجازي والتش ّبث بما ٌوجبُ المٌل إلى األغالم أو على الكذب وذكر المدح لغٌر
ب الحُطام أو مذمّة غٌر المستحق وهجوه لمحض التشفًّ
المستحق بما لٌس فٌه
ألجل جل ِ
ِ
هإالء
واالنتقام أو جلب نفع فٌه أٌضا ،وأغلب خٌاالتهم شعرٌّة ال أصل لها ،فكذلك
ِ
(ٔ)
لدٌن هللا المتم ّسكون بحجج واهٌة وخٌاالت باطلة شعر ٌّة كاذبة ال أصل لها" .
المغٌّرون
ِ
فبنٌ ُة االستعارة هُنا لٌست وسٌلة تجدٌد وتنوٌع للثروة اللغوٌّة ،أو إضفاء االٌحائٌة على
الكلمات ،وال هً صورة كلٌّة تضم داخلها مجموعة صور جزئٌة متولّدة بعضها من
بعض( ،)2أو إحداث الطرافة وإضفاء الجمالٌّة على التركٌب ،بل إ ّنها أخذت بعدا جدٌدا
أدخلها ضمن وسائل إنتاج الداللة وحضْ نِها(أي بمنزلة الحاضنة للدالالت الطول ٌّة التً ٌتمّتع
بها الخطابُ القرآنً) ،وحقٌقة االستعارة ههنا لٌست استعارة معنى أو لفظ  ،بل استعارة
باألفق نفسِ ه
موقف عام وبنٌة دالل ٌّة معٌنة لبنٌة داللٌّة أخرى مشابهة تتحرّ ك فً المجتمع
ِ
الذي تتحرّك به تلك الداللة ،وبهذا ٌصح القول بؤنّ النص قادر على إثبات دالال ِت ِه بنفسِ ِه،
حسبما بٌّنه المشتغلون بالحقل الداللًّ .
وممّا ٌُالحظ أنّ أغلب الذٌن تع ّرضوا لبٌان هذ ِه اآلٌة أو اآلٌات من سورة الشعراء سواء
المشتغلون بحقل اإلعجاز القرآنً أو البالغٌون ،لم ٌلتفِتوا إلى هذ ِه الداللة القرٌبة فً ال ّنصّ ،
التً أصبحت مفتاحا لالنطالق فً التؤوٌل الذي ٌمثل ":حركة عمودٌة فً طبقات ال ّنصّ
وأعماقه ،تعمل فً نطاق ما بعد التبادر وما بعد المباشر من المعانً  ،لذلك فؤغلبه اجتهادي
وأغلب آلٌاته عقل ٌّة فلسف ٌّة فهو جزء من التؤوٌل الفلسفً اإلنسانًّ "( ،)3ولك ّنهم أشارُوا إلى
ّ
ُ
حٌث " استعار
هٌمُون"،
االستعارة األخرى فٌه
المتمثلة فً قولِ ِه تعالى ":فً ُك ِّل واد ٌ ِ
األودٌة للمغازي والمقاصد الشعرٌّة التً ٌُل ّخصونها بؤفئدتِهم وٌصوغونها بؤفكارهم ،وخصّ
االستعارة باألودٌة دون الط ُرق والمسالك؛ ألنّ المعانً الشعر ٌّة ُتستخرج بالفكرة والروٌّة،
وفٌهما خفاء وغموض ،فلهذا كانت األودٌة ألٌق باالستعارة"( .)4كما جعلوا "سِ ر الجمال
الفنًّ فً هذ ِه البنٌة االستعارٌة ،هو دقة استعمال اللفظة (أودٌة) الموضوعة أصال للداللة
على المنخفض بٌن مرتفعٌن ،فاستعملها النص القرآنً للداللة على األغراض الشعرٌة التً
مقرّها األفئدة ،فتحوّ لت هذ ِه المعنوٌات الفكر ٌّة المجرّدة إلى أودٌة سحٌقة ،وجاء هذا
االختٌار القرآنًّ لما بٌن الفكر والوادي من تناسب فً العمق والبعد والخفاء والغموض"(،)5
والكال ُم نفسُ الكالم ،وطرازهُ من ِّ
الطراز ،والسببُ معلوم فً أن وسائل فهم القرآن تختلفُ
( )1جامع الشتات. 221/1:
( )2ظ :التفكٌر البالغً فً كتب اإلعجاز عند المحدثٌن  ،اطروحة دكتوراه ،قصً إبراهٌم نعمة ال ُحصونة 1432ه
 2011،م ،جامعة البصرة . 321-326 :
النص القرآنً ،د .عبد األمٌر كاظم زاهد.61:
( )3مقدمات منهجٌة فً تفسٌر
ِّ
( )4الطراز . 103:
( )5التعبٌر الفنً فً القرآن الكرٌم ،د .بكري الشٌخ أمٌن . 206:
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عن وسائل فهم الخطابات األخرى؛ ألنّ أنساق ُه الثقافٌة أنساق فٌها عل ُم األولٌن واآلخرٌن،
ّ
حٌث ورد عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآلِه ":من أراد علم األولٌن واآلخرٌن ْفلٌثوِّ ر القرآن"(ٔ).

(ٔ) المعجم الكبٌر للطبرانً .ٖٔٙ/9:وٌنظر :اإلتقان فً علوم القرآن ،للسٌوطً.ٗ87/ٕ:
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اننسق اإلعجازي نهقرآن انكريم:
شكل نزول القرآن الكرٌم لحظة تارٌخٌة ،وانعطافة كبرى فً الوجود الجاهلً على
مستوى األفكار واألهداؾ والحقابق الوجودٌة ،وعلى مستوى األداء الفنً ومظاهر التعبٌر
أٌضا ،كما أنه انفرد حتى فً تحدٌه للبشرٌة ،حٌث تحداهم ال فً البعد اللفظً والشكل
التعبٌري بؤن ٌؤتوا بمثل القرآن ،بل تحدى البشر أن ٌنالوه بتحرٌؾ ،أو ٌتعرضوا له بآفة من
"(سورةّ
آفات الضالل واالنحراؾ ،فصدح فً أفٌابهم" إنّاّنحنّ ّنزّلناّالذّكرّوإنّاّلهّ ّلحافظون
الحجر )9ّ:فٌظهر أن التحدي لم ٌقتصر على اإلتٌان بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور
مثله مفترٌات ،بل تجاوز ذلك إلى مقام أسمى وتحد أقوى وهو سٌرورته اإلعجازٌة المتمثلة
فً ضمان حفظه على تعاقب األحقاب ودٌمومة الزمن .وال دلٌل على أن القرآن الكرٌم فً
تحدٌه قد لحظ جنسا أدبٌا بحده ،فلم ٌكن الشعر مقصودا فً التحدي إذ" كما أن القرآن أعجز
(ّ)1
الشعراء ولٌس بشعر ،كذلك أعجز الخطباء ولٌس بخطبة والمرسلٌن ولٌس بترسٌل"
وٌقرر العلوي أن "المنثور من كالم العرب أشرؾ من المنظوم؛ ألمرٌن ،أما أوال :فألن
اإلعجاز إنما ورد فً القرآن بنظمه وبالؼته ،ولم ٌرد بطرٌقة نظم الشعر أسلوبه ،وأما ثانٌا
فألن هللا تعالى شرفه عن قول الشعر ونظمه وأعطاه البالؼة فً المنثور من الكالم وما ذاك
إال بفضل المنثور على المنظوم "(ٌ ،)2قصد النبً األكرم صلى هللا علٌه وآله بقوله" :أوتٌت
جوامع الكلم" ال الشعر.
ولقد شكل اإلعجاز القرآنً نسقا من أهم األنساق التً احتضنت البالؼة وطورت
مقوالتها ،فالمطالع لكتب البالؼة والنقد وتؤرٌخهما ٌلحظ تسالم العلماء والكتاب على أن
العامل الدٌنً المتمثل بمعركة اإلعجاز ،والبحث فً الجهة التً أصبح بها القرآن معجزا
مهٌمن على تلك الدراسات ،وٌمثل طرحا من أوابل طروحاتهاٌ ،قول أبو هالل العسكري إن
اإلنسان " :إذا أؼفل علم البالؼة ،وأخل بمعرفة الفصاحة لم ٌقع علمه بإعجاز القرآن من
جهة ما خصه هللا به من حسن التؤلٌؾ ،وبراعة التركٌب وما شحنه به من اإلٌجاز البدٌع،
واالختصار اللطٌؾ؛ وضمنه من الحالوة ،وجلله من رونق الطالوة مع سهولة كلمه
وجزالتها وعذوبتها وسالستها "( ،)3والعلوي فً الطراز ال ٌخرج عن دابرة كون المراد من
معرفة البٌان والفصاحة وثمرتهما هو" االطالع على معرفة إعجاز كتاب هللا ومعرفة
معجزة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله؛ إذ ال ٌمكن الوقوؾ على ذلك إال بإحراز علم البٌان
واالطالع على ؼوره ،)4("...وتتكرر هذه المقوالت إلى عهد ابن خلدون ،إذ ٌجري فً
(ّ)1العمدةّ .ّ13/1،
(ّ)2الطرازّ .11ّ:
(ّّ)3كتابّالصناعتٌنّ .7ّ:
(ّ)4الطرازّ .11:
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األفق ذاته ،فٌقول" :واعلم أن ثمرة هذا العلم إنما هً فً فهم اإلعجاز من القرآن ،ألن
إعجازه فً وفاء الداللة منه بجمٌع مقتضٌات األحوال منطوقة ومفهومة ،وهً أعلى مراتب
الكالم مع الكمال فٌما ٌختص باأللفاظ فً انتقابها ،وجودة رصفها ،وهذا هو اإلعجاز الذي
تقصر األفهام عن إدراكه"( ،)1فٌظهر أن إعجاز القرآن كان هو المالك فً نشؤة البالؼة
وتطورها وتشعب مقوالتها ،والسإال ههنا هو :إن القرآن الكرٌم تكفل فً بٌان إعجازه
بالتحدي الذي أصحر به فً نوادي المشركٌن حتى عجزوا عن مقارعته بالبٌان ،فالتجؤوا
للسنان ،وعافوا السهل الذلول وركبوا الصعب المهول ،حتى انقمعوا بسٌؾ هللا وأذعنوا
لحجته مكرهٌن.
فإذا كان البٌان قد مضى وقد تمت الؽاٌة من التحدي( ،)2فما وجه البحث عن جهة اإلعجاز
واستنزاؾ الوقت والجهد فً ذلك األمر؟ وبمعنى آخر إذا كان العجز عن معارضة القرآن
قد تحقق ،وأقر به أرباب البٌان فما هو الوجه فً البحث عن الجهة التً جرى بها ذلك
اإلعجاز بدل تكرٌس الجهود لتدبره وفهمه وتدارسه من أجل االنتفاع بؤنوار علومه فً
األولى واالخرى؟ .ولإلجابة عن هذا التساإل ،نقولٌ :كاد الباحثون ٌجمعون على أن لبٌبة
المتكلمٌن من المعتزلة خصوصا أثرا فً بلورة الفكر البالؼً ومقوالته إذ إن" البالؼة
نشؤت فً أحضان بٌبة المتكلمٌن وخاصة المعتزلة ،وازدهرت وترعرعت فً هذه البٌبة ..
وتعهدها فً أول أمرها المعتزلة ...وقد كان أثر المعتزلة فً ذلك عظٌما"( .)3فالمتكلمون إذا
" أول من تحدثوا عن إعجازه وبالؼته"( ،)4وٌرجع الدكتور جابر عصفور تبلور الفكرة
البالؼٌة عند المعتزلة إلى عاملٌن كبٌرٌن ،أولهما دراسة القرآن الكرٌم وتبٌن حقٌقة إعجازه

(ّ)1المقدمةّ .552/1ّ:
(ّّ)2ومنّلطٌفّماٌّذكرّحولّإعجازّالقرآنّوثبوتّنصهّاإللهًّ،بعٌداّعنّأفقّالتحديّ،ماٌّوردهّالسٌدّالخوئً(ّقدسّ
لا ّعلى ّكونه ّوحٌّا ا ّإلهٌّا ا ّأنه ّالمدرسة ّالوحٌدة ّالتً ّتخرج ّمنها ّأمٌرّ
سره) ّفً ّالبٌان ّص ّ":91وكفى ّبالقرآن ّدلٌ ّ
المؤمنٌن ّعلً ّبن ّأبً ّطالب ّعلٌه ّالسلم ّالذي ٌّفتخر ّبفهم ّكلماته ّكل ّعالم ّنحرٌرّ ،وٌنهل ّمن ّبحار ّعلمه ّكل ّمحققّ
متبحرّ،وهذهّخطبهّفًّنهجّالبلغةّ،فإنهّحٌنماٌّوجهّكلمهّفٌهاّإلىّموضوعّالٌّدعّفٌهّمقاالّلقائلّ،حتىّلٌخالّمنّالّ
معرفة ّله ّبسٌرته ّأنه ّقد ّقضى ّعمره ّفً ّتحقٌق ّذلك ّالموضوع ّوالبحث ّعنهّ ،فمما ّال ّشك ّفٌه ّأنّ ّهذه ّالمعارف ّوالعلومّ
متصلة ّبالوحًّ ،ومقتبسة ّمن ّأنوارهّ ،ألنّ ّمن ٌّعرف ّتارٌخ ّجزٌرة ّالعرب ّّ -وال ّسٌّما ّالحجاز ّّ-ال ٌّخطر ّبباله ّأن ّتكونّ
هذهّالعلومّقدّأخذتّعنّغٌرّمنبعّالوحًّ،ولنعمّماّقٌلّفًّوصفّنهجّالبلغةّّ"ّ:إنّهّدونّكلمّالخالقّّ،وفوقّكلمّ
المخلوقٌن ّ"ّّ.بل ّأعود ّفأقولّ:إنّ ّتصدٌق ّعلً ّعلٌه ّالسلم ّّ -وهو ّعلى ّما ّعلٌه ّمن ّالبراعة ّفً ّالبلغةّ ،والمعارفّ
وسائر ّالعلوم ّّ -إلعجاز ّالقرآن ّهو ّبنفسه ّدلٌلّ ّعلى ّأنّ ّالقرآن ّوحًّ ّإلهًّ ،فإنّ ّتصدٌقه ّبذلك ّال ٌّجوز ّأن ٌّكون ّناشئّا اّ
عن ّالجهل ّواالغترارّ ،كٌف ّوهو ّربّ ّالفصاحة ّوالبلغةّ ،وإلٌه ّتنتهً ّجمٌع ّالعلوم ّاإلسلمٌّة ّوهو ّالمثلّ ّاألعلى ّفًّ
المعارفّ ،وقد ّاعترف ّبنبوغه ّوفضله ّالمؤآلف ّوالمخالفّ ،وكذلك ّال ٌّجوز ّأن ٌّكون ّتصدٌقه ّهذا ّتصدٌقّا اّصورٌّا اّناشئّااّ
عن ّطلب ّمنفعة ّدنٌوٌة ّمن ّجاه ّأو ّمالّ ،كٌف ّوهو ّمنار ّالزهد ّوالتقوىّ ،وقد ّأعرض ّعن ّالدنٌا ّوزخارفهاّ ،ورفضّ
زعامة ّالمسلمٌن ّحٌن ّاشترط ّعلٌه ّأن ٌّسٌر ّبسٌرة ّالشٌخٌنّ ،وهو ّالذي ّلم ٌّصانع ّمعاوٌة ّبإبقائه ّعلى ّوالٌته ّأٌّامّا اّ
قلٌلةّ ،مع ّعلمه ّبعاقبة ّاألمر ّإذا ّعزله ّعن ّالوالٌةّ ،وإذن ّفل ّبدّ ّمن ّأن ٌّكونّ ّتصدٌقه ّبإعجاز ّالقرآن ّتصدٌقّا ا ّحقٌقٌّّا اّ،
مطابقّا اّللواقعّ،ناشئّا اّعنّاإلٌمانّالصادقّ،وهذاّهوّالصحٌحّّ،والواقعّالمطلوب"ّّ ّ.
(ّ)3التراثّالنقديّوالبلغًّللمعتزلةّ،ولٌدّقصابّّ .5ّ:
(ّ)4مناهجّبلغٌةّّ،42ّ:وّظّ:مصطلحاتّبلغٌةّّ .241

57

انفصم األول ...............األسس املعرفية نهبالغة انعربية يف ضوء مصادرها األوىل
ونظمه ،وثانٌهما ،تعلم الخطابة بما هً وسٌلة كبرى لإلقناع الذي تحتاجه المعتزلة لبث
(. )1
أفكارها بصفتها خطابا إقناعٌا
وقد كان لمفهوم المجاز الحضور األول فً منظومة التفكٌر االعتزالً بالؼٌا ،إذ" كان له
حضور عظٌم فً استدالالت المعتزلة ومسالكهم فً كشؾ دالالت النصوص القرآنٌة "(،)2
وانشعبت قضٌة اإلعجاز إلى شعبتٌن تناولتا جهة إعجازه ،تمثلت األولى فً مقولة النظم
وبراعة التؤلٌؾ كصفة الزمة لإلعجاز ،والثانٌة فً مقولة الصرفة بصفتها جهة اإلعجاز
المعنٌة ،وصار لكل أنصار وأتباع ،ولسنا معنٌٌن ببٌان تلك المقوالت أو الدفاع عن إحدى
المقولتٌـن بمقدار ما ٌمكننا القول إن القرآن الكرٌم قد تقدم منه التحدي ،وما ٌزال مستمرا ما
بقً آلٌاته الكرٌمة رسم وأثر ،ولما تحداهم فال شك فً أنه قد لحظ جهة النظم والتؤلٌؾ التً
كانوا ٌبرعون بها وٌتعاطونها ،فالبحث فً جهة اإلعجاز ال ٌخدش أصل اإلعجاز أو ٌناله
بسوء.
وٌمكن القول إن عاملٌن أساسٌن كانا وراء بروز معركة اإلعجاز ،ولٌس منهما كون
البحث فٌه لتعاطً القرآن وخدمة علومه ونشر أفكاره ومبادبه ،وأول هذٌن العاملٌن :بروز
التشكٌك فً عظمة القرآن بسبب من امتزاج الثقافات ودخول القومٌات إلى اإلسالم ،ونشاط
الترجمة بعد ذلك ونقل العلوم إلى اللسان العربً( )3من دون أن ٌقابل ذلك نشر الوعً
الثقافً اإلسالمً الالزم ،إذ كان الهدؾ فً أوابل الفتوحات اإلسالمٌة هو توسٌع الرقعة
اإلسالمٌة ومد النفوذ اإلسالمً ،وإن كان على حساب الوعً الصحٌح ،مع مالحظة ما
ذكرناه من تؤخر تدوٌن السنة الشرٌفة ،العامل الثانً :ظهور المقاالت الفكرٌة المختلفة
كمقاالت المعتزلة واألشاعرة وتبادل الخطابات والحجج فً انتصار كل منهما لمذهبه ضمن
وسابله فً فهم الخطاب القرآنً وتوجٌه دالالته(.)4
من هنا كان لدراسة النص القرآنً ضرورة فً توجٌه المتبنٌات الفكرٌة التً ٌإمن بها
هإالء وهإالء ،ولكن ماهً الوسابل الناجعة لفهم الخطاب القرآنً وتحلٌل داللته ؟ كانت
أولى الوسابل وأهمها هً معالجة مستوٌات اللؽة فً خصوص الجهاز اللؽوي " فقالوا فً
اللؽة بالظاهر والباطن وقسموا داللتها مستوٌٌن مترابطٌن بحٌث نستطٌع أن ننتقل من
مستوى إلى آخر حسب ما تملٌه الضرورات"( ،)5وبلحاظ هاتٌن الداللتٌن وموقعٌهما من
الكالم تؤسست نظرٌة " المواضع اللؽوٌة أو الكالمٌة" بوصفها مبدأ بالؼٌا منطلقا من كون
" للعرب أمثال واشتقاقات وأبنٌة وموضع كالم ٌدل عندهم على معانٌهم وإرادتهم ولتلك
(ّ)1ظّ:الصورةّالفنٌةّ .111:
(ّ)2مناهجّالمتكلمٌنّفًّفهمّالنصّالقرآنًّ .256:
(ّ)3ظّ:البٌانّالعربًّ،طبانةّّ .21
(ٌ ّ )4ظهر ّذلك ّمن ّخلل ّتتبع ّالمؤلفات ّالبلغٌة ّحول ّإعجاز ّالقرآن ّالكرٌم ّككتابات ّالنظام ّوالجاحظ ّوالجرجانًّ
والشرٌفّالمرتضىّفًّالموضحّعنّجهةّإعجازّالقرآنّالكرٌمّ ّّ .
(ّ)5التفكٌرّالبلغًّ،حماديّصمودّ .41-39،
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األلفاظ مواضع أخر ،ولها حٌنبذ دالالت أخر فمن لم ٌعرفها جهل تؤوٌل الكتاب والسنة
()1
والشاهد والمثل " ّ ّ.
وفً الوقت نفسه برزت نظرٌة النظم بوصفها الرإٌة التً تنصب على خصابص النص
القرآنً لؽة و تراكٌب( ،)2فما هو السبٌل الستكناه خصابص النص القرآنً الذي ٌمتاز
بتفرده واشتؽاالته الخاصة التً تقتضً أن تفرز له وسابل تتناسب وهٌمنته الكالمٌة؟ ،إذ
من المعلوم أن األجناس األدبٌة وؼٌر األدبٌة تحتفظ لنفسها بحق إقرار وجود حدود أسلوبٌة
فاصلة بٌن جنس وآخر ،المقتضً للتباٌن واختالؾ القراءة والتحلٌل ،وتؤسٌس المفهومات
واإلجراءات داخل تلك الحدود( )3من خالل استقراء القراءات البالؼٌة الخاصة بإعجاز
القرآن الكرٌم فإننا سنالحظ هٌمنة نسق أدبً خاص فً توجٌه الحدود الداللٌة للقرآن الكرٌم
أآل وهو الشعر العربً ،حٌث ؼدا اإلطار الذي انبثقت عنه معظم األصول البالؼٌة( ،)4فعلى
الرؼم من كون نظرٌة النظم قرآنٌة النشؤة والمولد ،إال إننا نجد تطبٌقها وإجراءاتها ضمن
النسق الشعري ،والسبب الواضح فً ذلك ٌوضحه الجرجانً نفسه جاعال من الشعر مظهرا
من مظاهر العقٌدة! ،فٌرى أنه محال أن ٌعرؾ كونه معجزا إال من عرؾ الشعر الذي هو
دٌوان العرب ،وٌرى أن الصاد عن الشعر صا ٌّد عن أن تعرؾ حجة هللا تعالى ،وأن من
ٌصرؾ الناس عن النظر فً الشعر ،كمن ٌصرفهم عن النظر فً كتاب هللا  ....وأن الحجة
قامت بالقرآن من جهة كونه بالؽا فً البراعة مبلؽا تعجز عنه قوى البشر ،وال ٌمكن أن
نعرؾ هذا إال إذا عرفنا الشعر ومٌزناه وأحكمنا فهمه ونقده وعٌاره وعرفنا األمر الذي به
ٌفضل بعضه بعضا ،واألمر الذي به ٌفضل القرآن كل شعر وكل كالم ،وبهذا ٌكون صرؾ
الناس عن الشعر صرفا لهم عن معرفة وجه الحجة التً قامت بالقرآن.)5( !!.
من هنا تؤسست جملة من النظرٌات النقدٌة والبالؼٌة كان الشعر جنسها األسمى ومالكها
األقوى ،وعلٌه دارت مإلفات القدماء فكانت :دالبل فً إعجاز الشعر وأسرار بالؼته وكانت
"الصناعتٌن" ،والشعر محورها وكان نقد الشعر وبٌان أؼراضه وتفصٌل القول فٌها ،وجاء
العٌار فكان معٌارا له ،وألقى المنهاج بجرانه على ساحة األدب فكان منهاجا للبلؽاء وسراجا
لألدباء فً الشعر ،وكانت الفحولة لرجال الشعر وتؤسس عمود الشعر علٌه ،ومن بٌن ذلك
كانت كتب اإلعجاز تتكا على الشعر لبٌان حجتها ،وهلم جرا تلق أجرا ،ولدى إجرابنا
إحصاء الستشهادات دالبل اإلعجاز وتطبٌقاته ،وجدنا أنه استشهد بما ٌقرب من خمسمابة
بٌت شعري ،موزعة شعراإه على مختلؾ العصور األدبٌة ،أما آٌات القرآن الكرٌم فكانت
حصٌلتها من استشهاداته مابة وخمسٌن آٌة ،وكثٌر منها جاء لؽٌر االستشهاد واالستدالل
فضال عن التحلٌل! ،هذا األفق المنهجً حمل الكثٌر من الباحثٌن المحدثٌن إلى القول إن
(ّ)1ظّ:الحٌوانّّ،ّ153/1وٌنظرّ:التفكٌرّالبلغًّّ .41
(ّ)2ظّ:التفكٌرّالبلغًّّ .37
(ّ)3ظّ:البلغةّواألصولّ .13ّ:
(ّ)4م.نّّ .17ّ:
(ّ)5ظّ:دالئلّاإلعجازّ،11-9:وّظّ:دراساتّفًّالبلغةّوالشعرّّ،دّ.محمدّمحمدّأبوّموسىّّّّّّّّّّ.17ّ:
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معظم األصول الجمالٌة تصدر عن جنس الشعر ،وكانت الؽاٌة القصوى هً إنشاء بالؼة
للشعر حصرا( ،)1فلم تكن الؽاٌة البحث فً خصابص القرآن الكرٌم ومكنوناته الجمالٌة
ومكوناته األسلوبٌة التً تكون أكثر مساسا فً استكناه أفقه اإلعجازي ،وٌعود ذلك إلى
"مكانة الشعر فً نفوس المتلقٌن وتجذر معاٌٌره الجمالٌة فً ذهنٌتهم وتشبعهم بؤسالٌبه"(. )2
ومن خالل هذه الصفة الشعرٌة الممتدة فً التراث البالؼً والعربً ٌمكننا أن نخلص إلى
جملة من المالحظات والنتابج التً تفرز بوصفها نتٌجة طبٌعٌة لتلك الهٌمنة النسقٌة المفردة،
ونجرٌها ضمن النقاط الجوهرٌة اآلتٌة:
 -1لقد أدت هٌمنة النسق الشعري على التحلٌل النقدي والبالؼً إلى إفراز ممكنات ووسابل
النص الشعري وجعلها قواعد قارة تحكم باقً األجناس األدبٌة ،ما أدى إلى أن تختزل
البالؼة جمالٌات الشعر صابؽة له مكونات جمالٌة تحدد هوٌته بوصفه جنسا أدبٌا خاصا
دون األجناس األخرى(.)3
 -2وبسبب من ذلك ،ؼٌاب األجناس األدبٌة األخرى كالخطابة التً احتلت مكانة عالٌة فً
المجتمع اإلسالمً نظرا للتشرٌعات الخاصة بها ما جعلها فنا عاما ٌتواصل مع المتلقً
تواصال كلٌا ،وخصوصا نماذجها العالٌة المتمثلة بخطابات األبمة (علٌهم السالم) فً نهج البالؼة
وؼٌره ،فإن تلك النماذج من أعلى النماذج النثرٌة التً ٌمكن أن تفرز مكونات أسلوبٌة
متمٌزة فً الشاعرٌة والسٌرورة كما سنذكره الحقا ،ومثل الخطابة المثل القرآنً فقد مثل
المثل القرآنً جنسا أدبٌا مهما وفرٌدا من نوعه ومتقدما زمنٌا لو توجهت الرإى النقدٌة إلى
بٌان مزاٌاه الفرٌدة وأسلوبٌته ضمن الخطاب القرآنً .ومثلهما فً ذلك جنس القصة التً
احتلت مساحة كبٌرة من النظم القرآنً وتعد من أهم مظاهره اإلعجازٌة والتربوٌة ،فتذهب
إلفت كمال الروبً إلى أن النقاد" لم ٌعرضوا لمفهوم واضح ومتكامل للقص بوصفه جنسا
أدبٌا له وجوده المستقل بٌن األجناس النثرٌة األخرى فلم ٌدرجوا القصص ضمن تصنٌفاتهم
ألشكال النثر المختلفة"( )4علما أن جنس القص انتشر فً الفكر اإلسالمً فً وقت مبكر،
ولكن لٌس القصص القرآنً ،بل القصص الذي ٌنسج من الخٌال والوهم اإلنسانً لؽرض
اإلثارة ،حٌث ،تعتبر ظاهرة القص من الظواهر اللصٌقة بالصبؽة اإلنسانٌة ،فاإلنسان مٌال
بطبعه إلى اإلنشداد واالنجذاب نحو هذا النمط من الحوار ،فالقصة قدٌمة قدم المجتمع
اإلنسانً ألنها طبٌعة فً الحٌاة تسد حاجة فً نفس الراوي ونفوس السامعٌن؛ وذلك بحكم
الظروؾ المتحدة والواحدة التً تخالج الجمٌع وتعرضهم جمٌعا للظواهر الكونٌة المختلفة
واألوهام والخٌاالت مما ٌشكل رإى واحدة أو متقاربة( )5حتما.
(ّ)1ظّ:البلغةّواألصولّ.14ّ:
(ّ)2م.نّّ 25:
(ّ)3م.نّ)4(ّّّّّ.14ّ:م.نّ .
(ّ)5ظّ:مقدمةّفًّالنقدّاألدبًّدّ.علًّجوادّالطاهر.ّ211ّ:
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فضال عن األبعاد النفسٌة والسٌكولوجٌة من فرح أو حزن أو شدة أو رخاء ،فالقصة
أصلها فً جمٌع األمم منبثق من الحكاٌة بوصفها نمطا من أنماط ذكر الحوادث والتؽٌرات،
وقد ٌنبري شخص له قدرة أكبر على ترتٌب األحداث وعرضها والزٌادة فٌها أو نقصها،
ومن ثم ٌحتل مرتبة فً مجتمعه ،فٌلتفون حوله وٌستمعون قوله.
ومما الشك فٌه إنطواء العرب على هذا النمط من القصة وهذا البعد من أبعادها بحكم
الطبٌعة البشرٌة ،ففن القصص" من الفنون العرٌقة فً األدب العربً ،فقد ظهرت منذ
العصر الجاهلً ألوان عدٌدة من هذا الفن مثل :قصص السحر ،والقصص التؤرٌخٌة،
وقصص األٌام ،وقصص الحب ،وقصص الجن ،ومروٌات عنترة بن شداد ،وحكاٌات
مجنون لٌلى ،وألؾ لٌلة ولٌلة بثوبها العربً ،وتؽرٌبة بنً هالل.)1("...
وقد طرح القرآن الكرٌم فً بٌانه القدسً مفهوم القص والقصص ملمحا بذلك إلى إحاطة
العرب  -الذي جاء القرآن الكرٌم بلسانهم – بذلك النمط من القول وتلك الطرٌقة التً تنجذب
إلٌها النفوس وتمٌل إلى قبول ما ٌصرح من خاللها ،كقوله تعالى﴿:نحن نقص علٌك أحسن
القصص بما أوحٌنا إلٌك هـذا القرآن﴾ ٌوسؾ  ،3وقوله تعالى﴿:ذلك مثل القوم الذٌن كذبوا بآٌاتنا
فاقصص القصص لعلهم ٌتفكرون﴾األعراؾ ،176وقوله﴿:فلما جاءه وقص علٌه القصص قال ال
تخؾ نجوت من القوم الظالمٌن﴾ القصص ،25حٌث استبدل القرآن الكرٌم تلك النماذج النثرٌة
بنموذج قصصً متمٌز فً سبكه ودالالته الحقٌقٌة التً تسمو بالفكر اإلنسانً ،حتى استؤذن
تمٌم الداري()2عمر بن الخطاب أن ٌقص فؤذن له ،حٌث كان رابدا فً هذا المجال ،وكان
القصص ٌقص ٌوم الجمعة ،وٌلقى فً بداٌة األمر فً المساجد ،فقام عمر بالفصل بٌن
المسجد ومكان القصص ،فؤمر ببناء رحبة فً ناحٌة المسجد تسمى البطحاء وجعلها
للقصص والشعر ،فكان المسلمون ٌجتمعون لٌال لٌستمعوا إلى القصص ،حتى تصور
بعضهم أن فٌه ثوابا وأجرا فقال:
(ّ)1مقدمةّفًّالنقدّاألبًّ .237-235ّ:
(ّ)2تمٌم ّالداريّ:مسٌحً ّمن ّبلد ّالشام ّوفد ّهو ّوجماعته ّإلى ّالنبً ّصلىّهللاّعلٌهّوآله ّفً ّالسنة ّالعاشرة ّللهجرةّ
النبوٌة ّالمشرفة ّوكان ّتمٌم ّتاجر ّخمور ّوأراد ّأن ٌّهدي ّإلى ّالنبً ّصلىّهللاّعلٌهّوآله ّأدنانّا اّمن ّالخمر ّفرفضها ّالنبًّ
ألنهاّحرامّفقالّلهّتمٌمّّ:خذهاّوأنتفعّبثمنهاّفقالّلهّصلىّهللاّعلٌهّوآلهّ:إنّثمنهاّحرامّأٌضّا اّّ.وقدّكانّمجٌدّااّللقصّ
وكان ّعمر ّبن ّالخطاب ّمعجبّا اّبثقافة ّأهل ّالكتاب ّفطلب ّتمٌم ّمنه ّأن ٌّجٌزه ّبأن ٌّقص ّللمسلمٌن ّقصص ّأهل ّالكتاب ّفًّ
مسجد ّالنبً ّ...صلى ّهللا ّعلٌه ّوآلهّ ،فأجابه ّعمر ّأن ّالنبً ّصلى ّهللا ّعلٌه ّوآله ّنهى ّعن ّالقص ّوقالّ :إنً ّأخاف ّأنّ
ٌجعلكّهللاّتحتّأقدامهمّ،حتىّإذاّكانّآخرّوالٌتهّأذنّلهّأنٌّقصٌّومّالجمعةّّقبلّأنٌّخرجّعمرّولماّأستخلفّعثمانّ
استزاده ّتمٌم ّفزاده ّمقامّا اّآخرّ.وقد ّروى ّأحمد ّبن ّحنبل ّفً ّمسنده ّأنه ّ"ّلم ٌّكن ٌّقص ّعلى ّعهد ّرسول ّهللا ّصلى ّهللاّ
علٌه ّوآلهّوال ّأبً ّبكر ّوكان ّأول ّمن ّقص ّتمٌمّا اّالداري ّاستأذن ّعمر ّبن ّالخطاب ّأن ٌّقص ّعلى ّالناس ّقائمّا ا ّفأذن ّلهّ
عمرٌّ.نظرّ:مسند ّأحمد ّبن ّحنبلّ ،449/3ّ:مجمع ّالزوائد ّللهٌثمً ّّ 191/1بإسناده ّإلى ّأحمد ّبن ّحنبل ّوالطبريّ،وّ
ٌنظرّتفاصٌلّأخرىّ:المصنفّللصنعانًّ،219/3:وكنزّالعمالّ،212/11:واإلصابةّ،ّ 45-44/1ّ:وصحٌحّبخاريّ:
37/1وّّ131/5بابّمرضّالنبًّصلىّهللاّعلٌهّوآلهّ .
ّ
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أروح إلى القصاص كل عشٌة

وأرجو ثواب هللا فً عدد الخطا (!! )1

على أن الثابت فً الشرٌعة ثوابه هو الخطا إلى صالة الجمعة والجماعة ولم ٌرد قصد
القصاص لإلستماع منهم شًء من ذلك؛ ولعل لوقوعها فً المسجد وتصور قصده أثرا فً
انطباع هذا الوهم لدى ذلك الشاعر.
ولقد اتخذ اإلمام علً (علٌه ّالسلم) موقفا سلبٌا مما اختطه المسلمون ألنفسهم فً تلك
الظاهرة ،من خالل عكوفهم علٌها وتضٌٌعهم لألهم من معالم دٌنهم ،حٌث تطالعنا نصوص
فً نهج البالؼة وؼٌره فً ذم هذه المجالس حٌنا والتنبٌه إلى ما هو أهم منها حٌنا آخر.
من ذلك قوله (علٌه ّالسلم) ّمن خطبة قبل أٌام من استشهاده موبخا أهل الكوفة لتوانٌهم
عنه " :ترجعون إلى مجالسكم ،وتتخادعون عن مواعظكم ،تتربعون حلقا شتى تضربون
األمثال ،وتناشدون األشعار وتجسسون األخبار ،حتى إذا تفرقتم تسؤلون عن األسعار جهلة
من ؼٌر علم ،وؼفلة من ؼٌر ورع ،وتثبطا من ؼٌر خوؾ ،وقد نسٌتم الحرب واالستعداد
لها فؤصبحت قلوبكم فارؼة من ذكرها ،شؽلتموها بؤضالٌل أعالٌل وأقوال أباطٌل.)2(" ...
وخالص القول إن القصة والخطابة والمثل نمت نموا استثنابٌا فً اإلسالم ولكن الجهود
النقدٌة و البالؼٌة لم تتوجه إلٌها.
 -3وبسبب من ذلك أٌضا ،فقد انطوت البالؼة فً كنهها على تصور جمالً شعري منطلق
من إمكانات الشعر النظمٌة ،فؤصبح ؼٌر قادر على احتواء أسالٌب النثر وأجناسه ،فً
الوقت الذي ٌلحظ فٌه إمكانٌة النثر على أن ٌنفتح على أجناس سردٌة مختلفة كالوصؾ
القصصً والتضمٌن الواسع والشعر وؼٌرها ،وٌتبٌن ذلك خصوصا فً النماذج النثرٌة
المتمٌ زة التً تتجاوز المقام لتتماشى مع الزمن وتخاطب اإلنسانٌة جمعاء( .)3هذا االنفتاح
سٌولد بدوره نصا متمكنا لؽوٌا ،ولنقل نصا قوٌا ،من خالل ما سٌتحقق من تفاعل وتجاذب
بٌن دالالت النصوص المتداخلة وصٌاؼاتها اقترابا من نص كلً أفرزه التالحم ،وهذه
اإلمكانٌة ؼٌر متحققة فً الشعر إال بحدود ضٌقة مقتصرة على التضمٌن واالقتباس
الجزبً ،وهذا االنفتاح سٌولد بدوره إمكانات إجرابٌة أعمق مما تنطوي علٌها إمكانات
الشعر ،ونحن ال ننفً انفتاح الشعر على بعض اإلمكانات السردٌة كالحوار مثال ،حٌث
(ّ)1ظّ:الظواهرّالمسرحٌةّعندّالعربّ،علًّعقلةّعرسانّ،56:لمّأعثرّعلىّقائلّهذاّالبٌتّ ّ.
(ّ )2نهج ّالبلغة ّخطبة ّّ ،ّ 97و ّإتمام ّنهج ّالبلغة ّخّ 61صّ ،413واإلرشاد ّللشٌخ ّالمفٌدّ .ّ 271ّ/1:وتجدر ّاإلشارةّ
إلى ّأن ّاإلمام ّعلً ّعلٌه ّالسلم ّأخرج ّالقصاصٌن ّمن ّمسجد ّّالبصرة ّإال ّمن ّكان ٌّتكلم ّبالتذكٌر ّبالموت ّوالتنبٌه ّعلىّ
عٌوبّالنفسّوخواطرّالشٌطانٌّ،نظرّ:المناويّفٌضّالقدٌرّّ،114/1ولكنّغدتّحلقاتّالقصاصّبعدّذلكّأكثرّحلقاتّ
المسجد ّحتى ّأنّ ّابن ّعون ٌّذكر"ّأدركت ّمسجد ّالبصرة ّما ّفٌه ّحلقة ّتنسب ّإلى ّالفقه ّإال ّحلقة ّمسلم ّبن ّسٌار ّوسائرّ
المسجدّقصاص"ّّابنّسعدّ،الطبقاتّالكبرىّّ،9-5/7وٌنظرّ:دراساتّورؤىّفًّتأرٌخّالبصرةّ،دّ.جوادّالنصرّهللاّ.65:
( )3للتفصٌلّ ،تنظر ّرسالة ّالباحث ّفً ّالماجستٌر ّالموسومة ّ"بنٌة ّالخطبة ّفً ّنهج ّالبلغة ّّ ،دراسة ّفً ّضوء ّنظرٌةّ
أرسطوّفًّالخطابة"ّ،جامعةّالبصرةّ2111مّ152:وماّبعدها..
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ٌجري الشاعر صٌاؼته الشعرٌة على سبٌل حكاٌة القول ،كما فعل الصاحب ابن عباد فً
رابعته المدحٌة:
قالت :فمن صاحب الدٌن الحنٌؾ أجب فقلت :أحمد خٌر السادة الرســــــــل
قالت :فمن بعده تصفً الوالء لــــــــه قلت :الوصً الذي أربى على زحل
قالت فمن بات من فوق الفراش فدى

فقلــت أثبت خلق هللا فً الوهـــــــل

قالت فمن ذا الذي آخـــــــاه عن مقة

فقلت من حاز رد الشمس فً الطفل

قالت فمن زوج الزهراء فاطمــــــــة فقلت أفضـــل من حــــــاؾ ومنتعل
قالت فمن والد السبطٌن إذ فرعــــــا

()1

فقلت سابق أهل الســــــبق فً مهل

فهذا االنفتاح تراتبًٌّ جار على نسق واحد على امتداد القصٌدة ،ووظٌفته األساسٌة هً
تحمٌل الداللة التؤرٌخٌة التً ٌبتؽً الشاعر بثها متمثلة بفضابل اإلمام علً (علٌه السالم).
 .4بروز النظرة التجزٌبٌة فً تناول الفعل القولً ،ابتداء بالمفردة ثم التركٌب الكلمً ،وهو
أصؽر وحدة تركٌبٌة داللٌة ٌتؤلؾ منها الكالم( ،)2انتهاء بالفقرة دون التجاوز إلى الوحدة
الكبرى للفعل القولً المتمثل بالنص ،المتوفر على بعد داللً وبٌانً واحد ممتد على طول
النص ،وسنؤتً على تفصٌل ذلك فً محله.

(

إن هذه النظرة التجزٌبٌة أسست لوحدة البٌت أو( استقالل البٌت) ،وأقصت النظرة الكلٌة
للنص ،مما جعلت أحد الباحثٌن ألن ٌعتبرها إحدى معوقات النظم( ،)3بلحاظ أن النظم ٌستلزم
الضم المتراكم المتكثر الذي تتحقق به العالقات بٌن التراكٌب والجمل والفقرات ،وبمقدار
انسجامها وتآلفها مع بعضها البعض تتحقق جودة النظم ،وهذا الكالم مستقٌم وسلٌم ،ولكن
ٌنبؽً أن ٌالحظ أن النظم ٌتحقق على عدة مستوٌات ،فمن الممكن أن ٌتحقق فً الجملة
والسطر ،والفقرة ومجموعة الفقرات ،وإلى النص ،فٌكون لكل نمط من التركٌب نظما
خاصا به وعالبق متمٌزة ،فالنظم فً البٌت الشعري متحقق ،ولكنه سٌختلؾ عنه فً البٌتٌن
وكذلك فً األبٌات ،ونظم الخطبة ٌختلؾ عن نظم القصٌدة وهكذا ،حتى إذا وصلنا إلى نظم
القرآن فإذا به" المحطة اللؽوٌة التً أحدثت صدمة فً بنٌة ونظام اللؽة العربٌة"()4؛ "وذلك
(ّ)1دٌوانّالصاحبّبنّعباد.43-42ّ:
(ّ)2ظّ:شرحّابنّعقٌلّ،ّ15/1ّّ:وّظّ:النحوّالوافًّّ،عباسّحسنّ .19-11/1ّ:
(ّ)3ظّ:أصولّالنظرٌةّالبلغٌةّ،محمدّحسنّعبدّهللاّّ .53ّ:
(ّ)4النصّّالدٌنًّفًّاإلسلمّمنّالتفسٌرّإلىّالتلقًّ،دّ.وجٌهّقانصوهّ .ّ211ّ:
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أن نظم القرآن على تصرؾ وجوهه ،وتباٌن مذاهبه  -خارج عن المعهود من نظام جمٌع
كالمهم ،ومباٌن للمؤلوؾ من ترتٌب خطابهم ،وله أسلوب ٌختص به وٌتمٌز فً تصرفه عن
أسالٌب الكالم المعتاد؛ وذلك أن الطرق التً ٌتقٌد بها الكالم البدٌع المنظوم ،تنقسم إلى
أعارٌض الشعر ،على اختالؾ أنواعه ،ثم إلى أنواع الكالم الموزون ؼٌر المقفى ،ثم إلى
أصناؾ الكالم المعدل المسجع ،ثم إلى معدل موزون ؼٌر مسجع ،ثم إلى ما ٌرسل إرساال،
فتطلب فٌه اإلصابة واإلفادة ،وإفهام المعانً المعترضة على وجه بدٌع ،وترتٌب لطٌؾ،
وإن لم ٌكن معتدال فً وزنه ،وذلك شبٌه بجملة الكالم الذي ال ٌتعمل فٌه ،وال ٌتصنع له.
وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ،ومباٌن لهذه الطرق .وٌبقى علٌنا أن نبٌن أنه
لٌس من باب السجع ،وال فٌه شًء منه ،وكذلك لٌس من قبٌل الشعر ،ألن من الناس من
زعم أنه كالم مسجع ،ومنهم من ٌدعً فٌه شعرا كثٌرا ،...،فهذا إذا تؤمله المتؤمل تبٌن -
بخروجه عن أصناؾ كالمهم ،وأسالٌب خطابهم -أنه خارج عن العادة ،وأنه معجز ،وهذه
خصوصٌة ترجع إلى جملة القرآن ،وتمٌز حاصل فً جمٌعه"(. )1
وعلى الرؼم من محاولة بعض الباحثٌن( )2الدفاع عن وحدة القصٌدة ،ومحاولة تقصً
المالحظات التً كان القدماء ٌوردونها للتدلٌل على تالحم األجزاء ،وانتظام النص ضمن
سٌاق موحد ،من قبٌل قول ":عمر بن لجؤ لبعض الشعراء :أنا أشعر منك ،قال وبم ذلك؟
فقال :ألنً أقول البٌت وأخاه ،وأنت تقول البٌت وابن عمه" ( ،)3وقد نقلت مثل هذه الحادثة
عن الفرزدق وجرٌر ،والراعً النمري وعمه ،باختالؾ ال ٌضر بالمضمون شٌبا( ،)4ومن
قبٌل ما تطالعنا من مصطلحات ،حسن االبتداء والتخلص واالستطراد والخروج ووحدة
النسج والمطالع والمبادئ والفواتح ...ونحو ،كون البٌت لٌس له قران ،أو متصل بؽٌر لفقه،
و"ٌنبؽً للشاعر أن ٌتفقد مصراع كل بٌت حتى ٌشاكل ما قبله"( ،)5وأنه "أدخل فً استواء
النسج"( )6و"ٌنبؽً للشاعر أن ٌتؤمل تؤلٌؾ شعره وتنسٌق أبٌاته ،وٌقؾ على حسن
تجاورها ،أو قبحه فٌالبم بٌنها لتنتظم له معانٌها ،وٌتصل كالمه فٌها "( ،)7إلى آخر الكالم،
مالحظ نقدٌة ٌتوسل بها بعض الباحثٌن فً إثبات وحدة القصٌدة ،ومع التسلٌم بذلكٌ ،الحظ
أن تلك األحكام -فً األؼلب -تقتصر على البٌت أو البٌتٌن  -وإن استشهد بها أصحابها على
العموم ،-إذ التحلٌل ٌقتصر على تلك المنظومة الضٌقة ،على حٌن ٌؤتً الحكم عاما فٌتصور

( )1إعجازّالقرآنّّ،الباقلنًّّ .35ّ:
( )2ظّ:منّآفاقّالفكرّالبلغًّدّ.عبدّالحكٌمّراضًّ145:وماّبعدها.
( )3البٌانّوالتبٌٌن.112/1ّ:
( )4ظ:الموشّحّّ،217:وّظّ:الشعرّوالشعراء.91/1:
(ّ )5الموشّحّّ.ّ61ّ:
( )6الصناعتٌنّ.156-147ّّ:
(ّ )7عٌارّالشعرّ،ابنّطباطباّالعلوي.ّ129ّ:
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القارئ أن الفعل اإلجرابً شمل المنظومة النصٌة كلها ،هذا أوال ،وثانٌا ،لم ٌعمل النقاد
والبالؼٌون وسابلهم اإلجرابٌة لتحلٌل الخطاب بما ٌشعر بؤفقه النصً ،وعلٌه فقد ٌصح
القول إن" :البالؼة العربٌة لم تكن فً كل لحظاتها واتجاهاتها بالؼة تقوم على مبدأ مراعاة
السٌاق...،واقتصرت فً مقاربتها للنص على العالقة بٌن الدالبل وانشؽلت بتركٌب النص
وبنٌته دون عالقاته السٌاقٌة "سٌاق المرجع وسٌاق المتلقً"( ، )1فالبالؼة لم تإسس منهجا
لفهم النص وتقٌٌمه وتفسٌره وكشؾ داللته ،والسبب هو اعتمادها على مقوالت الشعر فً
تؤسٌس ممكناتها الجمالٌة والفنٌة ،دون اإلمكانات القولٌة والكالمٌة األخرى ،ولو اعتمدت
على القرآن والنسق البٌانً الخاص به لتكشفت عن آفاق معرفٌة ال حدود لها ،إذ من مظاهر
إعجاز القرآن الكرٌم اشتماله على المعنى المتراكب المتراتب طولٌا فً اللفظ الواحد وهو
المعبر عنه بالبطون ،وقد تقدمت اإلشارة إلٌه ،علما أن داللة السٌاق لم تكن ؼاببة عن أفق
البالؼة األخرى التً أشرنا إلٌها ،ونشٌر ههنا إلى نموذج بسٌط ٌوضح كٌفٌة كشؾ الداللة
انطالقا من ممكنات النص وطاقاته البٌانٌة.." :عن زرارة قال :قلت ألبً جعفر(علٌه السالم) :أآل
تخبرنً من أٌن علمت وقلت :إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلٌن؟ فضحك ثم قالٌ :ا
زرارة قال :رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله) ونزل به الكتاب من هللا؛ ألن هللا عز وجل ٌقول" :
فاؼسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ٌنبؽً أن ٌؽسل ثم قال " :وأٌدٌكم إلى المرافق " ثم
فصل بٌن الكالم ،فقال " :وامسحوا برإوسكم " فعرفنا حٌن قال " :برإوسكم " أن المسح
ببعض الرأس لمكان الباء ،ثم وصل الرجلٌن بالرأس كما وصل الٌدٌن بالوجه :فقال" :
وأرجلكم إلى الكعبٌن " فعرفنا حٌن وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك
رسول هللا ( صلى هللا علٌه وآله ) للناس فضٌعوه ثم قال " :فلم تجدوا ماء فتٌمموا صعٌدا طٌبا
فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه " فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الؽسل
مسحا؛ ألنه قال " :بوجوهكم " ثم وصل بها " وأٌدٌكم " ثم قال " :منه " أي من ذلك التٌمم؛
ألنه علم أن ذلك أجمع لم ٌجر على الوجه ألنه ٌعلق من ذلك الصعٌد ببعض الكؾ وال ٌعلق
ببعضها ،ثم قال " :ما ٌرٌد هللا لٌجعل علٌكم (فً الدٌن) من حرج " والحرج الضٌق"(.)2
والنص بٌن ال ٌحتاج إلى بٌان.
 -5اشتمال البالؼة على الخطؤ فً بعض المفاهٌم والمبادئ العامة( )3التً تؤسست على
مفهومات الصورة الشعرٌة وأركانها ،من ذلك إطالق مصطلح التشبٌه البلٌػ على الذي
حذؾ منه وجه الشبه وأداة التشبٌه( ،)4فظاهر المصطلح هو الداللة على بلوغ التشبٌه حدا
داللٌا موفٌا بتمام المراد ،وأن التشبٌه الذي ٌشتمل علٌهما -أي أداة التشبٌه ووجه الشبه –
ٌكون أدنى مستوى فً الداللة على المراد ،وهذا المعنى سٌضرب بالؼة التشبٌه القابم على
(ّ)1البلغةّواألصولّ.7ّ:
(ّ)2الكافًّّ .31/3ّ:
(ّ)3ظّ:البلغةّالحدٌثةّ،دّ.محمودّالبستانًّ .12:
(ّ)4ظّ:االٌضاحّ،221:والبلغةّاالصطلحٌةّ،41-47ّ:والبلغةّوالتطبٌق.214-213:
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األداة ووجه الشبه ،وأكثر استعماالت القرآن قابمة على التشبٌه باألداة فهل فً بالؼتها
مؽمز؟ ،إن هذه المعٌارٌة مستقاة من أمثلة شعرٌة أو أمثلة جزبٌة بسٌطة كقولهم " :زٌد
أسد" ،هذه الشواهد ولدت هذا النمط من المعٌارٌة العقٌمة ،كما أن هذه المعٌارٌة تناقضت
(جزء آٌةّ
مع القول ببالؼة التشبٌه المنتزع وجه شبهه من متعدد(" )1فؤي الفرٌقٌن أحق باألمن"
ّ 11من ّسورة ّاألنعام) ،ولو كانت المعٌارٌة أعم من هذه الجزبٌات كؤن ٌنظر إلى الصورة أو
السٌاق الذي وردت به أو تضافر عناصر البناء وفً النصوص العمٌقة العالٌة لكان أقوم.
ومثال آخر من السجع ،حٌث عد البالؼٌون السجع أنواعا ثالثة:
 .1ما تساوت قرابنه ،وهو أحسنها ،والقرٌنة "هً القطعة من الكالم جملة أو فقرة تؤتً
مزاوجة ألخرى ومقارنة لها"( ،)2مثاله ،قوله تعالى ":فً سدر مخضود وطلح
منضود وظل ممدود" سورة الواقعة .)3(33-22
 .2ثم ما طالت قرٌنته الثانٌة :مثاله قوله تعالى" :والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما
ؼوى" سورة النجم اآلٌة1و.2
سورة الحاقة
 .3ثم ما طالت قرٌنته الثالثة :مثاله قوله تعالى" :خذوه فؽلوه ثم الجحٌم صلوه"
اآلٌة  ، 33وقد اجتمعا فً قوله تعالى ":والعصر إن اإلنسان لفً خسر إال الذٌن آمنوا
سورة العصر ()4
.
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"
والمالحظ أن األمثلة جمٌعها قرآنٌة ،والسإال :كٌؾ حصل التفاضل بٌن هذه األنواع الثالثة
بـ"أحسن التفضٌل" ،مع أن البٌان هو بٌان القرآن المعجز؟ وكٌؾ نفسر هذا التفاوت فً
االستعمال القرآنً حسب هذه المعٌارٌة؟ ،وٌمكن القول باطمبنان أن معٌارٌة األفضل
واألحسن التراتبٌة فً أي حقل من حقول البالؼة ال تنطبق أمثلتها على القرآن الكرٌم،؛ ألنه
ال تفاوت فً نظمه ،انطالقا من مصداقٌة التحدي التً أصحر بها القرآن التً أدناها سورة
واحدة ،ولو من مثل سورة الكوثر التً ال ٌتجاوز فضاإها اللؽوي السطر.
 -6استنزاؾ الجهد البالؼً من خالل تناول القضاٌا البالؼٌة بمالحظ جزبٌة ،والنظر إلٌها
من جهة واحدة ،كما هو الحال فً قضٌة اللفظ والمعنى فً تراثنا البالؼً ،حٌث تشاطر
التراث البالؼً النظر إلى اللفظ والمعنى تشاطرا متضادا ،فكان لهذا فرٌق ولذاك فرٌق،
وسببه هو جعل الشعر نسقا جمالٌا معٌارٌا ،والمعلوم تفاوت الشعراء فً صٌاؼة قصابدهم
قوة وضعفا ،فتفاوتت المعاٌٌر نتٌجة لضعؾ القاعدة التً وجهتها ،فكانت جبهة الجاحظ
وقدامة وأبً هالل العسكري وابن رشٌق القٌروانً وؼٌرهم ،وتقابلها جبهة اآلمدي
(ّ)1ظّ:االٌضاحّ ّ.221:
()2البلغةّاالصطلحٌةّ .311ّ:
(ّ)3ظ:اإلٌضاحّ ّ.332:
(ّ)4ظ:البلغةّاالصطلحٌةّّ .319-311
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والجرجانً وابن األثٌر وٌحٌى بن حمزة العلوي ،...فك ٌّل أسس معاٌٌره الجمالٌة انطالقا من
رإٌته الذهنٌة المتصورة للعالقة بٌن اللفظ والمعنى التً تمتاز بؤحادٌة القطب ،فكانت
النتابج جزبٌة مقتصرة على وصؾ األلفاظ وصحة المعانً .علما أن هناك اتجاها ثالثا
وسطٌا لم ٌحظ بالعناٌة الالزمة وهو اتجاه النظرة الكلٌة العامة التً توحد العالقة بٌن اللفظ
والمعنى وتجعلهما متالزمٌن ال ٌنفكان ،وهذا التالزم سٌعكس بدوره معٌارٌة جدٌدة فً
التعامل مع النص األدبً ،وٌمكننا أن نجمل العالقة بٌن اللفظ والمعنى من خالل هذا
التقرٌب(:)1
إن عالقة اللفظ بالمعنى ٌمكن أن تتصور على نحوٌن ،األول :عالقة السببٌة ،وتعنً أن
تصور اللفظ سبب لتصور المعنى فً الذهن ،فهناك وجودان أحدهما صورة اللفظ واآلخر
صورة المعنى ؼٌر أن األول سبب للثانً ،فكما ٌتحقق فً الخارج وجودان وجود اللفظ بما
هو هٌبة مسموعة ووجود لزٌد مثال بما هو جوهر إنسانًٌّ  ،فكذلك فً الذهن وجودان إال إن
أحدهما سبب لتصور اآلخر ،الثانً :عالقة االندكاك واالندماج( )2وتعنً اندماج صورة
المعنى فً صورة اللفظ فال اثنٌنٌة بٌنهما ،أي حصول الفناء بٌن اللفظ والمعنى ،إلى درجة
أن اللفظ صار ما به ٌنظر والمعنى ما فٌه ٌنظر ،فإذا ذكر اللفظ ٌنتقل الذهن للمعنى عبر
اللفظ مع عدم التفاته اطالقا إلى اللفظ وخصوصٌاته الصوتٌة والبنابٌة واإلعرابٌة ،فلوال
اندكاك صورة المعنى فً صورة اللفظ بحٌث ترى صورة واحدة لما كان اللفظ مؽفوال عنه
حٌن االنتقال للمعنى ،إذ السبب ال ٌؽفل عنه حٌن االنتقال للمسبب ،وهذا دلٌل االندكاك ال
السببٌة .وكشاهد على ذلك ما ذكره علماء النفس من أن طرٌقة التفكٌر ترتبط ارتباطا وثٌقا
باللؽة المستخدمة عند التفكٌر ،فإن اللؽات العالمٌة ال تختلؾ اختالفا لفظٌا فقط بل إن كل
لؽة تتضمن بٌن ثناٌاها طرٌقة معٌنة للتفكٌر والتحلٌل ،فكثٌر من اللؽات تختلؾ عن اللؽة
العربٌة فً تقدٌم المسند على المسند إلٌه بعكس اللؽة العربٌة ،وهذا له تؤثٌر كبٌر فً طرٌقة
التفكٌر والتحلٌل الذهنً .كما أن اللؽة الفارسٌة والٌونانٌة تستلزم تصور القضاٌا الحملٌة
على أنها من باب ثبوت شًء لشًء ،لذلك ٌذكر فٌها الرابط بٌن الموضوع والمحمول وهو
(است أو استٌن) ،بٌنما اللؽة العربٌة تصور للذهن أن القضٌة الحملٌة من باب االندماج بٌن
الموضوع والمحمول نحو زٌد قابم ،ولذلك عندما ٌعبرون عن نسبة الربط فٌها ٌذكرون
ضمٌر الشؤن وهو  -لفظ هو  .-ومما ال شك فٌه أن تصور القضٌة على النحو األول ٌختلؾ
عن تصورها على النحو الثانً ،فلو كان ارتباط اللفظ بالمعنى ارتباط السبب بالمسبب لم
نجد تالزما بٌن طبٌعة اللؽة وطرٌقة التفكٌر ،إذ شؤن اللفظ حٌنبذ إخطار المعنى فقط
كإخطاره بؤي لفظ من لؽة أخرى فال ٌتؽٌر نوع تصور المعنى لتؽٌر طرٌقة اللفظ ،بٌنما
( )1إلتمسناّهذاّالتقرٌبّمنّالرافدّفًّعلمّاألصولّ،السٌدّمنٌرّالخباز.156ّ،155ّ،141ّ،145:
(ٌّ )2عبرّعنّهذهّالعلقةّبالمصطلحّالفلسفً"ّالهوهوٌةّ".ظّ:المصدرّالسابقّ .
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تؤثر أسلوب التفكٌر باللؽة المستعملة ،كاشؾ عن عالقة االندماج بٌن اللفظ والمعنى
وانعكاس المعنى فً اللفظ نفسه.
من هذا ٌظهر أن تصور قضٌة اللفظ والمعنى كان تصورا ناقصا ،ومثله األحكام التً
صدرت عن تحلٌل النصوص األدبٌة والفنٌة ،ولتبدلت رإٌة الجرجانً حول البدٌع فً عده
تالٌا لعلمً المعانً والبٌان ،بقوله" إن العارفٌن بجواهر الكالم ال ٌعرجون على هذا الفن إال
بعد الثقة بسالمة المعنى وصحته"( ،)1إذ المعانً مترتبة بالنفس تؤتً ضمن ألفاظها المندكة
بها ال المنفصلة عنها كما ٌرومه الجرجانً( ،)2ثم ٌمضً حتى ٌجعل التجنٌس حسنا مقبوال
إذا طلبه المعنى ،وهذا ٌعنً مشاطرته البٌان والمعانً فً الوظٌفة وإخراجه عن حد
التحسٌن ،فٌقول ":وعلى الجملة فإنك ال تجد تجنٌسا مقبوال ،وال سجعا حسنا حتى ٌكون
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه ،وساق نحوه ،وحتى تجده ال تبتؽً به بدال ،وال تجد عنه
حوال.)3("...
إن جمٌع هذه المالحظ وؼٌرها مما قصر عنه الذهن ،ما كانت لتبرز على سطح التراث
النقدي والبالؼً ،أو فلنقل إنها ستقل نسبٌا ،لو اتخذ العمل اإلجرابً المتعامل مع النصوص
حدود العلمٌة والنصؾ ،وخفض جناحه ألنماط قولٌة وداللٌة متعددة كانت وما زالت تمتلك
من المخزون الداللً ما ٌفتق لهاة النفس باألدب والفن ،وٌوقفها على االستخدام األمثل
وٌضعها عند النبراس األعظم ،ولما لجا إلى طلب البدابل التً فتحت الترجمة – بوصفها
مظهرا واضحا -بابها ،فانفتحت على أجناس وفنون لها أزمانها وأماكنها وأقوالها ،كما أننا
الٌوم ال ننتظر من األدٌب األوربً أن ٌنظم فً الشعر العربً ،ألننا على ٌقٌن أنه متى ما
حاوله فلن ٌطاوعه ،ألنه ال ٌنتمً إلٌه وال ٌمت له بسبب أو نسب ،كما ال تظله أفٌاإه.

(ّ)1أسرارالبلغة.11:
(ّ)2ظّ:دالئلّاإلعجازّ .49:
(ّ)3أسرارّالبلغة11ّ:
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ّ
"ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ"
 ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ.

 ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ .
 ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ /ﲝﺚ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻻﱄ.
ُ ّ
 ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ.
َ
 ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.
ّ
ُ
 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻲ.

ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻲ.
ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
 ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ
ِ
ِ

 ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺱ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ.
ّ
ﺍﳌﺮﺟﻊ(.
 ﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺃﻭ ) ﺍﻟﻨﺴﻖ
ِ
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البديع و الفضاء اللغوي:
جرت الدراسات اللؽو ٌّة واألدب ٌّة المؤصلة للعلوم والباحثة فً أسسها على إلقاء الضوء
الستنطاق البعد اللؽويّ فً كل ما له جنبة اصطالح ٌّة تقعٌد ٌّة ،وموافقة لهذا الجري سنحاول
استجالء الداللة اللؽو ٌّة لمصطلح البدٌع لمعرفة مدى التوافق المعرفًّ والداللًّ بٌن الجذر
اللؽويّ وما استق ّر علٌه المصطلح فً آفاق البالؼة العرب ٌّة وتقسٌماتها.
ٌقول ابن منظور فً لسان العرب مادة ( بدع ) " :بدع الشًء ٌبدعه بدعا وابتدعهُ:
والبدع:
أنشأهُ وبدأهُ ،وبدع الرّكٌة :استنبطها وأحدثها ،وركً بدٌع :حدٌث ُة الحفر ،والبدٌع ِ
الشًء الذي ٌكون أوّ ال ،وفً التنزٌل ﴿ قُلْ َما ُك ُ
سل﴾ (سورة االحقاف :اآلٌة ،)ٔ()9
نت ِبدعا منَ الر ُ
ُ
كنت أوّ ل من أُرسل ،قد أ ُرسل من قبلً ُرسُل كثٌر....والبدٌع :المحدث العجٌب،
أي ما
والبدٌع ،المبدع ،وابتدعت الشًء اخترعته ال على مثال سابق ،والبدٌع من أسماء هللا تعالى
إلبداعه األشٌاء وإحداثه إٌاها وهو البدٌع األول قبل ك ّل شًء ،وٌجوز أن ٌكون بمعنى
ُمب ِدع ،أو ٌكون من بدع الخلق ،أي :بدأهُ هللاُ سبحانه وتعالى ،وكما قال سبحانهَ ﴿:ب ِدٌ ُع
سماوا ِ
واألرض﴾( سورة البقرة :اآلٌة .)ٕ(")ٔٔ0
ت
ِ
ال ّ
وفً المفردات للراؼب االصفهانًّ  " :اإلبدا ُع إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء ،منه قٌل ركٌة
(ٖ)

بدٌع أي جدٌد

الحفر ،وإذا اس ُتعمِل فً هللا تعالى فهو إٌجا ُد الشًء من ؼٌر آلة وال ما ّدة

لل تعالى .والبدٌ ُع ٌقال للمبدع نحو قوله تعالى﴿:بدٌ ُع
وال زمان وال مكان ولٌس ذلك إال ِ
ت واألرض﴾(ٗ).
ال ّسماوا ِ

فمن خالل متابعة تلك الدوا ّل اللؽوٌة لمفردة (البدٌع)ٌ ،نحسر

(ٔ) وردت مادة بدٌع ومشتقاتها فً القرآن أربع مرات ،وجمٌعها بمعنى البداء ال عن سبق  ،بدع ،وابتدعوها  ،بدٌع
مرتان) اآلٌات الحدٌد  ،ٕ0األنعام ٔٓٔ ،مع الموردٌن المثبتٌن بالهامش.
(ٕ) لسان العرب :محمد بن مكرم بن منظور اإلفرٌقً ،مادة بدع.ٙ/8 :
وصف لما هو مؤنث بالتاء.
(ٖ) هكذا فً األصل  ،واألصوب جدٌدة بالتاء؛ أل ّنها
ٌ
(ٗ) المفردات فً غرٌب القرآن.ٖٗ :
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القناع عن ثالثة أبعاد معرف ٌّة مترابطة الداللة ،وإن حاول بعض الباحثٌن إفرادها وعدها
أنساقا دالل ٌّة ُتنتج بالتببٌر المصطلح الذي اصطلح علٌه البالؼٌون بالبدٌع( ،)1وهذه األبعاد
ّ
تتمثل فً :
صنعة  -كما أشار
( )1اإلنشاء بال احتذاء واقتداء :وٌتر ّكز فً هذا البعد(النسق) ،مفهوم ال ّ
إلٌه الراؼب.
( )2االبتداء بال أوّ ل أو مقدم  :وٌتر ّكز فً هذا البعد (النسق) استقالل اإلرادة.
( )3المحدث العجٌب :وٌتر ّكز فً هذا البعد (النسق) الحداثة والج ّدة مع الدهش ِة واالنبهار.
ومقتضى الترابط الداللًّ فً بنٌت ِه السطحٌة الظاهرة أنّ االنشاء بال احتذاء ابتداء ،واالبتداء
بال متقدم إحداث و ِج ّدة.
وقد ورد تفسٌر البدٌع بالمبدع ،كما أشار إلٌه صاحب اللسان ،والراؼب فً المفردات إشارة
سرٌعة مقتضبة ،فالمبدع " صفة معدولة عن (مفعِل) إلى فعٌل؛ ولذلك تعدى (فعٌل)؛ أل ّنه
ٌعمل عمل ما ُعدِل عنه ،فإذا لم ٌكن معدوال للمبالؽة لم ٌتعد نحو :طوٌل وقصٌر ،)ٕ("...من
المعدول عنه (المبدع)"،من حٌث إنّ فً
هنا ٌظهر استبثار المتكلّم بلفظ البدٌع على أصل ِه
ِ
ُّ
ؼٌر حال الفعل على الحقٌقة ،بمعنى
البدٌع مبالؽة لٌست فً مبدع
وٌستحق الوصؾُ ب ِه فً ِ
أنّ من شأن ِه إنشاء األشٌاء على ؼٌر مثال واحتذاء  ،)ٖ( "...نخلص من هذا أ ّننا باإلمكان
أن نضٌؾ بعدا رابعا لمعانً البدٌع وهو المبالؽة.
وعند استعراضنا لداللة مفردة (البدٌع) فً االصطالح البالؼً العربً الموروث
سنحاول ّ
تمثل هذه الدوا ّل المعرف ٌّة للمفردة ،لمعرفة مدى التناسب االنبثاقً للمصطلح عنها،
وسٌظهر لنا أنّ ال ِج ّد ة واالبتكار فً األسالٌب والصٌاؼات هو األساس الذي جرت تسمٌة
البدٌع علٌه.

(ٔ) ظ :األشكال البدٌعٌة فً خطاب اإلمام جعفر بن محمد الصادق علٌه السالم فً كتاب (األصول من الكافً) ،أطروحة
دكتوراه ،حٌدر برزان  ،جامعة البصرةٕٖٗٔ.ٙ :ٕٓٔٔ-
(ٕ) ظ  :التبٌان فً تفسٌر القرآن ،الشٌخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسً .ٕٔ9/ ٗ :
(ٖ) ظ :مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن ،تألٌف الشٌخ أبً علً الفضل بن الحسن الطبرسً .ٖٖٓ ، ٖٕ9 / ٔ :
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داللت لفظت البديع يف الشعر:
وقد وردت لفظ ُة البدٌع بمعنى اإلبداع والجدة والحداثة على ألسنة الشعراء القدامى،
متمثلٌن داللتها اللؽوٌة فً أشعارهم ،منها قول األفوه األودي:
ولكل ســاع سُنة ممّن مضى

(ٔ)

تنمً بــــــه فً ســــعٌه أو ُتب ِد ُع

وقول الشماخ بن ضِ رار:
أطـار عقٌق ُه عنه ُنســـــــــاال

وأ ُدمج دمج ذي شطن بدٌــــــــــ ِع

(ٕ)

وفً قول عدي بن زٌد العباديّ :
أناس حوادث
فما أنا ِبدع من
ِ

(ٖ)

رجال أتت مِن بع ِد بؤسى بأس ُع ِد

قول ح ّسان بن ثابت :
وفً ِ
قوم إذا حاربوا ضرُّ وا عدوه ُم

أو حاولوا النفــــع فً أشٌاعهم نفعوا

سجٌّة تلك فٌهم ؼٌ ُر مُحدثــــــة

البــــــد ُع
إنّ الخالبق فاعـــلم شرّها ِ

(ٗ)

وٌالحظ أنّ فً القولٌن األخٌرٌن قد جاءت لفظة (ب ْدع) مرادفة للفظة (الحدث) وهو األمر
الجدٌد المحدث؛ وأن هذا التوظٌؾ منطلق من األفق اللؽوي الفطريّ المحض .كما بقٌت هذه
اللفظة تتر ّدد على ألسنة الشعراء فً العصر األموي بهذا المعنى(٘) ،كقول الفرزدق:
ْ
أبت ناقتً إال زٌادا ورؼبتً

ببدٌع (.)ٙ
وما الجو ُد من أخــــالقه
ِ

من خالل جمٌع ما تقدم من دوا ّل معرف ٌّة للفظة البدٌع من جهة اشتقاقها اللؽوي المعجمً،
فهل هناك دخالة لهذه الدوا ّل فً التأسٌس االصطالحً لعلم البدٌع فً إطالقه على جملة من
التحسٌنات ــ كما ارتضاها البالؼٌون ــ ضمن ُبعدي التركٌب اللؽوي لفظا ومعنى؟ سٌتط ّرق
البحث لإلجابة على هذا التساؤل من خالل ما سٌستعرض ُه من تطوّ ر الداللة االصطالحٌة
لعلم البدٌع واستقرار مصطلحه.
(ٔ) دٌوان األفوه األودي ،شرح وتحقٌق ،محمد التونجً.9ٕ:
(ٕ) دٌوان الشماخ ،ٕٖٖ :وفً اللسان ،ٕ٘9/ٔٓ ،وفٌه :أراد َ
شعره – أي البعٌر وقد وصفه -الذي ٌُولّد علٌه ،أنسله
عنه ،والعق فً األصل :الشق والقطع ،ومنه العقٌقة؛ أل ّنها ُتشق فتقطع أوداجها وأجزاؤها.
(ٖ) دٌوان عدي بن زٌد ،تحقٌق ،د .محمد جبار المعٌبد.ٔٓٗ :
(ٗ) دٌوان حسان بن ثابت ،شرح وتصحٌح  ،عبد الرحمن البرقوقً.ٖٓٗ :
(٘) ظ :البدٌع فً ضوء أسالٌب القرآن .٘ :
( )ٙدٌوان الفرزدق.ٖٖٗ :
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تطور املصطلح واستقرار الداللت

حبث يف النشأة والتسميت واالنصراف الداليل:

م ّما ال شك فٌه أن أي علم من العلوم فً طور ِه الطبٌعً العام ٌبدأ على نحو اإلشارة

المقتضبة والفكرة الذهن ٌّة العابرة ،التً تقتضٌها المالحظة السرٌعة لجزٌبات ذلك العلم ،التً
تكون فً الؽالب متناثرة ومش ّتتة ،وإ ّنما ٌجمعها بعد مشترك ٌربط بٌنها .وبعد التعاقب
والسٌرورة فً فكر المجتمع تأخذ تلك الجزٌبات بعدا تداولٌا ،كما أ ّنها تكتسب مرتبة من
ّ
وتوظؾ المقاٌٌس والحدود لتصنٌؾ
التسلٌم واالنقٌاد للفكرة ،ثم تتراكم الرؤى والنظرات،
األفكار والجزٌبات ضمن حقول دالل ٌّة كل ٌّة تستدعٌها ــ فً الؽالب ــ الؽاٌة التعلٌم ٌّة ،ثم
الؽاٌة البٌان ٌّة متفرعة من األولى.
ولٌس علم البالؼة بعا ّمة ،وعلم البدٌع خصوصاِ ،بب ْدع من هذه القاعدة الطبٌع ٌّة العا ّمة،
فالمعروؾ أن علم البالؼة لم ٌكتمل وٌصبح علما ذا حدود وأقسام وضوابط إال بعد أن
طوى مراحله التطورٌّة ،ابتداء من اإلشارات العابرة والظواهر اللؽو ٌّة والسٌاق ٌّة المقتضبة
والمرتجلة ضمن اإلطار الثقافًّ العام الذي كانت العرب األوابل تنطلق منه ،إلى أن أصبح
علما مح ّددا بحدود وقوانٌن لٌس لطالب البالؼة مندوحة عن تجاوزها ونبذها؛ وقد استقرت
على ٌد السكاكً فً مفتاح العلوم ،المؤلؾ فً حدود أواخر القرن السادس الهجري؛ إذ
كانت وفا ُته سنة  626هـ( ،)1وٌقر ُر ابن خلدون فً المقدمة التأرٌخٌة ( كتاب العبر ودٌوان
المبتدأ والخبر )..هذا األمر ،فٌذكر بعد استعراضه لعلم البٌان ودالالت األلفاظ واألقسام التً
علٌها البالؼة ــ كما سنأتً علٌه الحقا ــ ُ " :ثم لم تزل مسابل الفن تكتمل شٌبا فشٌبا إلى أن
محّ ص الس ّكاكً زبدت ُهّ ،
وهذب مسابل ُه ،ور ّتب أبواب ُه ،على نحو ما ذكرناه آنفا من الترتٌب
وألّؾ كتاب ُه المسمى بالمفتاح"( ،)2ونحن إذ نتعرض لتطوّ ر مصطلح البدٌع ونشأته واستقرار
داللته سنحٌ ُد عن الطرٌق الم ّتبعة فً بٌان نشأ ِة العلوم وتطوّ رها التً تعمد إلى تصٌّد
إشاراتها األولى وجزب ٌّات حدودها حتى اكتمالها ،بل سنعم ُد الستعراض استقرار المصطلح
عند أبرز رجاالت البالؼة ثم نرجع القهقرى إلى ذكر درجات السلّم التطور ٌّة نزوال إلى أن
نستق ّر عند أولى المحاوالت التً استعرضته.
(ٔ) ظ :كشف الظنون ،لحاجً خلٌفة.ٔ0ٕٙ/ٕ:
(ٕ) المقدمة التأرٌخٌة  ،ابن خلدون المغربً .ٕ٘٘/ٔ :
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والذي حدا بنا إلى اعتماد هذا النهج هو التداخل الذي كان ٌعتري أقسام البالؼة الثالثة،
وعدم استقرار ووضوح المصطلح واألقسام  ،وٌظهر ذلك من استعراض ابن المعتز لبعض
فنون البٌان ضمن البدٌع ،ومن قبله عموم ٌّة البٌان التً ّ
تمثلت لدى الجاحظ فً كتابه البٌان
والتبٌٌن ،وجُزب ٌّات ما ٌُذكر من العموم ٌّات عن تعرٌؾ البالؼة وحدها عند األمم المختلفة،
فتناول المصطلح فً مرحلة قراره وبعده ع ّما ٌشوبه من أفكار ورؤى تعٌن على دراسته
بصورة أوضح وأجلى .فالدارسون ٌع ُّدون السكاكً رابد مرحلة التجدٌد فً البالؼة العرب ٌّة
ضبط والتصنٌؾ والتقنٌن( ،)1ولكنّ المالحظ أنّ السكاكً لم ٌنهض بعلم البدٌع
وهً مرحلة ال ّ
إلى أن ٌجعله قسٌما ثالثا للبالؼة بعد المعانً والبٌان ،بل جعله محض طرابق ٌُصار إلٌها
لتحسٌن الكالمٌ ،قول " :وإذ تق ّرر أنّ البالؼة بمرجعٌها وأنّ الفصاحة بنوعٌها م ّما ٌكسو
الكالم ُحلّة التزٌٌن وٌرقٌّه أعلى درجات التحسٌن ،فها هنا وجوه مخصوصة كثٌرا ما ٌُصار
إلٌها لقص ِد تحسٌن الكالم ،فال علٌنا أن نشٌر إلى األعرؾ منها ،وهً قسمان :قسم ٌرجع
إلى المعنى وقسم ٌرجع إلى اللفظ ، )2("...وإذا أنعمنا النظر فً كالم السكاكً نخلص إلى
نتٌجة أؼفلها كثٌر من النقّاد والبالؼٌٌن ،ونخصّ من كالمه مفردتً " ُحلّة التزٌٌن" و"
درجات التحسٌن" ،فإنّ التزٌٌن والتحسٌن من مفردات الزخرفة ،أو األمر الزابد عن الداللة
التا ّمة للكالم ،فإذا كان مرجعا البالؼة (المعانً والبٌان) ٌكسوان الكالم ُحلّة التزٌٌن وٌرقٌّانه
أعلى درجات التحسٌن ،فما الوجه الذي اقتضى الس ّكاكً أن ٌُدرج وجوه البدٌع اللفظٌة
والمعنوٌة فً قصد تحسٌن الكالم وتزٌٌنه؟ ،فهو هنا ٌجعل البدٌع عطفا على المعانً والبٌان
ال ثالثا لهما؛ لذلك فإ ّن ُه لم ٌُفرد له قسما خاصا ردٌفا للمعانً والبٌان ،اللذٌن خصهما
الس ّكاكً بالتقسٌم.
ولع ّل أوّ ل من خصّ البدٌع بقسم مستقل وردٌؾ ألخوٌه المعانً والبٌان لٌكتمل بذلك
الثالوث البالؼً ،هو بدر الدٌن بن مالك ( ت  686هـ ) ابن ناظم األلفٌة فً النحو العربًّ
وشارحها ،وذلك فً كتابه(المصباح فً علوم المعانً والبٌان والبدٌع) ،إذ إ ّنه أبرز كتاب
المفتاح للسكاكً مل ّخصا مهذبا ،ومن بعده استق ّر التقسٌم الثالثً لعلوم البالؼة ،إال إنّ
(ٔ) ظ :البالغة تطور وتأرٌخ ،شوقً ضٌف.ٕٕ8 :
(ٕ) مفتاح العلوم ٙ٘9:وٓ.ٙٙ
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تلخٌص المفتاح للخطٌب القزوٌنً ( ت  937هـ ) قد حظً باهتمام العلماء فأجروا علٌه
الشروحات( .)1بعد هذه الوجٌزة حول مركزٌة السكاكً فً تأصٌل علوم البالؼة ومحور ٌّة
الخطٌب القزوٌنً فً إتمام نظر السكاكً ،سنعمد إلى ذكر ما أستقر من داللة مصطلح
البدٌع عند الخطٌب القزوٌنً ،معتمدٌن فً ذلك على كتابه" اإلٌضاح فً علوم البالؼة "؛
أل ّنه -وكما ٌذكر مؤلّفه -جعله على ترتٌب المختصر وبسط فٌه القول؛ لٌكون كالشرح له،
ذاكرا ما خال المختصر عنه  ،وما خال عنه المفتاح من كالم الشٌخ عبد القاهر الجرجانً،
فأخرجه ّ
مهذبا مر ّتبا مزٌدا(ٕ) فح ُّد علم البدٌع عنده" هو :علم ٌعرؾ به وجوه تحسٌن الكالم،
بعد رعاٌة تطبٌقه على مقتضى الحال ووضوح الداللة " )ٖ(.فمن هذا التعرٌؾ نخلص إلى:
 .1إضفا ُء سِ مة العلم ٌّة على البدٌع بوصفه علما ردٌفا ألخوٌه المعانً والبٌان.
 .2إجراء علم البدٌع مجرى العلوم التً ُتطلب لؽاٌة بعدها ،كالنحو لصٌانة اللسان ،والمنطق
لتقوٌم الفكر ،والعروض إلقامة الوزن ،وذلك من قولهٌ :عرؾ به ،أي بسببه.
 .3بٌان اشتماله على ع ّدة أنواع  ،ص ٌّرها المتأ ّخرون إلى مابة وخمسة وأربعٌن بدٌعا(،)4
ووج ُه ذلك ٌظهر من قوله "وجوه".
 .4بٌان البعد الوظٌفًّ لعلم البدٌع كما استق ّر عنده ،والذي ٌتمثل فً الوظٌفة التحسٌن ٌّة
والزخرفة اللفظ ٌّة ،وإخراج الكالم مخرجا مرصعا مز ٌّنا ،وهً السمة التً وقؾ عندها
بعض القدماء وجملة من النقاد والبالؼٌٌن المحدثٌن ،معتبرٌن هذه الوظٌفة بخسا ألفق البدٌع
صًّ  ،كما سنأتً علٌه الحقا.
ومدخل ٌّته فً إنتاج الداللة ،وتالحم البناء الن ّ
 .5بٌان التخلّؾ فً المرتبة؛ حٌث ٌأتً البدٌع ثالثا وهامش ٌّا بعد رعاٌة المقتضى ووضوح
الداللة ،وهذه النقطة متعلّقة بسابقتها بنحو من التعلّق ومتف ّرعة عنها ،ونو ُّد اإلشارة هنا إلى
أنّ كثٌرا من الباحثٌن(٘) ٌنسب للقزوٌنً سبقه إلى تحدٌد مفهوم البدٌع وتمٌٌزه عن قسٌمٌه
وجعله ثالثا لهما ،ولكن المالحظة تقتضً أنّ السكاكً قد استوعب دالالت التعرٌؾ كلها
أطرها بإطار العلم ،أمّا القزوٌنً فقد أخرجها إخراجا ّ
وابن مالك ّ
منظما وح ّدها ح ّدا جامعا
(ٔ) ظ :علم البدٌع ،د .عبدالعزٌزعتٌق ،ٖ0 :وعلم البدٌع ،د .بسٌونً عبدالفتاح ف ٌّود ،9ٖ :ومصطلحات بالغٌة ،أحمد
مطلوب ٘ٙ :وما بعدها.
(ٕ) ظ :اإلٌضاح فً علوم البالغة ،التصدٌر.9:
(ٖ) م.ن.ٕ88 :
(ٗ) ظ:علم البدٌع ،دراسة تأرٌخٌة وفنٌة ألصول البالغة ومسائل البدٌع ،د .بسٌونً عبد الفتاح ف ٌّود.9٘-9ٖ:
(٘) ظ:البالغة والتطبٌق ،د .أحمد مطلوب،ٗٓ8:
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وإن كان ؼٌر مانع ،إذ إ ّنه ُح ّمل تبعة قصر البدٌع على الزخرفة اللفظٌة والتحسٌن وجعل
من بعده محكومٌن بما ح ّده له من مفهوم ،كما سٌأتً.
وقد استق ّر معظم البالؼٌٌن بعد الخطٌب القزوٌنً والمحدثٌن فً هذه األواخر على هذا
التعرٌؾ لعلم البدٌع فٌما ّ
اطلع علٌه الباحث من كتبهم ،وفٌه تظهر المناسبة بٌن المعنى
ِ
االصطالحً والمعنى اللؽوي ،ألنّ الجدٌد أو المحدث العجٌب أو المخترع من شأنه اشتماله
على الحسن والبهجة والطرافة والرونق والبهاء والرُّ واء ( ،)1وبهذا المسار ٌذكر ابنُ رشٌق
تجر العادة بمثله ،ثم
أنّ "اإلبداع عند الشعراء هو إتٌان الشاعر بالمعنى المستظرؾ الذي لم ِ
لزمته هذه التسمٌة حتى قٌل له بدٌع ،وإن كثر وتك ّرر ،فصار االختراع للمعنى ،واإلبداع
للفظ ،فاذا ت ّم للشاعر أن ٌأتً بمعنى مخترع فً لفظ فقد استولى على االمر وحاز قصب
السبق"( ، )2وهو بهذا ٌفرق بٌن االختراع واالبتداع.
الفضاء الداليل للمصطلح :
من المعلوم الواضح أن تشكٌل المصطلحات لٌس أمرا ه ٌّنا ٌسٌرا؛ أل ّنه ٌتطلّب تم ّكنا من
الما ّدة المراد ضبط اصطالحها ،و ِفقها فً اللؽة ،وإحاطة بالتأرٌخ الخاصّ  ،ووقوفا على
النشاط العلمً( ،)3فضال عن ضرورة إخراج المصطلح من رحم السٌاق الثقافًّ والفكريّ
أل ّمة من األمم أو جماعة من الجماعات أو اتجاه من االتجاهات الفكر ٌّة.
كما أ ّنه البد للمصطلح من أن ٌكون واضح المفهوم ،أحادي الداللة على المراد ،موصول
صة تقوم على ركنٌن أساسٌٌن ال
الداللتٌن االصطالح ٌّة واللؽو ٌّة()4؛ أل ّن ُه " عالمة لؽوٌة خا ّ
سبٌل إلى فصل دالها التعبٌري عن مدلولها المضمونً ،أو حدها عن مفهومها ،أحدهما:
الشكل()Formأو التسمٌة ( ،) Denominationواآلخر المعنى) )Sensأو المفهوم
)ٌ ....)Notionو ّحدهما التعرٌؾ أو التحدٌد ...أي الوصؾ الذهنًُّ للمتصور الذهنً"(،)5
(ٔ) ظ :الصبغ البدٌعً ،أحمد سالمة موسى.ٔٗ :
(ٕ) العمدة .ٕٖٓ/ٔ :
(ٖ) ظ  :إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد ،دٌ .وسف وغلٌسً.ٙ9 :
(ٗ) م.ن.0ٓ :
(٘) إشكالٌة المصطلح.ٕ8 ،ٕ0 :
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فالمصطلح بعد هذا ٌمثل أبجد ٌّة التواصل المعرفًّ  ،ولؽ ُته ّ
تمثل ملتقى الثقافات اإلنسان ٌّة(.)1
ومن هنا البد أن ٌكتسب المصطلح من الدقّة العلمٌة والتكثٌؾ المعرفًّ ووضوح الداللة عن
تمام المراد الشًء الكثٌر؛ أل ّنه بمنزلة المرآة العاكسة عن البعد الثقافً الذي ٌنطوي علٌه
المصطلح ،ومن ث ّم فإن االستقرار والتجرٌد فً مفهوم المصطلح وحدوده ال ب ّد له من
الوصول إلى مرحلة اإلحكام ال التشابه كٌما تتم االستفادة منه ،وتح ّقق التواصل المعرفً بعد
ذلك.
وقد ذكروا أنّ المصطلح  " :عبارة عن اتفاق قوم على تسمٌة الشًء باسم ما ٌُنقل عن
موضوع ِه األول ،أو هو إخراج اللفظ من معنى لؽوي إلى آخر لمناسبة بٌنهما ،...وقٌل :لفظ
مع ٌّن بٌن قوم مع ٌّنٌن"( ،)2فمن خالل هذا البٌان ٌ ّتضح أن أركان االصطالح ثالثة:
 .1معنى أصٌل له داللة لؽوٌة محددة.
.2عمل ٌّة النقل بلحاظِ المناسبة بٌن المعنى اللؽويّ والمعنى المحدث المنقول إلٌه.
 .3االتفاق على تلك العمل ٌّة من دون اختالؾ ٌُفضً إلى اضطراب المفهوم وتخلخل الداللة.
والمالحظ أنّ األوابل كانوا على وعً تام بضرورة المصطلح وفاعل ٌّته فً العلوم والفنون؛
لذلك نجدهم ٌعكفون على تألٌؾ المص ّنفات فٌها ،فتظهر لنا مترادفة مع المفهوم الداللًّ
لكلمة "المصطلح" ،كلمات أخرى نحو( :االصطالحات ،الحدود ،المفاتٌح ،األوابل،
()3
التعرٌفات ،الكل ٌّات ،األسامًّ  ،األلقاب ،األلفاظ ،والمفردات وؼٌرها).
من ذلك ٌمكننا أن نل ّمح إلى أنّ الفعل االصطالحًّ ٌنهض بجملة من الوظابؾِ ،من أهمها:
 .1الوظٌفة اللسان ٌّة :وتحكم بٌان قدرة اللؽة على استٌعاب المفاهٌم المتج ّددة فً ش ّتى
االختصاصات.
 .2الوظٌفة المعرف ٌّة :وتحكم اعتبار المصطلحات مفاتٌح العلوم وأوابل الصناعات،
وأ ّنها خالصة العلوم؛ إذ إنه " إذا لم ٌتوفّر للعلم مصطلحه العلمًّ الذي ٌع ُّد مفتا ُحه
ّ
وتتعطل وظٌف ُته".
فإ ّنه ٌفقد مسوّ ؼه
(ٔ) ظ :م.ن .ٔٔ :
(ٕ) التعرٌفات ،الشرٌف الجرجانً ،تحقٌق ،إبراهٌم األبٌاري.ٗٗ :
(ٖ) ظ :إشكالٌة المصطلح.ٕ٘ :
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 .3الوظٌفة التواصل ٌّة :وتتجلّى من خالل ما ٌحدثه المصطلح من مد جسور الترابط الثقافًّ
والمعرفًّ بٌن اللؽات والثقافات المختلفة والمجتمعات المتفرقة ،من خالل ع ّد المصطلح
ال ُمع ّبر المختصر عن مكنونات العلم طوال والثقافة عرضا(.)1
 .4وظٌفة أخرى ّ
تتمثل بالكشؾ عن األشٌاء والتعرٌؾ بها ،خصوصا تلك الحقابق العلٌا
التً ال ٌمكن لإلنسان العادي أن ٌتع ّرؾ علٌها فضال عن أن ٌع ّرفها ،وتنحصر هذه الوظٌفة
بهذه الحدود باألنبٌاء واألوصٌاء

(علٌهم السالم)

بما علّمهم هللا من علوم ومعارؾ وحقابق عن

الوجود.
القابم على مبدأ
لقد استطاع االصطالح أن ٌنهض باللؽة من بعدها الوظٌفًّ األصلًّ
ِ
ّ
الباث والمستلم؛ لؽرض الفهم واإلفهام ،كما ٌقول
التواصل بٌن المخاطب والمتكلّم ،أو
الجاحظ ،وكما ع ّرفها ابن جنً بأ ّنها " :أصوات ٌع ّبر بها ك ُّل قوم عن أؼراضهم "( ،)2إلى
مستوى التحلٌل والوصؾ والحدٌث عن اللؽة نفسها وإدخالها فً محٌط العلم والمعرفة
وجعلها مظهرا علم ٌّا متم ٌّزا ،أي الحدٌث عن اللؽة باللؽة( ،)3ولٌس المراد ههنا هو إدخال
البحث اللؽويّ ضمن أُفق الؽاب ٌّة بأن ُتصبح اللؽة ؼاٌة تطلب لذاتها ،إذ إنّ هذا اإلدخال
ٌخرجها عن ؼاٌة وضعها األولى وهً إصابة الؽرض البٌانً والهدؾ اإلبالؼًّ  ،لضمان
صة والعا ّمة ،الفرد ٌّة واالجتماع ٌّة وإال انحرؾ العقل عن مساره األول وقراره
حاجاته الخا ّ
األصٌل الذي تب ّنى فٌه وساطة اللؽة ُمذ جعلها وسٌلة فً التفاهم وفً المعرفة العا ّمة(.)4
فالحدٌث باللؽة عن اللؽة هو من أجل الوصول بها إلى أعلى مراتب االستقامة البٌان ٌّة
وتجلًّ المفاهٌم الداخل ٌّة واتحادها مع الواقع الخارجًّ مع تح ّري لطافة اإلخراج وبدٌع
المناسبة وانطباق الداللة  .وإن جمٌع ذلك ال ٌمكن أن ٌُ ّدعى تحقٌقه وتحقّقه ضمن أفق
(ٔ) ظ :إشكالٌة المصطلح.ٗٗ ،ٕٗ :
(ٕ) الخصائص.ٖٗ/ٔ :
(ٖ) هذه الكلمة ذكرها عبد هللا الغذامً فً ثقافة األسئلة مستندا إلى ما أورده ابو حٌان التوحٌدي فً االمتاع والمؤانسة
لمحادثة مفادها " :وقف إعرابً على مجلس األخفش فسمع كالم أهله فً النحو وما ٌدخل معه ،فحار وعجب
وأطرق ووسوس ،فقال له األخفش :ما تسمع ٌا أخا العرب؟ قال :أراكم تتكلمون بكالمنا فً كالمنا بما لٌس من
كالمنا"  ،اإلمتاع والمؤانسة جٕ ص ٖٔ9ضبط تصحٌح :أحمد أمٌن وأحمد الزٌن ،مكتبة الحٌاة ــ بٌروت ،د.ت،
ولعل هٌدجر كان مطلعا على هذا األفق عندما تكلم عن خبرة اللغة ،وكونها تتحدث فً مقالة الطرٌق الى اللغة
معبرا بـ "جلب اللغة الى اللغة كلغة" ظ :فً ماهٌة اللغة وفلسفة التأوٌل د .سعٌد توفٌق،ٕٗ :وما بعدها.
( )4ظ :دراسة النحو العربً فً ضوء الغاٌة المعرفٌة.ٔ٘، ٔٗ :
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الجهد الفردي ،بل ال ب ّد من التعاقب علٌه ضمن كوكبة من األفراد تتولّد عنهم سمة
المواضعة ( ) conventionالتً ألمح إلٌها ابن جنً فً تعرٌفه السابق ضمن مفردة (ك ّل
قوم) ال ك ّل فرد .نخلص من ذلك إلى أنّ االصطالح ،تكثٌؾ داللً لنظام أو منظومة( )1من
المفاهٌم ٌربطها رابط مح ّدد مو ّحد فً قالب لفظً له مع ذلك التكثٌؾ مناسبة ،ومن طرٌق
الداللة االلتزام ٌّة ٌُنتقل من لزوم المصطلح إلى الزمه (الكثافة الدالل ٌّة)؛ لٌتح ّقق العلم
اإلجمالًُّ بجزب ٌّاته.
وم ّما الشك فٌه أنّ اللؽة ــ أٌا كانت ــ خاضعة لقانون التطور والتكامل الذي هو قانون
تكوٌنً عا ّم؛ لذلك نرى بعض الباحثٌن قد درج على نعت اللؽة بالكابن الحًّ  ،لحظا منه
لجهة النمو والتطور والتصاعد فً ألفاظها ودالالتها.
من هنا كان ال بد ِمن أن تخضع الدراسات اللؽوٌة واالصطالحٌة للتمحٌص والتدقٌق،
ومحاولة استجالء الدالل ِة التا ّمة أليّ لفظ من األلفاظ أو أيّ مصطلح من المصطلحات ضمن
منظومته الفكرٌة والثقافٌة والجؽرافٌة التً ولد فٌها وترعرع فً أفٌابها؛ ألنّ الزمن الثقافً
والفكري ــ إذا ساغ التعبٌر ــ ال ب ّد من أن ٌسلّط وسابل اإلضافة والحذؾ واالختزال على
الداللة ،وربما ُتستبدل بداللة أخرى مختلفة عن داللتها األولى الثابتة فً فكرها اللؽوي،
بحكم عامل فكري أقوى وأعمق ،مثال ذلك ـــ كما هو معروؾ ــ مفردتا الح ّج والصالة ،فً
الفكر اإلسالمً فداللتهما األولى معجمٌا وتداولٌا فً العهد الجاهلً محٌلة على القصد
والدعاء ،وأيُّ استعمال لفظً وداللً لهما ٌكون فً إطار هاتٌن الداللتٌن ،ومع بزوغ دٌن
اإلسالم وبسط أفٌابه الفكرٌة على المجتمع ضمن إطار حضاري عمٌق ،أضٌفت للداللتٌن
اآلنفتٌن داللتان جدٌدتان لحظت فٌهما الداللتان السابقتان ،ولكن ضمن أساس عملً خاص
صة ،وبقٌت الداللتان جنبا إلى جنب ،حتى هجر
ومح ّدد بضوابط وأجزاء وشرابط عباد ٌّة خا ّ
المعنى األول وبقً المعنى المستحدث ،فال ٌنصرؾ الذهن عند التبادر إال إلٌه.

(ٔ) مفهوم المنظومة ( ٌ ) Systemعنً وجود صفة التعالق بٌن عناصر النظام.
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ضح التطوّ ر التأرٌخً للمعانً ودالالت األلفاظ اعتمادا على علم المعانً
ومثال آخر ٌو ّ
التارٌخٌة ،هو داللة لفظة (األ ّمًّ ) الواردة فً القرآن الكرٌم بعدها صفة ثابتة لرسول هللا
(ص ّلى هللا علٌه وآله وسلم)

فإنها تأتً فً سٌاق نفً القراءة والكتابة عنه ،تدعٌما لداللة اإلعجاز

القرآنً وكونه من هللا تعالى ال ِمن البشر ،متم ّسكٌن بظاهر هذه اللفظة ،علما أنّ علماء
اإلمام ٌّة ٌناقشون نسبة األ ّم ٌّة بهذا المعنى إلى الرسول األكرم

(ص ّلى هللا علٌه وآله وسلم)

وٌوجّهون

الداللة القرآن ٌّة والرواب ٌّة التً ُتستظهر منها تلك الداللة( ،)1ولسنا بصدد التع ّرض لها
وذكرها ،ولك ّننا نذكر تطوّ ر الداللة للفظ ِة األ ّمًّ ضمن السٌاق الثقافًّ والفكريّ والحضاريّ
الذي ولدت فٌه ،وال ّسٌاق الكالمًّ ــ نسبة إلى علم الكالم ــ الذي ُ
طرحت فٌه فكرة بشر ٌّة
القرآن أو إعجازه اإللهًّ .
فٌا ترى هل كانت داللة لفظة (األ ّمًّ ) على الذي ال ٌقرأ وال ٌكتب داللة مستق ّرة فً
سٌاقها الثقافً والجؽرافً؟ ،وهل كان االنصراؾ متحققا بتمامه إلٌها ،أم أنّ داللة (األ ّمًّ )
على الذي ال ٌقرأ وال ٌكتب داللة طاربة مستحدثة؟ ،وبصٌؽة أخرى ،هل كان مصطلح
األ ّم ٌّ ة قد هضمته ثقافة ذلك المجتمع عندما خاطبهم القرآن الكرٌم على لسان النبً الكرٌم
ّ

(صلى هللا علٌه وآله) ؟ وهل كانت لهم مستوٌات ثقاف ٌّة واسعة تتعامل مع القرآءة والكتابة حتى
ّ
ٌتمخض هذا المصطلح ل ٌُطلق على من ال ٌتقنهما؟ ،علما أنّ بعض العرب كانوا ٌع ّدون
الكتابة عٌبا .وقد حاول بعض المستشرقٌن انطالقا من هذا األفق التأرٌخً توجٌه الداللة
ؼٌر معهود ،ذاهبا إلى أنّ داللة األ ّم ٌّة الواردة فً القرآن كصفة للنبً مح ّمد
نحو معنى
ِ
ّ
ّ
(صلى هللا علٌه وآله وسلم) تنصرؾ إلى كونه (صلى هللا علٌه وآله وسلم) لم ٌتلق فً السابق تنزٌال(،)2
انطالقا من كون الداللة لم تكن مستق ّرة لأل ّم ٌّة بمعنى عدم القراءة والكتابة ،وا ّنها ؼٌر
معهودة ،ونحن وإنْ كنا ال نسلم لهذه الفكرة بتمامها ،ولكن نؤ ٌّد المنهج التحلٌلً للمفردات
وداللتها االصطالح ٌّة الذي استند إلٌه ،كما أنّ فكرته حول األ ّم ٌّة ٌمكن توضٌحها بنحو آخر
ّ

له مؤ ٌّدات قرآن ٌّة ،وهو أ ّنه (صلى هللا علٌه وآله وسلم) ُبعث فً أ ّمة لم ُتسبق بتنزٌل ؼٌر ما أتى به
ب وال تخطه
(ٔ) قد ٌستدل بعض العلماء بقوله تعالى من سورة العنكبوت آٌة  " :ٗ8وما كنت تتلو من قبلِه من كتا ٍ
الرتاب المبطلونَ "  ،داللة على عدم علمه بالقرآءة والكتابة ومعرفته بهما ،ولكن الظاهر من اآلٌة أنها نفت
بٌمٌنك إذا
َ
كفعل خارجً متحقق فً الخارج ،أما كونه صلى هللا
والكتابة
القرآءة
صدور
نفت
أنها
بمعنى
التلبس،
ف
ِ
تن
ولم
الصدور
ٍ
علٌه وآله متلبسا بهما بالقوة فلٌس فً اآلٌة ما ٌنفً ذلك.
(ٕ) R .Blachere : Introduction au Coran,paris,1968.نقال عن  :التفكٌر البالغً ،حمادي ص ّمود.ٖٕ:
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ّ
(صلى هللا علٌه وآله) ول ّما كانت أ ّم ُته (صلى هللا علٌه وآله) ُتنسبُ إلٌه ُنسب فعل ُها إلٌه ()1؛ أل ّنه
وآله)

(صلى هللا علٌه

قابدها إلى الحق تعالى ،واآلٌات القرآنٌة الدالّة على ذلك كثٌرة منها ":ولكن رحمة من

ُّ
الحق من ربك لتنذر
ربك لتنذر به قوما ما أتاهم ِمن نذٌر" (القصص ،)ٗٙ:وقوله تعالى ":بل ُهو
قوما ما أتاهم ِمن نذٌر" (السجدة ،)ٖ :وقوله تعالى " :لتنذر قوما ما أ ُنذر آباؤهم ف ُهم ؼافلون "
(ٌس.)ٙ :
كما أنّ اللؽة العربٌة الجاهل ٌّة ٌعترٌها النقص فً بعض األلفاظ القانون ٌّة والحضار ٌّة
واالعتبار ٌّة التً تج ّددت مع تج ّدد العلوم والمعارؾ ،فهً وإن كانت ت ّتصؾ بالمرونة
واالنفتاح والتو ُّسع( ،)2لتع ّدد أ سالٌبها من االشتراك والترادؾ والمجاز والكناٌة وأمثالها،
بحٌث استوعبت مختلؾ المعانً والمفاهٌم والتعالٌم اإلسالم ٌّة الجدٌدة ،لك ّنها قصرت عن
بعض تلك األلفاظ والمعانً ،من ذلك مثال معنى الظنّ الوارد فً القرآن الكرٌم وال ُّس ّنة
الشرٌفة ،فإ ّنه ال ٌُقصد به المعنى المنطقًُّ المبنًُّ على االحتمال الراجح ،بل المراد به ك ُّل
اعتقاد ؼٌر قابم على أسس عقالبٌة ،وإن كان على مستوى الجزم والٌقٌن خالفا للمعنى
ّ
(الظن)
المنطقً ،ومنه اعتقادات الجاهلٌة التً أطلق علٌها القرآن الكرٌم مصطلح أو لفظ
مع أنّ اعتقاد البعض منهم بها كان جازما.

ذنب َك وما ّ
تأخر" سورة الفتح ،آٌة ٕ ،وقوله:
(ٔ) من اآلٌات الدالة على ذلك قوله تعالى:
َ
"لٌغفر لك هللا ما تقدّم من ِ
"لئن أشركت لٌحبطن عملك ولتكونن من الخاسرٌن" الزمر ،ٙ٘ ،وقوله تعالى" :ولوال أن ثبتنا َك لقد كدتَ تركنُ إلٌهم
وضعف الممات" اإلسراء ، 0٘ ، 0ٗ،وما أشبه ذلك  ،من خالل هذه المضامٌن
ضعف الحٌاة
شٌئا قلٌال ،إذا ألذقناك
َ
َ
ومؤٌداتها من الرواٌات المأثورة عن المعصومٌن ذهب اإلمامٌة إلى أن القرآن نزل على إٌاك أعنً واسمعنً ٌا جارة.
ظ :االعتقادات فً دٌن اإلمامٌة  -الشٌخ الصدوق  -ص . 80
(ٕ) للتعرف على مفهوم التوسع ،صدر كتاب جدٌد متطرق لمبادئه ومعاٌٌره وتطبٌقاته بعنوان "التوسع فً الموروث
البالغً والنقدي دراسة فً مفهوم اإلبداع باللغة عند العرب "د .حسٌن عقلة الجداونة .ٕٓٔٔ،
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َ
َ
البديع بني مصطلحي البالغت :
لقد كان للقرآن الكرٌم أثر كبٌر فً تأصٌل السمة البٌان ٌّة فً المؤلفات البالؼ ٌّة ،فال نكاد
ك فً أن الجاحظ استلهم عنوان كتابه (البٌان والتبٌٌن) من ظاهر داللة كثٌر من اآلٌات
نش ّ
القرآن ٌّة التً تط ّرقت لمفردة (البٌان) واشتقاقاتها فً دالالت متعددة ،فهناك ما ٌقرب من
ثالثمابة وستٌن آٌة أو أكثر تع ّرضت لذكر داللة اإلبانة على اختالؾ صورها اللفظ ٌّة وبُناها
اإلشتقاق ٌّة ،وهً تتر ّد ُد بٌن(بٌناٌ ،بٌن ،بٌنة ،بٌنات ،مبٌنةُ ،مبٌنُ ،مستبٌن ،بٌان ،تبٌان).
فهناك تكرٌس بٌانً فً آي القرآن الكرٌم لهذه المفردة ،وهذا التكرٌس ٌِبٌن فً الدالالت
المتضا ّدة والمتؽاٌرة أٌضا ،من مثل(إمام مبٌن ،ضالل مبٌن ،البالغ المبٌن ،قرآن مبٌن،
نذٌر مبٌن ،فوز مبٌن.)...،فمن هذا التكثٌؾ البٌانً استوحى الجاحظ داللتً كتابه (البٌان
والتبٌٌن) وقد أشار الجاحظ نفسه إلى بعض تلك اآلٌات الحاكٌة عن البٌان وأهم ٌّته(.)1
فمصطلح البٌان إذا من المصطلحات األصٌلة ذات الداللة الواضحة الب ٌّنة التً ل ْم تعت ِرها
ال ُّشبهة ،ولم ٌكتنفها الؽموض فً سٌاقها الثقافًّ  .ولع ّل اختٌار الجاحظ لهذه المفردة لتكون
عنوانا لكتابه ٌك ُمن فً أمرٌن ،األوّ ل :كونها داللة قرآن ٌّة ،الثانً :ر ّبما لضٌاع البٌان
وانتكاسة اللسان العربً من ؼلبة الموالً واألعاجم وهٌمنتهم ،وخصوصا فً العصر
العباسً ،ما أ ّدى إلى ؼٌاب المفردة العرب ٌّة الفصٌحة ،واستحكام اإلعجام فً النفس ،وعدم
القدرة على اإلبانة والكشؾ عمّا ٌختلجها ،ولع ّل هذا ما ٌفسر عكوؾ الجاحظ على شرحه
لعٌوب اللسان وال ِعًّ  ،وحشده للكثٌر من الشواهد والعبارات والكلمات والنوادر األدب ٌّة التً
تعبر وتحكً القدرة على اإلبانة وضدها ،ومن ظاهر عنوان كتابه فإ ّنه ٌشٌر إلى ركنٌن
للمعنون ،هما .1 :البٌان  .2 ،التبٌٌن ،فاألوّ ل ٌ ّ
مثل بعدا ذا صفة ذات ٌّة ،بمعنى أ ّنه ٌحكً
ٌمثل ُبعدا إجراب ٌّا ٌتجلّى فً ُّ
صل المستحكم ،والثانً ّ
الطرق المؤ ّدٌة
الشًء المكتمل والمتأ ّ
والموصلة إلى اإلبانة ،أي اإلحاطة بوظٌفة الفهم واإلفهام التً نص علٌها (.)2

(ٔ) ظ :البٌان والتبٌٌن.ٖٔ/ٔ:
(ٕ) ظ :م.ن.8ٕ/ٔ :
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من هذه المق ّدمة ٌمكننا القول إنّ مصطلح البٌان هو أوّ ل مصطلح ُ
طرح فً الساحة النقد ٌّة
والبالؼ ٌّة بوصفه مصطلحا علم ٌّا ٌكشؾُ عن وظٌفة اللسان ،وتقوٌم الفعل اللؽوي داللة
ُ
أسبق تداوال من مصطلح البٌان إال إ ّنه لم ٌُصبػ
وتداوال .أ ّما مصطلح البالؼة فإ ّن ُه وإن كان
بالصبؽة العلم ٌّة ،ولم ٌأخذ حٌزا من فاعل ٌّة المصطلح فً المكوّ ن البالؼً إال فً طور
ّ
متأخر ،فقد وردت لفظة "البالؼة" فً مؤلفات البالؼٌٌن ولفترة طوٌلة مح ّددة ضمن تلك
التعرٌفات التً ذكرها الك ّتاب والمؤلّفون ،من قبٌل :ما البالؼة؟ وما ح ّد البالؼة؟ ُسبل
الفارسًُّ عن البالؼة؟ . . .إلى آخره  ،وهً حدود ناقصة ؼٌر تامّة وجزب ٌّة لٌست بكل ٌّة،
والتً جعلت ابن سنان الخفاجً (ت 466هـ) ٌقؾُ منها موقؾ الناقد الرافض ،ولعلّه أول
من تكلّم فً ذلك ،وح ّتى الجاحظ عندما ذكرها فً كتابه (البٌان والتبٌٌن)( )1فإ ّنه لم ٌتع ّرض
لها بالنقد ،ولم ٌُخضعها للتمحٌص ،ولم ٌُشر إلى الزواٌا الجزب ٌّة التً تعالجها ،وما تتناوله
من مالحظات ضٌقة حول البالؼة ،ولع ّل ما ٌبرّ ر للجاحظ ؼفلته عن ذلك ،هو عدم اكتمال
ووضوح مالمح البحث البالؼً عند العرب ،فضال عن تصنٌفه على أقسامه الثالثة التً
اندرج تحتها كثٌر من تلك الحدود الجزب ٌّة ،فلعلّه لو ُسبل الجاحظ عن البالؼة كما سبل عنها
الفارسًّ والرومًُّ والهنديّ  ،ما البالؼة عند العربً؟ لما خرج عن تلك الحدود الجزب ٌّة،
وسنورد كالم ابن سنان الخفاجً ــ على طوله ــ لنبٌن األساس النقدي الذي ا ّتبعه فً نقض
تلك الحدود التً كانت تعكس األفق االرتجالً والطبع البالؼً الفطري عند بعض من تكلّم
عن البالؼة ،والتقسٌم الجزبً المحدود المقطوع عن وظٌفة الفهم واإلفهام الواسعة التً
أسس لها الجاحظ.
ٌقول " :وقد حد الناس البالؼة بحدود إذا تحقّقت كانت كالرسوم والعالبم ،ولٌست بالحدود
الصحٌحة ،فمن ذلك قول بعضهم :لمحة دالّة ،وهذا وصؾ من صفاتها ،فأ ّما أن ٌكون
حاصرا لها وح ّدا ٌُحٌط بها فلٌس ذلك بممكن؛ لدخول اإلشارة من ؼٌر كالم ٌُتلفّظ به تحت
هذا الح ّد ،وكذا قال آخر :البالؼة معرفة الفصل من الوصل؛ ألنّ اإلنسان قد ٌكون عارفا
(ٔ) أحصى د .حمادي صمود فً كتابه التفكٌر البالغً تلك الحدود عند الجاحظ ،وص ّنفها إلى ثالثة أقسام :األول :ما
صدِّر بعبارة ٌراد منها اإلحاطة
ورد جوابا على استفهام صرٌح  ،هو ما البالغة؟ وعددها اثنتا عشرة مرة ،الثانً ما ُ
نقدي " ال ٌكون الكالم ٌستحق اسم
والتعرٌف وهً جماع البالغة ،...وعددها ثالث مرات ،والثالث ما جاء تحت حكم
ٍّ
البالغة حتى... .أو ٌكفً من ح ّظ البالغة أن ...ظ.ٕٕ9 :
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بالفصل والوصل ،عالما بتمٌٌز مختار الكالم من ّ
مطرحه ،ولٌس بٌنه وبٌن البالؼة سبب
وال نسب ،وال ٌمكنه أن ٌؤلّؾ ما ٌختاره من تألٌؾ ؼٌره ،والحدود ال ٌحسن فٌها التأوّ ل

()1

وإقامة المعاذٌر ،وؼرابة ألفاظ ال ت ُد ُّل على المقصود؛ أل ّنها مبن ٌّة على الكشؾ الواضح،
موضوعة للبٌان الظاهر ،والؽرض بها السالمة من الؽامض ،فكٌؾ ٌوقع فً ؼامض بمثله؟
 ،وكذلك قول اآلخر :البالؼة أن تصٌب فال تخطا وتسرع فال تبطا؛ ألن هذا ٌصل ُح لكل
الصنابع ،ولٌس بمقصور على صناعة البالؼة وحدها ،ث ّم إ ّنما ُسبل عن بٌان الصواب فً
هذه الصناعة من الخطأ ،فجعل جواب السابل نفس سؤاله ،وبهذا أٌضا ٌفس ُد قول من ا ّدعى
أن ح ّدها اإلٌجاز من ؼٌر عجز واإلطناب من ؼٌر خطل...وفً البالؼة أقوال كثٌرة ؼٌر
خارجة عن هذا النحو.)2("...
فالمالحظ على هذه الحدود هو خروجها أحٌانا عن حٌّز النصّ وتعلّقها فً التعرٌؾ
بمسابل تبدو بعٌدة عن المشاؼل البالؼ ٌّة البحتة ،القابمة على الوسابل اللؽو ٌّة والفن ٌّة التً
ّ
الباث ،متكلّما كان أو كاتبا ،فً صٌاؼة نصه صٌاؼة فن ٌّة استثناب ٌّة فً توظٌفها
ٌعتمدها
للّؽة؛ بؽٌة إحداث أثر ما فً المتقبل(.)3
هذه المالحظة بحقٌقتها تمثل إشكاال طرحه أح ُد الباحثٌن المحدثٌن ولعلّه من أوابل من طرح
نقده لتلك الحدود تمشٌا مع نقد الخفاجً لها بل مستقٌا منها جملة من مفاهٌمه ،فالخروج عن
ح ٌّز ال ّنص والتعلق بالمسابل البعٌدة عن المشاؼل البالؼ ٌّة ،هذان األمران ش ّكال إشكاال حول
مضامٌن تلك الحدود وما تنطوي تحتها من دالالت( .)4وفً نظر البحث فإنّ قصور تلك
الدالالت عن اإلحاطة بمشاؼل البالؼة القابمة فً نظر المستشكل على البحث فً المسابل
ّ
الباث فً صوغ ِنتاجه صوؼا فنٌا متمٌزا خارجا عن المألوؾ،
اللؽو ٌّة والفن ٌّة التً ٌعتمدها
ٌرجع إلى أمرٌن:

(ٔ) أي أن تكون أحادٌة الداللة على المراد ،وقد أشرنا إلى ذلك فٌما مضى من البحث.
(ٕ) سر الفصاحة.٘ٓ:
(ٖ) ظ :التفكٌر البالغً.ٕٖٕ :
(ٗ) ظ :م.ن.
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األوّ ل :وقد ذكر المستشكل إشارة إجمال ٌّة إلٌه ، -وهو أن كثٌرا من تلك الحدود برز فً فترة
متق ّدمة عن تألٌؾ البٌان والتبٌٌن( ،)1الذي ٌذهب البالؼٌون والنقاد إلى عده من أوابل
المؤلّفات البالؼ ٌّة المؤسسة ،والبحث البالؼًّ الٌزال فً طور نموّ ه ،بل ما ٌزال الطابع
صلبه ،فال ٌوجد تصور عام عن تلك المشاؼل البالؼ ٌّة وعن
البد ِهًُّ الفطري قابما فً ُ
أبوابها ومسابلها الكل ٌّة التً تض ُّم جزب ٌّاتها كما أشرنا سابقا ،فال رٌب أن تكون الجزب ٌّات
هً التً تتح ّرك ضمن أفق البناء المعرفًّ الجدٌد فً طور نموّ ه.
الثانً :إهمال النظر باألصول المعرف ٌّة والنماذج اللؽو ٌّة األ ّم نظرا حقٌق ٌّا فً جعلها
بالصدارة وتتوٌجها باإلمامة لكل نتاج لؽوي محدث ،ونعنً بتلك النماذج ،القرآن الكرٌم
والحدٌث النبوي الشرٌؾ ،وكالم اإلمام علًّ (علٌه السالم) وكلمات األبمة المعصومٌن(علٌهم السالم)،
صال فً مظنه من هذا البحث.
كما سنأتً على ذكر ذلك مف ّ
فالمالحظ أنّ استعمال مصطلح البالؼة فً التصوّ ر الكلًّ استعمال فً أفق الداللة اللؽوٌة
البعٌدة عن التحدٌد االصطالحً العلمً الذي استقر فً القرن السابع بعد استٌعاب الحدود
ّ
متمثلة بالمعانً
واألقسام الجزب ٌّة األساس ٌّة النً ٌتش ّكل منها البحث البالؼًّ فً أفقه التداولً
والبٌان والبدٌع.
بلباس العلم ٌّة وفً فترة تكاد تكون
ولع ّل من أوابل اإلشارات التً تل ّبست بها البالؼة
ِ
متق ّدمة ،هً تلك اإلشارة التً ق ّدمها البالؼًُّ المشهور أبو هالل العسكري (ت  375هـ) فً
ّ
أحق العلوم بالتعلّم وأوالها بالتحفظ بعد
مقدمة كتابه(كتاب الصناعتٌن) ،إذ ٌقول ":إنّ
المعرفة بكتاب هللا  -ج ّل ثناؤه  -علم البالؼة ومعرفة الفصاحة الذي به (أي العلم) ٌُعرؾ
()2

إعجاز كتاب هللا تعالى "...

 ،وال ٌُدرى هل أنّ أبا هالل العسكري كان قاصدا واعٌا إلى

تح ّقق نسبة العلم ٌّة للبالؼة؟ م ّما ٌعنً استقرارها فً الكٌان الثقافً العربً علما مح ّددا
ّ
حث على طلبه كمقدمة لشرؾ
بحدود وضوابط ٌعكسها كتابه ،كأنموذج لذلك العلم الذي
الؽاٌة المطلوبة ،أ ْم أنه قصد البعد اللؽوي الخالص عطفا على المعرفة بالفصاحة التً
(ٔ) ظ :التفكٌر البالغً.ٕٖٔ:
( )2كتاب الصناعتٌن.0 :
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ذكرها؟ ،ولع ّل فً كتابه ما ٌؤ ّكد األمر األوّ ل وٌشٌر إلٌه ،فعناٌة المؤلؾ بعنوان كتابه تحكً
وعٌه بالحدود العلم ٌّة والقواعد العا ّمة ،فالصناعة مظهر الحذق واإلتقان والملكة( ،)1كما
ٌش ّكل تعرٌفه للبالؼة بأ ّنها " :ك ّل ما ُتبلػ به المعنى قلب السامع ف ُتمكنه فً نفسه كتم ُك ِنه فً
نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن"( ،)2أوّ ل أساس باتجاه العلم ٌّة واالصطالح ،مع
االلتفات إلى ذلك ،إذ لم نجد من البالؼٌٌن حتى زمن السكاكً والقزوٌنً من ح ّد البالؼة
بتعرٌؾ جامع مانع ٌح ّدد ماهٌتها وٌشٌر إلى اشتؽالها ،خال اال ّتكاء على داللة اللؽة والحدود
التً انعكست من الثقافات المنصهرة فً الثقافة اإلسالم ٌّة م ّما أشرنا إلٌه سابقا ،وكذا تعرٌؾ
بدر الدٌن بن ماك (ت686هـ) ،الذي ع ّرفها بأ ّنها " البلوغ فً صوغ الكالم لتأدٌة المعنى
إلى حد له توفٌة بتمام المراد منه وسلوك جا ّدة الصواب فٌه"( ،)3وٌالحظ ما فً تعرٌؾ أبً
هالل العسكري من دقّة فً رعاٌة السامع وتحقٌق وظٌفة التواصل ،ور ّبما فٌه إشارة إلى
أبعاد البالؼة الثالثة المعانً والبٌان والبدٌع ،كما أن تعرٌؾ ابن مالك ٌنطوي على العناٌة
باللفظ بما ٌخرج به المعنى إخراجا مطابقا للحال ،ومستقٌما فً الفكر ،وهو بهذا ٌقترب من
تحقٌق االستعمال المعٌاري من خالل الصوغ.
ولعل العسكري – بنظر البحث -كان فً تعرٌفه السابق للبالؼة ملمحا إلى جانب الصورة
الفن ٌّة وأهمٌتها فً إخراج الكالم على ؼٌر مخرج العادة ،ونحن إذ نذكر ذلك ال نستند إلى
ورود لفظة (صورة) فً التعرٌؾ بوصفها دلٌال على كونه قاصدا للصورة الفن ٌّة ،وإ ّنما من
()4

خالل تت ّبع تمام كالمه

الذي ذ ٌّله فً التعرٌؾ كشرح له وفك لمعانٌه ،من خالل ذلك تب ٌّ ّنا

أنّ أبا هالل العسكريّ كان ٌل ّمح إلى أنّ إخراج الكالم إخراجا بلٌؽا إ ّنما ٌتحقق من خالل
صورة الفن ٌّة ال ُمبرزة من قلب المتكلّم إلى قلب السامع " ،وإ ّنما جعلنا حسن المعرض
ال ّ
وقبول الصورة شرطا فً البالؼة؛ ألنّ الكالم إذا كانت عبار ُته رثة ومعرضه خلِقا لم ٌسم
بلٌؽا وإن كان مفهوم المعنى مكشوؾ المؽزى"(٘).
(ٔ) ظ:البٌان العربً :بدوي طبانة.ٔٗ٘ :
(ٕ) كتاب الصناعتٌن.ٔٙ :
(ٖ) المصباح.ٖ:
(ٗ) ظ :كتاب الصناعتٌنٔٙ :و.ٔ0
(٘) م.ن.ٔٙ :
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استقرار املصطلح البديعي:
أ ّما مصطلح البدٌع فإ ّنه لٌس بأفضل ِمن أخوٌه البٌان والبالؼة ،إال إ ّنه أكثر قرارا وإشارة
أصل الوضع ،مع توافق داللتٌه
إلى مس ّمٌاته ،إذ لم تتؽ ٌّر داللته كثٌرا ع ّما أرٌد به فً
ِ
اللؽو ٌّة واالصطالح ٌّة توافقا تا ّما تقرٌبا.
فإنّ أصل إطالقه  -كما ذكرنا -كان فً سٌاق فضابه اللؽويّ الذي تأ ّسست علٌه لفظة
البدٌع ،ومن خالل ابن المعتز فً كتابه البدٌع ٌظه ُر أنّ االصطالح أ ُرٌد به المبتكر والجدٌد
والمحدث ِمن األسالٌب والصٌاؼات التً كثر استعمالها من المحدثٌن الذٌن كان لهم فضل
على ابن المعتز فً مقارنتها بالتراث العربً األ ّم ،م ّ
مثال بالقرآن الكرٌم والحدٌث النبوي
الشرٌؾ واللؽة وكالم األعراب وأشعار المتقدمٌن( ،)1ولكن ٌبقى لمن أطلق على هذه
ُ
السبق فً التش ّكل االصطالحً الفنً فٌما بعد.
األنماط التعبٌر ٌّة هذا االصطالح
ونو ّد هنا أن نشٌر إلى أنّ توسٌع دابرة االستعمال ألي مبنى من المبانً أو أي معنى من
المعانًّ ،
صة ضمن دابرة اشتؽال محدودة المعرفة ،ال ٌتنافى مع اثبات
وبثه بطرابق خا ّ
الخصوص ٌّة والتف ّرد فً الطرح والعرض أو سلب الفضٌلة عن متعاطٌه ،كما فعل ابن
المعتز وساوقه كثٌر م ّمن احتذى حذوه ،إذ لوال اإلكثار منه لم ِتبن معالم هذه األسالٌب
وطرافتها وأه ّمٌتها فً الكالم ،ولما تج ّ
صً التراث العربًّ واستنطاقه
شم ابن المعتز عناء تق ّ
لٌخرج بتلك المس ّمٌات واألنماط ،وٌمكننا القول إنّ قضٌة تب ّنً ابن معتز لهذا المنهج لم ٌكن
منطلقا لتصحٌح النسبة ،وإ ّنما تساوقا مع ال ّر ّد على دعوى الشعوب ٌّة التً كانت سابدة آنذاك
صة البدٌع كان أؼلبهم
وتع ّرض لها الجاحظ فً جملة من كتبه ،بقرٌنة كون الذٌن تبوّ ؤا ِمن ّ
ّ
المتأثرٌن بثقافتهم(ٕ) ،مع مالحظة أنّ كتاب ابن
من الموالً أو من المتتلمذٌن على أٌدٌهم أو
المعتز أُلؾ من قبله فً شرخ الشباب وؼضارة السن ،فً السابع والعشرٌن من عمره(ٖ)،
(ٔ) ظ :البدٌع. 0ٗ ، 0ٖ :
(ٕ) قال ابن رشٌق فً العمدة ":ٔٔ8/ٔ ،وقالوا أول من فتق البدٌع من المحدثٌن بشار بن برد ،وابن هرمة -وهو
ساقة العرب وآخر من ٌستشهد بشعره ،ثم اتبعهما مقتدٌا بهما كلثوم بن عمرو العتابً ومنصور النمري
ومسلم بن الولٌد وابو نواس ،واتبع هؤالء حبٌب الطائً والولٌد البحتري وعبد هللا بن المعتز فانتهى علم
البدٌع و الصنعة إلٌه وختم به".
(ٖ) ظ :البدٌع ،إلبن المعتز ،تقدٌم ،محمد عبد المنعم خفاجً ،التقدٌم.ٔ8 :
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أي ضمن أفق فكري ناشا ،وفً باكورة ن ّموه ،م ّما حدا به إلى تألٌؾ كتابه انطالقا من
الروح االندفاع ٌّة التً كانت ولٌدة تلك السنّ فخرج كتابه خالصا للتراث العربً المحض من
دون أن تشوبه شاببة من شوابب الثقافات الدخٌلة (.)1
ومن المعلوم أنّ أساس الج ّدة واالبتكار الذي تأ ّسس علٌه لقب البدٌع منصرفا إلى الجدٌد
المبتكر من الصٌاؼات الجزب ٌّة واألسالٌب الخارجة عن مألوؾ الحٌاة األدب ٌّة والشعر ٌّة،
التً ٌتبناها المتأ ّدبون والنقّاد والبالؼٌون ،كان مستحكما لدى ابن المعتز فً معالجته
للنصوص التراث ٌّة؛ لٌستنطقها – مقارنا -إلثبات اإلصالة ،ال وعٌا منه بعمق الدرس البالؼًّ
وضرورته البٌانٌة ،بل إ ّنه ر ّبما لم ٌُشر ــ فٌما ّ
اطلعنا علٌه من كتابه ـــ إلى أهم ٌّة هذه
الفنون فً البالؼة ،بل ٌتوصل قارئ كتابه إلى أن معالجته للبدٌع لم تكن لتعد البدٌع فرعا
من فروع البالؼة ،بل وال أسالٌب ٌُتوصل بها لتحسٌن الكالم وإخراجه إخراجا فن ٌّا متم ٌّزا.
وفً نظر البحث أنّ سبب ذلك هو التعاطً مع مصطلح البدٌع ضمن سٌاقه اللؽويّ
المحض ،فلم تكن النظرة إلى البدٌع بمستوى بالؼً ٌتحقق به نسبة هذا الفن إلى البالؼة،
فضال عن جعله مقاٌٌس ُتعرض علٌها النصوص لتمحٌصها داللٌا .وٌر ّجً الدكتور أحمد
مطلوب بكون الجاحظ " أوّ ل من اعتنى بالبدٌع و صوره ،وأطلقه على فنون البالؼة
المختلفة ،ولك ّنه لم ٌع ّرفه أو ٌُشر إلى فنونه بل كان ٌُطلق هذا المصطلح إطالقا"( ،)1ألن
استعماله له كان قرٌبا ج ّدا من معناه اللؽوي ،فٌظهر أنّ الجاحظ ٌحصر البدٌع ضمن نطاق
الشعر الجدٌد الطرٌؾ ،إذ لم ٌبٌن خصابص هذا البدٌع وحدوده ،ولم ٌضع مفهوما واضحا
له ،م ّما ٌجعله مشاركا لمصطلحً البالؼة والبٌان ،كأؼلب المصطلحات البالؼ ٌّة فً تلك
تمام المقصود( " .)2ولع ّل هذا اإلطالق لمصطلح
وعدم الدالل ِة على
الؽموض
الفترة فً
ِ
ِ
ِ
البدٌع (بمعنى الجدة) هو الذي دفع علماء البالؼة الالحقٌن ،إلى استعمال مصطلح البدٌع
بهذا المفهوم طول المرحلة الثانٌة وشطرا طوٌال من المرحلة الثالثة"(.)3

(ٔ) مصطلحات بالغٌة 8ٕ :و ،ظ:البٌان العربً ،بدوي طبانه.ٖٔٓ :
(ٕ) ظ :المباحث البالغٌة فً ضوء قضٌة اإلعجاز القرآنً ،د .أحمد جمال العمري.09 :
(ٖ) ظ :البالغة العربٌة ،د .علً عشري.ٗ8 ،ٗ0 :
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وكذلك علم البٌان ــ كما تق ّدمت اإلشارة إلٌه ــ فقد كان الجاحظ ٌُطلقه وٌؤ ّسس لمبانٌه
وتطبٌقاته انطالقا من فضابه اللؽوي.
أ ّما عل ُم المعانً فلم ٌكن معروفا فً عهد الجاحظ سوى اإلشارات المقتضبة حول اإلٌجاز
(ٔ)

واإلطناب

ولع ّل الجرجانً (ت 491أو494هـ) كان أوّ ل من فتق علومه انطالقا من

معانً النحو ،واستلهاما من كتاب سٌبوٌه أوّ ال ،وتتلمذا على شٌخِه األثٌر أبً الحسٌن
(ٕ)
لتقرٌر قضٌة اإلعجاز
الفارسً ،المتتلمذ على ٌد خالِه أبً علً الفارسً(ت399هـ) ثانٌا
ِ

القرآنً التً شب أوارها فً القرن الرابع الهجري.
لذا فإنّ مصطلح البالؼة والبٌان والبدٌع ثالثة مصطلحات لكل واحد منها بعده الداللًّ
الخاصّ  ،كما أ ّنها نشأت ضمن اإلطار الفكري والزمنً نفسه ،وبشكل متداخل ،ففً الوقت
نفسه الذي كان فٌه مصطلح البالؼة بحدودها المختلفة التً ذكروها متداوال ،كان مصطلح
البٌان متداوال أٌضا ،ومثلهما البدٌع فقد تولّد فً الفترة نفسها انطالقا من المحدثٌن أو
المولّدٌن .
وال بأس أنْ نشٌر إلى أن األسباب وراء تداخل العلوم والمصطلحات كثٌرة ،نذكر منها:
أوال :إن مباحث البالؼة العرب ٌّة لم تكن ــ مع نهاٌة القرن الثالث وبداٌة القرن الرابع ــ قد
عرفت طرٌقها نحو النضج والتقنٌن واالستواء فً التعقٌد لدى كثٌر من الباحثٌن والنقاد
المتأ ّملٌن فً أسرار(الخطاب الشعري تخصٌصا) ( ،)3نظابر ابن المعتز وابن قتٌبة والمبرد
وقدامة والقاضً الجرجانً  ....وٌتفرّ ع علٌه:
ثانٌا :عدم تبلور العلوم العرب ٌّة واإلسالم ٌّة التً نشأت البالؼة على هامشها ،بل كانت
تتشابك فً الكتاب الواحد قضاٌا ع ّدة علوم بصورة تجعل مؤرخً كل علم من هذه العلوم
ٌع ّدون هذا الكتاب من بٌن كتب العلم الذي ٌؤ ّرخون له ،مثل مجاز القرآن ،حٌث ٌع ُّده
علماء التفسٌر كتاب تفسٌر وٌع ُّده اللؽوٌون كتاب لؽة وٌع ّده مؤرخو البالؼة كتاب بالؼة(.)4
(ٔ) ظ :مناهج بالغٌة ،د .أحمد مطلوب .ٔٙٗ:
(ٕ) ظ :البالغة تطور وتأرٌخ ،شوقً ضٌف ٔٙٓ ،و.ٔٙ0
(ٖ) ظ  :التواصل البالغً ،د .أحمد طابعً.ٔ8 :
(ٗ) ظ :المباحث البالغٌة فً ضوء قضٌة االعجاز  8ٓ :و ٔ.8
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وٌتفرّ ع علٌه :ثالثا :إنّ علماء تلك الفترة كانوا موسوعٌٌن ،فلم ٌكن الواحد منهم ٌحصر
()1

نفسه فً دابرة معرفة واحدة ال ٌتجاوزها ،وإ ّنما كانت تتع ّدد معارفهم وتتنوّ ع ثقافاتهم...

رابعا :تأسٌس الالحق لمعرفته واستنتاجاته على ما ق ّدمه السابق تأسٌسا ٌقرب من االستنساخ
أحٌانا.
خامسا :ؼلب ُة الطبع والذوق على أوابل المؤلّفات األدب ٌّة؛ لقرب عهد مؤلّفٌها بالبٌبة والطبٌعة
التً كان علٌها العرب ،إذ إن سالبقهم لمّا تزل متطبعة بطابعها األول وإخراجها من الطبع
إلى العلم ٌّة والتقنٌن ٌقتضً زمنا طوٌال تتط ّبع علٌه سالبقهم ،فال ٌُنتظر منهم آنذاك تأسٌسا
نظر ٌّا محكما لنظر ٌّة بالؼ ٌّة أو نقد ٌّة موضوع ٌّة ،وإن تحققت فإ ّنما تتحقّق على المستوى
الفردي والجزبً دون الشمول والعموم والتداول الفكريّ العام.
وهذه الفكرة بالتحدٌد تجرّ نا استطرادا للحدٌث عن األثر الٌونانً فً البالؼة العرب ٌّة،
وعلى سبٌل اللمحة الدال ّة ،إذ جعل بعض الباحثٌن مظهرا أسطور ٌّا لكتابً أرسطو (فً
الشعر ،وفنّ الخطابة) ،فجعلوهما بمنزلة ال ّدفة التً تو ّجه شراع البالؼة العرب ٌّة ،فً حٌن
أنّ السٌرورة الزمن ٌّة ألي كتاب أو فكر معٌن  -تداول ٌّا ، -تحتاج إلى زمن طوٌل ،فضال
عن تبلور األفكار وهضمها هضما متساوقا مع الثقافة العرب ٌّة الخالصة ،مع تطبٌق نماذجها
علٌها؛ فإ ّنه ٌحتاج إلى وقت طوٌل جدا ظهرت خالله ع ّدة من المؤلّفات فً التراث البالؼً،
ومن الممكن القول إن إصالة البحث البالؼً ٌمكن بحثها ضمن االشتؽال البدٌعً ،وتع ُّد
محاولة ابن المعتز رابدة فً هذا المجال فً تثبٌت أصالة البحث البالؼً العربً ضمن
اشتؽاالته األسلوب ٌّة وفضاءاته الدالل ٌّة؛ ومن ؼرٌب األفكار أن ٌعمد المف ّكر للحكم انطالقا
من نظرة جزبٌة محدودة ،وقد طالعنا من هذه األحكام جم  ،منها على سبٌل المثال ما ذكره
د .زكً نجٌب محمود ،حول األثر الٌونانً فً البالؼة العربٌّة(ٕ) ،حاكٌا لبحث وتحقٌق د.
(ٔ) ظ :المصدر السابق ،المورد نفسه.
(ٕ) كان لـ د .طه حسٌن األثر األكبر فً طرح هذه الفكرة ،ابتداء من بحثه الذي ُنشر مقدمة لكتاب نقد النثر ،وهو لم
ٌقدّ م دلٌال عقلٌا مقبوال ٌركن إلٌه ،بل إنه لم ّ
ٌطلع أصال على كتاب ابن المعتز كما ٌقول( ٌنظر :نقد النثر ص ٕٔ) ومع
تالقً من قرٌب أو
ذلك ٌح ُكم بتأ ّثره بالقسم الثالث من كتاب أرسطو!! ،علما أنّ البون بٌن الطرحٌن شاس ٌع جدا وال
َ
تطرق لدراسة كتاب الخطابة ألرسطو فً رسالته للماجستٌر وهو اآلن
بعٌد ،مع مالحظة أنّ الباحث ٌنطلق من كونه قد ّ
ٌتناول البدٌع وعلى مقربة من أولى المؤلفات فٌه وهو كتاب ابن المعتز فأحكامنا تصدر عن هذه المنظومة ،وباعتقادنا
أنّ لموقع ٌّة د .طه حسٌن البارزة أثرا كبٌرا فً تمرٌر كثٌر من األحكام االرتجالٌة ،للبالغة العربٌة واألدب العربً.
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شكري محمد عٌّاد لكتاب أرسطو فً الشعر ،جاعال الجاحظ ّ
متأثرا " بالمنطق على أ ّنه نوع
كتابه البدٌع ٌحاول أوّ ل محاولة نحو التعمٌم ،وقدامة فً كتا ِبه
من الداللة ،وابن المعتز فً ِ
"نقد الشعر" ّ
ٌتأثر بالفكر الٌونانً ....واهت ّم عبد القاهر الجرجانً فً كتابٌه أسرار البالؼة
ودالبل اإلعجاز بفكر ِة النظم ،الذي ٌربط بٌن مفردات الجملة ،وهً فكرة شبٌهة بفكرة
(الوحدة) التً وردت عند ارسطو فً كالمه عن التراجٌدٌا ،)1( "....كالم سهل ٌجٌد إلقاءه
ك ُّل من له مسحة من علم أو مسكة من دراٌة ولكن أٌن الدلٌل على هذه الدعاوى ؟ .
ص ً الداللة أو النزوع نحو التعمٌم أو مشابهة فكرة النظم بفكرة الوحدة
فهل ٌكفً تق ّ
دلٌال ل ُتوسم البالؼة العرب ٌّة باألثر الٌونانً؟ ،ول ٌُعلم أنّ بالؼة أي قوم من األقوام تنبثق عن
مستوٌات كالمهم وطبقاته الفن ٌّة ،إذ من الكالم وتت ّبعه ومتابعة مداخله ومخارجه تنشأ
البالؼة ،والعرب من بعد بلؽاء وفصحاء ،وقد صدر عنهم من ألوان الكالم م ّما فٌه مراتب
البالؼة والفصاحة ومواقعهما ما جعل القرآن الكرٌم أن ٌكون معجزة اللسان لهم ،بل احترم
مقامهم البٌانً ووعٌهم بإٌراد القول فتح ّداهم ،ومن ثم فالكالم هو الذي ٌفرز قواعده
وقوانٌنه ،ونحن ال ننكر تالقح األمم واألفكار ،ومبدأ التأثٌر والتأثر ،فهو قانون كلً عام بل
طبٌعً ولكنّ ال ِعبرة بالمعالجة ،وقد أشار أرسطو إلى هذا التالقح وتشارك العقول ،بقوله:
صلة ،وأ ّما تفصٌلها وإفراد كل
" إ ّنا ما ورثنا ع ّمن تق ّدمنا فً األقٌسة إال ضوابط ؼٌر مف ّ
قٌاس بشروطه وضروبه ،فهو أمر كددنا فٌه أنفسنا ،وأسهرنا أعٌننا ،حتى استقام على هذا
األمر ،فإن وقع ألحد م ّمن ٌأتً بعدنا زٌادة أو إصالح فلٌصلحه ،أو خلل فلٌسده "( ،)2مع
مالحظة أنّ ما كتبه ابن سٌنا فً منطق الشفاء ٌعاد ُل أضعاؾ ما كتبه أرسطو فً المنطق
مع طول الم ّدة وبع ِد العهد .
وأ ّما الجاحظ فإنّ حماسه الشدٌد الذي أظهره للعروبة واللؽة العربٌة ورده لهجمات
الشعوبٌٌن ،تنأى به عن أن ٌكون متأ ّثرا بالفكر الٌونانً ،وإال لما اندفع منه هذا الحماس،
كما أنّ الشعوبٌٌن لم ٌصِ موا العربٌة بوصمة االختالط واال ّتكاء على أفكار الٌونان ،إذ لو ت ّم
لكانت لهم عروة وثقى لٌصِ ُموا بها العرب ،ولكانت مقتال للعروبة التً ك ّد الجاحظ للدفاع
(ٔ) مقدّ مة كتاب أرسطو طالٌس فً الشعر ،تحقـ :د شكري محمد عٌاد ،ص :ك.
(ٕ) منطق الشفاء.ٔٔٓ/ ٗ :
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عنها ،وإنّ جمٌع من حاول تردٌد هذه الفكرة تم ّسك بهذه الخٌوط التً ال تنس ُج للعنكبوت
بٌتا ،بل األثر العكسًُّ هو المتح ّققٌ ،قول د .صالح فضل " :وٌبدو أن تأرٌخ الشعر العربً
الذي استثمر بشكل فابق هذه التقنٌات عن طرٌق شٌوع عادة النظم وأنواع البدٌع المختلفة
صة األدب
كان له تأثٌر قوي على اآلداب التً اتخذته أنموذجا لها فً العصور الوسطى خا ّ
صة ،ولو
العبري من خالل االحتكاك المستمر فً المشرق العربً وفً األندلس بصفة خا ّ
تذ ّكرنا مبادئ جاكوبسن فً شرح الشعرٌة والتركٌز على عمل ٌّات التوازي والنظم،
استلهمت بشكل مباشر دراسات هوبكنز عن اللؽة الشعرٌة التً استم ّدها بدوره من تحلٌله
ؼٌر المباشرة فً صٌاؼة النظر ٌّة اللسان ٌّة للشعر ٌّة الحدٌثة،
ألنماط الشعر العبري
ِ
وضرورة اإلفادة منها فً الكشؾ عن استراتٌج ٌّات الشعر العربً وعالقته التولٌد ٌّة بهذه
المجاالت التً تشؽل الفكر الحدٌث "(ٔ).
من هنا تع ُّد محاولة ابن المعتز فً البدٌع خطوة مه ّمة فً إثبات أصالة البحث البالؼً
ص ٌّة ومكوّ نه الثقافًّ  ،الذي ال ٌمكن أن ٌُخترق بمحاوالت
العربً المكون فً بنٌته الن ّ
التطعٌم والتدعٌم التً عمد إلٌها الرواة.
ولعل بعض الباحثٌن حدا به الحماسُ إلى المبالؽة فً القول بأن " بداٌة استقالل البالؼة
العرب ٌّة واستقرارها تبدأ من تأرٌخ تألٌؾ البدٌع البن المعتز (ت 276هـ) (ٕ) ،ولع ّل عمق
ّ
والتجذر فً الثقافة هو الذي قاد الجاحظ إلى قصر البدٌع على العرب بل جعله
هذه األصالة
سبب تفوّ ق اللؽة العرب ٌّة على ؼٌرها من اللؽات " ،والبدٌع مقصور على العرب؛ ومن أجله
فاقت لؽتهم كل لؽة ،وأربت على كل لسان ،والراعً كثٌ ُر البدٌع فً شعره ،وبشار حسن
البدٌع ،والع ّتابً ٌذهب فً شعره فً البدٌع مذهب بشار"(ٖ).
واللطٌؾ فً عرض الجاحظ للشخص ٌّات التً تتناول البدٌع فً شعرها أ ّنه لم ٌطعن فً
أسالٌبهم وصٌاؼاتهم كما طعن ابن المعتز طعنا قاده إلى تقصًّ ما جاء من البدٌع فً القرآن
الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ وفصٌح العرب وأقوالها.
(ٔ) بالغة الخطاب وعلم النص د .صالح فضل .ٖٕ :
(ٕ) المباحث البالغٌة :ص ٘ٓٔ.
(ٖ) البٌان والتبٌٌن.ٕ9ٓ/ٕ :
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ٌقول ":ومن الخطباء الشعراء من كان ٌجمع الخطابة والشعر الج ٌّد ،والرسابل الفاخرة مع
البٌان الحسن :كلثوم بن عمرو الع ّتابً ....،وعلى ألفاظه وحذوه فً البدٌع ٌقول من ٌتكلّؾ
مثل ذلك من شعراء المولدٌن :كنحو منصور ال ّن ِمري ،ومسلم بن ولٌد األنصاري
وأشباههما ،وكان العتابًُّ ٌحتذي حذو بشار فً البدٌع ،ولم ٌكن فً المولّدٌن أصوبُ بدٌعا
من ب ّ
شار وابن هرمة"(.)1
نخلص من جمٌع ذلك إلى أنّ الفضاء اللؽوي هو الفضاء الذي كانت له السلطة الثقاف ٌّة
والنقد ٌّة ،وإنّ طبٌعة البٌبة الثقاف ٌّة والفكر ٌّة آنذاك كانت مطبوعة على هذا ال ّنمط من
التفكٌر ،وهو ما ٌفسّر إدراج الجاحظ لالستعارة واستشهاده ببٌت األشهب بن رمٌلة( )2ضمن
البدٌع ،انطالقا من هذا األفق الثقافً ،وكذا التشبٌه والكناٌة والمجاز من علوم البٌان وتابعه
ابن المعتز فً بعضها ،كما ٌمكننا أن نلحظ تلك السلطة الثقاف ٌّة من خالل جملة وافرة من
مؤلّفات تلك الفترة التً اندرجت ضمن مستوٌات ثالثة وهً { الؽرٌب ،والمعانً ،والبدٌع
} ،وقد كانت متو ّجهة نحو ألفاظ القرآن الكرٌم فكان منها :ؼرٌب القرآن ،ومعانً القرآن،
ومجاز القرآن (بمعنى المعْ بر ال بالمعنى الفنً المعروؾ ،كما ذهب إلٌه كثٌر من الباحثٌن
والنقاد) ،والبٌان عند الجاحظ كما البدٌع ٌستعمله بالمعنى اللؽوي أٌضا ،ولك ّنه ٌتر ّكز على
إتٌانه بشواهده ودالبله؛ للتأكٌد على قضٌ ِة اإلبانة واإلفهام عن المقاصد والحاجات ،وهو
بذلك ٌتساوق مع قضٌة اللؽة األساس ٌّة حسب تعرٌؾ ابن جنً لها.
اشتمال البدٌع على أؼلب أبواب البٌان ،إن لم تكن كلّها مندرجة ضمنه ،واندراج
إنّ فً
ِ
علم المعانً ضمن أبواب النحو والدراسات النحو ٌّة والتركٌب النحوي صوابا وخطأ ،تجعل ُنا
نجزم أنّ ألصق األبواب بالبالؼة كأسلوب من أسالٌب التعبٌر والصٌاؼة الفن ٌّة الخالصة،
والتو ّسع فً االستعمال الخاص للؽة( ،)3ومعالجة القوالب اللفظ ٌّة الممٌزة ،هو علم البدٌع ،و
عنه كانت البداٌة الفن ٌّة للبالؼة العرب ٌّة ،والمالحظ أنّ المتتبع للكتب والمعجمات البالؼ ٌّة

(ٔ) البٌان والتبٌٌن.ٙ٘ ،ٙٗ/ٔ :
(ٕ) م.ن.ٕ9ٓ/ٕ :
سع فً الموروث البالغً ،د .حسٌن عقلة الجداونة.ٔٙٓ :
(ٖ) ظ :التو ّ
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ٌجد أنّ تركة التراث البالؼً جلها من البدٌع وعنه ،إذ إنّ أكثر المصطلحات البالؼ ٌّة منه،
مع توقّفنا على كثٌر من تلك المصطلحات إذ ال ؼاٌة فن ٌّة تحتها.
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البديع بني أصالة البناء واألداء التحسيني:

ممّاّالشكّ ّفٌه ّأنّ ّحركةّالتجدٌدّفًّاألسالٌبّوالصٌاؼةّاستجدّتّفًّالعصرّالعباسًّّ
منّّقبلّالشعراءّكبشارّوابنّهرمةّوؼٌرهماّ،وقادّلواءهاّمنّبع ُدّمسلمّبنّالولٌدّومنّحذاّ
واإلفراطّ ،فقابلتها ّاإلساءةّ
ُّ
حذوهّ ،حتى ّرست ّعند ّشاطا ّأبً ّتمامّ ،فكان ّالشؽؾُّ ّوالؽلب ُّة ّ
واإلحسانّ ،فكانتاّمنّثمارهاّ،كماٌّقولّابنُّ ّالمعتز(ّ،)1وقدّاستثمرت ّهذهّالحركة ّالبدٌعّبماّ
هوّجنسّأسلوبًّ ّصٌاؼًّّ،ومنّثّمّ ّكانّلهذهّالحركةّأثرّ ّفًّنظرٌّاتّأخرى ّعلىّمستوىّ
النقدّ ،من ّقبٌل ّطبقات ّالشعراء ّوعمود ّالشعرّ ،كما ّأنّها ّرفدت ّالمكتبة ّالببلؼٌّة ّبحركةّ
واسعة ّفً ّالتصنٌؾ ّبهذا ّاالتجاهّ ،ولفترة ّزمنٌّة ّطوٌلة ّاختلفت ّفٌها ّمناهج ّالمعالجةّ ،وإنّ
كانّكثٌرّمنهاّلمٌّخرجّعنّحدودّالنقلّوالمحاكاةّوالتكرار.
ّّّّّلقدّقادّابنُّ ّالمعتزّدفةّالبدٌعّفكانّهوّالموجّهّلكلّ ّمنّكتبّفًّالبدٌعّمنّبعدهّ،وكماّ
ذكر ّفقدّكانتّؼاٌةّتؤلٌفهّفًّهذاّالمجالّفًّأمرٌن(ّ :)2األولّ:بٌانّورودّالبدٌعّفًّالقرآنّ
وكبلمّالنبًّّ(صلّىّهللاّعلٌهّوآله)ّوالفصحاءّمنّالعربّ،وهذهّالؽاٌةّتبحثّفًّاألصالةّّ .
الثانًّ:وهو ّنتٌجةّ ّلؤلوّلّ،بٌانّعدمّسبقّالمحدثٌنّلهذاّالضربّمنّالصٌاؼةّوالنّمطّمنّ
القولّ،وأنّهمّلمٌّسبقواّإلٌهّ،ولكنّهمّأكثرواّمنهّ .
ّّّّّّفقد ّبثّ ّابنّالمعتزّفًّكبلمهّهذاّماّكانّملهماّ ّلآلخرٌنّفًّانتظامهّ ،فنرىّالتطابقّ
والتشابهّالذيّاتسمتّبهّمصطلحاتّالبدٌعّالتًّتناولهاّالببلؼٌّونّمعّاختبلؾّالتسمٌةّهوّ
ماّأشارّالٌهّ"ّولعلّ ّبعضّ ّمنّقصّرّعنّالسبقّإلىّتؤلٌؾّهذاّالكتابّستحدّثهّنفسهّوتمنٌّهّ
مشاركتناّفًّفضٌلتهّفٌسمًّّفناّ ّمنّفنونّالبدٌعّبؽٌرّماّسمٌّناهّبهّ ،أوٌّزٌدّفًّالبابّمنّ
أبوابهّكبلماّ ّمنثوراّّ ،أوٌّفسّرّشعراّ ّلمّنفسّرهّ ،أوٌّذكرّشعراّ ّقدّتركناه ّولمّنذكرهّ،إمّاّألنّّ
بعضّذلكّلمٌّبلػّفًّالبابّمبلػّؼٌرهّفؤلقٌناهّ،أوّألنّ ّفٌماّذكرناّكافٌاّ ّومؽنٌاّ،ولٌسّمنّ
كتابّإالّوهذاّممكنّ ّفٌه"(ّ ،)2فالمبلحظّأنّ ّوعًّابنّالمعتزّبحقٌقةّهذاّالبابّمنّالببلؼةّ
وماٌّنطويّعلٌهّمنّالفضاءّاللفظًّ ّالمنفتحّجعلتهٌّكثرّمنّالقٌود؛ ّلٌثبتّسبقه ّوتقدّمهّفًّ
هذاّالمٌدانّ،وقدّكانتّفكرّةُ ّالتحسٌنّأوّمحاسنّالكبلمّمّنّمنطلقاتّهّ ّالمنهجٌّةّفًّالبدٌعّ،
كما ّنرى ّأنّ ّقصره ّلهذه ّالفنون ّالخمسة ّعلى ّالبدٌع ّراجع ّإلى ّمنهجه ّفً ّالتقصًّ ّوإلىّ
المرجعٌّاتّالكبلمٌّةّالتًّانطلق ّمنها؛ ّإذّكانتّكثرةّالتداولّواالستعمالّهًّالمعٌارّالذيّ
اختطهّفًّذلك؛ ّإذّإنّ ّهذهّالفنونّهًّأكثرّالفنونّتداوالّ ّواستعماالّ ّفًّالكبلمّالفنًّّ ،وأنّّ
لهاّدالالتّّمعنوٌّةّّخاصّةّّ .
( )1ظ :البدٌع.55 :
( )2ظ :م.ن.55 :
( )3م.ن56:
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ّّّفالتحسٌنّ–إذاّّ -أفقّ ّفنًّ ّكانّلهّحضورّعندّابنّالمعتزّواستمرّ ّهذاّاألفقّإلىّأنّّقُنّنّ
التقسٌمّالثبلثًّ ّللببلؼةّفًّالقرنّالسابعّعلىٌّدّبدرّالدٌنّابنّمالكّ(تّ 686هـ)ّ،إذّ ّإنّهّ
أوّل ّمن ّخصّص ّالبدٌع ّبقسمّ ّمستقل(ّ ،)1وأبرزه ّقسٌماّ ّألخوٌه ّالمعانً ّوالبٌانّ ،اللذٌنّ
فصّلهما ّالسكّاكً ّ(ت ّ626هـ) ّوأعطاهما ّالصٌؽة ّالنهابٌة ّالتً ّعكؾ ّعلٌها ّالعلماء ّمنّ
بعدهّ ،من ّترتٌب ّالمقدّمات ّوإحكام ّالمقاٌٌس ّوصحّة ّالبراهٌن(ّ ،)2وكان ّالسكّاكً ّأوّل ّمنّ
أرسىّالتقسٌمّالثنابًّللمحسّناتّإلىّلفظٌّةّومعنوٌّةّ،وتابعهّالخطٌبّالقزوٌنًّ(ت937هـ)ّ،
وٌشٌرّأح ُّد ّالباحثٌن ّإلى ّأنّ ّمعالجةّ ّابنّ ّسنانّ ّالخفاجًّ ّلمقدّماتّالببلؼةّالمتمثّلةّبالفصاحةّ
وحسن ّاللفظ ّو ّإخراجه ّالمخرج ّالبلبق ّهو ّالذي ّأوحى ّللسكّاكً ّبفكرة ّالمحسّنات(ّ،)3
والتوجٌه ّوإن ّكان ّمقبوالّ ّولكن ّال ّدلٌلّ ٌّإكّده ّوٌدعمهّ ،فالبدٌع ّبما ّهو ّأسالٌب ّصٌاؼةّ
شعرٌّةّانطبعّبصفةّالتحسٌنّألسبابّّمعٌّنةّمنّزمنّتوجّهّابنّالمعتزّللعناٌةّبهّ ّّ.
ّّّلقد ّبقٌت ّالنظرة ّللبدٌع ّعلى ّأنّه ّوجوه ّتحسٌن ّالكبلم ّبعد ّمطابقته ّلواقع ّالحال ّمعّ
الفصاحةّهًّالسابدةّوالحاكمةّعلىّالتفكٌرّالببلؼًّّ،وكانتّلهمّمقارباتّوصفٌّةّلهذاّالعلمّ
منّقبٌلّماٌّذكرهّالعلويّّ،مقرّباّ ّمبادئّتلكّالعلومّالثبلثةّ"ّ :إعلمّأنّ ّهذهّاألنواعّالثبلثةّ
أعنًّالمعانًّوالبٌانّوعلمّالبدٌعّمآخذهاّمختلفةّوكلّ ّواحدّمنهاّعلىّحظّ ّمنّعلمّالببلؼةّ
والفصاحةّ ،ولنضربّ ّلهاّمثاالّ ٌّكونّداالّ ّعلٌهاّومبٌّناّ ّلموقعّكلّ ّواحدّ ّمنهاّ ،وهوّأنّتكونّ
حبّاتّمنّذهبّودررّوآللاّوٌواقٌتّوؼٌرّذلكّمنّأنواعّاألحجارّالنفٌسةّ،ثمّ ّأنّهاّالّفتّ
خلطّبعضهاّببعضّوركّبتّتركٌباّّأنٌقاّّ،ثمّّبعدّذلكّالتؤلٌؾّتارةُّّتجعلّتاجاّّ
تؤلٌفاّّبدٌعاّّبؤنّ ُّ
علىّالرأسّ،ومرّةّطوقاّ ّفًّالعنقّومرّةّبمنزلةّالّقُرطّفًّاألذنّ ،فاأللفاظّالرابعةّبمنزلةّ
الدررّوالآللاّوهوّعلمّالمعانًّ،وتؤلٌفهاّوضمّّبعضهاّإلىّبعضّهوّعلمّالبٌانّ،ثمّّوضعهاّ
فًّالمواضعّالبلبقةّبهاّعندّتؤلٌفهاّوتركٌبهاّهوّعلمّالبدٌعّ ،فوضعّالتاجّعلىّالرأسّبعدّ
إحكامّتؤلٌفهّهوّوضعّلهّفًّموضعهّولوّوضعّفًّالٌدّأوّالرجلّلمٌّكنّموضعاّّلهّوهكذاّ
بعدّإحكام ّتؤلٌفهٌّقصدّبهّمواضعهّالبلبقةّبهّوماّذكرناهّمنّالمثالّهوّأقربّماٌّكونّفًّ
هذهّالعلومّالثبلثةّوتمٌٌزّمواقعها"(ّّ.)4ومثّل ُهّفًّالتقرٌبّأبوّجعفرّالؽرناطً(ت997هـ)ّ،
بل ّإنه ٌّتعمق ّفً ّبٌان ّالعبلقة ّبٌن ّالعلوم ّالثبلثة ّونسبة ّبعضها ّإلى ّبعضّ ،بجعل ّالبدٌعّ
أخص ّالثبلثةّ ،واألخصّ ٌّتركبّمنّاألعم ّوزٌادةّ ،فٌقولّ "ّ :فالمعانً ّوالبٌانّبالنسبةّإلىّ
البدٌعّكالحٌوانّوالنطقّبالنسبةّإلىّاإلنسانّ ،فبلٌّوج ُّد ّالبدٌعّبدونهماّكماّال ٌّوج ُّد ّاإلنسانّ
بدونّالحٌاةّوالنطقّ ،والمعانًّبالنسبةّللبٌانّكالحٌوانّ ّبالنسبةّ ّإلىّالنّطقّ ،فتوجدّالمعانًّ
ببلّبٌانّ ،كماٌُّّوج ُّد ّالحٌوانُّ ّببلُّّنطقّ ،والٌّوجدّالبٌانّببلّمعانّ ّكماّال ٌّوجدّالنطقّبدونّ

( )1ظ :االستدالل البالغً ،د .شكري المبخوت.94-93:
( )2ظ:البالغة تطور وتأرٌخ.222 :
( )3ظ:البدٌع تأصٌل وتجدٌد ،د منٌر سلطان.15:
( )4الطراز.515:
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الحٌوان"(ّ،)1وفًّنظرناّأنّ ّالتقسٌمّالثبلثًّ ّواعتمادّالنّسقّالشعريّ ّفًّالتحلٌلّوالموازنةّ،
هوّالذيّجنىّعلىّالببلؼةّ ،وشظّىّمفهوماتهاّوإمكاناتهاّالداللٌّةّ،كما ّسنؤتًّعلٌهّ .ومنّ
الواضحّأنّ ّالعملٌّةّاللؽوٌّةّ-أٌّاّ ّكانتّ-مسبوقةّبعملٌّةّذهنٌّةّأوّمعالجةّذهنٌةّتقتضًّحركةّ
المعنى ّضمن ّسٌاقه ّاللفظً ّوالحالً ّالذي ٌّناسبهّ ،ومن ّثّم ّتقصًّ ّإخراجه ّبالطرٌقةّ
المناسبةّ ،وهذه ّالعملٌّاتّ -وفقاّ ّللوضع ّالطبٌعًّ -سرٌعة ّجداّّ ،ومتّحدة ّمترابطة ّبٌنهاّ ،فبلّ
ٌُّتصوّ ُّرّانفكاكهاّ،فكٌؾّتتشظّىّعندّإخراجهاّتشظٌاٌّّقتضًّهامشٌّةّبعضّمكوّناتها؟ّ ّ.
ّّّإن ّمن ّأهم ّاألسباب ّالتً ّدعت ّإلى ّإقصاء ّالبدٌع ّمن ّدابرة ّالبحث ّوالتحلٌل ّالببلؼًّّ
القدٌمّ ،وإضفاء ّصفة ّالزٌنة ّوالزخرؾ ّعلٌهّ ،وعدم ّاعتماده ّمظهراّ ّمن ّمظاهر ّالتشكٌلّ
البنابً ّاألصل ّللبناء ّاللؽويّ ،تعود ّإلى ّسببٌن ّربٌسٌنّ :األوّل ٌّتمثّل ّفً ّشٌوعه ّفً ّبٌبةّ
المحدثٌنّمنّالشعراءّوإعبلنّبعضهمّاإلكثار ّمنه ّوتكلّفهّ،حتىّصار ّشابعاّ ّفًّاألوساطّ
العامّةّ-فضبلّّعنّاألوساطّالعلمٌّةّّ-أنّّالبدٌعٌُّّطلبّللتفنّنّوالزخرفةّوآلتهّالتكلؾّ،ماّدعاّ
العلماءّبالببلؼةّوالنقدّوخصوصا ّالباحثٌنّفًّإعجازّالقرآنّالكرٌمّإلىّالتقلٌلّمنّشؤنهّ،
واعتبارهّمنّتفانٌنّالشعراءّالتًّالّتفضًّإلىّبناءّلؽويّ ّحقٌقًّ ّذيّدالبلّمعتبرةّ،فضبلّّ
عنّاعتمادهّعلىّالصنعةّالتًّتخالؾّماّألفهّالعربّمنّمظاهرّالبداهةّواالرتجالّوعدمّ
التكلّؾ(ّ،)2ولعلّناّنلحظ ّذلكّفٌماّوردّمنّاعتراضّالباقبلنً ّ(ت ّ403هـ) ّعلىّادخالّالبدٌعّ
فًّاإلعجازّالقرآنًّ ،معلّبل ّذلكّبؤنّهّنشؤّفًّبٌبةّدراسةّالشعرّ ،وارتبطّبالشعرّمنّخبللّ
الصٌاؼاتّالجدٌدةّ،وشٌوع ّالتكلّؾ ّفً ّتصنٌع ّالبدٌعّ ،حٌث ّكان ّأدباء ّزمانه ٌّهٌّبون ّقوابمّ
منّالبدٌعٌّستعٌنونّبهاّفًّإنشابهمّ(ّ)3فـ"ّالّسبٌلّإلىّمعرفةّإعجازّالقرآنّمنّالبدٌعّالذيّ
ادّعوه ّفً ّالشعر ّووصفوه ّفٌه؛ّوذلكّ:أنّ ّهذا ّالفنّ ّلٌس ّفٌه ّما ٌّخرق ّالعادةّ ،وٌخرج ّعنّ
العرؾّ،بلٌّمكنّاستدراكهّبالتعلّمّوالتدرّبّبهّوالتصنّعّلهّ،كقولّالشعرّ،ورصؾّالخطبّ،
وصناعة ّالرسالةّ ،والحذق ّفً ّالببلؼةّ ،وله ّطرٌق ٌّسلكّ ،ووجهّ ٌُّّقصدّ ،وسلّم ٌُّّرتقى ّفٌهّ
إلٌهّ ،ومثال ّقد ٌّقع ّطالبه ّعلٌهّ .ف ُّربّ ّإنسانّ ٌّتعوّد ّأن ٌّنظمّ ّجمٌع ّكبلمه ّشعراّّ ،وآخر ٌّتعوّ ُّدّ
أن ٌّكونّ ّجمٌع ّخطابه ّسجعاّّ ،أو ّصنعة ّمتصلةّ ،ال ٌُّّسقط ّمن ّكبلمه ّحرفاّّ ،وقد ٌّتؤتّى ّله ّلماّ
قدّتعوّدّهّ ،وأنتّترىّأدباءّزمانناٌّضعونّالمحاسنّفًّجزءّ،وكذلكٌّإلّفونّأنواعّالبارعّ،
ثمّ ٌّنظرون ّفٌه ّإذا ّأرادوا ّإنشاء ّقصٌدة ّأو ّخطبة ّفٌحسّنون ّبه ّكبلمهمّ ،ومن ّكان ّقد ّتدرّبّ
وتقدّمّفً ّحفظّذلك ّّ-استؽنىّعنّهذاّالتصنٌؾّ،ولم ٌّحتجّإلىّتكلّؾّهذاّالتؤلٌؾّ ،وكانّماّ
أشرؾّعلٌهّمنّهذاّالشؤنّباسطاّّمنّباعّكبلمهّ،وموشّحاّّبؤنواعّالبدٌعّماٌّحاولهّمنّقولهّ،
وهذا ّطرٌق ّال ٌّّتعذّرّ ،وباب ّال ٌّّمتنعّ ،وكلّ ٌّؤخذ ّفٌه ّمؤخذاّ ّوٌقؾ ّمنه ّموقفاّّ ،على ّقدر ّماّ
معهّمنّالمعرفةّ،وبحسبّماٌّمدّهّمنّالطبع"(ّ ّّّّ.ّ)4
( )1طراز ال ُح ّلة وشفاء الغ ّلة ،المقدّمة من المخطوطة  ،11:وٌنظر فً هامش ٌّة البدٌع ،اإلشارات والتنبٌهات للشرٌف محمد بن
علً الجرجانً ،252-255 :تح ،د .عبد القادر حسٌن .1922
( )2ظ :البٌان والتبٌٌن.215 ،35-36/1 :
( )3ظ :أبحاث فً بالغة القرآن الكرٌم ،محمد كرٌم الكواز.112:
( )4إعجاز القرآن ،الباقالنً .112 ، 111 :
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ّّّوٌتّفق ّالجرجانًّ ّمع ّتوجٌه ّالباقبلنًّ ّفً ّإلقاء ّالتبعة ّعلى ّالمتؤخرٌن ّفً ّتوهٌن ّالبدٌعّ
وتقلٌل ّقٌمته ّالفنٌّة ّفً ّالبناء ّاللؽويّ ،متكبا ّعلى ّمبدأ ّالتفهٌم ّالذي ّجعله ّأساساّ ّقاراّ ّفًّ
تحلٌبلتهّ ّ ،منّنحو"ّأنّ ّاأللفاظ ّخدمّ ّللمعانً ّوهً ّالمصرف ُّة ّفً ّحكمها ّوالمالكة ّسٌاستهاّ،
ملمحاّّإلى ّتلكّالعملٌّةّالذهنٌّةّالداخلٌّة"ّ،وقدّتج ُدّفًّكبلمّالمتؤخرٌنّ
المستحق ُّة ّطاعتها"(ّ ّ،)1
ُ
حملّصاحبهّفرطّشؽفهّبؤمورّترجعّإلىّماّلهّاسمّفًّالبدٌعّ،الىّأنٌّنسىّأنّهّ
اآلنّكبلماّّ
ٌتكلمّلٌُّفهمّ،وٌقولّلٌبٌنّ،وٌخٌلّإلٌهّأنّهّإذاّجمعّبٌنّأقسامّالبدٌعّفًّبٌتّفبلّضٌرّأنٌّقعّ
ما ّعناه ّفً ّعمٌاءّ ،وأن ٌُّوقع ّالسامع ّمن ّطلبه ّفً ّخبط ّعشواءّ ،وربّما ّطمس ّبكثرة ّماّ
ٌتكلفهّعلىّالمعنىّوأفسدهّ،كمنّثقلّالعروسّبؤصناؾّالحلًّحتىٌّنالهاّمنّذلكّمكروهّ
فًّنفسها"(ّّ ،)2والٌّخرجّابنُ ّرشٌقّعنّتلكّالحدودّ ،إذ ّإنّ"ّالعربّالّتنظرّفًّأعطاؾّ
شعرها ّبؤن ّتجانس ّأو ّتطابق ّأو ّتقابلّ ،فتترك ّلفظة ّللفظ ّأو ّمعنى ّلمعنىّ ،كما ٌّفعلّ
المحدثونّ ،ولكنّ ّنظرها ّفً ّفصاحة ّالكبلم ّوجزالته ّوبسط ّالمعنى ّوإبرازه ّوإتقان ّبنٌةّ
الشّعرّوإحكامّعقدّالقوافًّوتبلحمّالكبلمّبعضهّببعض"(ّ .)3ومن ّالمبلحظّأنّ ّالجرجانًّ ّلهّ
نظرةّ ّأخرى ّحولّالبدٌعٌّمكنّاستنباطهاّمنّكبلمهّ،فعلىّالرؼمّمنّأنه ّلمٌّصرحّبكونّ
البدٌع ّمحسّناتّ ّلؤللفاظّ ،إال ّإنّه ٌّعتبره ّالنّمط ّالعالً ّوالباب ّاألعظم ّعندما ٌّتحدّث ّعنّ
الجناسّوالمزاوجةّوالتقسٌم(ّ،)4وهًّفنونّمتؤصلهّفًّالبحثّالبدٌعًّّ ،فلماذاّهذهّالنظرةّ
التجزٌبٌةّالمزدوجة؟ّ،والجوابٌّظهرّّ -باإلضافةّإلىّماّتقدمّمنّعواملّرفضّالبدٌعّ،-
فًّأن ّهذاّراجعّإلىّاستقامة ّمبدأّالنظمّفًّفكرّالجرجانًّ ّالذيّحداّبهّإلىّاستبعادهّعنّ
منظومتهّالببلؼٌّةّإالّبمقدارّدخالتهّفًّالنظمّّ،وفًّحدودّالجناسّواالستعارةّ– ّالتًّلمّ
تستقرّبٌانٌّاّّ-والسجعّواالزدواج(ّ ّّ.ّ)5
ّّّأما ّالسببُّ ّالثانًّ ،فٌتمثّل ّفً ّطبٌعة ّالمعالجة ّللنصوص ّالفنٌّة ّواألدبٌّة ّالتً ّاتّسم ّبهاّ
العملّالنقديّّوالببلؼًّّفًّمإلّفاتّاألوابلّ،الذيّاتّخذّمنّالجملةّوالفقرةّالقصٌرةّالمنقطعةّ
عنّالحدودّالسٌاقٌةّالعامّةّوالكلٌّةّللنصّ ّمنهجاّ ّإجرابٌّاّ ّلهّ،بسبب ّمنّمرجعٌّةّالشعرّكماّ
سٌتّضحّ،والذيّعلىّأساسهّانتظمّالتقسٌمّالثبلثًّّللببلؼةّ،فجعلواّ"ّالكبلمٌّمرّّعبرّمراحلّ
ثبلثّ ،وهو ّأمرّ ّؼٌ ُّر ّمتحقّقّ ّعملٌّاّ؛ ّألنّ ّإنتاج ّالكبلم ّال ٌّتمّ ّعبر ّمراحل"(ّ ،)6فهذاّاالعتمادّ
قادّإلىّالنظرةّالتجزٌبٌّةّمؽفبلّاألثرّالكبٌرّالذيٌّحقّقهّالبدٌعّعلىّمستوٌٌنّمهمٌّنّ،األوّلّ:
فً ّتبلحم ّأجزاء ّالنّصّ ّوترابطها ّودعم ّالداللة ّوإنتاجها ّوخصوصاّ ّفً ّالنصوص ّالعالٌةّ
كالقرآنّالكرٌمّونصوصّاألبمة ّ(علٌهم السالم) ّالتًّتمتازّبمحموالتهاّالداللٌّةّالمكثّفةّ،والثانًّ:
( )1أسرار البالغة.9 :
( )1م.ن.11 :
( )3العمدة .139/1
( )4ظ :دالئل اإلعجاز.95 :
( )5ظ :م.ن93 :و94و.95و ظ :أسرار البالغة.16-5:
( )6دراسات نقدٌة وبالغٌة.449 ،442 :
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فًّإضفاءّوتحقٌقّالسٌرورةّاألدبٌّة ّوالتداولٌّة ّللنصّّ،وستتبٌنّداللةّاألمرٌنّفًّالطواٌاّ
القادمةّ ّّ.
ّّّّوربّما ّحاول ّبعض ّالباحثٌن ّتقرٌب ّاألمر ّفً ّتوجٌه ّالتقسٌم ّالثبلثًّ ،قاببلّ"ّ :لقد ّكانّ
إفرادّالبدٌعّعلماّّمستقبلّّإدراكاّّلواقعّلؽويّّبدأٌّفرضّنفسهّعلىّالساحةّاألدبٌّةّوالببلؼٌّةّ،
ولم ٌّكن ّمٌسوراّ ّتجاهلهّ ،وهذا ّالواقع ّاللؽوي ّهو ّانتقال ّبإرة ّاالهتمام ّإلى ّالنصّ ّبدالّ ّمنّ
السامع ّأو ّالمتكلّم"(ّ ،)1ولكن ٌّإخذ ّعلٌه ّأنّه ّلو ّتم ّهذا ّاألمر ّفبل ّمحٌص ّمن ّنبذ ّفكرةّ
التحسٌنّالبدٌعًّالتًّاستقرّتّفًّالوقتّنفسهّالذيّاستقل ّفٌه ّالبدٌعّعلماّ ّقسٌماّ ّللمعانًّ
والبٌانّ،ولتوجهّالبحثّإلىّبٌانّدورّالبدٌعّفًّتحقٌقّتبلحمّأجزاءّالنصّ ّوانسجامهاّبدالّّ
منّعدهّوجوهاّّاحتٌاطٌةٌّصارّإلٌهاّلتحسٌنّالكبلمّ ّ.
ّّّكان ّهذا ّالطابع ّالمتمثّل ّبصبؽٌة ّالبدٌع ّهو ّالطابع ّالعامّ ّالذي ّحكم ّالدراسات ّالببلؼٌّةّ
األولى ّمن ّالتقصًّ ّإلى ّالتقنٌنّ ،وقد ّتركت ّأثرها ّالواضح ّعند ّكثٌر ّمن ّالباحثٌنّ
المعاصرٌنّ ،إذ ّإنّهم ّأقدموا ّعلى ّما ّأقدموا ّعلٌه ّوأحجموا ّعمّا ّأحجموا ّعنهّ ،وانتهوا ّإلىّ
حٌث ّانتهوا(ّ )2من ّؼٌر ّتفصٌلّ "ّ ،فالبدٌع ّدراسة ّالمحسناتّ ،والمحسنات ّكما ٌّبدو ّمنّ
سنّبها"(ّ،)3وعلٌه"ٌّبقىّعلمّالبدٌعّ
التسمٌةّزخارؾّللكبلمٌّ،تحقّقّالمعنىّبدونهاّ،ولكنّهٌّح ُّ
عنًّعلمّالمعانًّبإقامةّالصرحّ ،وعنًّ
بمجالهّالمختلؾّتماماّ ّعنّالمجالٌنّالسابقٌنّ:فإذاّ ُّ
البٌانّبتقدٌمّاللبناتّوموادّّالبناءّفإنّّعلمّّالبدٌعٌُّّعنىّبطبلءّالمبنىّوزخ ُّرفهّ،فهوّعلمّطرقّ
التحسٌن ّالكلً(ّ )4القابم ّعلى ّعبلقات"(ّ ،)5وعلى ّالرؼم ّمن ّذلك ّفقد ّخرجت ّأصوات ّمنّ
الماضًّوأخرىّفًّالحاضرّالمعاصرّعنّهذاّاألفقّوحاولتّتقرٌبا ّداللٌّا ّألشكالّالبدٌعّ
منّخبللّبٌانّدورهاّفًّبناءّالنصّ ّباعتبارّنظرتهاّإلىّالنصّ ّبوصفهّكٌاناّ ّلؽوٌّاّ ّمتكامبلّّ
متبلحمّّاألجزاءّ،الٌّمكنّفصلّمكوّناتهّ،ووصلواّإلىّنتابجّتحمدّلهمّ،والذيّنراهّأنّّحقٌقةّّ
البدٌع ّشابّها ّالكثٌر ّمن ّالتداخل ّوالخّلط ّوعدم ّفرز ّالمعالجات ّالفنٌّة ّله ّضّمن ّسٌاقاتّ
التحلٌلّ ،فالمبلحظّأنّ ّهناكّقبوالّ ّتاماّ ّللبدٌعّإذاّدخلّفًّأفقّالطبعّوالسلٌقةّ،عندّكثٌرّمنّ
النقّاد ّوالببلؼٌٌنّ ،وفً ّاستقامة ّالنظم ّومقتضى ّطلب ّالمعنى ّأو ّمستجلب ّمنهّ ،عندّ
الجرجانًّّكماّاتضحّفًّتعرّضهّلمبحثّالسجعّمنّكتابهّأسرارّالببلؼةّ،كماّأنّهمّقدّعدواّ
التشبٌهّواالستعارة ّوالكناٌةّوؼٌرهاّمنّالمباحثّذاتّالصّلةّبالبدٌعّ ،فؤسقطواّعلٌهاّأحكامّ
الزخرفةّ ،ثمّ ّّفُصّلتّفؤدرجتّفًّالبٌانّ ،وأُسقط ّعلٌهاّأحكامّأصالةّالبناءّ ،فماذاّحصل؟!ّّ
ّالقرآنً ّوكٌفٌّة ّمعالجته ّضمن ّأفق ّاإلعجازّ ،فهل ّسٌلقى ّّأ ُفقاّّ
ّ
ونقطة ّثالثة ّتتعلّق ّبالبدٌع

(ّ)1دراسات نقدٌة وبالغٌة.442 :
( )2عبارة أُثرت عن الجاحظ فً كتابه الحٌوان ".211/1 :بتصرف من الباحث".
( )3األصول دراسة إبستٌمولوجٌة للفكر اللغوي ،د .تمام حسان.341:
( )4هكذا فً األصل  ،ولعل ّ األصوب :الشكلً.
( )5م.ن.349 :
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تحسٌنٌّاّ ّكماّذهب ّإلٌه ّالباقبلنًّ ّأمٌّؤخذّبعداّ ّخاصّاّ ّمنسجماّ ّمعّحقٌقتهّاإلعجازٌّةّالكبرى؟ّّ.
جمٌعّهذهّاألسبلةّتنبؽًّاإلجابةّعنهاّعندّالبحثّفًّأسالٌبّالبدٌعّ .
ّّّفمن ّاألصوات ّالتً ّأعقبت ّاستقرار ّالبدٌعّ ،وأنكرت ّطابعه ّالتحسٌنً" ّبهاء ّالدٌنّ
السّبكً" ّ ّفً ّعروس ّاألفراحّ ،إذ ٌّقولّ ":والحقّ ّالذي ّال ٌّنازّع ّفٌه ّمنصؾّ ّأنّ ّالبدٌعّ ّالّ
ٌُّشترطّفٌهّالتطبٌقّوالّوضوحّالداللةّ،وأنّّكلّّواحدّمنّتطبٌقّالكبلمّعلىّمقتضىّالحالّ
ومنّاإلٌرادّبطرقّمختلفةّومنّوجوهّالتحسٌنّقدٌّوجدّدونّاآلخرٌنّ ،وأدلّ ّبرهانّ ّعلىّ
ذلكّأنّكّالّتجدهمّفً ّشًءّمنّأمثلةّالبٌانٌّتعرّضونّإلىّبٌانّاشتمالّشًءّ ّمنها ّعلىّ
التطبٌقّ،والّتجدهمّفًّشًءّمنّأمثلةّالبدٌعٌّتعرضونّالشتمالهّعلىّالتطبٌقّواإلٌرادّ،
بلّتج ُّد ّكثٌراّ ّمنهاّخالٌاّ ّعنّالتشبٌهّواالستعارةّوالكناٌةّ،التًّهًّطرقّعلمّالبٌانّهذاّهوّ
اإلنصاؾ ّوإنّ ّكان ّمخالفاّ ّلكبلم ّالكثٌرٌن"(ّ )1وتقرٌب ّالسّبكً ٌّتبلور ّفً ّأن ّالكبلم ٌّمكنّ
إٌرادهّعلىّأيّ ّنحوّ ّمنّاألنحاءّالثبلثةّمنّدونّأنٌّكونّأحدّهذهّالوجوهّداخبلّ ّفًّبنٌتهّ
اللؽوٌةّوالداللٌّةّ ،فمنّالممكنّأنٌّكونّالكبل ُم ّخالٌا ّمنّمظاهر ّعلم ّالمعانًّومظاهر ّعلمّ
البٌانّ،ولكنّهّمشتملّعلىّمظاهرّالبدٌعّ،فهلٌّمكنّاعتبارهّفعبلّلؽوٌا؟ّ،وكذلكّالعكسّفًّ
الباقًّ،وهوّهناٌّشٌرّإلىّالخللّفًّالتقسٌمّالثبلثًّللببلؼةّمنّطرؾ ّخفًّّ،كماّأن ّنبرةّ
الوحشةّبسببّاالنفرادّ ّفًّالرأيّظاهرةّعلىّكبلمهّ،وتقرٌ ُبّهّمتٌنّوألصقّبوحدةّالفعلّ
اللؽويّ .وربّما ّجُعل ّمن ّالصورة ّوتشكٌلها ّباالرتكاز ّعلى ّأكبر ّوسابلها ّوأهمها ّوهوّ
التشبٌه(ّ )2بعد ّمن ّأبعاد ّاالتكاء ّعلى ّاإلٌراد ّبتعبٌر ّالسبكًّ ،واعتبارها ّأصلّ ّالصّفةّ
الشعرٌّةّ ،وٌُّطالعنا ّفً ّهذا ّالمضمار ّحادث ُّة ّحسان ّوابنه ّعبد ّالرحمنّ ،عندما ّجاءه ّباكٌاّ،
فقال" ّلسعنً ّطابرّ ،قال ّصّف ُّه ّلً ٌّا ُّّبنً ّقالّ:كؤنّه ّثوبُّ ّحّبرةّ ،قال ّحسانّ :قال ّابنً ّالشعرّ
ّ
وربّالكعبة"(ّ)3؟ّوهذاٌّنسجمّمعّمبدأّالمحاكاةّاألرسطٌّةّالقابمّعلىّإعادةّالتشكٌلّالتخٌلً
ّ
()4
للعالم ّ،لكن ّالمبلحظّأن ّالتشكٌلّالصوري ّمنّالممكنّأنّتبدعه ّكثٌرّ ّمنّصورّ ّالبدٌعّ
علىّألطؾّماٌّكونّاإلبداعّمنهاّهذهّالصورةّالتًٌّبدعهاّالحسٌنّبنّمطٌرّاألسدي(ّ :ّ)5
ّّّّّّّّّّأٌنّجٌراُّنناّعلىّاألحساءّّّّّّّّأٌنّّجٌرانـــناّعلىّاألطـــــواءّّ؟ّ ّ
ّّّّّّّّّّفارقوناّّ،واألرضُّّملبسةّّنورّّاألقاحًّتجــــــا ُّدّباألنــــــــــواءّّ ّ
كّاألرضُّّمنّبكاءّّالسماء(ّ .)6
ّّّّّّّّّّكلٌّّومّّ ّبؤ ُقحوانّّونـــــورّّّّّّّتضح ُّ
(ّ)1عروس األفراح.223/4 :
( )2ظ :الصورة الفنٌة.151 :
( )3الحٌوان ،65 /3 :وٌروى شبٌها بها عن طرفة بن العبد ٌ ،نظر تفاصٌل الصورة فً  :الصورة الفنٌة.114:
( )4ظ:الصورة الفنٌة .145:
( )5شاعر متقدِّم فً القصٌد والرجز ،من مخضرمً الدولتٌن األموٌة والعباسٌة ،وكان ز ٌّه وكالمه ٌُشبه مذاهب
األعراب وأهل البادٌة ،وفد على معن بن زائدة ومدحه .ظ :األغانً.15-14/16:
( )6أمالً المرتضى ،93 /2 :و ظ :خزانة األدب للبغدادي ،452/5 :و معجم البلدان.112 / 1 :
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ّفالصورةّمشكّلةّمنّطباقٌنّواستعارتٌنّ،ولٌسّطباقا ّفقطّ،إذ ّاستعارّلؤلرضّالضحكّ،
إلٌناعها ّبالنباتّ ،وللسماء ّالبكاء ّإلرخاء ّعزالٌها ّبالمطرّ ،وطابق ّبٌن ّالصورتٌنّ ،وعلقّ
إحداهماّباألخرى ّبشرط ّضمنً ّأوّتعلٌل ّخفًّّ،فكؤنّهّقالّ:إن ّتضحك ّاألرضّفمنّبكاءّ
ك ّاألرضُ ّبسبب ّبكاء ّالسماءّ ،فخرجت ّمزدوجةّ ّولو ّكانت ّمفردةّ ّلماّ
السماءّ ،أو ّتضح ُ
اس ُتجٌدتّ،وقدّرويّأنّ ّدعببلّ ّالخزاعًّ ّاستفادّهذاّالمعنىّعنّالحسٌنّبنّمطٌرّفًّقولهّ
المستجادّ ّّّ:
ّّّّّّّّّّّّّّأٌنّالشبـــابّوأٌةّّسلـــكاّّّّالّأٌنٌُّّّطلبُّّضّلّّبلّهلـكّاّ ّ
(ّ )1

ّّّّّّّّّّّّّّالّتعجبًٌّاّسل ُّمّمنّرجلّّّّضحّكّالمشٌبُّّبرأسّهّفبكّى .

ّّّوبهذا ّالمثال ّللفنّ ّالبدٌعً ّوؼٌره ّمن ّفنونهّ ،كالّلؾ ّوالنشر ّوالمقابلة ّوالتورٌة ّوالتقسٌمّ
والعكسّوالتبدٌلٌّ،ظهرّأن ّبعضّفنونّالبدٌعّتشتركّفًّتشكٌلّالصورةّوإنتاجّالمعنىّّ،
وخصوصاّ ّبالتضافرّمعّاالستعارةّ،حٌثّنجدهاّتدخلّمعّأؼلبّالفنونّالبدٌعٌّةّ،فمنهاّماّ
تقدّمّ ،وفً ّدخولها ّمع ّالتورٌة(ّ ،)2قوله ّتعالىُّ "ّ :هوّ ّالذي ٌّتوفّاكم ّباللٌلّ ّوٌعل ُّم ّما ّجّرحُّتمّ
بالنهارّ"ّ(سورة األنعام ّ، )61إذ ّإنّهاّتبلزمّالمعنىّالثانًّالمورىّ،فاستعارّالجرحّللبدنّلجرحّ
النفسّبالذنوبّوورىّبهّ .
فمنّخبللّذلكٌّظهرّتجاوزّاأل ُطرّالصٌاؼٌّةّالمؤلوفةّ،واقتناصّالكثافةّالداللٌّةّلفنونّ
ّ
ّّّ
البدٌع ّوالثراء ّاللؽوي ّفٌهاّ ،لتجسٌد ّالرإٌة ّالواقعٌةّ ،ولكً ّال ٌّنزل ّالخطاب ّإلى ّمستوىّ
وقدّقاربتّاألبحاث ّالمعاصرّةُ ّفًّالبدٌعّهذهّالرإٌةّ،
ُّ
التعاملّالطبٌعًّوالحٌاتًّللؽة(ّّ.)3
وبعضهاّدرست ّتلكّالفنونّ ّدراسةّ ّمحكمّةّ،سنشٌرّإلٌهاّ ،ولكنّهاّلمّتبٌّنّبدقّةّ ،هلّأنّ ّجمٌعّّ
الفنون ّتحقّق ّالدّاللةّ ،أم ّأنّ ّكثٌراّ ّمن ّالوجوه ّالتً ّّأ ُبدعت ّخارجةّ ّعن ّسٌاق ّإضفاء ّبناءّّ
للنصّ ،وتحقٌقّ ّبعدّ ّببلؼًّ ّال ٌّتحقّق ّمن ّدونهاّ ،وممّن ّقارب ّهذه ّالرإٌة ّصاحبُ ّ
داللًّ ّ ّ
الصبػ ّالبدٌعًّ(ّ ،)4ذاكراّ ّأنّّ ":تعرٌؾّ ّببلؼة ّالكبلم ّالذي ّذكره ّالخطٌب ّبقولهّ :مطابقتهّ
لمقتضىّالحال ّمع ّفصاحتهّ ،شاملّلهذهّاألصباغّمعّالتوسّعّفًّمفهوم ّالحالّبجعلهّأعمّّ
( )1شعر دعبل بن علً الخزاعً ،عبد الكرٌم األشتر ،ص213و ،214و ظ :خزانة األدب ،البغدادي.459 ،452 /5 :
( )2ظ :علم البدٌع ،د .عبد العزٌز عتٌق.22:
( )3ظ :البالغة العربٌة قراءة أخرى.15 :
( )4على الرغم من كون الباحث قد تص ّدى إلثبات بنائٌة البدٌع للمعنى ،إال إنه لم ٌنفك من إضفاء الصبغٌة علٌه،
وٌظهر ذلك جلٌا ً من عنوان كتابه ،وقد أشار لذلك من قبلُ ،جمٌل عبد المجٌد فً البدٌع بٌن البالغة العربٌة
واللسان ٌّات النصٌة ،ظ.39:

ّ
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ممّاّذكروهّحتىٌّنطبقّعلىّأحوالّالبدٌعّ،فإذاّاقتضىّالحالّطباقاّّأوّتقسٌماّّأوّمزاوجةّّأوّ
ؼٌرّذلكّكانّالكبلمّالمشتملّعلٌه ّمطابقاّ ّلمقتضىّالحالّ ،وخلوّهّمنهاّؼٌرّمطابقّ ،فٌكونّ
األول ّبلٌؽاّ ّوفً ّالثانً ّعلى ّخبلفهّ ،وذلك ّأمر ّتقرّه ّالفطرة ّوٌساعد ّعلٌه ّما ّسردناه ّمنّ
شواهد"(ّ .)1
والمبلحظّأنّالمإلؾٌّقاربّرإٌةّالسبكًّالتًّذكرناهاّآنفاّّ،منّمبلحظةّاإلٌرادّوالتطبٌقّ ّ.
ّّّوممّاٌّنبؽًّمبلحظتهّأنّ ُّه ّلٌسّكلّ ّانواعّالبدٌعّداخلةّ ّفًّبناءّالمعنىّوإنتاجّالداللةّ،بلّ
إنّهاّمتفاوتةّفًّذلكّ ،وعلىّهذاّاألساسٌّنبؽًّأنّتصنّؾّ،وماّلحظناهّمنّاضطرابّفًّ
كلماتّالمتقدمٌنّماّبٌنّمعتدّ ّبهّ،كقولّقدامة"ّوأحسنُّ ّالببلؼةّالترصٌعّ ،والسجعّ ،واتساقّ
ُ
واشتقاق ّلفظ ّمنّلفظّ ،وعكسُّ ّماّنّظم ّمنّبناءّّ ،وتلخٌصُ ّالعبارةّ
البناءّ ،واعتدا ُل ّالوزنّ ،
ح ّالمقابلةّبمعان ّمتعادلةّّ ،وصحّةّ
بؤلفاظّ ّمستعارةّ ،وإٌرادّاألقسامّموفورةّ ّبالتمامّ ،وتصحٌ ُّ
التقسٌم ّباتفاقّالنّظومّ ،والمبالؽةّفًّالرّصؾ ّبتكرٌرّالوصؾّ ،وتكافإّالمعانًّفًّالمقابلةّ،
والتوازيّ ،وإرداؾّاللواحقّ ،وتمثٌلّالمعانً"(ّ،)2وماّسبقّمنّكبلم ّعنهّ ،وبٌنّمهمّشّ ّإٌّاهّ
فً ّمرحلة ّإعداد ّالمعنى ّالتً ّاصطلحوا ّعلٌهاّ ،فإن ّكلّ ّذلك ّناشاّ ّعن ّعدم ّالفصل ّبٌنّ
أنماطهّالمختلفةّ،وقدّالحظناّمحاولةّأحدّالباحثٌنّالمعاصرٌن(ّ ،)3إذ ّعمدّإلىّتوزٌعّفنونّ
البدٌعّضمنّحقولّّداللٌّةّّ،وعنواناتّكلٌّةٌّ،ندرجّتحتهاّكثٌرّمنّالمتشابهاتّوالمتضادّاتّ،
ع ّالبدٌع ّللسجلماسً ّ(منتصؾ ّالقرن ّالثامن ّالهجري ّتقرٌباّ) ّمحاولةّّ
ومن ّقبله ّكان ّالمنز ُّ
جادّة ّفً ّانتظام ّالبدٌع ّبمعناه ّاألشمل ّضمن ّأجناسّ ّعشرة ّكلٌّة ّتندرج ّتحتها ّالمتشابهاتّّ.
صبلحّفضلّداخلةّضمنّهذاّاأل ُفقّالتصنٌفًّ ّواالختزالًّ ّللكثٌرّمنّفنونّ
ّ
ولعلّ ّمقاربةّدّ.
البدٌعّ"ّ :أمّا ّأشكال ّالبدٌع ّكما ّاستقرت ّفً ّببلؼتنا ّالقدٌمة ّفمن ّالمعروؾ ّأنّها ّقد ّاستؤثرتّ
باهتمام ّمبالػ ّفٌه ّلدى ّالمتؤخّرٌن ّإبداعاّ ّوتصنٌفاّّ ،وكان ّذلك ّمرتبطاّ ّبالضرورة ّبتضخٌمّ
العناٌة ّبالزخرؾ ّاللفظًّ ّالمابل ّفٌها ّعن ّطرٌق ّالتوافق ّوالتضادّ ّفً ّالمستوٌات ّالصوتٌّةّ
الداللٌّة ّبطرٌقة ّشدٌدة ّالتكلّؾ ّواالفتعال ّممّا ٌّعكس ّؼٌبة ّالجدل ّفً ّهذا ّالوعً ّاللؽويّّ
المؽلوطّ،وماٌّمكنّأنّتفعلهّالببلؼةّالجدٌدةّبالنسبةّلهذهّاألشكالٌّتركّزّفًّأمرٌنّ،أحدهماّ
ردّ ّتكاثرها ّالتصنٌفً ّونماذجها ّالعدٌدة ّإلى ّاألبنٌة ّالربٌسة ّالممثلة ّلها ّوهً ّال ّتخرج ّعنّ
التوافق ّوالتضادّ ّفً ّالمستوٌات ّاللؽوٌةّ ،وثانٌهما ّاستخبلص ّوظابفها ّالجمالٌة ّمن ّتحلٌلّ
النصوصّذاتهاّمعّاستبعادّفكرةّالبدٌعّومصطلحه ّباعتبارهّزٌنة ّتضاؾّللكبلم؛ ّألنّهاّأبنٌةّ
ٌتركّبّمنهاّهذاّالكبلمّذاتهّلٌحلّّمحلّهاّالتصورّالبنٌويّعنّتداخلّالمستوٌاتّاللؽوٌةّ"(ّّ.)4
وٌقاربّمحمدّعبدّالمطلب ّرإٌةّبنابٌّةّالبدٌعّللمعنى ّانطبلقاّ ّمنّالترابطّالفكريّبٌنّاللؽةّ
( )1الصبغ البدٌعً فً اللغة العربٌة ،د .أحمد ابراهٌم موسى.515:
( )2جواهر األلفاظ  ،تحقٌق محًٌ الدٌن عبد الحمٌد.3 :
( )3هو ،د .الشحات محمود أبو ستٌت ،فً " دراسات منهجٌة فً علم البدٌع".
( )4بالغة الخطاب وعلم النص :د .صالح فضل.149:
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والمنطقّ ،الذيٌّفضًّ–ضرورةّ -إلىّأنٌُّحكمّالكبلمّإحكاماّ ّخاضعاّ ّللمنطق ّالعقلًّ ّّ،إذ"ّ
تتؤكّد ّعلمٌّة ّالببلؼة ّباتساقها ّالجوهري ّمع ّعلم ّالمنطق؛ ّألنّها ّتستهدؾ ّمع ّالجمال ّإنتاجّ
الصحة ّوالسبلمةّ ،ومن ّثّمّ ّامتدت ّمباحثها ّمن ّمنطقة ّالصوت ّالمفرد ّإلى ّالكلمة ّالمفردةّإلىّ
التركٌب ّالمفٌد ّإلى ّالتراكٌب ّالمتّصلة ّأو ّالمنفصلة ّعلى ّمعنى ّأنّ ّالببلؼة ّكانت ّدراسةّ
()1
واعٌةّألدواتّالتعبٌرّاللؽوٌّةّوكٌفٌّةّإنتاجهاّللمعنىّ"ّ ّ .
ّّّمن ّهنا ّكان ّالببلؼٌون ٌّعدون ّاإلسفاؾ ّفً ّاستعمال ّالبدٌع ّخرقاّ ّلمنظومة ّالتعبٌرّ
سقمّاإلفراطّالبدٌعًّوحجّةّعلىّثبوتّالتحسٌنّللبدٌعّ،
العقبلنًّالواعًّ،وجعلوهّدلٌبلّّعلىّ ُّ
فٌجعلّبعضّالببلؼٌٌنّمنّانتشارّفنونّالبدٌعّعلىّمعظمّالفضاءّالنصًّّ ّمظهرا ّمضعفاّ
للنّصّ؛ّلماّفٌهّمنّالتكلّؾّوالفسادّ،نحوّقولّالباقبلنًّّ":فؤمّاّشؤوّنظمّالقرآنّ،فلٌسّلهّمثالّ
ٌحتذى ّعلٌه ّوال ّإمام ٌّقتدى ّبهّ ،وال ٌّصح ّوقوع ّمثله ّاتفاقاّّ ،كما ٌّتّفق ّللشاعر ّالبٌت ّالنادرّ،
والكلمة ّالشاردةّ ،والمعنى ّالفذّ ّالؽرٌبّ ،والشًء ّالقلٌل ّالعجٌبّ ،وكما ٌّلحق ّمن ّكبلمهّ،
بالوحشٌّاتّ،وٌضاؾّمنّقولهّإلىّاألوابدّ،ألنّّماّجرىّهذاّالمجرىّووقعّهذاّالموقعّفإنّماّ
ٌتّفق ّللشاعر ّفً ّّل ُمع ّمن ّشعرهّ ،وللكاتب ّفً ّقلٌل ّمن ّرسابلهّ ،وللخطٌب ّفً ٌّسٌر ّمنّ
خطبهّ ،ولو ّكان ّكلّ ّشعره ّنادراّّ ،ومثبلّ ّسابراّّ ،ومعنى ّبدٌعاّّ ،ولفظاّ ّرشٌقاّّ ،وكلّ ّكبلمّهّ
مملوءاّ ّمّن ّرونقه ّومابهّ ،ومحلّى ّببهجته ّوحسن ّروابهّ ،ولم ٌّقع ّفٌه ّالمتوسّط ّبٌن ّالكبلمٌنّ،
والمتردّد ّبٌن ّالطرفٌنّ ،وال ّالبارد ّالمستثقلّ ،والؽثّ ّالمستنكرّ ،لم ٌّبّنّ ّاإلعجاز ّفً ّالكبلمّ،
ولم ٌّظهر ّالتفاوت ّالعجٌب ّبٌن ّالنظام ّوالنظامّ ،وهذه ّجملة ّتحتاج ّإلى ّتفصٌلّ ،ومبهم ّقدّ
ٌحتاج ّفً ّبعضه ّإلى ّتفسٌرّ ،)2("...فٌظهرّمنّهذاّالنصّ ّأنّ ّالباقبلنًٌّلحّظّالبعدّالنصًّّّ
ال ُّكلًّّ ،وهو ّملحظ ّبسٌطّ ،ولكنّه ٌّصور ّاالهتمام ّباألُفقّ ّالنّصًّ ّعلى ّما ٌّنبؽً ّأن ٌّكونّ،
وبتعبٌر ّآخر ّالنظر ّللنص ّفً ّبعده ّالذهنًّّ ،إذّ ٌّجعل ّمن ّعفوٌة ّالورود ّأو ّاإلٌراد ّونفًّ
االستؽراقّالتوظٌفً ّللبدٌعّبقوله ّ"ّولوّكانّ ّكلّ ّشعرّهّنادراّ ّ"ّ ،سبباّ ّلرفضّالبدٌعّوعدمّ
اعتبارهّمظهراّ ّمنّمظاهرّاإلعجازّ،علىّحٌنّأنّ ّماٌّوردّعلىّالبدٌعّفًّهذهٌّوردّعلىّ
البٌانّوالمعانًّ،فكذلكّلوّكانّّكلّّالكبلمّتشبٌهاّّأوّكلّهّاستعارةّّأوّكلّهّكناٌةّأوّملاّبمبانًّ
المعانًّ ،لدخله ّمن ّالفساد ّما ّدخل ّالبدٌعّ ،وألفسد ّالبٌان ّوقاد ّللخذالنّ ،فالكبلم ّهناك ّهوّ
الكبلمّهناّ ،ومنّثمّ ّالّتصحّهذهّالفكرةّفًّالنقدّالببلؼًّالقابمةّعلىّالحكمّبالفسادّلتصوّرّ
امتبلءّالنصّبفنونّالبدٌعّ ّ.
ّ
ّ
( )1البالغة العربٌة قراءة أخرى.4 :
( )2إعجاز القرآن.112 :
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املقابلة واالنعكاس مقاربة األداء الوظيفي للتحسني:
ّّّتعد ّوظٌف ُّة ّإخراج ّالكبلم ّعلى ّأحسنّ ّالوجوه ّوأكملّها ّأهمّ ّأساسّ ّاستند ّإلٌه ّالبدٌعّ،
وهذاّبنظرناّالٌّتنافىّمعّماّقدّمناهّمنّدورّالبدٌعّفًّرفدّالمعنىّ،والبدّ ّأنّنشٌرّإلىّ
أنّ ّأهمّ ّوظٌفةّللبدٌعّهًّتحقٌقّالتواصلّالببلؼًّ ّوالسٌرورةّ -سنؤتًّعلىّذكرهاّّ -إذّ
إنّهٌّرفدّالنّصّّبطاقةّكبٌرةّعلىّالحركةّواالنتقالّوالدٌمومةٌّ،ضاؾّإلىّذلكّأنّّللبدٌعّ
القدرةّ ّعلى ّالحمل ّالداللًّّ ،بمعنى ّتحمٌله ّللدالالت ّالكبرى ّوالمعانً ّالتً ٌّمكن ّأنّ
تتحقّقّفًّالمستقبلّ،وعلىّالرّؼمّمنّكونّالموضوعٌّحتاجّإلىّبعدّتنظٌريّّأعمقّممّاّ
ٌُّطرح ّإال ّإنّنا ّسنورد ّشاهدٌن ّعلى ّهذه ّالوظٌفة ٌّكشفان ّبعض ّاألثر ّعنها ّوٌبٌّنانّ
األهمٌّةّالتًٌّضفٌهاّالبدٌعّعلىّالكبلمّ،وٌنحصرّهذانّالشاهدانّبفنًّّالعكسّوالتبدٌلّ
والمقابلةّ ّ.
ّّّّّّفالعكسّوالتبدٌلّ،كماٌّوردهّالعسكريّ"ّ:أنّتعكسّالكبلمّفتجعلّفًّالجزءّاألخٌرّ
وبعضهمٌّسمٌهّالتبدٌل"(ّ،ّ )1وذكرّنحوهّالقزوٌنًّبـّ"ّ
ّ
منهّماّجعلتهّفًّالجزءّاألوّلّ ،
أن ٌُّقدم ّفً ّالكبلم ّجزء ّثمّ ٌّإخر"()2ولم ٌّؤتّ ّابن ّالمعتز ّعلى ّذكره ّفً ّالفنون ّالتًّ
ذكرهاّمنهّوالّفًّمحاسنّالكبلمّ،وجعل ّابنّأبًّاإلصبعّالعكسّشامبل ّللمعنىّفضبلّ
عنّاللفظّ،علماّ ّأنّ ّعكسّالمعنىّالذيّأرادهّكماّفًّالتعرٌؾّأدخلّفًّبابّالسرقاتّ
منه ّفً ّباب ّالعكس ّوالتبدٌل(ّ ،)3ولكنّه ّلو ّأراد ّعكس ّالمعنى ّفً ّالبٌت ّالشعريّ ّنفسهّ
لكانّأدخلّفًّهذاّالبابّ،والؽرٌبّفًّتعرٌفهّأنّهٌّخصّهّبالشاعر!ٌّ،قول"ّ:هوّأنٌّؤتًّ
الشاعرّإلىّمعنىّ ّلنفسهّأوّلؽٌرهّفٌعكسه"(ّ،)4أمّاّالعلويّ ّفقدّسماهّبالمعكوسّ ،وجعلهّ
مظهراّ ّمنّمظاهرّالتجنٌسّ"ّ،ولهّفًّالتجنٌسّحبلوةّ ّوٌفٌدّالكبلمّرونقاّ ّوطبلوةّ ،وقدّ
سمّاه ّقدامة ّالكاتب ّبالتبدٌلّ ،وكلّ ّواحد ّمن ّاللقبٌن ٌّصدق ّعلٌه؛ ّألنّه ٌّقدّم ّالمإخّرّ
وٌإخّرّالمقدّمّمنه...وٌقعّفًّاأللفاظّوالحروؾّجمٌعاّ"(ّ .)5
ّّّإنّ ّالناظرّفًّهذاّالفنّ ّالبدٌعًّ ٌّجدهّألوّلّوهلةّ ّمظهرا ّمنّمظاهرّالتكرارّوإعادةّ
القولّعلىّأوّلهّ،بلّقدٌّدخلّضمنّأفقّالمقابلة ّكماّفعلّدّ.محمدّعبدّالمطلب(ّ ،)6لكنّّ
األخفش ّالصؽٌر(ت315هـ) ٌّذهب ّإلى ّجعله ّمظهرا ّطباقٌّاّّ ،بل ّأحسن ّطباقّ ّقالتهّ
العربّ،فعنّأبًّالفرجّاألصفهانًّّ،قال"ّقلتّلعلًّ ّبنّسلٌمانّاألخفش...طابفةّ-وهمّ
عمّأنّ ّالطباقّ:ذكرّالشًءّوضدهّ،وطابفةّتقولّ:هوّاشتراك ّالمعنٌٌنّفًّ
األكثرونّ-تز ُّ
اللفظّالواحدّ،فقالّمنّالذيٌّقولّهذا؟ّقلتّ :قدامةّوؼٌرهّ،قالّ:هذاٌّاّبُنً ّالتجنٌسّ،
ومن ّادعى ّأنّه ّطباق ّفقد ّأتى ّخبلفا ّعلى ّالخلٌل ّواألصمعًّّ ،قلت ّأفكانا ٌّعرفان ّهذا؟ّ
( )1الصناعتٌن. 335:
( )2اإلٌضاح.299 :
( )3ظ :تحرٌر التحبٌر ،312 :هامش المحقق.
( )4م.ن.312 :
( )5الطراز.352 :
( )6ظ :البالغة العربٌة قرآءة أخرى.352 :
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فقالّ :سبحان ّهللا ّوهل ّؼٌرهما ّفً ّعلم ّالشعر ّوتمٌٌز ّخبٌثه ّمن ّطٌّبهّ ،قلتّ :فؤنشدنًّ
أحسنّّطباقّّللعربّ،قالّ:قولّعبدّهللاّبنّالزّبٌرّاألسديّ(ّ ّ:)1
(ّ )2
ّّّّّّّّّّّفرّدّّشعورّ ُّهنّّالسودّّبٌضاّّّّّّورّدّّوجوه ُّهنّّالبٌضّّسوداّ
وهوّمنّملٌحّشواهدّابنّأبًّاألصبعّعلىّالعكسّوالتبدٌلّفًّتحرٌرّالتحبٌر(. )3
ّّوبابّالطباقّوالمقابلةّمنّاألبوابّالتًّوقعّفٌهاّاللبسّ،فالطباقّلؽةّ:الموافقةّ،وجمعّ
الشٌبٌنّعلىّحذوّواحد(ّ،)4وفًّاالصطبلح"ّ:الجمعّبٌنّالمتضادٌّنّ،أيّالمتقابلٌنّفًّ
الجملة"(ّ،)5فبلّتقارب ّبٌنّالمعنىّاللؽويّ ّواالصطبلحًّّ،فبؤي ّلحاظّوضعّاللفظّعلىّ
مصطلحه؟ٌّ ،رىّكثٌر ّمنّالباحثٌنّأن ّالّمناسبةّبٌنّالبعدٌنّلؽةّ ّواصطبلحاّّ،وحاولّ
بعضهم ّتقرٌب ّالجمع ّبٌنهما ّبؤمرٌنّ -وإن ّتكلؾ ّلهما ّ":األولّ ،إن ّالذي ٌّجمع ّبٌنّ
الضدٌّنّفًّكبلمّمنثورّأوّفًّبٌتّشعرّفهوٌّوفقّبٌنّالضّدٌّنّفًّهذاّالكبلمّ،الثانًّ
إن ّالطبق ّبالتحرٌك ّالمشقّةّ ،وقوله ّتعالى"ّ :لتركبُن ّطبقا ّعن ّطبق" ّ(االنشقاق ّّ ،)17أيّ:
مشقّةّبعدّمشقّةّ،فلمّاّكانّالجمعّبٌنّالضدٌّنّعلىّالحقٌقة ّوفًّالواقعّشاقاّ ّبلّمتعذراّ
سموا ّكلّ ّكبلم ّجمع ّفٌه ّبٌن ّالضدٌن ّطباقاّ ّومطابقة ّوتطبٌقاّ"(ّ ،)6فً ّحٌن ّعدّ
السجلماسً ّأصل ّطابقّ :خالؾ ّونافرّ ،ال ّوافق ّوالءمّ ،وحمل ّعلٌه ّقول ّالخلٌلّ
واألصمعًّّوابنّالمعتز(ّ .)9
ّّّوتوجٌه ّدّ .بسٌونً ّعبد ّالفتاح ّفٌه ّمن ّالتكلّؾ ّكثٌرّ؛ ّألنّ ّالجمع ّبٌن ّالضّدٌن ّتعاندّ
وتنافرّ ،أمّا ّتفسٌر ّالمشقّة ّوحمل ّجمع ّالمتعاند ّوالمتنافر ّعلى ّتحقّق ّالمشقّةّ ،وإطبلقّ
التسمٌةّعلىّهذاّالنحوّفهوّبعٌد؛ّألن ّطبقا ّعنّطبق ّفًّاللؽةّلٌسّ:مشقّةّعلىّمشقّةّ،
بلّحاالّ ّبعدّحالّ،أيّحذوّالّقُذّة(ّ )8بالقذةّكماّفًّالمروٌّات(ّ ،)7والذيّنراهّموجهاّ ّلذلكّ
جعل ّللداللة ّعلى ّجمع ّالمتضادٌّن ّفً ّسٌاق ّخطابًّ ّواحدّ ،فالطباقّ
أنّ ّالطباق ّاسمّ ّ ُّ
مؤخوذّ ّمجازاّ ّبمعنى ّاالتّحادّ ،وهذا ّاالتّحاد ّهو ّاتّحاد ّالسٌّاق ّال ّاتّحاد ّاأللفاظ ّالمسوقةّ
( )1جاء فً "تصحٌفاتُ المحدِّثٌن" ،ألبً أحمد العسكري":) 216 – 214 /2( :عبد هللا بن الزبٌر األسدي ،شاعر أهل
الكوفة ،وله أخبار مع عبد هللا بن الزبٌر بن العوام ،فمن ال ٌم ٌّز ٌجعلهما واحداً ،وهو القائل :إذا ركبوا األعواد قالوا
فأحسنوا * ولكن حسن القول ٌفسده الفعلُ .،وقالوا إنّ َّ
الزبٌر من أسماء الدواهً ،والذي قرأته على أبً بكر بن درٌد،
أنّ الزبٌر حمأة البئر  ،....قال  :وبه سمً َّ
الزبٌر" ،وهو الراثً لمسلم بن عقٌل وهانئ بن عروة علٌهما السالم بعد
مقتلهما فً الكوفة ،كما فً مقاتل الطالبٌٌن ألبً الفرج ،ص :52
فإن كنت ال تدرٌن ما لموت فانظري إلى هانئ فً السوق وابن عقٌل
إلى بطل قد ه ّ
و آخ ُر ٌهوي من طمار قتــــــٌل .
السٌف وجهـــــــ ُه
شم
ُ
( )2المنزع البدٌع ،فً تجنٌس أسالٌب البدٌع ،السجلماسً ،تقدٌم وتحقٌق :عالل غازي.352 :
( )3ظ :تحرٌر التحبٌر.321:
صحاح للجوهري.1513-1511/4:
( )4ظ :ال َّ
( )5اإلٌضاح.222 :
( )6علم البدٌع ،د .بسٌونً عبد الفتاح فٌود.113-112 :
( )5ظ :المنزع البدٌع . 351:
( )2القُذة بالضم :رٌش السهم.
( )9ظ :مسند أحمد ،125/4 :و مجمع الزوائد ،261/5،والمصنف ،عبد الرزاق الصنعانً ،369/11 :وبحار
ونص الحدٌث ":لتركبُنَّ سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ،والق َّذة بالق َّذة".
األنوار.391/22:
ّ
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ضدٌّاّ ،وٌ ُّدلّ ّعلٌهّ ،أنّ ّالمبلحظّفًّجمٌعّسٌاقات ّالطباق ّأنّهاّتعنً ّاالنطباق ّوالتبلحمّ،
وٌكثرّالخروجّالمجازيّللفظةّطبقّمنّنحوّ"ّ :منّالمجازّ:الطبقّ:القرنّمنّالزمانّ،
ومنهّقولّالعبّاسٌّّمدحّالنبًّّ(صلّىّهللاّعلٌهّوآلهّوسلم)ّّ :
بداّطبقّ ّ
ُّ
لّمنّصالبّّإلىّرحمّّّّّّّّّّإذاّمضىّعالمّّ
ُّّّّّّّّّّّتنق ُّ
أيّ:إذاّمضىّقرنّبداّقرنّ ،وقٌلّللقرنّ:طبق؛ّألنّهمّطبقّلؤلرضّ ،ثمّ ٌّنقرضونّ،وٌؤتًّ
طبقّّآخر...،منّالمجازّ،الطبقّ:الحالّعلىّاختبلفهاّ،عنّابنّاألعرابًّ،ومنهّقولهّتعالىّ:
(لتركُّبنّ ّطبقاّ ّعنّ ّطبقّ) ّأيّ :حاالّ ّبعدّ ّحالّّ ،ومنزلة ّبعد ّمنزلةّ ،كما ّفً ّاألساس...،ومنّ
سمًّ ّطبقاّ ّألنّه ّؼشاءّ
المجازّ ،الطبق ّمن ّالمطرّ :العامّ ّنقله ّالصّاؼانًّ ّواألصمعًّّ ،وإنّما ّ ُّ
لؤلرضّ ،ومن ّالمجازّ،هذه ّبنت ّطبقّ ،وإحدى ّبنات ّطبق ّوهً ّالدواهً ّوفً ّالمثلّ:إحدىّ
بناتّطبقّ،وأصلهاّمنّالحٌاتّوالطبقّ:وجهّاألرضّوهوّمجاز"(ّ .)1
ّّأمّا ّاصطبلح ّالمقابلة ّفهو ّ"إٌراد ّالكبلم ّثمّ ّمقابلته ّبمثله ّفً ّالمعنى ّواللفظ ّعلى ّجهةّ
الموافقة ّأو ّالمخالفة"(ّ )2و ّ"إتٌان ّمعنٌٌن ّمتوافقٌن ّأو ّمعانّ ّمتوافقة ّثمّ ّبما ٌّقابلها ّعلىّ
الترتٌب"(ّ ،)3فهناٌّتّضحّأنّ ّتواردّعدّة ّمعانّ ّمتطابقةٌّحقّقّالتقابلّ،وهوّاألنسبّ،وعلٌهّالّ
ٌستقٌمّتوجٌهّالدكتورّمحمّدّعبدّالمطلبّفًّعدّالعكسّوالتبدٌلّمنّالتقابلّ ّ.
ّّوقدددّحدداولّدّ.محمدددّعبدددّالمطلددبّدراسددةّالعكددسّوالتبدددٌلّمددنّناحٌددةّمسددتوٌاتّالبنٌددةّ
اللؽوٌّة(السدددطحٌةّوالعمٌقدددة)ّ،مقاربدددةّلؤلفدددقّالتحدددوٌلًّفدددًّالددددرسّاللؽدددويّالدددذيّطرحدددهّ
تشومسكً(ّ،)4جاعبلّّمنهّ"بنٌةّتجسدّفًّعمقهداّازدواجّالركٌدزةّاإلنتاجٌدةّعلدىّنحدوّقرٌدبّ
منّالتقابدلّ...وإنّّخدطّّالداللدةّفدًّحركدةّتقدّمٌدةّ،أيّاللؽدةّتنمدوّوصدوالّإلدىّمنطقدةّداللٌدةّ
ٌحسنّالوقوؾّعندهاّ...عملٌةّتوقؾّمإقتةّتعدلّفٌهاّالصٌاؼةّسٌرهاّلتجعلهّخطاّمزدوجداّّ
قابماّّعلىّالتقدٌمّوالتؤخٌرّالدذيّتتبادلدهّالددوالّالمتماثلدةّوهدوّمداٌّدخلدهّدابدرةّالتكدرار؛ّألنّ
الذهنٌّتحرّكّإلىّاألمامّ،فٌدفعُّالصدٌاؼةّإلدىّمتابعتدهّثدمٌّّرتددّللدوراءّ،فتبلحقدهّأٌضداّّوبدٌنّ
التقدمّوالتراجعّتتوافقّالبنٌةّالسطحٌةّوتتخالؾّبنٌةّالعمدق"(ّ،)5ولتوضدٌحّهدذاّالكدبلمّالّبددّ
منّتفكٌكهّ،فالمقصودّبالركٌزةّاإلنتاجٌةّهًّالمعنىّالقابمّتحتّبنٌةّالعكسّالمتمثّلّبالتقابدلّ
كماٌّراهّالمإلؾّ،علىّحٌنٌّعتبرهّاألخفدشّمدنّالطبداقّكمداّذكرنداّ،واللؽدةّبددورهاّتتحدرّكّ
باتجدداهّالطددرؾّاألولّمددنّالتقابددلّلتقرٌددرهّإذّعندددهٌّددتمّالمعنددىّاالولّ،أم داّتعدددٌلّالصددٌاؼةّ
سٌرهاّفهوّبداٌةّالتحولّالعكسًّّ،وبدءّاشتؽالّبنٌةّالعكدسّالبددٌعًّّ،وهدوّفدًّالحقٌقدةّلدٌسّ
تعدٌبلّّفًّالصٌاؼةّ،بلّهدوّتولددّبنٌدةّجدٌددةّعدنّتلدكّالسدابقةّ،كمداّأنّالمبلحدظّفدًّالتقددٌمّ
( )1تاج العروس .222-122/13 :
( )2الصناعتٌن.314 :
( )3علم البدٌع ،د .عبد العزٌزعتٌق ، 59 :و علم البدٌع د .بسٌونً عبد الفتاح.126:
( )4ظ :البالغة العربٌة قراءة أخرى ،91:وما بعدها.
( )5م.ن.352 :
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والتددؤخٌرّأنددهّالٌّولد ُدّبنٌددةّمتوافقددةّبددلّمتخالفددةّ،فبنٌددةّالسددطحّوالعمددقّمتخالفتددانّ،وهددذاّهددوّ
مقتضىّاألصلّالذيّبُنًّعلٌهّالعكسّ،فلدوّتوافقدتّالبنٌدةّالسدطحٌةّلتوافقدتّالبنٌدةّالعمٌقدةّ،
وبهذاّفقدّخرجّالعكسّعنّؼاٌتدهّّ،وبالتؤمدلٌّتضدحّأنّحقٌقدةّالعكدسّلدٌسّبنٌتدٌنّمسدتقلّتٌنّ
بلّهماّعبارةّعنّبنٌةّارتكازٌةّتتؤسّسّعلٌهاّبنٌةّفرعٌّةّمنبثقةّعنّاألولىّمتـولّدةّمنـــــها ّ
تولّدّالفسٌلّمنّالشجرّ،فمثبلّّقوّل ُنا"ّ:كبل ُّمّاإلمامّّإما ُّمّالكبلم"ّ،فبنٌةّ(كبلمّاإلمام)بنٌةّجزبٌةّ
ت ُّدلّ ّ علىّالكبلمّالصادرّعنّفردّوهوّاإلمامّ ،والبنٌةّالثانٌةّاتكؤتّعلىّالبنٌةّاألولىّفًّ
تؤسٌسّداللتهاّالعكسٌّة"ّإمامّالكبلم"ّّ،ولكنّّالسإالّهلّتحقّقتّإضافةّداللٌةّللمعنىّاألول؟ّ
بالطبعّوالذيّحقّقهاّالجناسّالتامّّبٌنّإمامّوإمامّالمتولدّمنّالعكسّ،واالستعارةّالمتحقّقةّفًّ
استعارة ّاإلمامة ّللكبلمّ ،وهذه ّالظاهرة ّمن ّخصابص ّالبدٌعّ ،إذ ٌّندرج ّضمن ّالفنّ ّالواحدّ
فنّان ّأوّثبلثةّ؛إلضفاءّالصورةّوتحقٌقّالحبك؛ّلهذاّ"ٌُبلحظّأن ّالبنٌةّتعتمدّعملٌّةّالتعلٌقّ
فًّإنتاجّالداللةّ،علىّمعنىّأنهاّبنٌةّتركٌبٌّةّالّإفرادٌّةّوهذاّالتركٌبّالٌّعتمدّعلىّالتنافًّ
بٌنّالدوال ّالمكرّرةّبلّإنّهٌّعملّعلىّعقدّتبلزمّبٌنهماّوهوّتبلزمّالمؽاٌرةّإذّإنّ ّاكتمالّ
ّ
بنٌةّالعكسّبمجًءّالطرؾّالثانًٌّترتّبّعلٌهّتعدٌلّالمعنىّعلىّنحوّّمنّاألنحاء؛ّألنّّهذاّ
التؽاٌرٌّقتضًّبالضرورةّتؽاٌرّالناتجّالداللً"(ّ ّ.)1
ّ
()2
وقدّذكرّالببلؼٌونّثبلثّتشكٌبلتّّللعكسّوالتبدٌل ّ :
 -1أنٌّقعّّبٌنّأحدّّطرفًّجملةّّوماّأضٌؾّإلٌهّ،كالمثالّالسابق.
ج
ج
الحً من الم ٌِّت و ٌُخر ُ
َّ
 -2أنٌّقعّبٌنّمتعلّقًّّفعلٌنّفًّجملتٌنّ،كقولهّتعالىٌُ ّ":خر ُ
(سورة الروم .)19
الحً"
الم ٌِّت من
ِّ
(سورة البقرة.)125
 -3أنٌّقعّّبٌنّلفظٌنّفًّطرفًّّجملتٌن"ّ ُّهنّّلباسّّلكمّوأنُّتمّلباسّّل ُّهنّ"ّ
وأكثرّالعكسّثماراّ ّداللٌّةّ ّماّكانّمنّالنوعٌنّاألخٌرٌنّ ،حٌثٌّعتب ُّر ّمكمّبلّ ّداللٌّاّ ّالبدّ ّمنّ
مجٌبهّكًّالٌّكونّافتقاراّفًّالمعنىّ،وخصوصاّّالمعانًّالتًّتعبّرّعنّحقابقّكونٌّةّكبرىّ،
فمنّذلكّماّوردّعنّاإلمامّزٌنّالعابدٌنّ(علٌهّالسبلم)ّفًّدعابهّعندّالصباحّوالمساءّ"ّ:وجعلّ
جّ
ج ّكلّ ّواحدّ ّمنهما ّفً ّصاحبهّ ،وٌولّ ُّ
لكل ّواحدّ ّمنهما ّحدّاّ ّمحدوداّّ ،وأمداّ ّممدوداٌّّ ،ولّ ُّ
ّ
صاحبهّفٌهّبتقدٌرّ ّمنهّللعباد"(ّ ،)3حٌث" ّأرادّ(صلواتّهللاّعلٌه) ّبهذاّالبٌانّالبدٌعّالتعرٌؾّبماّلمّ
تدركهّالعقولّفًّتلكّالعصورّوهوّكروٌةّاألرضّ،وإذ ّإنّ ّهذاّالمعنىّكانّبعٌداّ ّعنّأفهامّ
الناس؛ ّالنصراؾ ّالعقول ّعن ّإدراك ّذلكّ ،تلطّؾّ -وهو ّاإلمام ّالعالم ّبؤسالٌب ّالبٌان ّّ-
باإلشارةّإلىّذلكّعلىّوجهّّبلٌػّ،فإنّهّ(علٌهّالسبلم)ّلوّكانّبصددّبٌانّماٌّشاهدهّعامّةّالناسّمنّ
أنّ ّاللٌلٌّنقصّتارةّفتضاؾّمنّساعاتهّإلىّالنهارّ،وٌنقصّالنهارّتارة ّأخرىّفتضاؾّمنّ
ساعاتهّإلىّاللٌلّ،القتصرّعلىّالجملةّاألولىٌّ"ّ:ولّجّكلّ ّواحدّ ّمنهماّفًّصاحبهّ"ّولمّاّ
( )1البالغة العربٌة قرآءة أخرى.359:
( )2ظ :االٌضاح.299 :
( )3هذا المقطع من دعائه علٌه السالم مضمون آٌة قرآنٌة" ٌولج اللٌل فً النهار وٌولج النهار فً اللٌل"  ،سورة
الحج  61و ،لقمان  ، 29فاطر  ، 13الحدٌد  .6الصحٌفة السجادٌة ،دعاؤه علٌه السالم عند الصباح والمساء.51:
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ج ّصاحبهّفٌهّ"ّإذاّ ّفذكرّالجملةّالثانٌةّإنّماّهوّللداللةّ
احتاجّإلىّذكرّالجملةّالثانٌةّ"ّ:وٌول ُّ
علىّأنّ ّإٌبلجّكلّ ّمنّاللٌلّوالنهارّفًّصاحبهٌّكونّفًّحالّإٌبلجّصاحبهّفٌه؛ ّألنّ ّظاهرّ
الكبلمّأنّّالجملةّالثانٌةّحالٌّةّ،ففًّهذاّداللةّعلىّكروٌةّاألرضّ،وأنّّإٌبلجّاللٌلّفًّالنهارّ
ّمثبلّّّ-عندناٌّبلزمّإٌبلجّالنهارّفًّاللٌلّعندّقومّّآخرٌنّ،ولوّلمّتكنّمهمّةّاالمامّ(علٌهّالسبلم)ّاإلشارة ّإلى ّهذه ّالنكتة ّالعظٌمة ّلم ّتكن ّلهذه ّالجملة ّاألخٌرة ّفابدةّ ،ولكانت ّتكراراّ ّمعنوٌاّّ
للجملةّاألولى"(ّ .)1
سقناّلهّهذاّالمثالّهوّبالتحدٌدّ
ح ّالداللةّعلىّتمامّالمرادّ،وهذاّالنّمطّالذيّ ُّ
ّّّفالكبلمّواض ُّ
الذيٌّدخلّفًّدابرةّالتكرارّ،إذّأخطؤّدّ .محمّدّعبدّالمطلبّ ،ومنّقبلهّدّ.عزّ ّالدٌنّعلًّ
السٌدّفًّكتابهّالتكرٌرّبٌنّالمثٌرّوالتؤثٌر(ّ)2فًّعدّهماّالعكسّوالتبدٌل ّمطلقاّّمنّالتكرارّ،
ولكنّالتكرارّؼٌ ُّرّحاصلّفًّالنمطٌنّاآلخّرٌّنّّ،بلّهوّّ-إنّصحّتّالتسمٌةّ-إٌهامّالتكرارّ
بسببّعكسّالصٌاؼةّمنّنفسّالتركٌبّاألوّلّ(األمّ)ّ،ولوّكانّتكرٌراّ ّلخرجّ ّإلىّؼرضّّ
منّاألؼراضّالتًّذكرهاّدّ.عزّّالدٌنّعلًّ،إذّبٌّنّأنّّمثالّالنمطّاألولٌّّنصرؾّؼرضهّ
للمدحّ ،والثانً ّلبٌان ّالقدرة ّوتقرٌرها ّوكمالّ ّالتصرّؾ ّفً ّاألضدادّ ،والثالث ّللتشابه(ّ،)3
وفٌما ٌّتعلّق ّبالثانًّ ،فقد ّاتّضح ّأنّ ّالنّصّ ّفً ّصدد ّتؤكٌد ّقانون ّكونًّ ّوحقٌقة ّثابتة ّعبّرّ
سبحانهّوتعالىّعنهاّباللؽة؛ّلتكونّحاملةّلداللتهاّ،أمّاّبٌانّالقدرةّفؽرضّعامّّّ .
ّومن ّثم ّفالتكرار ٌّشتمل ّعلى ّطرفٌنّ ،األول ّهو ّاألصلّ ،والثانً ّهو ّالفرعّ ،ومقتضىّ
العكس ّالمستوي ّتبدٌل ّطرفً ّالقضٌة ّمع ّبقاء ّالكٌؾّ ،وتحقّق ّصدق ّالعكس ّإذا ّصدقّ
الفرعّ،وكذبهّإذاّكذبّ،كؤنّنقولّ:بعضّالسابلّماءّوبعضّالماءّلٌسّبسابل(ّ،)4فالعكسّ
صحٌحّولماّكانّالتكرارّبالنمطٌنّالمتقدمٌنّالٌّورثّانطباقاّ ّعلىّاألصلّفقدّخرجّعنّ
حدّالتكرارّ .
ّّّأمّاّالطباقّفإنّ ّبنٌتهّقابمةّعلىّالتناسبّمعّاعتمادهاّفًّاألساسّعلىّالتخالؾ(ّ،)5والبدّ
هناّأنّنوضّحّحقٌقةّهذاّالتناسب؛ّالنّّبعضّالباحثٌنّ،ومقاربةّلهذاّالتناسبّوقعّفًّإشكالّ
جمعّالمتناقضٌنّبنسبةّ ّماّ ،لذهابهّإلىّأن ّ"ّالتناقضٌّمثّلّتناسباّ ّعلىّنحوّمنّاألنحاء"(ّ،)6
معتمداّ ّعلى ّتسمٌة ّالعلويّ ّله ّبالتكافإ(ّ ،)9وحقٌقة ّاالشتباه ّفً ّأمرٌنّ :األول ّخلط ّمفهومّ
التناقض ّبمفهوم ّالتضادّ ّوجعلهما ّواحداّّ ،فً ّحٌن ّأنّهما ّأمران ّمختلفان ّإذ ّالتناقض ّهو ّ"ّ
اختبلؾ ّفً ّالقضٌتٌن ٌّقتضً ّلذاته ّأن ّتكون ّإحداهما ّصادقة ّواألخرى ّكاذبة"(ّ )8لهذاّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()5
()2

البٌان فً تفسٌر القرآن ،السٌد الخوئً.55 – 56 :
ظ :التكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر.215:
ظ:م.ن.212:
ظ :المنطق ،للشٌخ المظفر.154-152:
ظ :البالغة العربٌة قرآءة أخرى.354:
م.نّ.355 :
الطرازّ.323:
المنطقّ. 162 :
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فالنقٌضان"ّأمرانّوجوديّوعدمًّّ،أيّعدمّلذلكّالوجوديّ،وهماّالٌّجتمعانّ،والٌّرتفعانّ
ببدٌهة ّالعقل ّوال ّواسطة ّبٌنهما"(ّ ،)1فً ّحٌن ّأنّ ّالضدٌّن" ّأمران ّوجودٌّان ّمتعاقبان ّعلىّ
موضوعّواحدّوالٌّتصوّرّاجتماعهماّفٌهّ ،والٌّتوقّؾّتعقلّأحدهماّعلى ّتعقّلّاالخر"(ّ،)2
وهماّالٌّجتمعانّولكنّقدٌّرتفعانّ،واألمرّاآلخرّهوّفًّفهمّالتناسبّ،فالتناسبّلٌسّتوافقاّّ
أو ّتشابهاّ ّدابماّّ ،بل ّإن ّفً ّتوقؾ ّشًءّ ّعلى ّشًءّ ّنوعاّ ّمن ّالتناسبّ ،كتداعً ّالمعانًّ
المقتضًّلحضورّمعنىّّبحضورّالزمهّ،كماّأنّّالتضادّالحقٌقًّبٌنّالشٌبٌنّاللذٌنّالّثالثّ
لهما ّكالظلمة ّوالنورّ ،واللٌل ّوالنهارّ ،والموت ّوالحٌاةّ ،ونحوها ٌّكون ّعامبلّ ّفً ّتقارنهماّ
ذهناّّ ،كما ّقٌل ّإنّ ّاالشٌاء ّتعرؾ ّبؤضدادها ّلجهة ّالمبلزمةّ ،فإتٌان ّالشًء ّبما ٌّناسبه ّمنّ
الضدّنتٌجةّللتعالقّالذهنًّّالحاصلّبٌنهماٌّمثلّنحواّّمنّالتّضادّ،الّأنّّالتناقضٌّمثّلّنحواّّ
مّنّأنحاءّالتناسبّ،والّشكّّفًّأنّالعلويّّفًّتسمٌتهّللطباقّبالتكافإّقدّلحظّهذاّالجانبّ ّ.
والتطابق ّمرتبط ّبجانب ّذهنًّ ّمتعلّقّ ّبالعبلقات ّالضدٌة ّالطبٌعٌة ّبٌن ّاألشٌاءّ ،فحضورهّ
حضور ّطبٌعًّ ّنظراّ ّللحقابق ّالمتقابلة ّفً ّالكونّ ،فعندما ٌّتحقّق ّحضوره ّفهو ّتحقّق ّقابمّ
علىّالتبلزمّ،ولكنٌّمكنّتوظٌفهّلٌكونّحامبلّ ّلدالالتّمفتوحةّكماّالعكسّوالتبدٌلّ،فمنّ
ذلكّهذاّالنموذجّ:منّكبلمّّلئلمامّعلًّّ(علٌهّالسبلم)ّ :
"ببل ُّدكمّأنتنُّ ّببلدّهللاّتربةّّ،أقرُّبهاّمنّالماءّوأبع ُّدهاّمنّالسماءّ،وبهاّتسع ُّة ّأعشارّالشّرّّ،
المحتبسّفٌهاّبذنبهّوالخارجّبعفوّهللاّ ،كؤنًّّأنظ ُّر ّإلىّقرٌتكمّهذهّقدّطبّقهاّالماءّحتىّماّ
شرّؾّالمسجدّكؤنّهّجإجإّطٌرّّفًّّل ُجةّبحر"ّ .
ٌُّرىّمنهاّإالّ ُّ
ضكم ّقرٌبةّ ّمن ّالماءّ ،بعٌدةّ ّمن ّالسماءّ ،خفت ّعقولكم ّوسفهتّ
ّّوفً ّمثل ّذلكّ "ّ :أر ُّ
(.)3
حلومكمّ،فؤنتمّؼرضّّلنابلّ،وأكلةّآلكلّ،وفرٌسةّلصابل" ّ
ّ

وٌعلقّابنّأبًّالحدٌدّالمعتزلًّعلىّذلكّشارحاّ :
ّ"...ومرادهّعلٌهّالسبلمّبقولهّ"ّ:قرٌبةّ ّمنّالماءّ"ّ،أيّ ،قرٌبةّ ّمنّالؽرقّبالماءّ،وأمّاّ"ّ
بعٌدة ّمن ّالسماء"ّ ،فإنّ ّأرباب ّعلم ّالهٌبة ّوصناعة ّالتنجٌم ٌّذكرون ّأنّ ّأبعدّ ّموضع ّفًّ
األرضّعنّالسماءّاأل ُُّبلّةّ(ّ،)4وذلكّموافقّلقولهّعلٌهّالسبلمّومعنىّالبعدّعنّالسماءّهاهناّهوّ
ّ
بعدّتلكّاألرضّالمخصوصةّعنّدابرة ّمعدلّالنهار(ّ )5والبقاعّ ،والببلد ّتختلؾ ّفً ّذلكّ،
وقد ّدلت ّاألرصاد ّواآلالت ّالنجومٌة ّعلى ّأنّ ّأبعدّ ّموضع ّفً ّالمعمورة ّعن ّدابرة ّمعدلّ
ّواأل ُُّبلّة ّهً ّقصبة ّالبصرةّ ،وهذا ّالموضع ّمن ّخصابص ّأمٌر ّالمإمنٌنّ
ّاأل ُُّبلّةّ ،
النهار ّهو ّ
( )1المنطق .51 :
( )2م.ن .52 :
( )3نهج البالغة  ،صبحً الصالح ،خطب اإلمام علً علٌه السالم .46- 45 / 1 -:
( )4األبلة بض ّم أوله وثانٌه وتشدٌد الالم وفتحها :بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى  ،فً زاوٌة الخلٌج الذي ٌدخل
إلى مدٌنة البصرة  ،وهً أقدم من البصرة  .مراصد االطالع . 12 : 1
( )5دائرة معدل النهار :هو خط االستواء باالصطالح الفلكً الحدٌث.
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علٌه ّالسبلم؛ ّألنّه ّأخبر ّعن ّأمرّ ّال ّتعرفه ّالعربّ ،وال ّتهتدي ّإلٌهّ ،وهو ّمخصوصّ
بالمدقّقٌنّمنّالحكماءّ،وهذاّمنّأسرارهّوؼراببهّالبدٌعة"(ّ .)1
فالتقابل ّحملّداللةّ ّتتمثل ّفًّبٌانّقضٌةّ ّفلكٌّةّترتبطّبؤبعدّنقطةّمنّالسماءّعلىّاألرضّ،
وربماٌّفسّرّمفسّرّّأنّّالمقصودّبالبعدّعنّالسماءّهوّعدمّاستجابةّالدعاءّ،فالقضٌةّمرتبطةّ
بجانبّّمعنويّ،ولكنّّالسٌاقّالتطابقًٌّقتضًّالمعنىّاألولّالذيّذكرهّابنّأبًّالحدٌد؛ّألنّّ
المقابلةّبٌنّالماءّواالنخفاض ّالذيّعلٌهّتلكّالبقعةّهوّأدعىّللتناسبّوأحقّ ّبالتقاربّبٌنّ
الدالتٌنّ ،فتصبح ّكلتاهما ّمكانٌّتٌنّ ،كما ّأنّ ّالحقل ّالداللً ّالذي ّتنتمً ّإلٌه ّمفردتا ّالقربّ
والبعدّهوّالمكانّ .
ّّّومثلهماّقولّالمتنبًّ :
ّ
()2
ٌبعثّللبعٌدّّسحاببا ّ .
ّّّّّّّّّّّّّكالبحرٌّّقذؾُّّللقرٌبّّجواهراّّّّّّّّّّجوداّّو ُّ
ّ
فهوّتوظٌؾّللحقٌقةّالعلمٌةّالمفسرةّللمطرّبؤنهّقابمّعلىّظاهرتًّالتبخٌرّوالتكثٌؾّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّّ
ّّ

(ّ)1شرح نهج البالغة :ابن أبً الحدٌد.262 / 1 :
( )2ش رح دٌوان المتنبً  ،عبد الرحمن البرقوقً ،مراجعة ،دٌ .وسف الشٌخ محمد البقاعً ،163/1 :ولم ٌشرح
البٌت.
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السريورة األدبيت أو (النسق املرجع) :
تش ّكل مظاهر البدٌع اإلٌقاع ٌّة التً عنٌت الدراسات البدٌع ٌّة الحدٌثة بتسلٌط الضوء علٌها
والعناٌة بتراكٌبها ونواتجها الداللٌة؛ نتٌجة الشتراكها فً عامل اإلٌقاع بما ال ٌتوفر فً ؼٌرها،
صناعة
وخصوصا (التوازي ،والتوازن ،الموازنة) ،تش ّكل مظهرا مهمّا وبارزا من مظاهر ال ّ
الصوتٌّة ،وتتبوّ أ مكانا وظٌف ٌّا مع االزدواج والسجع فً إكسا ِء األسلوب التعبٌري شكل جمال ٌّا
متضافرا مع الداللة إذ " ٌكشؾ التوازي عن البنٌة المسؤولة عن توزٌع العناصر اللؽو ٌّة
صلت إلٌها
والفن ٌّة والدالل ٌّة داخل العمل الف ّنً شعرا ونثرا"(ٔ) ،ولع ّل من أه ِّم النتائج التً تو ّ
الدراسات الحدٌثة حول البدٌع بعا ّمة كما سنأتً علٌها ،هو بٌان تح ّقق سِ مة األدب ٌّة وإكساب
بفضل من فنون البدٌع(ٕ) ،ومن ث ّم فالتواصل
ص ٌّة عن طرٌق ال ّسبك والحبك
الكلم صفة الن ّ
ٍ
الخطابً مدٌن للبدٌع فً تحققه.
(ٖ)
وقد أخذ التوازي – على نحو الخصوص "-وهو ما اتفقت فٌه الفاصلتان وزنا ومعنى" ،
فً الدراسات الحدٌثة عند ِّ
منظري البلؼة – الؽربٌّة والشرق ٌّة – مكانا مهمّا فً التعاطً مع
النصوص وخصوصا الشعرٌّة منها؛ ْإذ َّ
مثل (التوازي) مقوِّ ما م ّهما من مقوِّ مات األسلوب
الشعري ق ّدم من خللِ ِه صموئٌل روبٌر لٌفن تفسٌرا لدوام القصٌدة بمعنى عدم موت البناء
الشعري بعد انبعاثهِ ،وهذا الدوام مح َّقق فً ذاكرة المتلقًّ من خلل البنٌة اللفظ ٌّة الملموسة
الناتجة عن التوازي(ٗ).
والذي ٌذهب إلٌه بعض ال ُّنقاد المحدثٌن (من الؽرب كـ بول فالٌري ،ومن وافقه من ال َّنقاد
الشرقٌٌن) ،إلى أنَّ طرٌق بلوغ الؽاٌة فً النثر قصٌر قلٌل الجهدٌ ،أخذ ّ
خطا مستقٌما من خلل
لؽ ِت ِه التً تنتهً ،وتتلشى بمجرّد بلوؼها الؽاٌة التً أرسلت ألجلها فت ْذهب رائحة من ؼٌر
رجعةٍ ،فبمج ّرد أنْ ٌفهم المتلقًّ ألفاظ المتكلِّم فإنَّ األلفاظ ستكون ثوبا خلقا الب َّد من طر ِح ِه
والتعوٌض عنه بحلّ ٍة لفظ ٌّ ٍة قد تختلؾ فً صٌؽتِها ،وبالض ِّد من ذلك فإنّ القصٌدة ال تموت بعد
استخدامها ،بل إنهّا بعثت لتحٌا(٘).
ومن ث َّم فإنّ الصناعة الصوت ٌّة وآفاقها وطرائقها المتع ِّددة ،ومن أبرزها التوازي – حسب
النقد الحدٌث – ِّ
تمثل مصدر الحٌاة بالنسبة للشعر.
كما أنّ للمركبات المتماثلة الناتجة من اللعب اللفظً [ Molle à lafesse/Folle àla
]messe
كقول المتنبًّ:
الزمان أهٌــــــــــــله فأعلمهم فدم وأحـزمهم وؼـد
أذ ُّم إلى هذا
ِ
()ٙ
وأكرمهم كلب وأبصـــــرهم عـ ٍم وأسهدهم فهد وأشجعـهم قِرد

(ٔ) البدٌع والتوازي ،د .عبد الواحد حسن الشٌخ.7:
ص ٌّة ،د .جمٌل عبد المجٌد ٖٕ:و٘ 7وما بعدها.
(ٕ) ظ :البدٌع بٌن البالغة العربٌة واللسان ٌّات الن ّ
(ٖ) ظ :البالغة االصطالحٌة ،د .عبده عبد العزٌز قلقٌلة.ٖ8ٕ:
(ٗ) ظ :مجلة فكر ونقد ،العدد ٖٗ المدخل إلى بالغة المحسنات ،محمد الولً :ص.ٕ7
(٘) ظ :م.ن. ٔ8/ٖٗ :
( )ٙدٌوان المتنبً.ٔ98 :
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وكالتقطٌع المتوازي ،نحو قول المتنبًّ أٌضا:
طول ما التثموا مرد
كـأنهَّم من
سأطلب ح َّقً بالقنا ومشـاٌخ
ِ
()1
كثٌر إذا ش ّدوا ،قلٌل إذا ع ّدوا
ثقال إذا القوا خِفاؾ إذا دعوا
كقول ابن الرومً:
أو التوازي القائم على القلب،
ِ
()2
بعٌدا على قر ٍ
ب قرٌبا على بع ِد
طواه الردى ع ِّنً فأضحى مـزاره
أو التقطٌع المق ّفى :كقول أبً تمام:
()3
ْ
وفاض به ثم ِدي وأورى به زن ِدي
وأثرت به ٌ ِدي
تجلَّى به رشدي
لهذه األنماط من المحسّنات بعدا ٌ ّ
مثل مقومِّات تم ُّد الصناعة الصوتٌَّة للُّؽة الشعر ٌّة بالحٌاة،
وهذا سِ رٌّ ٌفسِّر دٌمومة الخطاب الشعري دون الخطاب النثري.
لذلك فـ" اآلثار األش ُّد بروزا تتح ّقق على المستوى الصوتًِّ بفضل الجناس[األلٌتراسٌون]
ونبور المقاطع الثابتة ،وتح ّقق نفس الصوائت والمقاطع بأكملها فً مواقع بارزة
والقافٌة
ِ
صوت ٌّا ،...وعلى المستوى التركٌبً بفضل التوازي والمقابلة والتكرار االفتتاحً ،...وعلى
المستوى المعجمً بفضل علقات الترادؾ واالستعارة والكناٌة والمجاز المرسل بٌن ألفاظ
ص ٌّة الدوام فً الذاكرة ببنٌتها اللفظ ٌّة الملموسة تنتج جزئٌا
ال ّنصّ "( " ، )4إنّ تم ٌّز القصٌدة بخا ّ
عن االزدواج (أو التوازي) الذي ٌكون نسٌجها ،إنَّ تكسٌر هذه األزواج فً أ ٌّة نقطة من النصّ
تشكٌل الخطاب
ٌعنً تقوٌض األثر الشعري ،وهذه المقوّ مات نفسها هً التً تسمح بالعودة إلى
ِ
الشعري ،بعد قراءته أو سماعه والعودة إلى تحقٌق نفس االختٌارات فً السنن اللؽوي ،باعتبار
ّ
المطرد الخاصّ "(..)5
ذلك نتٌجة ضؽطه
هذه مجمل الرؤٌة التً تحكم بالدوام على الشعر وباألفول على النثر ،والذي نلحظه على
هذا القول ،أنَّ هناك حقٌقة أدبٌّة ثابتة ،وهً أ ّنه لٌس ك ُّل ما نظِ م شعْ را هو شعر بالمعنى الفنً،
ومنْ ث َّم لٌس ك ُّل من جرى على لسان ِه قول موزون ومقفى هو شاعِ ر ،وعلٌه فالكلم المنصرم
ٌجري على روائع ما قٌل من الشعر العربً ،وهذه الحقٌقة كما هً فً الشعر فهً حقٌقة ثابتة
للنثر أٌضا ،فلٌست اللّؽة العادٌة وإن اشتملت على معانً االستعارة والكناٌة والمجاز وؼٌرها
ِ
من فنون البٌان -،إذا ما استصوبنا القول الذاهب إلى كون اللؽة العاد ٌّة فً كثٌر من مواردها
لؽة استعار ٌّةٌ -مكن أن نس ِّمٌها نثرا بالمعنى الفنً ،-وال من ّ
سطر الكلم وسرد الوقائع سمًِّ
خطٌبا أو مترسِّل ،وإالّ لما سمِعْ نا بصفا ٍ
المفوه والبلٌػ والذلِق
ت كالخطٌب المصقِع والمتكلِّم
َّ
ْ ()6
والذرب ،وال عرفت أضدادها :كالِعًِّ والحصر واللثػ وؼٌرها من صفات السَّلب .
ِ
إنَّ جمٌع وسائل التحسٌن الزخرفً واللفظًّ البدٌع ٌّة مبثوثة فً النثر كما هً فً الشعر،
فاللؽة هً الما ّدة األول ٌّة ومن ث َّم تأتً الموهبة والقدرة والذكاء والطبع والصفاء الروحً لتصبَّ
( )1دٌوان المتنبً  ،ٔ98:و ظ :شرح دٌوان المتنبً ،عبد الرحمن البرقوقً.ٖ8ٙ/ٔ :
(ٕ) دٌوان ابن الرومً ،تحقٌق ،د .حسٌن نصار.ٕٙٗ/ٕ :
(ٖ) ظ :شرح الصولً لدٌوان أبً تمام دراسة وتحقٌق ،د .خلف رشٌد نعمان.ٖ٘8/ ٔ:
(ٗ) F.Lazaro carreter K "La linguistica norte Americana y lose studios literarios en
 . " ٔ9ٙ8-ٔ9٘8" ، la qécada in , Estudios de póetica , edK . Taurus ,نقالً عن مجلة فكر
ونقد ،العدد ٖٗ  ،مدخل إلى بالغة المحسنات ،مح ّمد الولً .ٕ7-ٔ7:
(٘) مجلة فكر ونقد ،المصدر السابق المورد نفسه.
( )ٙظ  :مق ّدمة فً النقد األدبً  ،د .علً جواد الطاهر.ٔ7ٓ :
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هذ ِه اللؽة فً أيٍّ من القالبٌن :الشعري أو النثري ،وهذ ِه الوسائل مطروحة على الجانبٌن
َّ
توظؾ حسب مقتضٌات الحال والصناعة .
إنّ اللؽة النثرٌة ال تخلو من الصناعة الصوت ٌّة التً ٌتحلَّى بها الشعر ،فالتوازي والترصٌع
والسجع والتقطٌع والتضاد المتوازي والترادؾ المتوازي ،والتجانس والتطابق والتضمٌن
الشعر ،والذي ٌ ِح ُّد من استعمالها فً الشعر
النثر كما
وؼٌرها من البدٌع اإلٌقاعً ،هً فً
ِ
ِ
()1
الوزن ،والذي ٌطِ لق لها العنان فً النثر السمة ال ّسرد ٌّة .
وٌسترسِ ل بعض النقّاد فً أنّ النظرة الفارق ٌّة بٌن الشعر والنثر لمكان الوزن والقافٌة فً
النظم الشعري دون" النظم النثري "(ِّ )2
تمثل نظرة تقلٌد ٌّة تب ّنتها البلؼة "الموروثة"()3ح ّتى
مراحل ازدهارها ،وهذ ِه النظرة ستكون" قاصرة عن إدراك القٌمة الجمال ٌّة للنصِّ اإلبداعً
وتحدٌد بنٌته الف ّنٌة ،وهذا ما دعا الشعر ٌّة اللسان ٌّة إلى إعـادة طرح القض ٌّة من جدٌد مقرِّ رة أنّ
والنثر ٌ ِت ُّم مِن خلل الشكل ،ولٌس المادة أي من خلل المعطٌات اللؽوٌة
الشعر
الفرق بٌن
ِ
ِ
الداخلٌة ولٌس المضامٌن التً تعبِّر عنها تلك المعطٌات ،ومن هنا فإ ّنها لٌست مجرَّ د زٌنة
وحلٌة للخطاب الشعري ،بل إ ّنها خصائص جوهر ٌّة وسمات أساسٌّة فً الخطاب الشعري،
فهذ ِه الصُّور البلؼ ٌّة  -كما ٌقول كوهن  -لٌست مجرّد زخرؾ زائد ،بل إنهّا لتكوِّ ن جوهر
ك إسار الحمولة الشعرٌة التً ٌخفٌها العالم ،تلك الحمولة التً
الفنِّ الشعري نفسه ،فهً التً تف ّ
ٌحتفظ بها النثر أسٌرة لدٌه" ...فالشاعر نظرا لذلك " ال ٌر ِّتب أفكاره نثرا ث ّم ٌحوِّ لها إلى شعر
بإضافة ِ محسنا ٍ
ت لؽوٌة بدٌهٌَّة؛ ألنَّ " طرٌقة التعبٌر الشعري تحمل أفكار الشعر الخاصّة،
بحٌث تصبح الفكرة نفسها فكرة شعرٌّة ،وٌصبح تجرٌدها من صٌاؼتها الشعرٌة تدمٌرا لها
بوصفهـا شعرا "(.)4
ٌن رئٌستٌن لهما أعظم األثر فً تشكٌل
وٌرى الباحث ،أنَّ الشعر والنثر ٌتشاطران سِ مت ِ
خطابٌهما ،وإضفاء ال ِّسمات الخاصّة على ك ِّل واح ٍد منهما ،وهاتان السِّمتان هما :الوزن فً
الشاعِر
الشعر ،والسرد فً النثر ،فهاتان حقٌقتان ال ٌمكن إؼفالهما وتجاهلهما على ك ٍّل من
ِ
ٌمثل فضاء مؽلقا ،والسرد بالنسبة للناثر ِّ
والناثر فً شعر ِه ونثره ،فالوزن بالنسبة للشاعر ِّ
ٌمثل
ِ
فضاء مفتوحا وممت ّدا ،والوزن ّ
ٌمثل التضٌٌق الذي ٌنبؽً على الشاعر أنْ ٌجري لؽته وفقه،
ِّ
والسْ رد ِّ
ٌمثل السعة واالمتداد الذي ٌنبؽً للناثر أنْ
ٌوظؾ لؽته فٌه ،والمشكلة التً تعت ِور
الشاعر هً ضِ ٌق الوزن فً احتواء امتدادِه اللُّؽوي للتعبٌر عن حالت ِه الشعورٌة الخاصّة ،أمّا
الناثِر فتعت ِوره مشكلة سعة الفضاء السردي ،والذي قد تعجز لؽته عن س ِّده للتعبٌر عن مفاهٌمه
وأفكارهِ ،فٌكون النصُّ إزاءه فضفاضا ذا مساحا ٍ
ت فارؼةٍ ..فك ٌّل من الشاعر والناثر ٌمتثل أمام
فرغ فٌه ما ٌرٌد ،فالوزن والقافٌة فً الشعر لٌست مسألة هٌّنة مستهلكة أمام
ذِه ِن ِه قالبه الذي ٌ ِ
التجربة الشعرٌة بل هً التً علٌها مدار ال َّنظم فً الشعر كما السر ِد فً النثر.
وفً نظرنا أنَّ جمٌع المعطٌات البلؼٌة والتحسٌنٌّة للُّؽة الشعرٌة تنوء بحم ِْل االعتراؾِ
بالفضِ ِل والمزٌة إلى الوزن والقافٌة اللذٌن ِّ
ٌمثلن ال ّدفة للتح ُّكم بشراعها وتوجٌهها وجهتها،
( )1ظ :السسائل األدبيت ّدّزُا في تطْيس الٌثس العسبي القدين (هشسّع قساءة شعسيت ) ،صالح بي زهضاى . 112 :
( )1لوا تبٌيٌا كْى الصٌاعت الٌثسيت كالصٌاعت الشعسيت ّأىّ الفسق كائيٌ في الْشى ّالسسد كوا ذكسًا ،استحسٌا إطالق صفت
الٌظن على الٌثس كوا الشعس.
( )1ه َّس أكثس هي هْزد أطلقٌا على البالغت العسبيت فيَ ُرٍ الصفت ُّي بٌظسًا أًسب هي صفت "القديوت"؛ ألىّ األخيسة
تضفي عليِا سوت التِسؤ ّالٌبر ّليست البالغت كرلك ّإى تقادم عِدُا.
( )4الشعسيت اللساًيّت ّالشعسيت األسلْبيّت ،هحود القاسوي ،هجلت فكس ًّقد ،العدد( ،)25البحث الثالث ،ص.21ّ 21
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وكذا السرد فً النثر ،ونؤ ِّكد ما ذكرناه آنفا بأنَّ معظم المعطٌات التً تنهض باللؽة الشعرٌة
فإنهّا جارٌة متحققّة باللّؽ ِة النثرٌة ،وما تفتقِر إلٌه تلك تفتقِر إلٌه هذه.
وهنا ال ٌمكننا أن نؽفِل القدرة والموهبة الذاتٌة والفطنة والذكاء فً تصرٌؾ الكلم وربط
أجزائ ِه وإقامة علئقه ،للناظم النثري أو الناظم الشعري ،والذي نرٌد أنْ نخلص إلٌه ،بأ ّننا إذا
ّ
(علٌه
ما جعلنا من النصوص النثر ٌّة العالٌة كخطب النبًِّ (صلى هللا علٌه وآله) وخطب اإلمام علً
السالم) خصوصا ،وكذا رسائله ،وبٌانات األئمة (علٌهم السالم) ونماذج أدعٌتهم العالٌ ِة البٌان،
عناصر اإلبداع الفنًِّ  -حكما لِما
جمٌع
كالصحٌفة السجادٌة -نماذج نثرٌة متق ّدمة ومشتملة على
ِ
ِ
طرحناه ،فإ ّننا سنقؾ على أنّ ما طرح على أ ّنه حقٌقة ثابتة بأنّ النصَّ الشعري له حٌاة
ِّ
وتكذبه تلك الشواهد
ودٌمومة لخصائِصِ ِه والنصُّ النثري ٌنتهً ببلوغ ؼاٌته ،زعم نسجه الوهم،
الواقع ٌّة والتأرٌخ ٌّة ،فمثل ،النصوص الفنٌّة لنهج البلؼة (خطبا ورسائل) تمتلك كثٌرا من
صفات وسمات الحٌاة والدٌمومة ،فأفكاره العالٌة التً استوعبت جمٌع الهموم والمشاكل
اإلنسان ٌّة ،والقالب الفنًّ الذي جرت فٌه بمعطٌات ِه الفنٌّة من كثافة الصور وانتظامها ،وبراعة
التراكٌب وكثافة اإلٌقاع المتواطِ ئ مع الداللة ،واالنسٌاب ٌّة والسكون وتوافق الفواصل
واعتدالها ،واكتمال المعنى الجزئً لك ِّل فاصل ٍة والتئامها مع أختِها مع نفوذ ٌّة التأثٌر وإصابة
المعنى وبلوغ الح ّجة ،جمٌعها وؼٌرها ممّا خ ِفً عن جرْ ي الٌراع ،خرجت بأسلو ٍ
ب نعته
عدوه من
الرضًُّ بأنَّ علٌه مسحة من العِلم اإللهًِّ وفٌه عبقة من الكلم النبويّ  ،أسلوب ٌقٌم َّ
(علٌه
بٌن الحشد هاتفا :قاتله هللا كافرا ما أفقهه(ٔ) ،أسلوب ٌصعق همّام فٌجاِور ربَّه(ٕ) ،وهو
السالم)
هلل لقد علِمت تبلٌػ الرساالت وإتمام العِدات وتمام الكلمات )ٖ("..والذي
الناعِ ت لنفسه" :تا ِ
من قول ِه استقى الخطباء خطبهم ومن كلمات ِه رصّع الك ّتاب كتبهم من عبد الحمٌد إلى ابن
لقرٌش ؼٌره"(ٗ).
العمٌد ،وما سنّ الفصاحة
ٍ
أسر كلمِه ،فكان م ّما ٌقول
وما أكثر ما أبدى ابن أبً الحدٌد
إعجابه ودهشه مِن وقوعِ ِه فً ِ
(علٌه السالم)
" :وأقسم أنَّ هذا الكلم إذا تأمَّله اللبٌب ،اقشع ّر جلده
من كل ِم ِه
تعلٌقا على جمل ٍة ِ
ورجؾ قلبه واستشعر عظمة هللا فً روعِ ه وجلدِه ،وهام نحوه ،وؼلب الوجد علٌه ،وكاد أن
ٌخرج من ِمسك ِه شوقا ،وأنْ ٌفارق هٌكله صبابة ووجدا"(٘).
سارهِ ،والقول
ومن ذلك أٌضا تعلٌقه على خطب ٍة له (علٌه السالم)ٌ ،بٌِّن ش َّدة
ِ
إعجاب ِه بها وملكها إل ِ
ٌحكً لنا حقٌقة الدٌمومة والحٌاة لهذا الكلم وأمثالهٌِ ،قول" :وأقسِ م بمن تقسِ م به األمم كلُّها ،لقد
قرأت هذ ِه الخطبة منذ خمسٌن سنة وإلى اآلن أكثر من ألؾِ مّرةٍ ،ما قرأتها ُّ
قط إال ّ وأحدثت
عندي روعة وخوفا وعظةّ ،
وأثرت فً قلبً وجٌبا ،وفً أعضائً رعدة ،وال تأمّلتها إال ّ
وذكرت الموت من أهلً وأقاربً وأرباب و ّدي ،وخٌَّلت فً نفسً أ ّنً أنا ذلك الشخص الذي
وصؾ (علٌه السالم) حاله "(.)ٙ
وقد امت َّد هذا اإلعجاب إلى جمٌع من رام لألدب والبلؼة وصْ ل ،وأراد أنْ ٌسوِّ د لصفحاته
فصْ ل ،فٌتحَّ دث د .زكً نجٌب محمود عن نهج البلؼة ،فٌقول" :وها أنا ذا أعٌد القراءة هذه
( )1نهج البالغة:باب الحكم ،الكلمة ٕٓٗ،صٓ٘٘.
(ٕ) م.ن :الخطبة ٖ ،ٔ9صٖٖٓ.ٖٓٙ-
(ٖ) م.ن :الخطبةٕٓٔ ،ص.ٔ7ٙ
البغض والغلظة ِ والبداوة ،معاوٌة بن أبً سفٌانٌ ،نظر :شرح النهج،
(ٗ) هذ ِه كلمة من نصب ل ُه العداوة وم َّد له أشراك
ِ
إبن أبً الحدٌد المعتزلً ٕ/ٔ،و ٕ79/ٙؤٔ.ٕٔ٘/
(٘) شرح النهج .ٕٗٙ/ٙ:
( )ٙم.ن .ٖٔ٘/ٔٔ:
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األٌام ،فإذا النؽمات تزداد فً األذنٌن حلوة ،وإذا العبارات كأ ّنها طلوة إلى طلوة ،ولست
صلب العنٌد الذي ال ٌقوى على
أعنً زخرؾ الكلم ،بل أعنً طرٌقته فً اختٌار اللفظ ال ُّ
تشكٌله إال ّ إزمٌل تحرِّ كه ٌد ّ
المثال الذي ٌتخٌرّ لتماثٌله ص ّم الجلمٌد ،لٌبقى عمل أقوى من
عض صفّا
الدهر دواما وخلودا ...إنَّ اللفظ قد نحت من حجر
ٍصوان وصؾّ بعضها إلى ب ٍ
ٍ
ِ
()1
عجٌبا"  ،فهل ٌقؾ الزمن حاجزا لٌحُّ َّد من سٌلن ِه ِ الهادر؟ ال أعتقد ذلك.
وتعابٌر األدباء حوله جمّة كثٌرة(ٕ) ،والذي نخلص إلٌه أنَّ ما ورد فً نهج البلؼة وؼٌره
ٍّ
بحق رائدا فً مٌدان النثر الفنًِّ الرفٌع فً عصر
من كلم اإلمام علً (علٌه السالم) ممكن أنْ ٌع َّد
بلوغ ؼاٌت ِه بإٌصال ِه المعنى ،فهذا
صدر اإلسلم ،وملهما لمن بعده ،أ ّما دعوى تلشً اللفظ بعد
ِ
الزعم ٌف ّنده أن ٌعمد من ٌرؼب إلى كلم نهج البلؼة ،ولٌ ِعد صٌاؼة معناه بما ٌملك من دعام ٍة
ّ
ولٌبثها فهل نرى لها من باقٌة؟ وفٌما عقده ابن أبً الحدٌد من مقارن ٍة ح ٌّ ٍة ونقدٌ ٍة
لفظ ٌّة،
(علٌه السالم)
 ،داللة
الذعة ،بٌن خطبة فً الجهاد البن نباتة وخطبة الجهاد الواردة عن اإلمام علً
واضحة على تعث ّر المحاولة وضعؾ اآللة (ٖ).
نتاج عن اإلمام علً (علٌه السالم) ،وقد أدرك
ك عمّا أثر من
كما أنَّ صفة الشعّرٌة ال تكاد تنف ُّ
ٍ
هذه الحقٌقة الدكتور مح ّمد مهدي البصٌر عندما سأله أحد تلمذت ِه؟
 هل كان اإلمام شاعرا؟ فأجاب:(ٗ)
 -نعم ولكن فً خطب ِه ورسائِلهِ....

(ٔ) صوت اإلمام علً (علٌه السالم) فً نهج البالغة ،السٌد حسن السٌد علً القُبانجً.ٗ8 /ٔ:
كالم
(ٕ) ٌستشهد " نرسٌسٌان " رئٌس كتاب القنصلٌة
البرٌطانٌة ببغداد سنة ٖٕٔ8هـ على تفوق نهج البالغة على ُكلِّ ٍ
(علٌه السالم):
شغـفِ األستار نطفةً
ت األرحام و ُ
"أ ْم هذا الذي أنشأهُ فً ظلما ِ
عربً ،لمقام السهل الممتنع فٌه ،بقول اإلمام
ٍّ
دهاقاً ،و َعلَ ً
قة مِحاقا وجنٌنا ً وراضعا ً وولٌداً وٌافعا ث ُّم منح ُه قلبا ً حافظا ً ولسانا ً الفظا ً وبحراً الحظا ً لٌفهم معتبراً و ٌُقصِ ر
مزدجراً حتى إذا قام اعتدال ُ ُه واستوى "...نهج البالغة :الحطبة ٖ، 8ص  ،.ٕٔٔ-ٔٓ7لو كان ٌرقى هذا الخطٌب العظٌم
ج بق ّبعات اإلفرنج لإلستقاء من بحر علم ِه ِ الزاخ ُر" ظ:صوت
منبر الكوفة فً عصرنا هذا ،لرأٌتم مسجدها على سعت ِه
ٌتمو ُ
َّ
اإلمام علً فً نهج البالغة.ٖٙ/ٔ:
(ٖ) ظ :شرح النهج ، ٕٔٙ-ٔٙٔ/ٔٔ،و ٖٔ.ٔٔٗ/
(ٗ) ظ  :مق ّدمة فً النقد األدبً  ،د .علً جواد الطاهر ٖ7-ٖ7:
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ٌ

ٌ ُ
ُ ّ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪِ  /ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
ّ

ّ ّ
ّ
ّ
 -1ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ  /ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ،
ﺩ .ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ.
ّ
ّ
ّ
ٌ
ّ
 -2ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮﺍءﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ /ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ –
ّ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﻟﻨﻌﻮﻡ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ.
 -3ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ،ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ.
ّ
 -4ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ.
ّ
 -5ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ،ﺩ .ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺳﺘﻴﺖ.
 -6ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻭﲡﺪﻳﺪ  ،ﺩ .ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ.
ّ
 -7ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﺜﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ،ﺩ .ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ.
 -8ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻭﲡﺪﻳﺪ ،ﺩ .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺍﳉﻮﻳﻨﻲ.
ّ
ّ
 -9ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ.
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يصبدر انخجدَد /حتهُم ويىاسَت:
حىطئت:

استعراض جمل ٍة من الدراسات التً انتخبها البحث ،والتً
سٌكونُ عِ ما ُد هذا الفصل
َ
ص ٍة من
رآها جدٌر ًة بالدراسة؛ لكونها تم ّحضت للتجدٌد بعامّة ،ولم تقتصر على
ظواهر خا ّ
َ
لتنطلق منها ،فتكونُ رإٌ ُة التجدٌ ِد من خبللها واضحة المعالم ،بٌ ً
َ
ّنة مهٌعاً ،وإن كان
البدٌع
ً
مستوعبة لعد ٍد ال
بعضها قد استثمر نظرٌ ًّة ما مطبّقا ً إٌّاها على جمل ٍة من تلك الفنون إال إ ّنها
بؤس به منها ،فكانت مرشحة للدراسة ،كما أنّ هذه المصادر ا ّتسمت بالسٌرورة والتداولٌّة
َ
عند الباحثٌن والنقّاد ،اقتباسا ً وتضمٌناً ،فمنه ُجها العا ّم ،ورإٌ ُتها الجدٌدة كانتا عامبلً أساسا ً
فً انتخابها ،وربّما ّ
شذ عن هذا العامل أح ُد تلك المصادر؛ لكوننا انتخبناه لنبٌّن أنّ ثمّة
اتجاهاً ،تناول التجدٌد إال إ ّنه اكتفى بالعنوان طرحا ً فً هذا المٌدان دون واقعٌّة التجدٌد ،وقد
أشرنا إلى ذلك فً تمهٌد هذا البحث ،وربما رأى البحث فً بعض المصادر التً تناولت
اآلخر الثقافً ،فرأى أن ٌُعرض صفحا ً وٌطوي كشحاً ،عن
التجدٌد إسفافا ً وإؼراقا ً فً
ِ
ً
ُ
السكوت عنه ،فجاءت الدراسة وال ّتحلٌل على هذه الشاكلة
إماتة له
التعرّض له ،وكفاهُ
معٌار األهمٌّة فً التجدٌد والسعة فً
المقدمة ،أمّا بالنسبة للترتٌب فً العرض فقد اتبعنا فٌه
َ
طرح الموضوع بنظر البحث ،فجاءت دراسة الدكتور جمٌل عبد المجٌد" البدٌع بٌن الببلؼة
صٌّة" أوّ ل دراسةٍ ،ق ّدمنا لها بمدخل ٌتعلّق بتؤرٌخ موجز عن
العرب ٌّة واللسانٌّات الن ّ
اللسانٌّات ،فكانت األولى؛ لتناولها للبدٌع خالصاً ،ولطرافة التجدٌد فٌها ،وتتب ُعها فً األهمٌّة
ّ
المطلب" ،الببلؼة العرب ٌّة ،قراءةٌ أخرى" ،لِ َما امتازت
المنهجٌّة دراسة الدكتور مح ّمد عبد
محاول ٍة لتطبٌق النظرٌّة التحوٌلٌّة على الببلؼة العربٌّة ،وهكذا باقً الدراسات التً
به من
َ
جاءت تترى وفقا ً لهذه المنهجٌّة ،وربّما رأى البعض أنّ بعضا ً من هذه المصادر أولى
بالتقدٌم على بعض ،وجوابنا أنّ لكل امرئ وما اختار ،واختٌار المر ِء من وفور عقله ،كما
ٌ
قطعة ِمن عقلِه"(.)1
"ظنّ الرجل

( )1وفٌات األعٌان  ،البن خلكان ،77/6 :و جامع أحادٌث الشٌعة.273 /13 :
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انُظزَت انهسبَُت:

ّ
محورٌن أساسٌ ِن انطبلقا ً من
لع على التراث الببلؼً ٌج ُده قد ا ّتخذ
يدخم :إنّ
المط َ
ِ
الضرورة العقل ٌّة المقتضٌة لدراس ِة اللؽة ،وهذان المحوران ّ
بلن فً:
ٌتمث ِ
الكبلم البلٌػ وتبٌنه وتبٌٌ ِنه.
فهم
ِ
ِٔ -
ٕ -إنشا ِء الكبلم البلٌػ.
المحور الثانً متر ّتب على األول ،بمعنى أنّ المحور األوّ ل وبالوصؾ
ومعلوم أنّ
َ
تراث اإلعجاز كان بجملته قابما ً
َ
والتشخٌص ٌُنتج معاٌٌر ٌنتظ ُمها المحور الثانً؛ لذلك فإنّ
على المحور األوّ ل ،متد ّرعا ً بالتحلٌل والتشخٌص والمقارنة ،أ ّما الثانً فقد ضاقت دابرته
فً حدود معاٌٌر الشعر وممكنا ِته دون التوسع إلى أبعاده األخرى ،وقد تق ّدم الكبلم فً ذلك.
رن العشرٌن ناشِ با ً فً أحضان علم
وقد كان منهج اللسان ٌّات الذي برز فً أوّ ل ٌّا ِ
ت ال َق ِ
االجتماع والتؤرٌخ ،ح ّتى" تحقّق استقبللها عن العلوم األخرى ،كالفلسفة وعلم التؤرٌخ
بفرعٌه التطوري والمقارن والفٌلولوجٌا....على ٌد فٌردٌناند دٌسوسٌر(،)1(")ٔ1ٖٔ-ٔ5٘1
()2
أجل ذا ِتها"
منطلقا ً للتؤسٌس بؤنّ اللسان ٌّات" هً ذلك ال ِعل ُم الذي ٌدرس اللؽة فً ذا ِتها ومن ِ
فانطلق الستكشاؾ حقٌقة اللؽة ودراسة اللؽة لذاتها وفً ذاتها ،وقد ب ٌّنا اعتباطٌة النتابج
المتر ّتبة على بحث اللؽة لذاتها؛ أل ّنها  -أساسا ً  -تنطلق لتع ّبر عن الفكر والحوابج اإلنسان ٌّة،
والمقاصد السامٌة فً إصبلح اإلنسان بكل أبعاده وعمقه الوجودي ،أ ّما دراستها فً ذاتها
فبل تتح ّقق منها جدوىً علم ٌّ ٌة إال بمقدار ما ُتوصِ ل دراستها إلى تطوٌرها والنهوض بؤسالٌبها
وتعابٌرها ومدلوالتها .وقد نشؤت اللسان ٌّات مرتبطة بع ّدة علوم كما سبق ،ول ّما استقلت
تع ّرضت لؤلخ ِذ والرد ،وأ ُضٌؾ إلٌها كثٌ ٌر من األسس والمبادئ وحذفت عنها مبادئ أخرى،
وتفرّ عت عنها المدراس المتناقضة( ،)3فكانت اللسان ٌّات التولٌد ٌّة ،واللسان ٌّات البنٌو ٌّة،
واللسان ٌّات البٌولوج ٌّة ،واللسان ٌّات المعرف ٌّة ،واللسان ٌّات البلومفٌلد ٌّة التً أنكرت األثر
الداللً للنصوص فً اشتؽاالتها ،على حٌن الل ّسانًّ فندٌك اعتد بها وجعلها أساس دراسة
ال ّنصّ ( ،)4وقد حكمت اللسان ٌّات نزعتان :األولى تؤ ّسست على أعتاب فلسفة فرانسٌس باكون
(ٔ )ٕٔٙٙ-ٔ٘ٙفً نظر ٌّة المعرفة التً أ ّسسها على التصوّ ر التجرٌبً لؤلشٌاء والوقابع،
وهً تنطلق من تصوّ ر الممارسة العمل ٌّة نشاطا ً تجرٌب ٌّا ً استقراب ٌّا ً استكشاف ٌّا ً ،وال مكان
للتؤ ّمبلت الفلسف ٌّة ،فمعٌارها األوّ ل واألخٌر هو التحقّق( )5ال التوقّع ،والعقل عندهم بمنزلة
المرآة التً تعكس الخبرات ولٌس جهازاً مفطوراً على المعرفة( ،!)6وتؤ ّسست على هذه
ٌ
فلسفات كثٌرة ،ولع ّل أساس النظرٌة ال ّنص ٌّة التً تعاطاها الدكتور جمٌل عبد المجٌد
النظر ٌّة
انطلقت من هذا األساس ،بعد ال ّزٌادة والتحوٌر علٌها من قبل علماء لؽة ال ّنص اآلخرٌن
الذٌن استند إلى مقوالتهم .أ ّما النزعة األخرى فهً نزعة الرٌاضً دٌكارت وكالٌلً ،التً
ر ّسخ أسسها كارل بوبر(ٕٓ )ٔ11ٗ-ٔ1ضمن االبستمولوجٌا العقبلن ٌّة ،وأه ّم أسسها اعتبار
المعرفة نتاجا ً عقل ٌّا ً ،وأنّ العقل وحده القادر على إدراك العبلقات الرابطة بٌن األشٌاء،
( )1األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌة اللسانٌة ( البنٌوٌة والتولٌدٌة)  ،د .محمد محمد العمري.21 :
( )2م.ن.
( )3ظ :م.ن :المدخل.
( )4ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة ،د .جمٌل عبد المجٌد.67 :
( )5ظ :األسس اإلبستمولوجٌة.27 :
( )6ظ :م.ن.22 :
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انطبلقا ً من قدرته "على تجرٌد وترٌٌض الواقع الفٌزٌقً ونزع الصبؽة الشٌب ٌّة عن
الظواهر"( ..)1والمبلحظ أنّ االتجاه األوّ ل ّ
ٌمثل االتجاه الرافض للفلسفة حصراً؛ أل ّنه ٌنطلق
من تب ّنً االتجاه الحسً الذي ال ٌإمنُ إال بنتابج العلوم الطبٌع ٌّة القابمة على أساس المنهج
التجرٌبً ،على حٌن ٌقوم اآلخر على أساس االعتماد على نتابج العلوم العقل ٌّة القابمة على
المنطق األرسطً( ،)2وحقٌقة النزاع منشإها النظر إلى حقٌقة العقل وما ٌُراد به(.)3
فالنتٌجة ،أنّ النظر ٌّات اللسان ٌّة مختلفة ومتع ّددة فً موضوعاتها ،ور ّداً على صدر ما
ق ّدمناه ،فقد اقترح تشومسكً تقسٌم اللسان ٌّات المعاصرة إلى :لسان ٌّات تبحث فً القدرة
اللؽو ٌّة للمتكلّم ،وتسعى إلى بناء نماذج للقدرة(اللؽو ٌّة طبعا ً) ،وأخرى تسعى إلى بناء
نماذج ،منها ما ٌرتبط باإلنجاز ،ومنها ما ٌرتبط بالمستمع دون المتكلّم ،ومنها ما ٌرتبط
بشروط الممارسة اللسان ٌّة( ،)4وبهذا سٌتقاطع عمل هذا االتجاه مع االتجاه االستقرابً
واالستكشافً والوصفً ،وسٌقوم على التفسٌر والتبٌٌن ،والمبلحظ على الدراسة التً
تعرّ ض لها الدكتور جمٌل عبد المجٌد أ ّنها لم تلتزم بؤسس النظر ٌّة اللسان ٌّة التً تبناها،
والقابمة على االستقراء والوصؾ دون االستنباط والتحلٌل ،إذ إ ّنه ساق كثٌراً من النماذج
التراث ٌّة الشارحة والمحللة والمفسرة للبدٌع الببلؼً ،بما ٌقترب من منهج تشومسكً
المقترح .وفً الواقع فإنّ العمل ٌّة التجرٌب ٌّة المدعاة والعمل ٌّة االستنباط ٌّة األخرى ال ٌمكن
تصوّ ر عملهما منف ّكتٌن كما تق ّدم ،بل التجرٌب ال ب ّد أن ٌخضع لنظر العقل ،كما أنّ
االستنباط ال بد له من مق ّدمات ،أو فلنقل مست ِحثات إلثار ِة دفابنه ،وهذا ما ٌعلّل انسٌاق
ُ
حٌث ال ٌشعر.
الباحث للجمع بٌن االتجاهٌن من
اندراست:

( -1انبدَع بني انبالغت انعزبُت وانهسبَُبث انُصُت ،د .مجُم عبد اجملُد)

تبتدئ الدراسة انطبلقا ً من تساإل الباحث تبعا ً للدكتور سعد مصلوح وتؤسٌسا ً من االستاذ
أمٌن الخولً ،وهو :هل ٌمكن االنتقال بالدرس البدٌعً من األفق التحسٌنً إلى أفق الربط
ٌ
جملة واحدة
المقتضً ألن ٌُنظر إلى الناتج القولً بما هو بنا ٌء متكام ٌل مترابط األجزاء ،ال
أو فقرةٌ مقتطعة( ،)5منطلقا ً من قول األستاذ أمٌن الخولً " :فإ ّننا الٌوم ن ُمد البحث بعد الجملة
إلى الفقرة األدب ٌّة ثم إلى القطعة الكاملة من الشعر أو النثر ،ننظ ُر إلٌها نظرتنا إلى كل
متماسكٍ
وهٌكل متواصل األجزاء ،نق ّدر تناسقه وجمال أجزابه وحسن ابتبلفه ،ونتح ّدث فٌما
ٍ
()6
ال بد من ُه فً هذه النظرات من شإون فن ٌّة"  ،والكبلم مشع ٌر بخلو الدراسات التراث ٌّة من
هذا المنهج وا ّتكابها على الجملة الواحدة والفقرة القصٌرة دون الكبلم الممت ّد ،فعلى هذا
( )1األسس اإلبستمولوجٌة .22 :
( )2ظ :أصول التفسٌر والتأوٌل ،السٌد كمال الحٌدري.101:
( )3ظ :فً بٌان أقسام العقل وفاعلٌته فً الكشف والتفسٌر ٌ ،نظر المصدر السابق ،123-101:ففٌه بٌان ألصالة
العقل عند المدرسة اإلمامٌ ة وأثره فً الفهم والتأوٌل مع بٌان تكامله ضمن منظومة التقوى القرآنٌة ،مع
ً
نسبة كبٌرة من األفكار تلقى إلقا ًء بعد أن كانت معدومة ،فمن ألقاها؟ ففً اعتقادنا أن لئللهام
مبلحظة أن
والفٌض أثراً فً تولد األفكار ضمن منظومة وسائط  ،أهمها األمام علٌه السبلم ،ث َّم الدعاء...
( )4ظ :األسس اإلبستمولوجٌة.62-61:
( )5ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.7:
( )6فن القول :أمٌن الخولً.176:
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األساس بنى المإلؾ نظرته مإ ّسسا ً لنصٌة الناتج األدبًّ  ،وذاهبا ً إلى أن األدب ٌّة الحقٌقٌة
ُ
تنطلق من النصٌة ،فؤخذ فً معالجة فنون البدٌع؛ الكتنازها على قدرة ال ّربط وإحداث
التبلحم بٌن أجزاء ال ّنصّ  ،وربط الفقرات بعضها ببعض ،ونحن إذ عالجنا فً مبح ٍ
ث سابق
قض ٌّة وحدة البٌت ،فإنّ انحصار الوصؾ والتشخٌص ضمن هذا المشؽل دون ؼٌره من
األجناس التً لو عولجت معالجة ال ّ
شعر ألفرزت إمكانات هابلة فً الترابط والتبلحم
وشمول ٌّة النص األدبً ،هو الذي ساق إلى ترتٌب آثار االجتزاء على اآلثار الببلؼ ٌّة ،إذا ما
استثنٌنا بعض األعمال فً دابرة اإلعجاز القرآنً.
وسنتعرّ ض إلى عرض هذه النظر ٌّة مسلطٌن الضوء على أبرز المعطٌات التً طرحها
ً
جملة من المآخذ علٌها .وال بد فً مدخل البحث من تلخٌص معطٌات
المإلّؾ ومب ٌّنٌن
النظر ٌّة اللسان ٌّة ،حسب ما تصوّ رها المإلّؾ مع المشتؽلٌن فً علم لؽة ال ّنصّ من الؽربٌ ٌّن،
وبٌان مناشبها؛ لتكون الصورة مكتملة عند إجراء إسقاطاتها على االشتؽال (الببلؼً/
البدٌعً /العربً) ،فنقول :بدأ التو ّجه نحو تحلٌل الخطاب مع بداٌات النصؾ من القرن
العشرٌن بحدود عام ٕ٘ ٔ1بهدؾ اكتشاؾ بنٌة النص فً حال ِة النطق وفً حالة الكتابة(ٔ)،
كمق ّدمة لمبادبهما ،انطبلقا ً من منهج اللسان ٌّات الوصف ٌّة ،ومن أجل تحلٌل أمثل للخطاب
عرضت مشكلتان فً الدراسات اللؽو ٌّة (الوصف ٌّة والسلوك ٌّة) كان الب ّد من تجاوزهما ،بنظر
هارٌس:
ت فٌما بٌن أجزاء الجملة الواحدة.
األولى :قص ُر ال ّدراس ِة على الجمل والعبلقا ِ
الثانٌة :الفص ُل بٌن اللؽة والموقؾ االجتماعً المقتضً للتؽٌر الداللً( ،)2بمعنى دور
الموقؾ االجتماعً المقتضً إلضفاء دالالت مختلفة لبلستخدام اللؽوي ،فٌما لو ُعزلت عنه
ألفادت داللة مختلفة ،كما ق ّدمناه من أمثلة فً التطوّ ر اللؽوي لبعض المفردات(. )3
ً
ً
ثالثة تع ّرضت لها بعض الدراسات اللسان ٌّة ،وهً متف ّرعة عن
مشكلة
وكما أنّ هناك
هاتٌن المشكلتٌن تتمثل فً :إهمال الجانب الداللً أو قلّة العناٌة به ،كحال المدرسة
البلومفٌلد ٌّة(ٗ)" ،وٌ ّتضح ذلك ِمن تعلٌل فندٌك حٌن ٌقول :فً كل األنحاء السابقة على نحو
ً
عناٌة كافٌة ،ما جعل علماء
عن بالجوانب الدالل ٌّة
ال ّنصّ وصؾ لؤلبنٌة اللؽو ٌّة ،ولك ّنه لم ٌُ َ
ال ّنصّ ٌرون أنّ البحث الشكلً لؤلبنٌة اللؽو ٌّة ما ٌزال مقتصراً على وصؾ الجملة ،فً
صة الجوانب الدالل ٌّة ،ال ٌمكن
حٌن ٌ ّتضح من ٌوم إلى آخر جوانب كثٌرة لهذه األبنٌة وبخا ّ
أن توصؾ إال فً إطار أوسع لنحو الخطاب أو نحو النص"( .)5فكؤنّ النظرة الواسعة
()1
()2
()3
()4
()5

ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.65:
ظ:م.ن.
ظ :الفصل الثانً من هذا البحث.
ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.66:
م.ن.67:
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للخطاب والربط بٌن اللؽة والموقؾ االجتماعً الذي وضعت اللؽة تؤكٌداً على وظٌفته،
وعبلقة النص بمنتجه ومستقبله تشكٌبلً لحد ٍ
ث تواصلً(ٔ) ،هما الركٌزة التً انطلق منها
البحث اللسانً نحو تحلٌل الخطاب ،وهذا ٌ ُدل  -ومن خبلل ركٌزة (الجملة /النصّ ) على أنّ
الدراسات النقد ٌّة العالم ٌّة األخرى ،حتى الفترة القرٌبة من انبثاق هذه الدراسة  -أي حدود
عام ٕ٘ -ٔ1كان البحث الببلؼً والنقدي فٌها مقتصراً على دراسة ومبلحظة الجملة
القصٌرة والفقرة الواحدة ،من دون االمتداد إلى الفضاء ال ّنصًّ الواسع ،وتقصً مظاهره
اإلبداع ٌّة والجمال ٌّة ،ومن َث ّم فلٌس العٌب  -إن تحقّق -الصقا ً بالتراث العربً ،إذ إنّ اإلتجاه
العام فً الدراسة كما الحظنا كان منص ّبا ً على النظرة الجزب ٌّة ،وهذا فٌه نسبة كبٌرة من
الصواب ،إذ إنّ الجملة ّ
تمثل أصؽر وحدة داللٌة قول ٌّة ،وفً معطٌات النحو العربً – كما
ق ّدمناّ -
ث كلما ٍ
أصؽر وحد ٍة دالل ٌّة ،وهً(الكلمات)
ت)
ٌمثل ال َكلِم (وهو ما تر ّكب من ثبل ِ
َ
بمنزلة اللبنات التً إذا سلِ َم بناإها سلم البنا ُء العا ّم ،وإذا دخلها الفساد دخل البنا َء العام الهد ُم.
ونو ّد ههنا اإلشارة والتوضٌح للذٌن تب ّنوا الوحدة ال ّنص ٌّة أ ّنهم وقعوا فً اشتبا ٍه ووهم،
أجناس أدب ٌّ ٍة مح ّددة
لجنس أدبً أو
أل ّنهم فً الحقٌقة إ ّنما نظروا لل ّنص ٌّة انطبلقا ً من نظرتهم
ٍ
ٍ
صة
صة و الق ّ
رسخت فً أذهانهم فؤ ّسسوا تلك النظرة علٌها ،وهذه األجناس هً :ال ّرواٌة والق ّ
القصٌرة ونحوها ،التً استج ّدت فً اآلداب العالم ٌّة ،والذي نراه أنّ الوحدة ال ّنصٌة ال
تقتصر على هذا النمط ،إذ إنّ أي تعبٌر قولًّ اشتمل على ال ّسبك والحبك بمصطلح اللسان ٌّات
سٌاق ثقافً أو اجتماعً أو سٌاسً وؼٌرها ،فإ ّنه ّ
ٌمثل
الحدٌثة ،وله موقؾ داللً مع ٌّن فً
ٍ
صر ،وقد
صة وٌنبؽً أن ٌخضع لتحلٌل خاص ،سوا ٌء طال ال ّنص أم ق ُ
صا ً له وحدة خا ّ
ن ّ
أشرنا إلى أنّ األنماط األدب ٌّة التً ُركنت عن المعالجة الجمال ٌّة فً التراث العربً كالخطابة
والرسابل والمناظرة والحدٌث والدعاء وؼٌرها ،جمٌعها تكتنز الوحدة ال ّنص ٌّة ،ودلٌ ٌل على
أنّ الوحدة النص ٌّة ال ٌشترط فٌها االمتداد والسعة ،هو القرآنُ الكرٌم ،ال فً أسلوبه الخاصّ
بل من جهة تحدٌه ،فإ ّنه قد تح ّدى العرب أن ٌؤتوا بسور ٍة من مثله ،وهذا التح ّدي كان ٌتحقّق
فً مثل سورة الكوثر المشتملة على ثبلث آٌات وال ٌتجاوز امتدادها الكلِمً سطراً واحداً،
فهل هً(السورة) مفتقرة لل ّسبك والحبك ،والوحدة ال ّنص ٌّة؟ أم ا ّنها فً أعلى مستوٌات
الفصاحة والببلؼة التً عجز العرب عن أن ٌؤتوا بمثلها؟ ،إذاً فمقولة الوحدة ال ّنص ٌّة الكاملة
التً ٌُدعى لها ؼٌر مكتملة المعطٌات بالمعنى الذي ق ّدموه.
فنون البدٌع أ ّنها فً
والمفارقة المنهج ٌّة التً وقع فٌها المإلّؾ هً أنّ المبلحظ على
ِ
أؼلبها قابمة على البٌت وفً أقصى حدودها البٌتٌن ،فكٌؾ تتحقّق دعوى الوحدة ال ّنص ٌّة
التً رفع الباحث لواءها؟ ،وخصوصا ً مع التنبّه إلى أنّ حاجة اللسان ٌّات إلى (نحو النص)
قابمة على مبدبها فً الوصؾ اللسانً الذي ٌحقّقه النصّ " فالجملة لٌست كافٌة لكل مسابل
( )1المصدر السابق.67:
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الوصؾ اللؽوي وهكذا ٌكمن الحكم بقبول جمل ٍة ما إذا أرجعها اإلنسان إلى الجملة
السابقة"(ٔ) ،فالذٌن تبنوا مبدأ "نحو ال ّنصّ " من العرب ،لم ٌلبثوا أن وقعوا فً التناقض أثناء
التنظٌر لهذه الرإٌة ،حٌث اضطرب مفهوم ال ّنص عندهم ،ففً الوقت الذي أسسوا لل ّنصّ –
وتطابقا ً مع الجذور األ ّم للنظر ٌّة -بؤ ّن ُه عدم االقتصار على الفقرة والجملة الواحدة ،واالنفتاح
مجموع ال ُجمل والفقرات ،فإذا" كانت الجملة وحد ًة نحو ٌّ ًة فإن ال ّنصّ لٌس وحد ًة نحو ٌّ ًة
على
ِ
أوسع ،أو مج ّرد مجموع جمل ،أو جملة كبرى" ،وإ ّنما هو وحدة من نوع مختلؾ ،وحدة
دالل ٌّة ،الوحدة التً لها معنىً فً سٌاق ،هذه الوحدة الدالل ٌّة تتحقّق أو تتج ّسد فً شكل جمل،
وهذا ٌف ّسر عبلقة ال ّنصّ بالجملة ،إذ األخٌرة مجسدة للوحدة الدالل ٌّة التً ٌش ّكلها النصّ فً
موق ٍ
ؾ اتصالً ما" ( ،)2هذا هو أصل النظر ٌّة اللسان ٌّة ،ولكنّ الباحث ٌجتهد فٌو ّسع أفق
صا ً إلى التراث القابم على الوحدة الصؽرى ،من خبلل أنّ " هذه الوحدة
ص َ
النظر ٌّة لٌرتد َق َ
الدالل ٌّة قد تتج ّسد فً جمل ٍة واحد ٍة كمقولة امرئ القٌس( الٌو َم خم ٌر وؼداً أمر) ،ومن َثم
ٌحدث التطابق بٌن حد النص وحد الجملة ،لكون النص لٌس وحد ًة نحو ٌّة [ذكرنا أنّ أصؽر
وحدة نحوٌة هً الكلم فً التراث العربً]  ،وال ٌتؤلّؾ من جمل وال ٌرتبط بالجملة ،فإ ّنه قد
ٌتج ّسد فً أقل من جملة ،كما هً الحال فً التنبٌهات والعناوٌن واإلعبلنات التً تتكوّ ن
ؼالبا ً من مج ّرد حر ٍ
واسم ،مثل :للبٌع ،أو ال للتدخٌن ،...وبالمثل ال ٌوجد حد أعلى لطول
ؾ
ٍ
ال ّنصّ فقد ٌكون كتابا ً كامبلً  ....كما فً ال ّرواٌة والمسرح ٌّة"(. )3
والمبلحظ أنّ قضٌة تفسٌر المراد بال ّنصّ لم ٌُحسم أم ُرها عند اللسانٌ ٌّن ،فً مجال تح ّقق
النصّ فً جمل ٍة واحدة أو أق ّل ،وقد ذهبت رقٌة حسن وهالٌداي إلى " أنّ بداٌة دخول الجملة
دابرة النصّ هو وقت توقؾ تفسٌر أحدهما بالرجوع لؤلخرى ،وارتباطهما مع بعضهما
برابط "( ،)4وبهذا فإنّ البحث اللسانًّ ضمن هذه الدابرة سٌتناصّ مع البحث اللسانًّ العربًّ
التراثًّ الذي انصب اهتما ُمه  -على ما بٌنا -على الوحدة التركٌب ٌّة وسبلمتها وفصاحتها
انطبلقا ً من مقدرة البٌان العربً التً ال تحتاج إلى تفاصٌل وسرد الدالبل.
وهذا سٌجعلنا نشكك فً فهم وحدة النصّ والمعالجة ال ّنصٌّة عند متبنٌها ،فلع ّل الظاهر
الواضح هو عدم نظرهم إلى ال ّنصّ بما هو معب ٌر عن موق ٍ
ؾ عقابدي أو سٌاسً أو اجتماعً
الذي ٌقتضً تراتب دالالته وتتابعها ،ومن َثم ٌُمكن وصؾ العمل اللؽوي انطبلقا ً من هذه
التراتبٌة ،وفً الحقٌقة فإنّ هذا ال ّنمط من العمل ٌُمكن العثور علٌه فً نصوص القرآن
صة والخطابة والنماذج النثرٌّة كالمناظرات والرسابل ونحوها بعا ّمة ،والتً
الكرٌم بخا ّ
أ ُعرض عنها صفحا ً ،واك ُتفً بال ّنسق الشعري ،والمبلحظ أٌضا ً أنّ كل النصوص الؽرب ٌّة
( )1المصدر السابق.67 :
( )2م.ن.67 :
( )3م.ن.62:
( )4م.ن.
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التعرٌف ٌّة لمفهوم النصّ التً ساقها المإلّؾ تصب فً بٌان التواصل الترابطً بٌن الجمل،
تكوٌن لؽوي منطوق ،من حد ٍ
ث
وإن كان بٌتا ً من الشعر ،كتعرٌؾ شمٌث له بؤ ّنه" كل
ٍ
اتصالً ،مح ّدد من جهة المضمون ،وٌإ ّدي وظٌفة اتصال ٌّة ٌمكن إٌضاحها ،)ٔ("...والنظر ٌّة
رغ عنها فً التراث العربً منذ زمن طوٌل ،وخصوصا ً
بهذا المفهوم من المباحث التً فُ َ
فً أبحاث إعجاز القرآن الكرٌم.
يعبَري املعبجلت انُصُت:

ّ
وتمثل المقاٌٌس األساس ٌّة التً من خبللها ٌُحكم بنص ٌّة المنطوق أو المكتوب ،وهو
بحسب دٌبوجراند ودرٌسلر سبعة ،انتخب المإلّؾ منها اثنٌن الختصاصهما ب ُ
صلب النصّ
معٌارا ال ّسبك والحبك( ،)2ونظراً لتوفّر البدٌع على جمل ٍة كبٌر ٍة من اشتؽاالتهما ،ما
وهما
َ
صً هذه الظواهر فً البدٌع العربً إلعادة تشكٌله من
أثار حفٌظة بعض الباحثٌن إلى تق ّ
منظور نصً( ،)3والخطؤ الذي وقعت فٌه هذه النظرة هو أنّ البدٌع ّ
ٌمث ُل منظومة وسابل
ٍ
ً
إلنتاج الخطاب تضافرا مع علمً البٌان والمعانً ،فكٌؾ ٌُعاد تشكٌل هذه المنظومة من
الوسابل واإلجراءات ،بمنؤىً عن قسٌمٌه؟ ،ثم إنّ البدٌع ٌنصب على الجملة فً أؼلب فنونه
ٌن وحدة النصّ الم ّدعاة فً هذه الدراسة؟ ،باعتقادنا أنّ هذه الدعوى لم
إن لم ٌكن كلها فؤ َ
تتحقّق فً هذا البحث ،وإنّ أكثر ما حقّقته هو إجراء المقارنة بٌن فنون البدٌع ومعاٌٌر
النظر ٌّة اللسان ٌّة ،وإلفات النظر إلى أنّ االشتؽا َل البدٌعً مشتمل على معاٌٌر ال ّسبك والحبك
إنجاز لهذه الدراسة هو إخراج البدٌع من أفق التحسٌن
اللسانٌٌن كما سٌ ّتضح ،إال إنّ أه ّم
ٍ
بنحو إجمالً ،وقد بٌنا نماذج
الذي وُ صِ م به إلى أفق الربط الجزبً وتكوٌن الداللة ،وإن كان
ٍ
من الحمل الحقٌقً للداللة من خبلل فنون البدٌع.
املعُبر األول:

انبدَع يٍ حتسني انهفظ إىل سبك انُص:

عالج المإلؾ فً هذا الفصل مظاهر التحسٌن اللفظً انطبلقا ً من هذا التساإل :هل ث ّمة
ٌ
آفاق جدٌدة وذات قٌمة لتلك الظواهر اللؽو ٌّة فً ضوء هذه المعالجة اللسان ٌّة؟  ....وهل
ٌمكن االنتقال من األفق الذي كان لهذه الظواهر فً الببلؼة العرب ٌّة (أفق التحسٌن) إلى تلك
اآلفاق الجدٌدة؟ وكٌؾ؟(. )4

( )1ظ :المصدر السابق.70:
( )2م.ن.71 :
( )3م.ن.
( )4م.ن.75 :
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ّ
االطراد أو االستمرار ٌّة "وهً
انخأسُس ملعُبر انسبك :انطلقت اللسان ٌّات النصٌة من صفة
صفة تعنً التواصل والتتابع والترابط بٌن األجزاء المكونة لل ّنصّ  ،وبصٌؽ ٍة أخرى تعنً أ ّنه
"فً كل مرحلة من مراحل الخطاب ِنقاط اتصال بالسابقة علٌها"( ،)1وهذا طبٌعً؛ ألنّ
ص ٌّة؟.
مقتضى النصٌة الترابط ،ولكن ما الذي ٌحقّق هذا الترابط فً نظر اللسان ٌّات ال ّن ّ
صًّ  ،وهذا االعتماد  -حسب الدكتور
ش ّكل االعتماد النحوي مظهراً كل ٌّا ً لوسابل السبك الن ّ
لٌنتهً باالعتماد فً عموم ال ّنصّ ( ،)2ونظراً
سعد مصلوحٌ -بدأ من االعتماد فً الجملة
َ
لكون السبك ٌتعامل مع ظاهر ال ّنص ،وإنّ تش ّكل هذا الظاهر ٌستند إلى بنٌة دالل ٌّة وبنٌة
معجم ٌّة وبنٌة صوت ٌّة ،فعلٌه انتظم ال ّسبك عند هالٌداي ورقٌة حسن ضمن نحوٌن ،كما هو
مبٌن فً أدناه:
السبك

نحوي

معجمً

ّ
ٌتمثل فً اختٌار الكلمات
أي إنّ الصٌاؼة قابمة على هذٌن ال ّنمطٌن فالشكل المعجمً
والبنٌات النحو ٌّة( ، )3أ ّم ا السبك النحوي فهو النظام الذي ٌضبط تلك المفردات بعد التركٌب،
وإلى هاتٌن الداللتٌن ٌُقاربُ المإلّؾ رإٌة الدكتور ت ّمام ح ّسان فً معالجتهما فً كتابه
األصول( ،)4بالقول" :السبك إحكا ُم عبلقات األجزاء ووسٌلة ذلك إحسان استعمال المناسبة
المعجم ٌّة من جهة ،وقرٌنة ال ّربط النحوي من جهة أخرى ،واستصحاب ال ّرتب النحو ٌّة إال
حٌن تدعو دواعً االختٌار األسلوبًّ  ،ورعاٌة االختصاص واالفتقار وترتٌب الجمل"(.)5
وٌتح ّقق السبك المعجمً من خبلل ظاهرتٌن:
األولى :التكرار.
الثانٌة :المصاحبة المعجم ٌّة .
أ ّما التكرار فقد عرض له المإلّؾ بؤ ّنه " تكرار لفظتٌن َدرْ ُجهما واحد ،وهو من ضروب
اإلحالة إلى سابق بمعنى أنّ الثانً ٌحٌل إلى األول"( ،)6ولتوضٌح األمر فً بعده اللسان ًّ
( )1البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة .76:
( )2م.ن.
( )3م.ن.77:
( )4ظ :األصول 343 :وما بعدها.
()5م.ن.72-77:
( )6م.ن.72:
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الب ّد من سوق ما مُثل له فً فضابه ،ومثاله( :اؼسل وانزع نوى ست تفاحات ،ضعها فً
َ
أحدث السبك من خبلل
صحن مقاوم للنار) ،فالضمٌر فً (ضعها) العابد للتفاحات هو الذي
اإلحالة ال َق ْبل ٌّة ،وهذا حسب البحث اللّسانً أوّ ل مراتب التكرار ،وفً الحقٌقة هذا البحث فً
التراث العربً ٌرتبط ارتباطا ً وثٌقا ً بمبحث الضمابر وداللتها على األشٌاء تخلّصا ً من
التكرار" ،وٌع ّبر عنه فً المصادر القدٌمة بالكناٌة؛ أل ّنه ٌُكنى به عن الظاهر؛ اختصاراً"(ٔ)،
فمبحث الضمٌر من المباحث األساس ٌّة التً تعلّقت بالحذؾ واإلختصار فً االستعمال
العربًّ وهً من أبجدٌاته ،ولم ٌشر المإلّؾ إلى هذا المطلب المهم ،مع مبلحظة أنّ وظٌفة
سابق من القول ،إال إنّ هذه اإلحالة وحسب قدرة المتكلّم
الضمٌر اللسان ٌّة هً اإلحالة على
ٍ
ضمٌر على السابق؛ أل ّنه قد ٌتع ّدد السابق
قد تؤخذ أنماطا ً ال ٌسهل معها البت فً إرجاع ال ّ
الذي ٌرجع إلٌه الضمٌر فتؤتً وظٌفة القرٌنة لكشؾ المرادّ ،
وإال فإنّ كبل الداللتٌن ستكونان
متر ّتبتٌن طول ٌّا ً ومرادتٌن ،ومثاله ،قوله تعالى ":إلٌه ٌصعد الكلم الط ٌِّب والعمل الصالح
ضمٌر فً (ٌرفعه) له مرجعان ،إذ ٌمكنُ أن ٌعود إلى الكلِم
ٌرفعه" (سورة فاطر ،اآلٌة ،)10:فال ّ
الط ٌّب ،فٌكون المعنى ،أنّ العم َل الصال َح ٌرف ُع الك ِلم الط ٌّب فٌتح ّقق بذلك الصعود المتوقّؾ
على العمل ،فالكلِم الط ٌّب الذي فُسر باالعتقاد الصحٌح( )2ال ٌُرفع(ٌصعد) إال بالعمل
الصالح ،فسٌكون العمل الصالح كالوقود لرفع االعتقاد الصحٌح ،وٌمكن أن ٌعو َد الضمٌر
إلى العمل الصالح ،والفاعل مستتر ٌعود إلى هللا (عز وجل) من خبلل (إلٌه) فً صدر الكبلم،
من ر ّد الصدر إلى العجز( ،العمل الصالح ٌرفعه هللا)  ،وقد ٌكون المعنى اآلخر أنّ االعتقاد
الصحٌح(الكلم الطٌب) له صعو ٌد ذاتً ،أ ّما العمل الصالح المتر ّتب على االعتقاد فله جهة
االستعانة ،بمعنى أ ّنه ٌرتفع بال ّرفع ال باالرتفاع ،ف ٌُبلحظ أنّ ال ّربط بالضمٌر أبعد من اإلحالة
إلى السابق فً التراث العربًّ .
أ ّما المراتب األخرى للتكرار اللسانً فهً على الترتٌب:
ٔ.إعادة عنصر معجمً.
ٕ .الترادؾ أو شبهــــه.
ٖ.اإلســـــم الشامـــــــل.
ٗ .الكلمـــــات العـــا ّمة(.)3
فمن خبلل هذه الوسابل ٌتح ّقق السبك المعجمً حسب ما تطرحه اللسان ٌّات ال ّنص ٌّة ،فإعادة
العنصر المعجمً ٌقتضً اإلحالة إلى السابق الذي ٌستلزم الترابط مع البلحق وهكذا،
( )1النحو الوافً.126/1 :
( )2ظ :الكافً ،430/1:صحٌح بخاري ،177/7:فتح الباري ،البن حجر ،266/12 :شرح أصول الكافً ،للمازندرانً
 ،110/7:البحار.64/66:
( )3ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.75:
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واإلعادة تتحقّق بذكر الوحدة المعجم ٌّة نفسها أو مشتقاتها وهذا سٌقتربُ كثٌراً من مفهوم
الجناس فً الببلؼة ،أ ّما الترادؾ فهو إحالة المعنى البلحق على المعنى السابق من دون
تكرار اللفظ بما ٌستلزم االرتباط؛ لكون البلحق مضافا ً إلى السابق ومكمبلً لداللته ،وفً هذا
بعمق فً مباحث الوقؾ واالبتداء فً القرآن الكرٌم
ال ّسٌاق نج ُد أنّ هذا المبحث قد ُدرس
ٍ
المرتبطة بتجوٌد القرآن ،والمتعلقة ببٌان المواطن التً ٌصِ ّح الوقوؾ علٌها ،والمواطن التً
ال ٌنبؽً الوقوؾ عندها ،والمواطن التً ٌح ُسن االبتداء بها ،وهكذا ،حٌث قُسم الوقؾ إلى
جابز ،ووق ٍ
الزم ،ووق ٍ
ؾ اضطراري ،ووق ٍ
ؾ كاؾٍ  ،ووق ٍ
ؾ تام ،ووق ٍ
وق ٍ
حسن،
ؾ
ؾ
ؾ
ٍ
ٍ
ٍ
باعتبار التبلزم بٌن المعنى السابق والمعنى البلحق ،و كبلمنا حول الوقؾ التام والوقؾ
الكافً ،حٌث ذكر علماء التجوٌد  -ومنذ الدراسات األولى -أنّ الوقؾ التام هو الوقؾ على
الجملة فً حال كون ما بعدها منقطعا ً عنها لفظا ً ومعنىً  ،أي ،تحقّق االستقبلل التا ّم بٌن
الجملتٌن ،أو الوقؾ على ما تم معناه ولم ٌتعلّق بما بع َده لفظا ً ومعنىً  ،كالوقؾ على البسملة
قبل البدء بالسورة ،أ ّما الكافً فهو الوقؾ على ما تم معناه فً ذاته وتعلّق بما بعده معنى ال
لفظا ً ،نحو الوقؾ على "ال ٌإمنون" فً "وسواء علٌهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم ال ٌؤمنون
(سورة البقرة،
إ َّنما تنذر من ا َّتبع ال ِّذكر وخشً الرحمن بالغٌب فب ِّ
شره بمغفرة وأجر كرٌم"
اآلٌة ، )6:أ ّما الوقؾ الحسن فهو التعلّق اللّفظً والمعنوي بالبلحق مع تمام ٌّة السابق ،كالوقؾ
لل) من سورة الفاتحة ،ولكنْ ل ّما كان ما بعدها ٌتعلّق بها ح ُسن الوقوؾ عندها
على (الحم ُد ِ
()1
ً
استعانة
س ضمن السٌاق القرآنً
وال ٌح ُسن االبتداء بما بعدها  ،فهذا النمط من الترابط ُد ِر َ
بمبادئ ال ّنحو لمبلحظة الترابط اللّفظً بٌن العبارات والجمل.
ذكر لفظا ً كل ٌّا ً
أ ّما االسم ال ّ
وٌذكر بعده
َ
شامل فٌدخل ضمن مبادئ الكلًّ والجزبً بؤن ٌَ َ
بنحو من الترابط والتماسك ،وكذا الكلمة العا ّمة
بعض مصادٌقه وجزب ٌّاته التً ُتحٌل علٌه
ٍ
وهً أعم من سابقتها فتدخل ضمنها الحقول الدالل ٌّة التً تص ّنؾ األشٌاء إلى مجموعا ٍ
ت
تندر ُج تحتها متعلّقاتها ،كالبٌت وأثاثه ،والج ّنة ونعٌمها ،والنار وجحٌمها. .....
هذا ت ّمام القول حول الوسٌلة األولى للسبك المعجمً وهً التكرار فً بعدها النظريّ  ،ثم
صً نماذج التكرار فً البدٌع وكٌؾ ٌتح ّقق السبك المعجمً مص ّنفا ً إ ٌّاها
ٌع َم ُد المإلّؾ إلى تق ّ
ضمن وسابل ال ّسبك التً ذكرها ،فؤدخل التكرار اللّفظً ضمن إعادة العنصر المعجمً
وأدخل التكرار المعنوي ضمن الترادؾ أو شبه الترادؾ(ٕ) ،أ ّما العناصر الثبلثة الباقٌة فقد
تل ّكؤ َ الباحث فً تصنٌفها ضمن اشتؽاالتها الببلؼ ٌّة ،ولك ّننا إذا اعتبرنا االسم الشامل والفكرة
بمسار واح ٍد فإ ّننا س ُندخلهما دابرة الخاصّ والعا ّم ،أو الجزبً والكلًّ ،وبهذا س ُتبحث
كبلهما
ٍ
هذه النقطة ضمن سٌاق علم المعانً فً باب التطوٌل(اإلطناب) ،ومثاله :قوله تبارك وتعالى
( )1للتفصٌل فً هذا الموضوعٌ ،نظر :المكتفى فً الوقف واالبتدا ،ألبً عمرو الدانً(ت444هـ) ،و معالم االهتداء إلى
الوقوف واالبتداء للمقرئ خلٌل محمود الحصري.
( )2ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.75-74 :
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(سورة البقرة ،اآلٌة

"من كان عدواً لل ومبلئكته ورسله وجبرٌل ومٌكال فإن للا عدو للكافرٌن"
)27
من العام ،وكذلك قوله تعالى" :فٌهما فاكهة
فجبرٌل ومٌكال" من المبلبكة ،وداخبلن ضِ َ
ونخل ورمان " (سورة الرحمن ،اآلٌة  ،)67وال ّنخل وال ّرمان من ضمن الفاكهة فذكر الخاص بعد
العام لبٌان األهم ٌّة(ٔ) ،وإنّ الباحث لم ٌُشِ ر -مع إٌراده للمثالٌن السابقٌن -لهما ،مع أ ّنهما
ألصق بمباحث علم المعانً عنهما بمباحث البدٌع ،أ ّما الضمٌر فهو أٌضا ً ٌُبحث فً علم
المعانً فً التقدٌم والتؤخٌر واإلٌجاز والحذؾ ،فخل ُص من الوسابل الخمس لل ّسبك المعجمً
وسٌلتان مرتبطتان بالبدٌع .والمبلحظ أنّ التكرار اللّفظً بإعادة العنصر المعجمً ضمن
اشتؽاالت التكرار الببلؼًّ العربًّ ال تقود إلى تح ّقق السبك المعجمً ،فبمبلحظة األمثلة
سابقون* أولئك المق َّربون"،
سابقون ال َّ
التً قادها فً بٌان هذه الوسٌلة ،كقوله تعالى ":وال َّ
(سورة الواقعة ،اآلٌتان  10و ،)11وكقول ابن المعتز:
لسانً لِسِ ري كتو ٌم كتوم

ودمعً بحبً َن ُمو ٌم َنموم

ولً مـال ٌ
ك شقّنً حبـــــه

الجمال وسٌ ٌم وسـٌم
بدٌ ُع
ِ

ادن أحـــــــور
له مقلتا شـ ٍ

ٌ
ولفظ َسحور رخٌ ٌم رخٌم

فدم ِعً علٌه َسجو ٌم َسجوم

(ٕ)

و ِجسْ مً علٌه سقٌ ٌم َسقٌم

ٌظهر أنّ التكرٌر اللّفظً جاء للتوكٌد وال وج َه له فً ال ّسبك من جهة اإلحالة القبل ٌّة التً
َبنت اللسان ٌّات النص ٌّة مبدأها علٌه ،وٌظهر ذلك من خبلل مثال التفاحات الذي أور َده عنها،
االستعمال األوّ ل ،وبسبب
فإنّ تكرار العنصر اس ُتعمِل فً بع ٍد داللً آخر ٌختلؾ عن
ِ
التكرار تحقق إرجا ُع المعنى البلحق إلى المعنى السابق .
شار المإلّؾُ إلى جمل ٍة من المفارقا ٍ
ت بٌن الببلؼٌٌن وعلماء لؽة ال ّنصّ فً معالجة
وقد أ َ
ظاهرة التكرار ،أجملها فً:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

منظور ببلؼً صِ رؾ عند الببلؼٌٌن العرب ،أ ّما
إنّ معالجة هذه الظاهرة كان من
ٍ
منظور لسانً صِ رؾ.
علماء لؽة ال ّنص فعالجوها من
ٍ
عدم االقتصار على الجملة فً المعالجة ال ّنصٌة بعكس المعالجة الببلؼٌة.
وقوؾ علماء لؽة ال ّنص على الدرجات األربع للتكرار ،إفاد ًة من الدراسات الدالل ٌّة
واللؽو ٌّة المعاصرة ،على حٌن وقؾ الدرس الببلؼً على درجتٌن.
سٌطرت الؽاٌ ُة التعلٌم ٌّة التقعٌد ٌّة على الببلؼة ،على حٌن سٌطرت الؽاٌة الوصف ٌّة
التشخٌص ٌّة على علماء لؽة النص(.)3

( )1ظ :اإلٌضاح .176-175:
( )2لم أعثر علٌه فً دٌوانه ،ولكنه موجود فً ،العمدة البن رشٌق  ،27 /2:و ظ :البدٌع ،جمٌل عبد المجٌد.74:
( )3ظ :البدٌع  ،جمٌل عبد المجٌد.76-75:
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وإ ّننا فً الحقٌقة نخالؾ المإلّؾ فً مفارقا ِته األربع التً ذكرها ،أ ّما األولى :فحسب
ص ٌّة القابمة على وحدة ال ّنصّ الذي ٌحقّق األدب ٌّة ،فكٌؾ
التنظٌر الذي أ ّسسه للسانٌة الن ّ
نتصوّ ر الدراسة اللسان ٌّة القابمة على الحبك وال ّسبك فً إطار الجملة ؟ وقد أثبت فً النقطة
لحظ إال فً النصوص األدب ٌّة؟ أ ّما الثانٌة :فإنّ
الثانٌة النظرة لتمام ٌّة ال ّنصّ ؟ وهل التمام ٌّة ُت َ
ّ
متعذر التح ّقق على امتداد ال ّنص إذ إ ّنه أفضل ما ٌكون إذا كان
التكرٌر بمعناه اللفظًّ
متناسبا ً والمقام ،أ ّما إذا استطال فقد استحال ،وكٌؾ ٌمكننا أن نتصوّ ر التكرار على امتداد
النصّ ؟.
أ ّما الثالثة :فإنّ الدرس الببلؼً اشتمل على جمٌع وسابل ال ّسبك المعجمً ،بل انفرد بؤنواع
من ال ّسبك المعجمً الخاصّ بالقرآن الكرٌم المتمثل بال ّسبك الزمنً وهو توحٌد الزمان
الماضً بالزمان الحاضر وهو ما كشفته داللة الجري واالنطباق التً أشرنا إلٌها ،بل
وؼٌرها ،كقوله تعالى" :الذٌن قالوا إنَّ للا عهد إلٌنا أال نؤمن لرسول حتى ٌأتٌنا بقربان
تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلً بالب ٌِّنات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم
صادقٌن"( سورة آل عمران ،اآلٌة  ،)173فالقرآن ٌُحمل المخا َطبٌن فً الزمن الحاضر تبع َة قتل
األنبٌاء فً الزمن الماضً ،فقد ورد فً الكافً ،عن اإلمام الصادق علٌه السبلم ":إنّ هللاَ حكى
بقربان تؤكله النار ق ْل قد جاءكم رس ٌل ِمن
لرسول حتى ٌؤتٌنا
نإمن
كتابه  ":لن
َ
ٍ
ٍ
قوم فً ِ
عن ٍ
بٌن القاتلٌن والقابلٌن
كان َ
قبلً بالبٌنات وبالذي قلتم فل َم قتل ُتموهم إن كن ُتم صادقٌن" ،قالَ :
بنظر القرآن ٌتح ّقق
خمسمابة عام فؤلزم ُهم هللا ُ القت َل برضا ُهم بما فعلوا"(ٔ) ،فالسبك الزمنً
ِ
بتحقّق نفس اللوازم ،وٌظهر ذلك من مفردة (فلِ َم قتل ُتمو ُهم).
ودرس بدقّ ٍة فً مباحثه ،فاألنواع
أ ّما األنواع الثبلثة فقد ق ّدمنا أ ّنها من اشتؽاالت المعانًِ ،
الثبلثة متواجدة فً الببلؼة العرب ٌّة ومتوفّرة علٌها ،أ ّما الؽاٌة التقعٌد ٌّة فً الببلؼة العرب ٌّة
فإ ّنها جاءت متؤ ّخر ًة ،إذ إ ّنها ُسبقت بمراحل من التشخٌص والوصؾ ،فالتقعٌد مرجعه
األساس إلى الوصؾ والتشخٌص ،وقد ق ّدمنا لذلك فً مبحث ّ
الذوق الفنًّ  ،فاالشتؽاالت
كبٌر من الوصف ٌّة ،فبل ٌسو ُغ ؼم ُز الببلؼة بسمة التقعٌد ،علما ً أن
قدر
ٍ
األولى كانت على ٍ
لترسو على قواعد معٌار ٌّة فً ال ّسبك والحبك كما
اللسان ٌّات النصٌة انطلقت من التشخٌص
َ
ق ّدمها المإلّؾ .ونك ّرر القول بؤنّ أفق الربط الذي أ ّكده المإلؾ اقتصر على الجمل القصٌرة،
كما تب ٌّن لنا أن بعض أنماط التكرار ال تدخل مطلقا ً
ضمن السبك المعجمً حسب اللسان ٌّات
َ
ً
راثٌة أخاها:
مثال له هو أبٌات الخنساء
ال ّنصٌة ،كؤبٌات ابن المعتز المتقدمة ،ولعل أجلى
ٍ
وإن صخراً لموالنا وسٌدنا
وإن صخراً لتؤتم الهداةُ ب ِه

وإن صخراً إذا نشتو لن ّحـا ُر
كؤن ُه عل ٌم فً رأســِـــــ ِه نا ُر(.)2

( )1الكافً الشرٌف.402/2:
( )2دٌوان الخنساء ،42 :وٌنظر :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة .77:
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والمبلحظ أنّ التكرار لٌس وح َده الذي ٌح ّقق ال ّسبك ،إذ إنّ لحروؾ الربط كالواو ههنا أثراً
فً إحداثه كما ستؤتً بعضُ أمثل ِته ،وهذا البد مِن اإلشارة إلٌه ،فالكبلم من دون حروؾ
الربط قد ال تتحقّق تواصل ٌّ ُته ،فلو رفعنا حروؾ العطؾ من بٌ َتً الخنساء الساب َقٌن فإ ّننا
ناقص ؼٌر متكامل األركان:
سنخلص إلى بنا ٍء
ٍ
إنّ صخراً لموالنا وس ٌّدنا ،إنّ صخراً إذا نشتو لن ّحار  ،إن صخراً لتؤتم الهداةُ به...
ُ
ً
ترتبط بالتكرار وهً (اإلقبلل من اإلخبار ٌّة) ،إذ عد هذا
نقطة
كما أنّ المإلّؾ قد طرح
اإلقبلل عٌبا ً من عٌوب التكرار ،وهو فً الحقٌقة فٌما إذا كان النص عاد ٌّا ً متوحد الداللة فبل
شك من تسري هذا العٌب إلٌه ،أمّا النصوصُ العالٌة فبل ٌتطرّ ق إلٌها هذا العٌب(مع
مبلحظة أنّ سمة التكرٌر هً التؤكٌد بصور ٍة عامّة ،فبل ٌُمكننا أنْ نتصوّ ر أنّ الخروج إلى
اإلخبار ٌّة فً التكرار سٌكرّ س معنى جدٌداً مؽاٌراً للتكرار ،بل سٌُنت ُج أمراً آخر ؼٌر
التكرار) ونور ُد فً هذا الصدد مثال ابن األثٌر الذي ساقه المإلّؾ فً وظابؾ التكرار
ونعلّق علٌه بما ٌناسب ،قال ":ومن هذا الباب قول ُه تعالى" :قل إنً أمرت أن أعبد للا
مخلصا ً له الدٌن وامرت ألن أكون أول المسلمٌن قل إ ِّنً أخاف إن عصٌت ر ِّبً عذاب
( سورة الزمر  ،اآلٌات )14-11
ٌوم عظٌم قل للا أعبد مخلصا ً له دٌنً فاعبدوا ما شئتم من دونه"
فكرّر قوله تعالى (قل إنً أ ُمرت أنْ أع ُب َد هللاَ مخلِصا ً ل ُه ال ّدٌن) وقوله( :قُ ِل هللاَ أع ُب ُد ُمخلِصا ً
ل ُه دٌنً) ،والمراد به ؼرضان مختلفان؛ وذلك أنّ األوّ ل إخبا ٌر بؤ ّنه مؤمور من جهة هللا
هللا وح َده دون ؼٌره بعبادته
بالعبادة له واإلخبلص فً دٌنه ،والثانً إخبا ٌر بؤ ّن ُه ٌخص َ
مخلِصا ً له دٌنه ،ولداللته على ذلك ق ّدم المعبود على فعل العبادة فً الثانً وأ ّخره فً األوّ ل؛
ألن الكبلم أوّ الً واقع فً العمل نفسه وإٌجاده ،وثانٌا ً فٌمن ٌُفعل الفعل من أجله؛ ولذلك ر ّتب
علٌه(فاع ُبدوا ما شِ ب ُتم ِمنْ ُدو ِنه)"(ٔ) ،ولكن ثمّة مبلحظة دقٌقة فً سٌاق اآلٌات لم ٌُشِ ر إلٌها
أمره باإلخبلص،
ابن األثٌر بدقّة ،فالتكرار ههنا أفاد اإلخبار ٌّة ،فاألوّ ل إخبا ٌر عن جهة ِ
والثانٌة إخبا ٌر بكونِه صلّى هللا ُ علٌه وآله متلبسٌ باإلخبلص ،فالتكرار حقّق [الفعل/التلبس]
ٌ
منظومة ّبثها القرآن
بالفعل على جهة المقابلة؛ لٌثبت منظومة تح ّقق العلم مع العمل ،وهً
الكرٌم وأ ّكدها فً جمل ٍة من آٌاته.
ب فً بعض المواطن ،فمثبلً
ولم ٌخ ُل تطبٌقه للتكرار على النماذج الخطاب ٌّة من اضطرا ٍ
استعرض المإلّؾ اشتؽا َل مصطلح التكرار عندَ السجلماسً مسمٌا ً إٌّاه بالبناء قاببلً" :البناء
وهو إعادة اللفظ الواحد بالعدد ،وعلى اإلطبلق الم ّتحد المعنى كذلك م ّرتٌن فصاعداً؛ خشٌ َة
لطول العهد به فً القول ،ومن صوره الجزب ٌّة قوله تعالى " :أٌعدكم أنكم إذا
تناسً األول
ِ
م ُّتم وكنتم ترابا ً وعظاما ً أ َّنكم مخرجون"(سورة المؤمنون ،اآلٌة ،)35:فقوله" :أنكم" الثانً بنا ٌء على
األوّ ل وإذكا ٌر به خشٌ َة تناسٌه لطول العهد به فً القول ،وقوله عز وجل ":وهم عن
اآلخرة هم غافلون"(سورة الروم ،اآلٌة )7:وما كان مثله ،فقولُه (هم) الثانً بنا ٌء على األول لمّا
( )1ظ :المثل السائر ،6-5/3:و ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.20-72:
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طال القول ،وكان قوّ ته بوج ٍه ما قوّ ة التوكٌد اللفظً ،وٌمكن أن ٌكون من هذا النوع قولُه
عز وجل فً قصّة الذبٌح ،ثنا ًء على إبراهٌم علٌهما السبلم " :إ ّنا كذلك نجزي المحسنٌن إنّ هذا
اآلخرٌن سبل ٌم على إبراهٌم كذلك
عظٌم وتركنا علٌ ِه فً
بذبح
ل ُه َو الببل ُء المبٌن وفدٌناه
َ
ٍ
ٍ
نجزي ال ُمحسِ نٌن"(سورة الصافات ،اآلٌات ،)110-105:فقول ُه كذلك نجزي ال ُمحسنٌن بناءٌ؛ ولذلك قٌل
المحسنٌن بؽٌر(إنّ ) وفً ؼٌره من مواضع ْ
ذكره (إ ّنا كذلك)؛ أل ّنه بنى
فٌه :كذلك نجزي
َ
صة من قوله "إ ّنا كذلك" ،فكؤ ّنه كما قٌل استخؾّ بطرح (إنّ ) اكتفاء
على ما سبقه فً هذه الق ّ
بذكره أوالً عن ذكره ثانٌا ً"( ،)1فالتكرٌر عند السجلماسً طوٌ ُل الذٌل ،والنمط الذي ذكره
المإلّؾ هو النوع األوّ ل الداخل ضمن النوع األوّ ل من النوع األوّ ل من التكرٌر ،إذ التكرٌر
عنده نوعان ،األوّ ل :اللفظً ،المس ّمى مشاكلة ،وهو نوعان ،األوّ ل :اال ّتحاد ،والثانً:
المقاربة ،واالتحاد نوعان ،األوّ ل :البناء ،والثانً :التجنٌس( ،)2وعلى الرّؼم من تسمٌة
السجلماسً لهذا النوع بالبناء ،ولك ّننا نستبعد استظهار المإلّؾ لِحاظ التبلحم والتماسك(،)3
ّ
المتمثلة فً (خشٌة تناسً
بل المراد أ ّنه بنى هذا الجزء على ما تق ّدم ،والدلٌل أ ّنه بٌن وظٌف َته
األوّ ل لطول العهد به فً القول) ،وهو ما أطلق علٌه د .جمٌل عبد المجٌد بـ(تنشٌط ذاكرة
المستمع أو القارئ) ،ومصطلح التنشٌط هذا على أكثر الظنّ أخذه عن أرسطو من كتابه فنّ
الخطابة ،حٌث أورده ضمن تناولِه ألجزاء الكبلم وهً (االستهبلل والعرض والدلٌل
الكبلم هو الدلٌل والعرض أمّا االستهبلل
المترجم عن البلتٌن ٌّة "وأص ُل
والخاتمة) ،فً قوله
َ
ِ
والخاتمة فإ ّنه ال ؼاٌ َة من وراء هذٌن إال التخفٌؾ على الذاكرة"( ،)4وقد عد اللسان ٌّون هذه
اإلشتؽاالت من اشتؽاالت علم النفس المعرفًّ فً دراسة الذاكرة الطوٌلة المدى والقصٌرة
المدى( ،)5وقد وه َم السجلماسً فً مثالِه الثانً فً عده ضمن هذا النوع؛ النّ الكبلم لٌس
طوٌ َل الذٌل كما ذكر ،فلٌس بٌن الضمٌر األول والضمٌر الثانً سوى مفرد َتً (عن اآلخرة)
وهذه الوحدة القول ٌّة لٌست بالطوٌلة ،والدلٌل أ ّنك تستطٌع االستؽناء عنها من ؼٌر إرباكِ
َ
حذفت (البنا َء) بتعبٌر السجلماسً الخت ّل الكبلم وصارت
المعنى ،أمّا المثال األول ،فإ ّنك لو
المفردة كالمعلّقة ال إلى هإالء وال إلى هإالء ،والؽرٌب موافقة المإلّؾ ل ُه على ذلك.
أمّا المثا ُل الثالث فتطبٌقه قاص ٌر أٌضاً؛ ألن المتؤ ّم َل فً النص القرآنًّ ٌجد أنّ العبارة
األولى صُدرت بالتوكٌد بإنّ  ،وهذا التوكٌد ٌمث ُل المرتبة الثانٌة فً الخطاب الذي ٌإتى به
لتبدٌد الشك – وهو المثال المعروؾ لتساإل الفٌلسوؾ الكندي فً توهّمه الحشو فً كبلم
استعرض القرآن بعد ذلك مظاهر اإلحسان
العرب( -)ٙفجاء التوكٌد لهذا الؽرض ،ثم
َ
عظٌم  /تركنا علٌ ِه فً اآلخرٌن /سبل ٌم
بذبح
وتحققها الفعلً على إبراهٌم (علٌه السبلم) (فدٌناه
ٍ
ٍ
ص ٌَّة.22:
( )1المنزع البدٌع ،477-477 :و ٌنظر :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات الن ِّ
( )2ظ :م.ن.471-476 :
( )3ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.22:
( )4فن الخطابة ،ترجمة ،عبد الرحمن بدوي.235-234 :
( )5ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.23:
( )6ظ :دالئل اإلعجاز.315:
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على إبراهٌم) هذه جمٌعها مظاهر لئلحسان الذي كان بمنزلة الدعوى فً أوّ ل الكبلم،
استعرضها القرآن الكرٌم ،ثم جاءت العبارةُ الثانٌة لتوك َد أن هذا هو جزاإنا ،ف َبنت على
األوّ ل ،لتإكد تبدٌد ال ّ
شك ،فلم ٌكن االستخفاؾ بطرح (إنّ ) للجهة التً ذكرها السجلماسً
وهً االكتفاء باألوّ ل بل؛ ألن الدلٌل تق ّدم فً تحقّق اإلحسان على إبراهٌم بالمظاهر التً
ُذكرت ،فكؤ ّنما جاءت اإلشارة باألصل (كذلك) هو إشارة لئلحسان ال للبناء على األول.
وم ّما ٌنبؽً ُ
النظر إلٌه ،وم ّما لم ٌُشِ ر إلٌه المإلّؾ ،وهو أنّ وظٌفة ال ّسبك والحبك فً
لفت
ِ
الخطاب ال تقودها األنواع البدٌع ٌّة وحدها ،بل إن ألدوات الربط التً تتر ّدد فً الخطاب
أثراً كبٌراً فً تحقٌق الربط ،من مِثل (ح ّتى) فً قول زهٌر:
(ٔ)
ٌطع ُنهم ما ارت َموا حتى إذا ّ
ضارب حتى إذا ما ضاربُوا اعتنقا
اطعنوا
َ
فالتردٌد ما كان لٌتحقّق لوال (ح ّتى) ووظٌفتها فً الربط ،كما هو مبلحظ ،وفً ترابط البٌت
ٌقول ابن أبً اإلصبع ":فقد ر ّدد كلمة من الجملة األولى فً الجملة الثانٌة ،ور ّدد كلمة من
الجملة الثالثة فً الجملة الرابعة ثنتان فً ك ّل قسم وك ّل جملتٌن متفقتان فً الصورة ؼٌر
قسم وجملته وإنْ اشتركا فً المعنى فإنّ صورة الطعن
أ ّنهما مختلفتان ،إذا نظرت إلى كل ٍ
ؼٌر صورة الضرب ،ومعنى الجمٌع واحد وهو الحماسة فً الحرب"(ٕ) ،مع مبلحظة أنّ
مفهوم التكرار والتردٌد عند ابن أبً اإلصبع مختلفان "فالفارق بٌن التردٌد والتكرار ،أنّ
اللفظة التً ُتكرّر فً التكرار ال تفٌ ُد معنى زابداً ،بل األولى هً تبٌٌنٌ للثانٌة ،وبالعكس!،
واللفظة التً تتر ّدد تفٌد معنىً ؼٌر معنى األولى منهما ،واشتقاقهما مشع ٌر بذلك؛ ألنّ الرا ّد
من وج ٍه ال ٌبلػ إال الموضع الذي أرادَه ،والكار ،هو الذي انتهى إلى الموضع المراد وكر
راجعا ً ،ومنه الكر والفر"( ،)3ومن َثم فإنّ إلحاق التردٌد بالتكرار خطؤ ٌ منهجً ،وقد ذكر ابن
ذكر حرؾٌ من حروؾ
أبً اإلصبع نمطا ً من التردٌد ٌس ّمى بالتردٌد المتع ّدد وهو أن ٌُ َ
المعانً كحروؾ الجر أو النداء ،وٌك ّرر إمّا مرّ ة وإمّا مراراً ،وهو الذي ٌتؽٌّر فٌه مفهوم
المسمّى لتؽٌر االسم ،إمّا لتؽاٌر االتصال أو تؽٌّر ما ٌتعلّق باالسم ،وحمل علٌه قول المتنبً:
َ
لٌث الشرى ٌا ِحما ُم ٌا رج ُل (.)4
ٌا بد ُر ٌا بح ُر ٌا ؼمام ُة ٌا
مقتصر على ترداد
ولكنّ المتتبع للنصوص الخطاب ٌّة ٌجد أنّ هذا النمط من الترداد ؼٌر
ٍ
حروؾ المعانً ،بل ٌش َمل األسماء أٌضاً ،وهذا ٌظهر من خبلل متابعة هذه الفقرة الواردة
فً دعاء الندبة(:)5
( )1دٌوان زهٌر بن أبً سلمى .77 :وٌنظر :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.25 :
( )2تحرٌر التحبٌر.256-255 :
( )3م.ن255-254 :
ص ٌَّة.254-253 :
( )4دٌوان المتنبً ،137 :وٌنظر ،البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات الن ِّ
( )5دعاء الندبة دعاء مروي عن اإلمام المهدي علٌه السبلم ٌشتمل على مضامٌن التفجع والتوجع والشكوى إلى للا
من غٌبة ولً للا األعظم ،ومن أهدافه تأصٌل عبلقة اإلنسان المؤمن بإمامه الغائبٌ ،نظر متن الدعاء فً إقبال األعمال
 -للسٌد ابن طاووس.502 – 507 /1 :
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ٌ
وصادق بعد صادق،
أٌن أبنا ُء ال ُحسٌن ،صال ٌح بع َد صالح،
أٌن الحسٌنُ َ ،
"....أٌن الحسنُ َ ،
وأٌن األقما ُر المنٌرة،
أٌن الشموسُ الطالعة،
َ
أٌن ال ِخ ٌَرةُ بع َد ال ِخ ٌَرةَ ،
أٌن السبٌ ُل بع َد السبٌلَ ،
أٌن أعبل ُم الدٌن وقواعد العلم ،أٌن بق ٌّ ُة هللا التً ال تخلو من العترة
أٌن األنج ُم الزاهرةَ ،
َ
ت والعوج ،أٌن المرتجى
الهادٌة ،أٌن المعد لقطع دابر الظلمة ،أٌن المنتظر إلقامة األم ِ
الجور والعدوان ،أٌن الم ّدخ ُر لتجدٌد الفرابض والسنن ،أٌن المتخ ٌّ ُر إلعادة الملّة
إلزالة
ِ
والشرٌعة ،أٌن المإ ّم ُل إلحٌاء الكتاب وحدوده ،أٌن محًٌ معالم الدٌن وأهله ،أٌن قاص ُم
شوكة المعتدٌن ،أٌن هاد ُم أبنٌة الشرك والنفاق ،أٌن مبٌ ُد أهل الفسوق والعصٌان والطؽٌان،
أٌن حاصد فروع الؽً والشقاق ،أٌن طامسُ آثار الزٌػ واألهواء ،أٌن قاطع حبابل الكذب
واالفتراء ،أٌن مبٌد العتاة والمردة ،أٌن مستؤصل أهل ال ِعناد والتضلٌل واإللحاد ،أٌن معز
األولٌاء ومذل األعداء ،أٌن جامع الكلمة على التقوى ،أٌن باب هللا الذي منه ٌإتى ،أٌن وج ُه
أهل األرض والسماء ،أٌن صاحبُ
هللا الذي إلٌه ٌتو ّجه األولٌاء ،أٌن السببُ المتصل بٌن ِ
بذحول األنبٌاء
أٌن مإلّؾُ ش ْمل الصبلح والرضا ،أٌن الطالبُ
ٌو َم الفتح وناشر راٌة الهدىَ ،
ِ
وأبناء األنبٌاء ،أٌن الطالبُ بدم المقتول بكرببل ،أٌن المنصو ُر على من اعتدى علٌه
البر والتقوى ،أٌن ابنُ
وافترى ،أٌن المضط ّر الذي ٌجاب إذا دعا  ،أٌن صد ُر الخبلبق ذو ِ
النبً المصطفى وابنُ علً المرتضى ،وابنُ خدٌجة الؽ ّراء وابنُ فاطمة الكبرى".
ٌ
فكثافة التردٌد السم االستفهام ظاهرةٌ وهً
منسجمة مع الؽرض األصلً للدعاء ،كما أنّ
متعلّق التردٌد مختلؾ الداللة كما هو ظاهر.
ّ
كالتعطؾ ،ور ّد العجز على
كما أنّ جمٌع األمثلة األخرى داخلة فً نفس اشتؽال التردٌد،
الصدر ،واالشتقاق .
أما المبدأ الثانً من مبادئ السبك فهو المصاحبة المعجمٌة :وهذا النوع من المصاحبة هو
ٌ
محكومة بعبلقة مع وحدة معجم ٌّة أخرى،
شبٌ ٌه بالحقول الدالل ٌّة ،بمعنى أنّ الوحدة المعجم ٌّة
وتتع ّدد العبلقات بتع ّدد الوحدات المعجم ٌّة المشتركة مع بعضها بجزبٌات مح ّددة ،فمنها
مثبلً ،التباٌن ودرجاته ،كالتضاد :أبٌض /أسود ،والتخالؾ :الحبّ والبؽض ،والتضاٌؾ:
األب /االبن ،وتداعً المعانً النفسً ،أو الدخول فً سلسلة متر ّتبة محكومة بتسلسل ،كؤ ٌّام
األسبوع والشهور والرتب العسكر ٌّة والتدرّ جات العلم ٌّة أو الوظٌف ٌّة ونحوها  ...ووظٌفة
هذه العبلبق أ ّنها " ُتحدث قو ًة سابكة حٌن تبرز فً جمل متجاورة"(ٔ) ،بحكم كون الشًء
ٌستدعً االنتقال إلى الز ِمه فً نفس السلسلة ،والمبلحظ دخول عبلقات كثٌرة من البدٌع
ضمن هذا المشؽل ،ومن أه ّمها ،الطباق ،ولم ٌُضؾْ المإلّؾ شٌبا ً جدٌداً حولَه؛ ألنّ
المعروؾ أنّ التقابل الض ّدي ٌح ّقق استدعاء أحد طرفٌه عند حضور اآلخر ،وهذا الحضور
ٌرافقه ضرور َة التهٌإ الذهنًّ لتصوّ ر الضد وفً هذه اللحظة ٌحدث السبك ،وتنبؽً اإلشارة
( )1البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.107:
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إلى أن هذا الحضور هو حضو ٌر جزبً ،بمعنى أ ّنه ال ٌمتد على طول ال ّنصّ ؛ ألنّ كثرة
الطباق وامتداده من المظاهر التً عابها النقّاد والببلؼ ٌّون ،ومن َثم فإ ّنه جز ٌء من منظومة
ال ّسبك ال كل ،وقد تكلّؾ بعضُ النقّاد فً أنماط الطباق حتى اخترعوا نمطا ً من الطباق
ٌُنتزع بالتو ّهم ،وحملوا علٌه قول ب ّ
شار:
فنبه لها ُع َمراً ُثم َنم
إذا أٌقظتك حروبُ ال ِعدا
جاعلٌن المطابقة بٌن (حروب /عمر) "على جهة المنافر ٌّة والمؽالبة بالضد ٌّة ،ووفاء
ٌ
طوٌلة عرٌضة فً محاولة إثبات ذلك ،وهذا التكلّؾ فً
أحدهما بدفع اآلخر"(ٔ) ،وفٌه فلسفة
حمل البٌت على الطباق من هذه الجهة صعبٌ ؼٌ ُر ذلول؛ ألنّ الطباق األصل والظاهر على
السطح الذي لم ٌُشِ ر إلٌه هو مزدوج ،صاؼته الوحدات المعجم ٌّة (أٌقظ ْتك /نبهَ /نم) ،أ ّما
الطباق اآلخر( َوهْ م ّ
بارز ،بل أجنبً عن الطباق ،فكٌؾ
الطباق بٌن حروبُ /عمر) فإ ّنه ؼٌ ُر
ٍ
ٌُتصوّ ر التضاد بٌن الحروب وعمر ومن دون قرٌنة؟ ولِ َم تكلّؾ تصوّ ر طباق بعٌد مع
اإلعراض عن طباق قرٌب ملموس؟.
وٌُدخل المإلّؾ مراعاة النظٌر والتوشٌح والتسهٌم فً هذا الباب ،لتض ّمنها عبلقة إٌراد
المبلبم واالنجرار والتناسب ،فٌتح ّقق بها ال ّربط ،إذ إ ّنه" واضح ما فً داللة كلمتً التوشٌح
والتسهٌم ،لؽة واصطبلحاً ،من ارتباط صدر الكبلم بآخره واقتضاء لفظٍ آلخر ،ومصدر هذا
االقتضاء أحٌانا ً هو التبلزم ،أو التصاحب بٌن لفظتٌن ،مثل :النهار /الشمس ،الدجى/
الهبلل ،وٌنسحب ما ذكر آنفا ً فً مراعاة النظٌر على هذٌن الفنٌن"(.)2
ومثلُها فً الحكم ،اللّؾ والنشر ،واالستخدام ،والتورٌة المرشحة ،إال إ ّنه أضاؾ للمصاحبة
المعجم ٌّة فً اللؾ والنشر وظٌفة أخرى ّ
تتمثل فً :ر ّد المنشور إلى الملفوؾ ،وٌكون الدور
األساس للمستمع فً هذ ال ّر ّد ؟( ،)3وعلى ع ُموم الكبلم ،فلٌس ثمة شً ٌء ٌُذكر ،إال تصنٌؾ
الفنون ضمن وسابل ال ّسبك المعجمًّ والمصاحبة المعجم ٌّة الممثلتٌن لمعاٌٌر ال ّسبك،
والمبلحظ أنّ هذا السبك حتى اآلن لم ٌخرج عن حدود البٌت أو الجملة وما ٌزال البرهان
على تلك الدعوى ؼٌر قابم.
أمّا ال ّسبك النحوي فقد خص المإلؾ ظاهر َة التكرار بالبحث أٌضا ً ،وجعلها محققة لهذا
النوع من ال ّسبك ،ولكن هذا التكرار قد أخذ نحوٌن ،األوّ ل :مستوى التركٌب النحوي،
والثانً :المستوى الصوتًّ  ،وش ّكل درس التوازي فً الدراسات الؽرب ٌّة محوره النظري،
انطبلقا ً من تعرٌؾ دٌبوجراند ودرٌسلر ل ُه بؤ ّنه" :إعادة البنٌة مع ملبها بعناصر جدٌدة"(،)4
وعن التوازي النحوي ٌنطلق مبدأ الشعر ٌّة وتتحقق إمكاناتها( ،)5وقد ش ّكلت دراسات
ٌاكوبسن المنهج الذي سار علٌه اللسان ٌّون كفاندٌك فً وضع قواعد ال ّنصّ األدب ٌّة اتكا ًء على
( )1ظ :المنزع البدٌع.373-372 :
( )2البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.116:
( )3م.ن.112:
( )4م.ن.121:
( )5م.ن.122:
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خاصٌّة التكرار الصوتًّ المتح ّقق بتكرار ال ُبنى( )1وما ٌستتبعه من التكرار الصرفً والتكافإ
فً العبارات والجمل.
ومن مفارقات المنهج اللسانًّ مع البدٌع الببلؼًّ العربًّ  ،أنّ المإلؾ  -وحسب هالٌداي
ورقٌة حسن -نبه على أن ال ّسبك درجات وقد مر ذلك فً بداٌة المبحث وهذه الدرجات
تتوقّؾ على عدد الوسابل المستخدمة " فكلما ازداد عدد الوسابل السابكة للنص ارتفعت
درج ُة ال ّسبك فٌه ومن َثم درج ُة ال ّنص ٌّة والعكس صحٌح ،كما أنّ الدرجة تتفاوت داخل
النص الواحد ،فقد تزٌد فً جز ٍء وتقل فً آخر ،كما ا ّنها قد تكون عالٌة داخل الفقرات
وهابطة فٌما بٌن هذه الفقرات أو العكس"( ،)2وهذا خبلؾُ ما بنى علٌه الببلؼٌون والنقاد
واإلعجاز ٌّون من كون اإلكثار من البدٌع مفس ٌد للبناء ال ّنصً ،وبسببه عٌبت على أبً تمام
طرابقه فً النظم ،وتلك ثمرةُ اإلسراؾ وعقبى اإلفراط ،بتعبٌر ابن المعتز ،وقد تقدم ذكرنا
لذلك فً الفصل الثانً ،بل على أساس اإلكثار من البدٌع تؤ ّسست بعض النظر ٌّات النقد ٌّة
واآلراء األدب ٌّ ة والمناهج ،كطبقات الشعراء والفحولة وعمود الشعر ،فكٌؾ ٌُمكن الجمع بٌن
رإٌة اللسان ٌّات ونظر الببلؼة العرب ٌّة فً بدٌعها؟ هذا ما لم ٌُشِ ر إلٌه المإلّؾ ،بل تب ّنى
ضه ،كما أنّ معالجته للبدٌع فً ضوء السبك اللسانًّ فٌه إشعار بعدم تح ّقق السبك ضمن
نقٌ َ
اشتؽاالته الخالٌة عنه ،وهذا ما ال ٌمكن اإلقرار به إذ علوم البٌان والمعانً ال ٌخفى ما لها
دور فً إحداث السبك والحبك .
من ٍ
أمّا الفنون التً أدرجها المإلؾ ضمن هذا النوع من السبك فهً :فنون المقابلة،
والمزاوجة ،والعكس والتبدٌل ،والتفرٌق والتقسٌم ،والجمع مع التفرٌق ،والجمع مع التقسٌم،
والجمع مع التفرٌق والتقسٌم ،والتشطٌر والتسمٌط ،فً البعد التركٌبً؛ ألنها" كثٌراً ما
تواز
ُتصاغ فً تراكٌب نحوٌة متوازٌة ،ومن َثم ُتعد فً هذه الفنون باعتبار ما فٌها من
ٍ
نحوي ،سابكة ،كما أن السبك ٌتجاوز فً األع ّم األؼلب مستوى الجملة والبٌت نظراً لمجًء
طرؾ من طرفً أو أطراؾ هذا الفنّ أو ذاك فً جمل ٍة ،واآلخر فً جملة أخرى"(،)3
والمبلحظ أنّ جمٌع األمثلة التً أوردها ال تخرج عن إطار البٌت والجملة أو الجملتٌن فؤٌن
دعوى ال ّنص ٌّة؟.
(سورة التوبة ،من اآلٌة)72
أمثلة ذلك( ،)4المقابلة :قوله تعالى" :فلٌضحكوا قلٌبلً ولٌبكوا كثٌراً".
وقول المتنبً:
وال البخ ُل ٌبقً الما َل والجد مدب ُر
فبل الجو ُد ٌُفنً المال والجد مقب ٌل
العكس والتبدٌل:
(سورة الروم ،من اآلٌة )21
الحً".
الحً من الم ٌِّت وٌخرج الم ٌِّت من
قوله تعالىٌ" :خرج
ِّ
َّ
( )1المصدر السابق.122:
( )2م.ن.123 :
( )3م.ن.124:
( )4ظ :م.ن 125 -124:و .127
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وقول عبد هللا بن الزبٌر األسدي:
البٌــــــض سوداً
شعورهن الســـــو َد بٌضا ً ورد وجو َههُن
فرد
َ
َ
والمتنبً:
()2
فبل مج َد فً الدنٌا لمن قل ماله وال ما َل فً الدنــٌا لمن قل مج ُده
والمزاوجة ،قول البحتري:
()3
بً الهوى أصاخت إلى الواشً فلج بها الهج ُر
إذا ما نهى الناهً فلج َ
والتفرٌق ،كقول أبً تمّام:
ُتمٌ ُل ُ
وما هو ّإال الوح ًُ أو حد مُر َه ٍ
مــــــــــابل
ظباه أخد َعًْ ُكل
ؾ
ِ
()4
ــــــاهل
الم وهذا دوا ُء الدا ِء من ُكل َج
ِ
فهذا دوا ُء الدا ِء من ُكل َعـــــــ ٍ
الجمع مع التقسٌم ،قول المتنبً:
ُتسقى به الروم والصلبانُ والبٌـــَــ ُع
أربـاض خرشن ٍة
ح ّتى أقا َم على
ِ
()5
والنار ما زرعوا
ب ما جمعوا
والقتل ما ولدوا
للسبً ما نكحوا
والنه ِ
ِ
ِ
 ......إلى آخر القابمة(.)6
إنّ جمٌع أنحاء الربط فً هذا الباب قابمة على
معٌار واحد ،وهو التكرار ،كما أنّ
ٍ
المبلحظ فً السبك المعجمً أ ّنه قد طؽى علٌه النسق الشعري فً تطبٌقاته ولو تناول
الباحث األنساق األخرى لكان أقرب إلى ال ّنصٌة.
ونبلحظ فً ختام هذا المبحث أنّ المإلّؾ عمد إلى تقص سرٌع لدالالت السبك فً الببلؼة
العرب ٌّة ،فوجد أنّ السبك قد تح ّقق فً :
لكثٌر من هذه الفنون اتسق مع وظٌفة ال ّسبك فً
ٔ -المصطلحات :حٌث أنّ الداللة اللؽوٌة
ٍ
تحقٌق االتساق واالنسجام ،مثل  :التكرار والتردٌد ولزوم ما ال ٌلزم والتجانس والتفوٌؾ
والترصٌع ،والتشطٌر والتجزبة والتوازي والموازنة....
ٕ -وفً ما أورده النقّاد من التعالٌق حو َل جمل ٍة من تلك الفنون فً تحقٌقها للتناسب
والتبلإم ،كابن سنان وحازم القرطاجنً فً معالجتهما للتصرٌع والترصٌع والجناس
صوتً الذي سلط
واالزدواج والسجع واالشتقاق ...،وإحداث العدول فً اللؽة والتكرار ال ّ
علٌه الضوء الزركشً مبٌّنا ً أثرهما فً تحقٌق المناسبة الصوت ٌّة( ،)7وإنّ بحث المإلؾ
وتقصٌّه لدالالت التبلإم واالنسجام سنج ُده ٌمتد إلى إٌثاره تعرٌؾ الشرٌؾ مح ّمد بن
علً الجرجانً (توفًّ حدود سنة 1ٕ1هـ) لعلم البدٌع ،على التعرٌؾ المعروؾ للخطٌب
القزوٌنً ،حٌث ع ّرفه الشرٌؾ "بؤ ّن ُه عل ٌم ٌُعرؾ منه وجوه تحسٌن الكبلم باعتبار نسبة
بعض أجزابه إلى بعض بؽٌر اإلسناد والتعلٌق مع رعاٌة أسباب الببلؼة"( ،)7من حٌث
()1

( )1اإلٌضاح )2( .222:دٌوانه.454 :
( )3اإلٌضاح )4( .222 :شرح الصولً لدٌوان أبً تمام )5( .222/2 :دٌوانه.312 :
النصٌة 124 :و )7( .125ظ :م.ن 131 :و.132
( )6ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات
ِّ
( )7اإلشارات والتنبٌهات فً الببلغة.257:
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أنّ "تعرٌؾ علم البدٌع عند محمد بن علً الجرجانً فٌه إشارةٌ إلى دور هذا العلم فً
دراس ِة التناسب بٌن أجزاء الكبلم"(ٔ)وبهذا ٌظهر أن الوعً السبكً كان متحقّقا ً فً العمل
الببلؼً والنقدي التراثً على أتم ما ٌكون ،مصطلحا ً وإجراءات ،ما ٌكشؾ أنّ هذا
مبكر،
المستوى من التحلٌل اللؽوي كان من أهم مشاؼل العمل الببلؼًّ والنقديّ فً وقت
ٍ
وقد ح ّقق سبقا ً فً بٌان فاعل ٌّة التحلٌل اللؽوي الذي دعت إلٌه اللسان ٌّات المعاصرة.
املعُبر انزبٍَ :انبدَع يٍ حتسني املعىن إىل حبك انُص:

بنى المإلؾ هذا الفصل على بٌان العبلقات التً تربط المفاهٌم داخل النص محقّ ً
قة بذلك
مظهر الحبك ،بمعنى تداخل الدالالت الجزبٌة مع بعضها بنحو تنتج داللة كل ٌّة للنصّ ،
َ
وانطلق أساسا ً من معاٌٌر دٌبوجراند ودرٌسلر فً منهج اللسان ٌّات ،حٌث ّ
ك المعٌار
مثل الحب ُ
الثانً فً تحقٌق االستمرار ٌّة الدالل ٌّة للنصّ (ٕ).
ً
مقاربة لتلك
ومِن خبلل تقصً تلك العبلقات والوقوؾ على أنماطها ٌُحدِث المإلّؾ
العبلقات مع منظومة البدٌع العا ّمة ،أي (مع ؼض ال ّنظر عن جهتها اللّفظ ٌّة أو المعنو ٌّة)،
أكثر من ذلك .
وٌسرد الشواهد التً اشتمل علٌها التراث العربًّ لتوضٌح المراد ،وال شًء َ
والمبلحظ أنّ كثٌراً من هذه العبلقات قد بُحثت فً المظان الببلؼ ٌّة كالتكافإ( ،ومثاله
استنوق الجمل ،المعروؾ فً حمل داللة ما هو صفة للناقة على الجمل)(ٖ) ،وبنٌات التوازي
بؤنواعها المختلفة ،والوصؾ الكلًّّ والجزبً وؼٌرها ،وسنستجلً تلك العبلقات لبٌان
محاولة التطابق الداللً الذي حاول الباحث إحداثه بٌن اللسان ٌّات ال ّنص ٌّة والبدٌع الببلؼً،
والذي هو حقٌقة عمله .
إنّ األساس العا ّم لتلك العبلقات قابم على تصوّ ر أو حضور شً ٍء أو مفهوم لدى حضور
نحو من االرتباط ،الواضح أو ؼٌر الواضح(المتو ّهم) ،ما
الزمه المرتبط معه على أي
ٍ
ٌحتاج إلى كد ذهنً لفهم عبلقته ،وطبٌعة تلك العبلقات -فً نظرنا -تعتمد على مقدار ما
ٌمتلكه منشا النص من قدر ٍة نفس ٌّة وثقاف ٌّة ووعً وجودي فً نظم كبلمه ،وبذلك ٌمكننا
تعلٌل ما كان ٌتعاطاه أبو تمام من صٌاؼا ٍ
ت فً هذا المجال ،فإ ّنه لم ٌكن لٌتخلص من
لكثٌر من األشعار ،وتعاطٌه
منظومته الفكر ٌّة والثقافٌة المعقّدة التً بناها لنفسه من حفظه
ٍ
ت معتا ً
للعدٌد من األفكار والكتب التً كان ٌقرأها ،فعقد عبلقا ٍ
ؼٌر مرتاضة،
صة،
وتراكٌب َ
َ
وبنظرنا كان البدٌع هو الوسٌلة الوحٌدة التً استطاع أبو تمام من خبللها إفراغ مخزونه
الفكري وبٌان قدرته الثقاف ٌّة وتم ّكنه من عق ِد العبلقات بٌن األشٌاء؛ لذلك فإن أبا تمام فً
حماسته (اختٌاراته) ٌختلؾ عنه فً نظمه وشعره ،ومنه ٌظه ُر نه ٌَه البحتري عن أن ٌحذو
طرٌقته ،وهو أستاذه ،وذلك ٌظه ُر من خبلل وصٌّته التً سطرها له فً نظم الشعر(.)4
( )1البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.174 :
( )2م.ن.141:
( )3ظ :الموشح.110:
نص الوصٌة ،تحرٌر التحبٌر 410 :و ،411و ظ :وصٌة أبً تمام االسناد والتوثٌق ،د .عبد الكرٌم محمد حسٌن ،مجلة
(ٌ )4نظر ُّ
جامعة دمشق ،المجلد  ،12العدد(2003،)4+3م.20 :
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ور ّداً على الصدر:
ضمن مجموعتٌن كلٌّتٌن:
صٌّة ب َنت تلك العبلقات
نقول إن اللسانٌات الن ّ
َ
األولى :عبلقات الربط وتنقسم بدورها إلى :عبلقات إضاف ٌّة وعبلقات ثناب ٌّة.
الثانٌة :عبلقات التبعٌة أو االعتماد ،وتنقسم أٌضا ً إلى :عبلقات مإهلة وعبلقات منطقٌة،
وجمٌع العبلقات للصنفٌن تسع عشرة عبلقة دالل ٌّة.
والبد من المبلحظة بؤن هذه العبلقات هً أبرز العبلقات ،إذ من الممكن إحداث عبلقات
أخرى حسب طبٌعة الخطاب وبنٌته اللؽوٌة ،وحسب مقدرة المتكلم ومكانته.
وقد عرض المإلؾ تبعا ً لناٌدا جملة من األمور ،ترتبط بفاعلٌة هذه العبلقات ،منها:
ٌٔ .مكن تطبٌق هذه العبلقات على مختلؾ اللؽات .
ٕ .قابلٌة هذه العبلقات على التطبٌق على مختلؾ مستوٌات البنٌة الخطابٌة الطوٌلة،
كالنصّ  ،والقصٌرة ،كالفقرة والجملة(ٔ).
كثٌر من هذه العبلقات قابم على البنٌة
فهاتان النقطتان بنظرنا تحصٌ ٌل للحاصل؛ ألن حقٌقة
ٍ
المنطقٌة العامة ،والخطاب اإلنسانً الطبٌعً ،من قبٌل عبلقة السبب ٌّة ،وعبلقة التعمٌم
واإلجمال ،وعبلقة المقارنة ،وعبلقة اإلضافة ونحوها ،وال ٌكاد خطابٌ سلس أو تعقّد،
ووجز أو تنضّد إال اشتم َل على أنماطٍ من تلك العبلقات ،ولكن اللسانٌات ال ّنصٌّة ال تق ّدم
حكما ً جمال ٌّاً؛ ألن مبدأها – كما قدمنا – قاب ٌم على الوصؾ والتشخٌص وهذه نقطة سلبٌة فً
هذا المنهج ،فالحكم الجمالً أم ٌر البد منه فً تحلٌل الخطاب؛ ألن هذه العبلقات عندما تدخل
فً البنٌة النصٌة فكؤنما تدخل فً منطقة تفاعل مع مكونات النص ووسابله األخرى،
وبمقدار االنسجام والتواشج والتآلؾ بٌن المكونات األخرى تبرز فعالٌة العبلقة ،وسٌت ّم
نحو أصوب وأنسب ،كما ست ّتضح مقدرة المنشا على إحداث العبلقات
تشخٌصها على
ٍ
ضمن منظومته النظم ٌّة.
ونعود إلى تلك العبلقات ،وبٌان مقابلها البدٌعً حسب الدكتور جمٌل عبد المجٌد ،مفضّلٌن
عرضها بمخططٍ ٌبٌّنُ فرو َعها:
الرابطة
اإلضاف ٌّة

متكافبة

الثناب ٌّة

مختلفة

إبدال ٌّة

( )1ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة .147-147 :
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التبعٌة

مإهلة

الجوهر
المحتوى

عبلقات منطقٌة

الوصؾ

وصؾ الك ّل أو الجزء

اإلجمال -التفصٌل
الكٌفٌة

المحٌط أو اإلطار
إنّ المبدأ التشخٌصً والوصفً الذي قامت علٌه اللسان ٌّات النصٌّة حكم كثٌراً من
صٌها لعموم النصوص دون الخصوص من النصوص الفن ٌّة
العبلقات الناتجة ،كما أنّ تق ّ
جعل كثٌراً من العبلقات ت ّتسم بالبساطة والوضوح ،وٌتجلّى ذلك من خبلل استعراض
األمثلة التً سٌقت لبٌان تلك العبلقات(ٔ)،
عبلقات الربط :أ -اإلضافٌة  -ٔ:المتكافبة ،والتكافإ حسب اللسانٌات :إعادة الصٌاؼة بتكرار
المحتوى مع تؽٌٌر التعبٌر ،وٌقابله (التكرار المعنوي ،مثاله :ال إله إال هللا وحده ال شرٌك
له)  ،وكقول امرئ القٌس:
لٌل كؤن نجومــــَه
فٌالك من ٍ

الفتل ُ
بٌذبل
ش ّدت
بكل مُـؽار
ِ
ِ

كؤن الثرٌا علّقت فً مصامِها

جندل
كتان إلى ص ّم
بؤمراس
ِ
ٍ
ِ

وأٌضا ً فن الجمع :كقوله تعالى" :المال والبنون زٌن ُة الحٌاة ِالدنٌا
ٕ -المختلفة ( التوازي أو العكس) :مقابلة االستحقاق.
 الثنابٌة :إبدال ٌّة (أو) :تجاهل العارؾ (إٌهام اإلبدالٌة).صٌة .147-144:
( )1ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات الن ِّ

137

"(سورة الكهف ،من اآلٌة )46

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
 تقابلٌة (لكن) :فنّ المقابلة ،والعكس والتبدٌل ،والرجوع ،تؤكٌد المدح بما ٌشبه الذم،ونظٌره(إٌهام الربط المنعكس).
 مقارنة (أفضل كـ مثل) :فنّ التفرٌق ،مقابلة ،المقارنة ،تفرٌع النفً والجحود ،جمعالمإتلفة والمختلفة عند ابن رشٌق...
ٕ -التبع ٌّة :أ -مإهلة:
ٔ -الجوهر:
أ -المحتوى ب -اإلجمال أو التفصٌل( التفسٌر الجمع ثم التقسٌم اللّؾ والنشر ،التقسٌم ثم
الجمع).
ٕ -الوصؾ:
أ -وصؾ الكل أو الجزء.
ب -الكٌفٌة.
ج -المحٌط أو اإلطار (.ال ٌندرج تحت هذا الفرع العبلبقً شًء من فنون البدٌع).
ٔ -الزمان

ٕ -المكان

ٖ -الظرؾ.

ب -العبلقات المنطق ٌّة:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.1

السبب – األثــر .تحقق األثر؛ لوجود السبب.
السبب – النتٌجة .تحقق النتٌجة ؛ لوجود السبب.
الوسٌلة – النتٌجة .الوسٌلة تحقق النتٌجة.
الوسٌلة -الؽرض .الوسٌلة سوؾ تحقق النتٌجة.
الشرط – الجواب (المذهب الكبلمً/المزاوجة /التعلٌل).
األساس -التحـقق.
()1
المفترض-النتٌجة .بما أنّ  ...فإنّ .

ً
وبعضها ٌدخ ُل ضمن
جملة من هذه العبلقات ال تستوعبُ تطبٌقا ً بدٌع ٌّاً،
والمبلحظ أنّ
َ
إطار واحد ،كالعبلقات المنطقٌّة ،أل ّنها ٌمكن أن تندر َج ضمن التعبٌر القابم على التعلٌل،
ٍ
كما أنّ هذا التقسٌم سٌُش ّت ُ
الفنون البدٌعٌّة ،وال ٌحصرُها بعناوٌن كلٌّة واضحة ،كما
ت
َ
فعلت بعض الدراسات التً سنؤتً على ذكرها.

( )1ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.147-143 :
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وقد جعل المإلؾ تحت عبلقة (الشرط -الجواب) ،الفن البدٌعً المسمى بالمذهب الكبلمً،
وهو "عبارة عن احتجاج المتكلّم على المعنى المقصود بح ّج ٍة عقل ٌّ ٍة تقطع المعاند له فٌه؛
أل ّنه مؤخوذ من علم الكبلم وهو عبارة عن إثبات أصول الدٌن بالبراهٌن العقلٌة"(ٔ)،
صة؛ أل ّنه ش ّتان ما بٌن
والؽرٌب أ ّنه أخرجه من دابرة الفنّ بجعله " ال ٌتناسب وفنّ الشعر خا ّ
الشعر والمذهب الكبلمً"( ، )2وهذا من أكبر االشتباه ،ولع ّل هذه الشبهة وردت علٌه من
التسمٌة ؛ لكون علم الكبلم طاربا ً على الشعر ،ولكنّ المبلحظ أ ّنه ال مشا ّحة فً االصطبلح،
وأن التسمٌة أطلقت من باب التو ّسع والمجاز ،فلٌس المراد هو طرح المفاهٌم الكبلم ٌّة فً
نحو ،كما فً
الشعر ،وإ ّنما التسمٌة جاءت بلحاظ إقامة الح ّجة بالدلٌل العقلً على أي
ٍ
التعرٌؾ وتدخل فً هذا الباب االعتذار ٌّات ،كاعتذار ٌّات النابؽة للنعمان بن المنذر ،وشعر
العقٌدة ،كؤشعار الكمٌت األسدي ودعبل الخزاعً ،وأي قض ٌّ ٍة ٌُقٌم علٌها الشاعر دلٌبلً عقل ٌّا ً
كان فٌهما ٌ
آلهة إال هللا
وح ّج ًة مقنعة تدخل فً هذا الباب ،وعلٌه جاء االستعمال القرآنً " لو َ
لفسدتا"(سورة األنبٌاء ،من اآلٌة )22وقوله تعالىَ ":أو لٌس الذي َ
بقادر على
واألرض
ت
خلق السموا ِ
َ
ٍ
َ
وهو الخبل ّق ال َعلٌم" (سورة ٌس ،اآلٌة ،)71ومنه اعتذارٌة النابؽة:
أن
ٌخلق مثل ُهم بلى َ
ً
ُ
رٌبة
حلفت فلم أترك لنفسك

ولٌس ورا َء هللا للمرء مذهبُ

ً
خٌانة لمبلؽك الواشً أؼش وأكذبُ
لبن كنت قد بلؽت عنً
هللا أعطاك سور ًة
ألم َ
تر أن َ

ترى كل َمــ ْلك دونها ٌتذبذبُ

ك شمسٌ والملوك كواكبٌ إذا طلعت لم ٌب ُد من ُهن كوكبُ
فإ ّن َ
ُ
بمستبق أخا ً ال تل ُمه على شع ٍ
الرجال المهذبُ (.)3
ث أي
ولست
ِ
ٍ
كما أنّ التعلٌل الشعري داخل فً نفس الباب إذ إ ّنه ال ٌختلؾ كثٌراً عنه ،إال أنّ األوّ ل أع ّم
والثانً أخصّ  ،كقول أبً تمام وقد تمثل به:
ال ُتنكري عط َل الكرٌم من الؽنى

فالســــــــٌ ُل حربٌ للمكان العالً(.)4

فالشاعر ٌروم من التعلٌل االحتجاج على صواب رأٌه بح ّجة عقل ٌّ ٍة تخٌٌل ٌّ ٍة ،ومن هذا القبٌل
ما جرى على ألسنة الشعراء من احتجاجات لمذاهبهم ،من ذلك احتجاجات الكمٌت بن زٌد
األسدي ،الذي كان ٌنافح عن قض ٌّة اإلمامة وإثباتها فً أهل بٌت النبً (علٌهم السبلم) من مثل
قوله:
( )1تحرٌر التحبٌر.112:
( )2ظ :البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.165:
( )3دٌوان النابغة الذبٌانً ،شرح وتقدٌم ،عباس عبد الساتر 27 :و.27
( )4شرح الصولً لدٌوان أبً تمام.303/2:
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ٌقولون لم ٌُورث ولوال ُ
تراثه
َ
ِ

شركت فٌه بكٌ ٌل وأرحــبُ
لقد ِ

حاب ٌر
والنتشلت عضوٌن منها ٌُ ِ

وكان لعب ِد القٌس عضوٌ مإربُ

فإنْ هً لم تصلح لحً سواهم

فإنّ ذوي القربى ّ
أحق وأقـربُ

(ٔ)

ومثل ذلك أٌضا ً ما ر ّد به مح ّمد بن ٌحٌى ابن أبً م ّرة التؽلبً على مروان بن أبً حفصة
األعمـــــام
لبنً البنات وراثة
بكابن
أ ّنى ٌكون ولٌس ذاك
فً قوله:
ٍ
ِ
قاببلً:

لم ال ٌكون وإنّ ذاك لكابنٌ

األعمـــــام
ت وراثة
لبنً البنـا ِ
ِ

للبنت نصؾٌ كام ٌل من ماله

والــــعم مـــترو ٌ
ســهام
ك بؽٌر
ِ
(ٕ)
ُ
الصمصام
الطلٌق مخاف َة
صلّى
ِ

ما للطلٌق وللتراث وإنـــما

ففً نظرنا أنّ جمٌع ذلك داخل ضمن المذهب الكبلمًّ  ،فبل وج َه لنفٌه عن الشعر وإخراجه
من دابرته.
وفً ختام هذا العرض وفضبلً عمّا تق ّدم ،فقد أظهرت الدراسة أنّ التكرار والتناسُب هما
قطبان ومحوران تتو ّزع علٌهما فنون البدٌع ،وقد عكفت بعض الدراسات الببلؼ ٌّة على
دراسة البدٌع ضمن هذٌن القطبٌن كما سناتً علٌها ،وإن كان المإلّؾ لم ٌُشر إلى محورٌة
هذٌن القطبٌن ،مع مبلحظة مهمة فً أنّ التناسب والتكرار قد استعرضتهما الدراسات
الببلؼ ٌّة التراثٌة حتى ؼدت أكثر مصادر االستشهاد بعبارات النقّاد والببلؼٌٌن الذٌن علّقوا
على نماذجهما .
كما لم ْ
نجد واقع ٌّة لدعوى ال ّنص ٌّة ووحدة النص الم ّتصلةْ ،إذ لم تطالعنا نماذج فاعلة فً
تؤكٌد هذه الدعوى خبل ما ّ
مثل للتفسٌر فً صفحة ( )ٔ٘5بؤبٌات مالك بن خرٌم ،وأبٌات
عبدة بن الطبٌب ،وبعض النماذج القرآنٌة التً عضدت بتعالٌق النقّاد ،كابن األثٌر وابن أبً
صً النماذج من
اإلصبع ،وهذا سٌإ ّكد ما ذكرناه آنفا ً عن مفهوم وحدة البٌت ،وضرورة تق ّ
النصوص الترسل ٌّة األخرى.
وٌبقى لهذه الدراسة تؤكٌدها على جانب ال ّربط الذي تحققه جملة كثٌرة من الفنون البدٌعٌّة،
ً
جملة من العبلقات ولدت
م ّما كان مطروحا ً على مستوى اإلشارة واللمحة العامّة ،إال إنّ
إطار قولً ٌ ّتسم بالعمومٌّة الكبلمٌّة ،ال الكبلم الفنًّ الببلؼًّ العالً ،ما ٌقلّل من
ضمن
ٍ
جدوى تلك العبلقات.
( )1دٌوان الكمٌت ،شرح الهاشمٌات ،جمع ،محمد نبٌل طرٌفً ،527-526 :و ظ :الشعر فً بغداد حتى نهاٌة القرن
الثالث الهجري ،د .أحمد عبد الستار الجواري.115:
( )2ظ :تفصٌل الحادثة فً  :عٌون أخبار الرضا ،للشٌخ الصدوق ،172/1 :وأٌضا ً الشعر فً بغداد.127 :
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 .2انبالغت انعزبُت قزاءة أخزي د .حمًد عبد املطهب:
انُظزَت انخحىَهُت-انخىنُدَت نُعىو حشىيسكٍ:
ٌنطلق المإلّؾ من رإٌته ألسلوب ٌّة التحوّ ل المإسسة على أكتاؾ النظر ٌّة التولٌد ٌّة -
التحوٌل ٌّة للؽوي األمرٌكً نعوم تشومسكً ،مقاربا ً بٌن معطٌات تلك النظر ٌّة وآفاق الرإٌة
الببلؼ ٌّة العرب ٌّة ،وخصوصا ً فً مرحلة استقرارها الببلؼً المتمثل بالببلؼة الس ّكاكٌة .ومن
أجل الولوج فً هذه المقاربة الب ّد لنا من مدخل لبٌان المعالم العا ّمة لتلك النظرٌة
واستعراض سرٌع ألبرز مبادبها.
اتكؤت نظرٌة تشومسكً على تحقٌق الكفاٌة التفسٌر ٌّة ،بمعنى تفسٌر الظاهرة اللؽو ٌّة
بالبحث عن عللها العلٌا وأسبابها األولى والخف ٌّة(ٔ) ،وهً بهذا ستفترق عن الكفاٌة الوصف ٌّة
القابمة على رصد سلوك العنصر اللؽوي داخل ما ٌنجزه المتكلّمون قصد تحقٌق تلك
الكفاٌة ،إذ باعتماد الوصؾ ٌمكن اكتشاؾ القوانٌن التً تتح ّكم فً سلوك هذه الوحدات،
فاشتؽالها سٌكون على ما هو معطىً ومتح ّقق سلفاً ،وقد ّ
مثلت هذه المدرسة لسان ٌّات
جاكوبسن(ٕ) ،أ ّما الكفاٌة التفسٌر ٌّة فإ ّنها تش ّكك فً الطبٌعة االستؽراق ٌّة للموجود اللؽوي
وت ّتهمه بالنقص وال تلجؤ إلٌه إال بعد بناء الفرض ٌّة ،فتستعٌن به للتقوٌم واالختبار(ٖ) ،وإنّ
األساس الفلسفً لها هو اإلٌمان بضرورة بناء األنساق ،وهً عملٌة عقل ٌّة تحلّق فً سماء
االفتراض وتبتعد عن خشونة الواقع(ٗ) ،وقد اعتمد على الجملة اللؽوٌة كؤساس وأصل ،مب ٌّنا ً
ذلك من خبلل مبادئ أساسٌة (٘) وهً:
صل نظرٌة الكفاٌة اللؽوٌة إلى اكتشاؾ وتنظٌم
ٔ .الكفاٌة اللؽوٌة واألداء الكبلمً  ،إذ " تتو ّ
ّ
تتوخى نظر ٌّة
القواعد الضمنٌة التً تمثل اللؽة الكامنة ضمن الكبلم العادي ،فً حٌن
األداء الكبلمً دراسة المبادئ التً ٌستعملها فً إنتاج هذا الكبلم وتف ّهمه".
ٕ .البنٌة السطحٌة والبنٌة العمٌقة :فالسطحٌة تظهر من تتابع الكلمات التً ٌنطق بها
المتكلّم ،والعمٌقة تعكس المنطق الداخلً للجمل اللؽوٌة .
ٖ .وظٌفة اللؽة :الوظٌفة اإلبداعٌة للؽة ترتبط أساسا ً بذات المتكلّم ،حٌث "،إنّ الظواهر
لتوحً بؤنّ الذات المتكلّمة تخترع لؽتها بوجه من الوجوه كلّما عمدت إلى التعبٌر عن
االنعكاس ،فاللؽة تكشؾُ عن الذات
نفسها" ،بمعنى أنّ اللؽة تتبادل مع الذات المتكلّمة
َ
( )1ظ :األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌةاللسانٌة.37:
( )2م.ن.
( )3م.ن.37-37:
( )4م.ن.41-40:
( )5ظ :الفلسفة واللغة ،نقد "المنعطف اللغوي" فً الفلسفة المعاصرة د .الزواوي بغوره.141:
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المتكلّمة وتبٌن المستوى الوجودي الذي تنطوي علٌه ،كما أنّ المستوى الوجودي للذات
المتكلّمة سٌنعكس على اللؽة وٌمدها بروحه.
وفً الحقٌقة إنّ االفتراض الذي ٌعتمده تشومسكً أساسا ً فً التفسٌر ال ٌمكن أن ٌُفلت من
تح ّكم اللؽة إذ كٌؾ ٌمكن أن ٌإ ّسس افتراضات ثم ٌعرضها على اللؽة لتصحٌح االختبار
واللؽة متحقّقة فً الخارج؟ خصوصا ً إذا علمنا أنّ األساس لعلم اللؽة ِعنده هو" بناء نظرٌة
صة بتركٌب اللؽة اإلنسان ٌّة ،بحٌث ٌمكن تطبٌقها على جمٌع اللؽات المحتمل
استدالل ٌّة خا ّ
معرفتها .....وإنّ علم اللؽة ٌنبؽً أن ٌكون عا ّما ً وشامبلً ومحدداً للخصابص األساسٌة للؽة
اإلنسانٌة ،الداخلة ضمن الصورة الكل ٌّة التً هً عبارة عن مبادئ عا ّمة تحدد صورة
القواعد وشكلها وطرٌقة عملها من خبلل النظم النحوٌة لع ّدة لؽات ....فالنحو العالمً مثبلً
هو مجموع الخصابص الصوت ٌّة والدالل ٌّة والبناب ٌّة(ٔ) ،وهذا المجموع هو مشتركات اللؽات
العالم ٌّة .ولسنا بصدد مناقشة الجدوى العلمٌة لهذه النظرٌة ولك ّننا نتساءل ،كٌؾ سنتعامل مع
ال ُبنى المعرف ٌّة المختلفة لكل لؽ ٍة من اللؽات ،فالمعلوم أنّ لكل لؽة من اللؽات بنٌة معرفٌة
صة تنطوي تحتها آفاقُها الفكرٌة والنفسٌة وطبٌعة تفكٌرها ونظرتها للؽة وللوجود ،ولها
خا ّ
نماذج قولٌة مختلفة ومتفاوتة فً اإلبداع تش ّكل رواف َد لؽوٌة ومعرفٌة ،وعلى أساسها تف ّرعت
كثٌ ٌر من القواعد ،كما أنّ سعة هذه القواعد وضٌقها تختلؾ من لؽة إلى لؽة ،وكذلك األداء
اللفظً ٌختلؾ من لؽة إلى لؽة حسب طرابق التفكٌر ،فالذي ٌع ّبر عن شًء بجملة ٌعبر آخر
بجمل ،ثم من هو المخوّ ل بوضع وتؤسٌس االفتراضات لهذه القواعد
عن الشًء نفسه
ٍ
والناطق عن اللؽات األخرى؟ ،هذه األسبلة وكثٌر ؼٌرها تقؾ أمام البحث فً هذه الفرض ٌّة،
مع مبلحظة أنّ األساس النظري لهذه النظرٌة قد تعرّ ض للدحض من قبل الكثٌر من
المف ّكرٌن فً ال ِمهاد الفكري نفسه الذي ترعرعت فٌه(ٕ) ،ولكن ٌمكن االنطبلق من األساس
تكون لؽته مثال ٌّة
الذي طرحه تشومسكً حو َل المتكلّم المثالً(ٖ) الذي من الضرورة أن
َ
فتحتذى لتحقق أعلى مستوى من األداء اللؽوي والفعل اإلبداعً.
إنّ التحلٌل البدٌعً الذي عرض له الدكتور محمد عبد المطلب فً عمله هذا قابم على
تطبٌق أو مقاربة رإٌة تشومسكً فً البنٌة السطح ٌّة والبنٌة العمٌقة لكشؾ المقدرة اللؽوٌة
واإلمكانٌة اإلبداع ٌّة للؽة ،وهو فً مشروعه هذا حاول طرح قضٌتٌن:
األولى ،تتعلّق بتؤكٌده على وحدة النصّ وضرورة عدم تمزٌقها وتفرٌقه.
الثانٌة ،رفضه لفكرة البدٌع التحسٌنً ،واعتباره إعاقة للناتج الداللً ،ومعٌقا ً لعمل ٌّة التعلٌم
الببلؼً للناشبة الذٌن " لم ٌروا هذه األدوات إال فً جانبها المشوه الذي ٌعمل على تمزٌق
( )1ظ :الفلسفة واللغة ،د .الزواوي بغورة.142 :
( )2ظ:األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌة اللسانٌة ،270 :وما بعدها.
( )3ظ :م.ن227:و.251
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ال ّنص وبعثرة مكوناته إلى عناصر مبتورة ال تجم ُعها وحدة شعور ٌّة أو موضوع ٌّة أي أنّ
الببلؼة على هذا النحو كانت من أسباب نفور الناشا من مجموعة ال ُبنى الببلؼ ٌّة أوّ الً ،ثم
من النص األدبًّ ثانٌا ً ،ومن َثم كان األمر فً حاجة إلى معاودة النظر فً مباحث الببلؼة
ً
جملة وتفصٌبلً لئلمساك بتصو ٍر شمولً ٌجمع بٌن مفرداتها من ناحٌة ،والكشؾ عن تفسٌر
عمٌق لتحوّ التها الظاهرة والعمٌقة من ناحٌ ٍة أخرى"(ٔ) ،فمقتضى الكشؾ عن التحوّ الت
نقل البدٌع من أفق التحسٌن إلى أفق إنتاج الداللة.
الظاهرة والعمٌقة سٌفضً إلى ِ
ّ
المطلب فً الوافد الؽربً من النظرٌات
من هذا المنطلق وجد الدكتور مح ّمد عبد
اللسان ٌّة واألسلوب ٌّة ونظرٌات التواصل منهجا ً فً المعالجة الببلؼ ٌّة وإن اشتمل على بعض
المفارقات "فً مناطق معٌنة كمنطقة التقوٌم التً ارتكزت علٌها الببلؼة بح ّدة فً حٌن
تؽاضت عنها الدراسات الحداثٌة"(ٕ)؛ أل ّنها انتقلت بالدرس اللؽوي من وسابلٌة اللؽة إلى
ؼاب ٌّتها ،وقد بٌّنا ال جدوى البحث فً ؼاب ٌّة اللؽة؛ أل ّنها ستولّد الدور حول أدا ٍء فعلً ولّده
العقل اإلنسانً لٌلبًّ الحاجات وٌسمو باإلنسان .
وإنّ منطقة التقوٌم التً أشار إلٌها المإلّؾ تسٌر فً الجادة الم ّتجهة نحو المعٌارٌة التً
ً
منصفة قابمة على تقصً العلمٌة،
ولّدت الببلؼة الس ّكاك ٌّة التً نظر إلٌها المإلّؾ نظر ًة
ذاهبا ً إلى أنّ " معظم الجهد الببلؼً القدٌم جهد معاصر بكل المقاٌٌس ،وإنّ اتهام الس ّكاكً
ومدرسته بتعقٌد الببلؼة اتها ٌم ظالم ،فلم ٌصنع الرجل شٌبا ً سوى أ ّنه حوّ ل الببلؼة إلى علم
دقٌق فهل العشوابٌة ُتمتدح والنظام ٌُعاب؟ ،وهل االعتباطٌة فً البحث ُتعد أصبلً والتنظٌم
المبرر ٌصٌر تعقٌداً وجموداً؟" (ٖ) ،وهذا الطرح سٌبتعد عن تكرار الرإى واألفكار التً
ٌعٌدها كثٌر من الباحثٌن تبعا ً لآلخرٌن من دون سابق تمحٌص وتحلٌل ،إذ إنّ النظرة إلى
ّ
المتمثل بالببلؼة الس ّكاك ٌّة ما برح ٌتك ّرر حتى بات عقٌدة فً نفوس من
الجمود الببلؼً
لزم َمن بع َده بالتع ّب ِد بؤفكاره ،بل إنّ
ٌتعاطى البحث الببلؼً ،مع مبلحظة أنّ الس ّكاكً لم ٌُ ِ
أفكاره ثمرة الواقع الفكريّ الببلؼًّ الذي كان ٌعٌشه القرن السابع الهجري ،وهذا فً الحقٌقة
ٌ ُدل على العمق الوجودي المإ ّسس الذي كان ٌنطوي علٌه مف ّكرو تلك الحقبة ،وقد انطوى
نتاجهم الفكري على السعة والشمول م ّما ق ّدم مادة ببلؼٌة كثٌرة تتناول اآلفاق الذهن ٌّة للّفظ
ومعناه "ومن ٌقرأ شروح التلخٌص سوؾ ٌَفجؤه جه ٌد تؤلٌفً هابل ٌكاد ٌستوعب مجاالت
صه الوضع ٌّة والصوت ٌّة
الملفوظ دون أن ٌُفلت منه واح ٌد منها بدءاً من المفرد بكل خوا ّ
صرف ٌّة وصوالً إلى المر ّكب بكل ظواهره التعلٌقٌّة"(ٗ) ،إنّ هذه القراءة الدقٌقة لمفردات
وال ّ

( )1الببلغة العربٌة قراءة أخرى.1:
( )2م.ن.7:
( )3م.ن.14:
( )4الببلغة العربٌة قرآءة أخرى.17:
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التراث جعلت الباحث ٌتفحّ ص مفردات الحداثة بدقّة لٌخرج بنتٌجة مُفادها أنّ " كثٌراً من
شكل بدٌعً فً
اإلضافات الحداث ٌّة ال تتجاوز تؽٌٌر المصطلح الذي ٌستوعب أكثر من
ٍ
حدوده المفهوم ٌّة ،فالتماثل بوصفه أداة أسلوبٌة محدثة ٌمكن أن ٌض ّم من أشكال البدٌع،
التجنٌس والتسجٌع ومراعاة النظٌر وؼٌرها م ّما ٌدور فً فلكها الشكلً"( ،)1ومثل التماثل
بوصفة ظاهرة حداثٌة ،المنهج اإلحصابً الذي ٌتناول الكثافة الك ّمٌة للدوال داخل النص،
فإ ّنه" لٌس جدٌداً وإ ّنما هو من ثمار النقاد والببلؼٌٌن القدماء الذٌن كانوا ٌحكمون على
النصوص من جهة البدٌع بالقلّة والكثرة ،ولك ّنه قد خضع للتطوّ ر من خبلل مناهج العلوم
المنضبطة"(ٕ) ،وتمثل فاعلٌة هذا المنهج عند المإلّؾ وسٌلة من الوسابل الدالّة على انتقال
البدٌع من أفق التحسٌن إلى أفق إنتاج المعنى الشعري وتظهر هذه الفاعلٌة بمتابعة " تر ّدد
شر الكمًّ إلى مإ ّ
الظواهر كم ٌّا ً ثم تحوٌل المإ ّ
شر كٌفًّ وهو ما ساعد على الكشؾ عن دور
البنٌة البدٌع ٌّة فً إنتاج المعنى الشعري"(ٖ) ،ولكنّ المبلحظ أنّ إبداع الداللة وفقا ً للمنهج
اإلحصابً ال ٌتسنى لكل مبدع؛ أل ّنها عمل ٌّة تقتضً وعٌا ً ذهنٌا ً لٌطابق الداللة الكلٌّة للنصّ
مع دالال ِت ِه الجزبٌة المتمثلة ببنى البدٌع ،وهذا ال ٌتح ّقق بدقّته الكبرى إال فً سٌاق
المنتجة من متكلّ ٍم مثالً محٌطٍ بؤوضاع التح ّرك الداللً وأحوال المتلقٌن.
النصوص العالٌة
َ
مع مبلحظة المفارقة فً أنّ الكثافة البدٌعٌة كانت مظهراً من مظاهر رفض البدٌع ،والسبب
فً نظر الدكتور محمد عبد المطلب هو إهمال البنٌة العمٌقة واالتكاء على البنٌة السطحٌة
فً التطبٌقات ،إذ إ ّنها لم" ُتجهد نفسها فً محاولة الكشؾ عن البنٌة العمٌقة ،أو تحدٌد
دورها فً تحوٌل األدوات البدٌعٌة إلى وسابل إلنتاج المعنى"(. )4
ومن األمور األساس ٌّة التً طرحتها آفاق التجدٌد الببلؼً بعا ّمة ،وتبناها المإلّؾ ،وتبعا ً
ألوابل المج ّددٌن ،أمران أساس ٌّان:
ٔ -رفض انشطار الببلؼة إلى علومها الثبلثة( ،المعانً والبٌان والبدٌع).
ٕ -رفض النظرة التجزٌبٌة للنصّ والدعوة إلى معالجته ضمن وحدته الكل ٌّة.
وسنستعرض بعض مبلمح نظرته ،وإنْ كنا قد تع ّرضنا لكبل األمرٌن فً طٌات البحث
السابقة .فؤمّا انشطار البحث الببلؼً إلى هذا النحو فٌوجّ هه؛ بسب ٍ
ب من التوجه التعلٌمً وإال
فإنّ الوشابج حمٌمة ولٌس هناك انفصا ٌل تنفٌذي(٘) ،ومن ثمار هذا االنشطار أ ّنه
"سٌإول إلى وعً شمولً ٌو ّحد بٌن المباحث فً اتصالها بالخطاب األدبً ،وهذا ما ٌإ ّكده
تحدٌدهم المعرفً الذي ٌتكا على العبلقة الحمٌمة بٌن ظواهر التعبٌر ،على معنى أنّ
( )1الببلغة العربٌة قراءة أخرى.16:
( )2م.ن.17:
( )3استعرض المؤلف هذا المنهج فً دراسته التطبٌقٌة ،بناء األسلوب فً شعر الحداثة(التكوٌن البدٌعً) ،انظر.16:
( )4الببلغة العربٌة قراءة أخرى.15:
( )5ظ :م.ن.37 :
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اإلفراد لٌس إ ّال خطوة تمهٌدٌة للتركٌب" (ٔ) ،وبهذا فقد ح ّدد مسبقا ً فهمه للتبعٌة التً وُ سم بها
البدٌع بؤ ّنها تبعٌة تقود للتكامل الداللً؛ ألنّ التابع والمتبوع شً ٌء واحد(ٕ).
وقد ذكر المإلّؾ أنّ ث ّمة ثناب ٌّة متحقّقة بٌن مباحث الببلؼة الربٌسة وهذه الثناب ٌّة" ثنابٌة
أولٌة بٌن (البٌان) و(المعانً) من جهة وبٌن (البٌان والمعانً) من جهة و(البدٌع) من جهة
أخرى ،وإن خضعت الثنابٌة األخٌرة الرتباط شرطً ،فالبدٌع ال ٌستطٌع أن ٌإدي مهمته
التحسٌنٌة إال بعد مراعاة أمرٌن :األوّ ل ،مطابقة الكبلم لذاته ....والثانً ،مراعاة مقتضى
الحال"(ٖ) ،وفً الحقٌقة هذا افتراضٌ بعٌد ،ألنّ هذه الوسابل الثبلث لها وجودان ،فالوجود
األول فً ذهن المتكلم أو المبدع ،وهذا الوجود ّ
ٌمثل وجوداً اتحادٌاً ،بمعنى أنّ الوسابل
الثبلث متحدة فً ذهن المبدع ومرتبطة ارتباطا ً وثٌقا ً برإٌته الثقافٌة والفكرٌة والنفسٌة
ومقتضى الحال ،الذي سٌهٌمن على كل الوسابل اللفظٌة ،لٌخر َج القول إخراجا ً متطابقا ً مع
أفق الزمان والمكان فً النصوص العادٌة ،ومتوافقا ً مع أفق السبك الزمنً االستؽراقً
بالنسبة للنصوص العالٌة ،أما الوجود الثانً فهو الوجود التشرٌحً التحلٌلً بعد خروج
الخطاب من األفق الذهنً إلى األفق الخارجً ،وهذا تحلٌل ٌقتضً التوصٌؾ والتبٌٌن ال
انفراد الوسابل على حدة والحكم باستقبللٌتها ،وإن كان اإلنفراد بمنزلة المقدمة لتلك العملٌة،
ولعل هذا هو السبب فً ترتٌب حكم اإلتباعٌة بالنسبة للبدٌع.
من هنا ارت ّد المإلؾ لٌإ ّكد أنّ " الناتج اإلبداعً ال ٌستحق أن ٌدخ َل دابرة الببلؼة إال بعد
توافق الصٌاؼة مع ناتجها ،أو بمعنى أصح توافق الناتج مع الصٌاؼة ثم توافق المنتج مع
المتلقً فً أحواله الزمانٌة والمكانٌة والثقافٌة ،من هنا ال ٌمكن أن نقبل مسؤلة اإلضافة
التحسٌنٌة التً ألصقت بعلم البدٌع؛ أل ّننا لو قبلنا ذلك لكان معناه أنّ المبدع ٌكون عابثا ً فً
صٌاؼً ،وهذا ؼٌ ُر مقبول على مستوى الدرس األسلوبً؛ ألنّ كل ما ٌقدمه
بعض إنتاجه ال ّ
المبدع من صٌاؼة مقصو ٌد منها اإلفادة ،وك ّل أداة مهما صؽرت حجما ً أو أثراً فإ ّنها تإدي
بحال من األحوال ،)4("...وهذه النقطة من أهم ال ِنقاط التً ترتبط
مه ّمة ال ٌمكنُ تهمٌشها
ٍ
بمسؤلة االرتباط الذهنً بٌن اللفظ والمعنى ،فً وجوده األول وقبل إبرازه صوتٌاً ،ولع ّل
المثال الذي ساقه المإلؾ ٌكشؾ عن هذه المبلبسة ،وهو قول امرئ القٌس:
مدبر معــــــا ً
قبل
ِمـكر مـِفر ُمـ ٍ
ٍ

صخر ّ
عل
كجُلمو ِد
حطه ُالسٌ ُل مِن ِ
ٍ

(٘)

فرس ٌذهبُ وٌجا ،ولكنّ أداة (معا ً)
فقد وجد أنّ الناتج من البٌت ٌص ُدق على كل
ٍ
الصؽٌرة نقلت المعنى من مستواه الواقعً المؤلوؾ إلى مستوىً فنً إبداعً ال ٌحتمله الواقع
( )1المصدر السابق.73:
( )2ظ :م.ن.32:
( )3م.ن.40-32 :
( )4م.ن.40:
( )5دٌوان امرئ القٌس ،ضبط وتصحٌح األستاذ مصطفى عبد الشافً.112 :
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التنفٌذي بل الواقع الفنً(ٔ) .ف ِمن هنا ٌؤتً دور المإلّؾ فً رفض التصنٌؾ إلى ما هو
إضافً أو أصلً ،وتؤكٌد وحدة البنٌة الداخل ٌّة والخارج ٌّة التً تتحقّق بها األدب ٌّة الحقٌق ٌّة
العلوم الثبلثة ،المعانً والبٌان
للخطاب ،ومن َثم ال فرق فً التوظٌؾ البنٌوي بالنسبة ل ُبنى
ِ
والبدٌع (.)2
أ ّما موضوع الوحدة التجزٌب ٌّة بالوقوؾ على حدود الجملة فقد انتقده المإلّؾ ولك ّنه
اعتذر له ُمر ِجعا ً إ ٌّاه" لظروؾِ العصر ،وسٌطرة ال َمبلحظ الجزب ٌّة فً النظر إلى الواقع ُثم
انعكاسها فً البحث اللؽويّ عموماً ،ومن هذا األخٌر انطلقت فً حركتها الجزب ٌّة"( ،)3وقد
بٌّنا فً تحلٌلنا للعمل السابق أنّ هذه النظرة التجزٌب ٌّة كانت طابعا ً عا ّما ً ولٌست بدعا ً من
اآلفاق الببلؼ ٌّة العالم ٌّة ،كما ذكرنا أنّ المسار الفكري ٌقتضً التو ّجه بهذه الصٌؽة ،ولعل
لما ذكره من ظروؾ العصر وآفاقه الفكر ٌّة والسٌاس ٌّة الدور فً تبنً هذا األفق ،ولكنّ
السبب الربٌس بنظرنا هو ؼٌاب وحدة األجناس وؼلبة التفرد األجناسً الخاص بالشعر ،إذ
َ
هو العامل األساس فً طبع هذه الوحدة على األعمال النقد ٌّة والببلؼ ٌّة.
وعلى الرؼم من ذلك فإنّ المإلؾ ٌثبت صفة التجزبة التً طبعت ال ّدراسات الحداث ٌّة
برؼم مناداتها بشعار الوحدة ال ّنصٌة فمع" كثرة ما ُترجم عن األ ُسلوب ٌّات والبنٌو ٌّات لم
ً
سمة
نصادؾ منها ما ٌتعامل مع النصوص الكاملة تحلٌبلً وتفسٌراً ،وإ ّنما كان االجتزاء
تمٌز هذه الدراسات"(. )4
كثٌر من الباحثٌن فً التجدٌد على كون البدٌع قد حقّق الوحدة الجزب ٌّة
وٌ ّتفق المإلّؾ مع
ٍ
للنص من البٌتٌن إلى الثبلثة بسب ٍ
ب من بعض فنونه ،كاللؾ والنشر ،والجمع مع التفرٌق
وأخوٌه ،والتضمٌن ،وؼٌرها( .)5من هذا ٌتضح أنّ من أهم ثمار التجدٌد فً البدٌع التً
حققتها الدراسات المعاصرة هو إثبات أو تفعٌل الوحدة النصٌة ،والخروج بالبدٌع من أفق
التحسٌن إلى األفق الداللً مشاطراً قسٌمٌه المعانً والبٌان فٌه ،وإن اختلفت طرق معالجة
البدٌع فً تحقٌق هذه النتٌجة مثلما تبٌّن.

( )1ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.40 :
( )2ظ :م.ن17 :و17و .41
( )3م.ن.12:
( )4م.ن.26:
( )5ظ :م.ن.20:
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بُُت انخحىل:
ٌجري هذا المبحث فً بناء المإلّؾ نحو التؤصٌل "لبنٌة التحوّ ل" ،بمعناها العا ّم وهذا
التحوّ ل بالضرورة المنطق ٌّة ٌقتضً أصبلً ٌتولّد عنه ،حٌث افترض تشومسكً فً أصل
نظرٌته اإلحالة إلى األصل المثالً أو األنموذج الكلً(ٔ) كما ق ّدمنا ،فما هً سمات هذا
األصل؟ وكٌؾ ٌإصل؟ ومن له الشرع ٌّة العقل ٌّة فً تؤصٌله؟ وما مدى ال ّدور الفطري الذي
فطر علٌه اإلنسان فً التكلّم بامتبلكه لهذا الجهاز البٌولوجً اإللهً؟ وما هو دو ُر المعرفة
اإلكتساب ٌّة لئلنسان وتؤثٌر ال ُبنى الثقاف ٌّة فً صوغ منظومته اللؽو ٌّة؟ جمٌع هذه التساإالت
ٌنبؽً الفراغ من اإلجابة عنها قبل الولوج فً بوابة البحث فً البنٌة التحوّ ل ٌّة.
وقد انطلق المإلّؾ من نفس تؤصٌل تشومسكً لذلك االفتراض ،فجعل أصل الدراسة
قابما ً "على الكشؾ عن البنٌة الببلؼ ٌّة وتحوّ التها التً تعتمد أصبلً مثال ٌّا ً افترضه الببلؼ ٌّون
من خبلل ا ّتصالهم بالبحث النحوي الذي ٌقوم أساسا ً على افتراض األصل"( .)2وإنّ متابعة
هذا االفتراض ستوصل" إلى الخلف ٌّة الفكر ٌّة التً وجّهت الببلؼ ٌٌّن إلى رصد مباحثهم
الثبلثة :البٌان -المعانً – البدٌع" ( ،)3وإنّ " التؤمل فً التوجه الببلؼً ٌإ ّدي إلى الوقوع
على البنٌة العمٌقة التً كانت بمثابة المفسر األوّ ل لتشكٌبلت مجموعة ال ُبنى الببلؼ ٌّة ،سواء
ما ا ّتصل منها بالخروج على المواضعة فً مباحث البٌان ،أو ما ا ّتصل منها بانتهاك الن َمط
التركٌبً فً مباحث المعانً ،أو ما ا ّتصل منها بالتكرار الن َمطً التحسٌنً فً مباحث
البدٌع"( ،)4وال نظنّ أنّ البنٌة العمٌقة هذه ستنطوي على شًء واح ٍد بل إنها ستنطوي على
أمور معقّدة ومتع ّددة ترتبط أوّ الً بالثقافة وطرٌقة التفكٌر والنظر إلى األشٌاء والمحٌط
ٍ
والعبلبق االجتماع ٌّة واالمتداد التارٌخً والتط ّبع ال ِفطري والتواضع واالصطبلح ،إلى أن
نصل إلى مرحلة التقصًّ واالستقراء ،ثم االستنباط والتقنٌنُ ،ثم تولّد البنٌة النحو ٌّة.
فالمإلؾ تبعا ً لتشومسكً ٌإسس لؤلصل الذي ستتولّد منه الفروع ،والمعلوم أنّ الفروع
المتولّدة عن األصل ستؤخذ بعداً دالل ٌّا ً ٌختلؾ ع ّما انبثقت عنه ،وٌتناسب مع المحٌط الثقافً
والفكري والنفسً الذي ولد فٌه ،إذ ال نتصور ا ّتحاد داللته مع داللة الفرع؛ أل ّنها لو اتحدت
فارق بٌن الداللتٌن ،ومن هنا ،ماذا سٌتؤ ّسس على الرجوع إلى بنٌة العمق
لما كان من
ٍ
وتقصًّ تطوراتها من خبلل الفروع؟ ثم إذا كانت جمٌع ال ُبنى بنظر المإلّؾ تحوّ الت لبنٌة
صً التكثٌر ،فكٌؾ نتعامل مع التفاوت الداللً بٌن البنٌات ،فبل
أول ٌّة ال لؽرض التكثٌر وتق ّ
بعض ،وبعضها أنسب من األخرى ،فؤٌن سنضع المقٌاس
شك أنّ بعض البنٌات أقوم من
ٍ
النقدي؟ ألٌس فً هذا ترجٌ ٌح للمقٌاس الكمً على المقٌاس النوعً الذي ٌتسالم على ترجٌحه
( )1ظ :األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌة اللسانٌة.300:
( )2الببلغة العربٌة قراءة أخرى.72 :
( )3م.ن.20:
( )4م.ن.21:
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العقبلء؟ فالمإلّؾ وإن ب ّرز التكثٌر البدٌعً مثبلً بهذا المقٌاس إال إ ّنه أهمل التفاوت الداللً
بٌن ال ُبنىٌ ،قول إ ّنه" ال ٌمكن النظر إلى الكم الهابل من األقسام والتفرٌعات الجزب ٌّة والكل ٌّة
على أ ّنها مجرد شهو ٍة تكثٌر ٌّة ،وإ ّنما هً فً جوهرها تحوّ الت لبنٌ ٍة أوّ ل ٌّة ،أو لنقل إ ّنها
قابل للدخول الى منطقة التطبٌق بكل احتماالتها الدالل ٌّة ،ومن هنا
تنوٌعات على
أصل مثالً ٍ
ٍ
ٌمكن إدراك نوع من التطابق بٌن األصل واألنموذج التنفٌذي برؼم ما فٌه من تحوّ الت ذات
مستوٌات مختلفة ،حتى ولو لم نقل بوجود قواعد تحوٌل ٌّة أو ؼٌر تحوٌل ٌّة إذ سوؾ نجد أنّ
الحركة الذهن ٌّة تتطابق مع مردودها الصٌاؼً مباشرة على أن ٌإخذ فً االعتبار ما ٌكتنؾ
هذه المطابقة من نتوءات دالل ٌّة ال ٌمكن تفسٌرها إال باالحتكام إلى قواعد التحوٌل التً
تتح ّرك بٌن منطقتٌن أساس ٌّتٌن هما التحلٌل والتركٌب"(ٔ) .
و ٌُرجع المإلّؾ وعً الس ّكاكً بالتقنٌن الببلؼً وعكوفه على التقعٌد إلى وعٌه بالمفارقة
بٌن البنٌة السطحٌة بمعنى التر ّتب اللفظً للكلمات واالنتاج الصٌاؼً ،والبنٌة العمٌقة بمعنى
الحركة الذهن ٌّة! باعتبار أنّ األدب ٌّة نادراً ما تتماٌز فً المستوى العمٌق وإ ّنما التماٌز
والتؽاٌر ٌحصل بالبنٌة السطح ٌّة ،موافقا ً الجرجانً فً عده بنٌة السطح انعكاسا ً ضرورٌا ً
()2
أوقع فً التناقض ،فكٌؾ تكون بنٌ ُ
طح انعكاسا ً ضرورٌا ً
س
ال
ة
القول
وهذا
،
لبنٌة العمق
ّ
َ
ِ
لبنٌة العمق مع افتراض عدم التؽاٌر فً بنٌة العمق وتحقّقه فً بنٌة السطح؟ ،كما أنّ مقولة
التفرٌعات على البنٌة الكل ٌّة (أو التولٌد) التً اعتبرها المإلّؾ عمل ٌّة" نقل للتركٌب من حالة
إلى أخرى مولدة عن األولى بتطبٌق مجموع ٍة من القواعد التنظٌم ٌّة"(ٖ) التً تبناها ستهوي
بالعمل ٌّة االنتاج ٌّة واالبداع ٌّة بدالً من تنمٌتها وذلك؛ ألنّ هذه التفرعات لٌست بالضرورة
بنحو من التؽاٌر ولو من جهة
م ّتحدة الداللة؛ أل ّنها فً الؽالب متؽاٌرة فً معانٌها
ٍ
االستعمال ،بمعنى أنّ التج ّدد أو التف ّرع اللفظً ٌقتضً التؽاٌر الداللً؛ أل ّنه لو ا ّتحد الفرع
واألصل فً الداللة لكان واحداً وال فابدة تتر ّتب على التفرٌع ،وإن كان المإلّؾ قد استند إلى
هذه الفكرة فً رفض تحسٌن ٌّة البدٌع؛ أل ّنها لٌس شهوة تكثٌر  -كما ٌقول -بل هً ُبنىً
متفر ٌ
عة عن األصل ،ومن هنا انطلق للقول إلى أنّ "الحركة التحلٌلٌة للبنٌة منطلقة من
البلزم إلى الملزوم أحٌانا ً ومن الملزوم إلى البلزم أحٌانا ً أخرى"( ،)4وبهذا أصبحت عنده
الحركة م ّتحدة سواء أكانت من البنٌة العمٌقة وصوالً للبنٌة السطح ٌّة أم على العكس( ،)5وفً
الحقٌقة فإنّ هذا األمر ٌصعب تصوّ ره عقبلً؛ ألنّ البلزم إذا تق ّدم على الملزوم تحققت الثمرة
المطلوبة من اإلدراك ،أ ّم ا إذا تحقق إدراك الملزوم فما هً ثمرة البلزم؟ مثال ذلك (النار
والدخان) ،فالدخان الز ٌم لوجو ِد النار وهً الملزوم ،فرإٌة الدخان تحٌل ذهنٌا ً على وجود
()1
()2
()3
()4
()5

الببلغة العربٌة قراءة أخرى.21 :
ظ:م.ن.23 :
م.ن.
م.ن.
ظ :م.ن.
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النار ،أ ّما إذا وُ جدت النار وأُدرك وجو ُدها فإ ّنه سٌُؽفل عن الملزوم فبل ٌتر ّتب علٌه األثر
الذهنً السابق النتفاء وظٌفته ،ومن َثم فالحركة العكس ٌّة لرص ِد الناتج الداللً ؼٌر متحقّقة؛
ٌ
متفرعة عنها.
ألنّ إدراك الناتج الداللً ٌتحقّق بالحركة األولى أمّا الثانٌ ُة فإ ّنها
ومن مقاربات المإلّؾ لمنهج تشومسكً مع منهج ٌّات ومبادئ الببلؼة العرب ٌّة الربط بٌن
التعابٌر الحقٌق ٌّة والتعابٌر المجاز ٌّة عن طرٌق االنحراؾ كما س ّماه تشومسكًُ ،مد ِخبلً إ ٌّاه
فً باب عبلقات التحوّ ل أو النقل فً الدرس الببلؼًّ العربً ،وبٌان كٌف ٌّات هذا النقل وهل
هو داخل فً حدود العقل أو الوهم أو التخٌٌل؟ ومدى القدرة اإلبداع ٌّة على تشكٌلها
للعبلقات ،وقد ر ّتب على هذه الفكرة القبول العمومً لجمٌع التراكٌب؛ أل ّنها بنظره داخلة
فً إطار اإلنجاز الببلؼً(ٔ) ،فلٌس هناك تركٌبٌ مقبو ٌل وتركٌبٌ ؼٌ ُر مقبول! ،والمبلحظ أنّ
هذه النقطة بالذات عصٌّة الدخول فً الدرس الببلؼً بهذا المفهوم؛ ألنّ المإلّؾ نفسه خرم
شمول ٌّ ة هذه القاعدة بخروج بعض االستعماالت ،حٌث رفضت المجازات ذات االنتقال ؼٌر
المؤلوؾ أو ؼٌر المسبوق فً االستعمال -حسب العلوي فً الطراز ،-وعلٌه ٌجبُ قصر
المجازات فً األماكن التً وردت فٌها من ؼٌر تعدٌة ،انطبلقا ً من دابرة السبلمة المإسسة
صحة اللؽوٌة ،وبهذا سٌتب ٌّن مقدار التناقض بٌن الس ّكاكً والجرجانً فً فهم البنٌة
على ال ّ
العمٌقة وعبلقتها مع البنٌة السطح ٌّة كما وقفنا عند رأٌٌهما ،وبٌن هذه الرإٌة التً تجعل
البنٌة العمٌقة مترصدة للبنٌة السطح ٌّة ودابرة مدارها( ،)2وقد نقل عن الببلؼٌٌن محاولتهم
للتوفٌق بٌن المحدودٌة والسعة فً االستعمال المجازي من خبلل مقولة التؤوٌل والتفسٌر،
فالمحدود ٌّة داخلة ضمن التفسٌر وسعة االستعمال داخلة ضمن التؤوٌل ،ولكنّ هذا التوفٌق لم
ٌحل المشكلة إذ إنّ التؤوٌل البد له من ضوابط توجهه الوجهة الصحٌحة ،ثم من ٌمتلك
عبلمة اإلذن بالعبور من التفسٌر إلى التؤوٌل ،إذ ربما بعض التراكٌب ٌراها البعض من
التفسٌر على حٌن ٌراها آخرون من التؤوٌل ،والب ّد لنا هنا من اإلشارة إلى أنّ النصّ –
وخصوصا ً النصّ عالً األدب ٌّة -له القدرة على وضع شفرات فً سطح ال ّنص ٌنتقل من
خبللها إلى عمقه وهً بمنزلة جوازات العبور إلى العمق تقٌٌداً للعشواب ٌّة وفوضوٌة
القراءات ،وقد ق ّدمنا بعض األمثلة عن ذلك فً حدٌثنا عن الشعر ،فالتؤوٌل وإن كان تحركا ً
فً العمق إال إنّ وعاء هذا العمق والتح ّرك معا ً هو السطح والظاهر اللفظً ،فبل ٌُتصوّ ر أن
تكون الحركة افتراضٌة وضمن الفضاء الداللً المحض.

( )1ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.22:
( )2ظ :م.ن.100-22 :
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أسهىبُت انخحىل:
من المعلوم أنّ األسلوب ٌّة هً منهج دراسة األسلوب وتقصًّ مظاهره الجمال ٌّة واإلبداع ٌّة
ابتدا ًء من المفردة وانتها ًء بالنصّ (ٔ) ،وأنّ "األسلوب  STYLEسابق عن األسلوب ٌّة
 stylistiqueفً الظهور ،إذ ارتبط األسلوب بالببلؼة منذ القدٌم فً حٌن انبثقت األسلوب ٌّة
مطلع القرن العشرٌن فً مجال الدرس
إثر الثورة التً أحدثتها لسان ٌّات دي سوسٌر
َ
()2
اللؽوي ،ومدى تؤثٌره فٌما بعد فً الدراسات النقد ٌّة واألدب ٌّة"  ،ومن هنا فـ" األسلوب ٌّة
بشكل عا ّم منهج ٌدرس النص وٌقرأه من خبلل لؽته وما تعرضه من خٌارات أسلوب ٌّة على
ش ّتى مستوٌاتها :نحو ٌّاً ،ولفظ ٌّاً ،وصوت ٌّاً ،وشكل ٌّاً ،وما تفرده من وظابؾ ومضامٌن
ّ
ٌمت المإلّؾ بصلبه مباشرة لها على أقل تقدٌر"( ،)3من هذا
ومدلوالت وقراءات أسلوب ٌّة ال
المنطلق عمد الدكتور محمد عبد المطلب إلى دراسة ما تحقّقه بنٌة التحوّ ل من ممكنات
أسلوب ٌّة وجمال ٌّات إبداع ٌّة فً الحقل الببلؼً من خبلل النظر إلٌه جملة ،وبٌان صلته
بالدراسات اللؽو ٌّة وما ٌكتنفها من تحوّ الت داخل ٌّة وخارج ٌّة تفضً إلى تنقّلها فً مستوٌات
مجال من مجاالتها
مختلفة( ،)4وإذا كان منهج تشومسكً قابما ً على تقصًّ اللؽة فً أي
ٍ
ً
جملة ،فإنّ الس ّكاكً أعرض صفحا ً عن
اإلخراج ٌّة القول ٌّة ،بمعنى دراسة الملفوظ القولً
ُعن بعموم ٌّة اللؽة بل تر ّكز على الخصوص ٌّة األدب ٌّة ،وهذا من
هذا النمط من الدراسة ،فلم ٌ َ
أوضح المفارقات بٌن منهج ٌّة تشومسكً ومنهج ٌّة الببلؼة العرب ٌّة التً رام الدكتور محمد
عبد المطلب إدخالها ضمن إجراءات تلك النظر ٌّة ،وقد استشهد المإلّؾ بنص للس ّكاكً ٌب ٌّنُ
مجال االشتؽال الببلؼً فً المنظومة الفكر ٌّة العرب ٌّة ،كما ٌثبت األصل المثالً الذي
ٌإسس للبنٌة األ ّم التً ٌنبؽً أن تنطلق عنها البُنى الفرع ٌّة ،مع مبلحظة أنّ تلك البنٌة األ ّم
الب ّد من أ ّنها ستنطوي على آفاق الدقّة العقل ٌّة فً التعامل مع اللؽةٌ ،قول ال ّس ّكاكً إ ّنه معنً
" بتراكٌب الكبلم ،التراكٌب الصادرة عمّن له فض ُل تمٌٌز ومعرفة ،وهً تراكٌب البلؽاء ال
الصادرة عمّن سواهم؛ لنزولها فً صناعة الببلؼة منزلة أصوات الحٌوانات ،تصدر عن
محالها بحسب ما ٌ ّتفق ،وأعنً بخاصٌة التراكٌب ما ٌسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك
التركٌب جارٌا ً مجرى البلزم؛ لكونه صادراً عن البلٌػ ،ال لنفس ذلك التركٌب من حٌث هو
هو ،أو الزما ً لما هو هو"( ،)5فالمبلحظ من التحدٌد:
 .1أنّ النص البلٌػ نص قصدي وبهذا فهو ٌشتمل على مقوّ مات التناسب المقامً والحالً،
وتحقّق العبلقة المنطق ٌّة بٌن الدال والمدلول إلى أرفع مستوٌاتها.
( )1ظ :مجلة التراث العربً العدد  ،25السنة الرابعة والعشرون ،أٌلول -رجب 1425هـ ،األسلوب بٌن التراث
العربً واألسلوبٌة الحداثٌة ،د .محمد بلوحً :األسلوب عند الحداثٌٌن ص 57و .52
( )2م.ن.
( )3م.ن.
( )4ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.104 :
( )5مفتاح العلوم ،للسكاكً.341 :
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ً
ً
رتٌبة فً األداء ،صادرة عن ؼٌر
داللة
 .2إنّ ؼٌر البلٌػ ال ٌعت ّد بناتجه القولً؛ ألنّ هناك
ؼٌر مدلولِه ،أو تكرّر الدا ّل على
أفق اإلدراك الواعً ،ما قد ٌإدي إلى وقوع الدال على ِ
نفس المدلول.
ِ
 .3نفً األهم ٌّة عن التركٌب من حٌث هو هو أو كونه الزما ً لما هو هو ،ومن َثم سٌكون
للداللة السٌاق ٌّة أث ٌر كبٌ ٌر فً تحدٌد داللة التراكٌب ومقاصدها المختلفة ،وهذا المطلب
بالتحدٌد سٌنسؾ مقولة دراسة اللؽة بما هً لؽة ،باإلضافة إلى كون الدراسة ستتفرّد
بتحلٌل البنٌة النهابٌة للملفوظ القولً بصٌؽته األدب ٌّة ،فبل حاجة للعودة إلى المستوى
األوّ ل ،كما اضطرّ الدكتور مح ّمد عبد المطلب الفتراضه معلبلً بؤنّ " إدراك جمالٌتها[أي
األصل المقٌس علٌه لضبط درجة العدول ك ّما ً وكٌفاً"(ٔ) ّ
ومثل
األدب ٌّة] ٌستلزم حضور
ِ
(سورة آل عمران
(ٕ)
لقون أقبل َم ُهم أٌهم ٌكفُ ُل َمرْ ٌَم"
لذلك بع ّدة أمثلة  ،من مثل قوله تعالى " ْإذ ٌُ َ
ٌنظرون لٌعل ُموا أٌهم ٌكف ُل مرٌم" ،ولكنّ المبلحظ أنّ تقدٌر
بنظره "
اآلٌة  )44فبنٌ ُة األصل
َ
ِ
ٌ
ثبوت قطعًّ  ،وإ ّنما هو استحسانٌ ظ ّنً ساعد
بنٌة األصل المحذوفة ؼٌ ُر قار ولٌس له
علٌه ظاهر النص ،ففً المثال السابق ٌمكننا أن نفترض أٌضا ً أنّ األصل "إذ ٌلقون
ُ
حٌث بإلقا ِء أقبل ِمهم سٌتب ٌّن أٌهم ٌكف ُل مرٌم".
أقبلمهم
ومن أجل إعطاء الصٌؽة التطابق ٌّة للجهد الببلؼًّ العربًّ مع افتراض بنٌة األصل وفقا ً
لتشومسكً ،ذهب المإلّؾ إلى "أنّ التح ّرك الببلؼً قد تجاوز مسؤلة (الصواب والخطؤ)؛
أل ّنها لٌست مجاالً للمفاضلة والتماٌز ولٌست الببلؼة معن ٌّة بتقوٌم اللسان ،....وبالخروج من
ٌنصرؾ إلى العملٌة اإلبداعٌة فً ذاتها
دابرة (الصواب والخطؤ) أمكن للجهد الببلؼً أن
َ
متت ّبعا ً تراكٌبها فً مستوٌاتها المختلفة ،مع ربط المستوٌات باإلمكانات التً تق ّدمها اللؽة
للمتعاملٌن بها ،)3("....وهذا فً الحقٌقة مصادرة للجهد الببلؼً العربً ،إذ إنّ المبلحِظ
للمبادئ العامة التً انتظمت الببلؼة العرب ٌّة فً أقسامها الثبلثة ٌجد أنّ مبدأ الصواب
والخطؤ من أهم المبادئ التً تؤسست علٌها الببلؼة ،إذ علٌه جرى تحلٌل نصوصها
التطبٌق ٌّة ،فعلم المعانً قابم على مبدأ الخطؤ والصواب ،إذ هو" تت ّبع خواصّ تراكٌب الكبلم
فً اإلفادة ،وما ٌ ّتصل بها من االستحسان وؼٌره؛ لٌحترز بالوقوؾ علٌها عن الخطؤ فً
تطبٌق الكبلم على ما تقتضً الحال ذكره"( ، )4إذن فهو العلم الذي ٌُحترز به عن الخطؤ فً
تؤدٌة المعنى المراد( ،)5ومن هنا جعل الببلؼ ٌّون األصل المثالً هو أن ٌكون إفهام الكبلم
جارٌا ً على مجاري العرب الفصحاءٌ ،قول الجاحظ ":فمن زعم أنّ الببلؼة أن ٌكون السامع
ٌفهم معنى القابل ،جعل الفصاحة والل ُكنة ،والخطؤ والصواب ،واإلؼبلق واإلبانة ،والملحون
( )1الببلغة العربٌة قراءة أخرى.105:
( )2ظ:م.ن.
( )3م.ن.106-15 :
( )4مفتاح العلوم ،للسكاكً.341:
( )5ظ:دراسات نقدٌة وببلغٌة :د .ناصر حبلوي.334:
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والمع ّرب ،كله سواء ،وكلّه بٌاناً ،وكٌؾ ٌكون ذلك كله بٌاناً ،ولوال طول مخالطة السامع
للعجم وسماعه للفاسد من الكبلم لما عرؾ...وإنما عنى الع ّتابً إفهامك العرب حاجتك على
كبلم العرب الفصحاء"(ٔ) ،ومن َثم فإنّ ربط مسؤلة االحتراز عن الخطؤ فً تؤدٌة
مجاري
ِ
المعنى مع مسؤلة الحال والمقام الزمة من لوازم الفكرة الببلؼ ٌّة القابمة على الصواب
والخطؤ .باإلضافة إلى ذلك فإنّ لشاهد الحال والمقام أثراً فً إخراج الكبلم مخرجا ً خاصا ً
صة
وهذا سٌجعل من المقام والحال ،وكذا الزمان والمكان ،شاهداً على حمل الداللة الخا ّ
المرادة ،ما سٌحِد من مقولة " إنّ والدة النص وخروجه إلى الحٌاة تقطع ما بٌنه وبٌن أبٌه،
ً
وتجعله ملكا ً خالصا ً للمتلقٌّن برؼم اختبلفهم زمانا ً ومكانا ً
وثقافة"(ٕ) ،وسٌكون المتلقًّ
محكوما ً بما أنتجه المتكلم؛ أل ّنه بث شفراته الكاشفة عن دالالته -إن تع ّددت ،-ضمن ملفوظه
بالحال والمقام.
اللؽوي المرتبط
ِ
وقد ط ّبق المإلّؾ محددات الرإٌة األسلوب ٌّة الثبلثة ،وهً -ٔ:التركٌبٕ -االختٌار
ٖ -االنزٌاح ،على الجهد الببلؼً العربً لٌح ّقق أفق التطابق النظري للرإٌة األسلوب ٌّة،
فتناول فً التركٌب آفاق التعقٌد المعنوي ،وفً االختٌار ما ٌرتبط باختٌار الوحدة اللؽوٌة
المناسبة للمقام ،وفً االنزٌاح خروج التركٌب وما ٌشتمل علٌه من وحدات لؽو ٌّة من أفق
المؤلوؾ إلى خبلؾ العادة ،وبهذا ستكون األدب ٌّة الخالصة فً" مجموعة من االختٌارات
الح ّرةٌ ،تحرّ ك من خبللها وبها المبدع ،بحٌث ٌكون اختٌاره موافقا ً لتجربته ،ومساعداً فً
ّ
ٌتمثل فً توجّه الذهن إلى الواقع ،واآلخر
الكشؾ عنها بالنظر فً بعدٌها ،البعد األول:
ٌتمثل فً ر ّد الواقع إلى ّ
ّ
الذهن ،وفهم الخطاب ٌتوقّؾ على اإلدراك الج ٌّد لهذ ِه الحركة
التحوٌلٌة المزدوجة"( ،)3ولعل فً عبارة" بحٌث ٌكون اختٌاره موافقا ً لتجربته" مقداراً كبٌراً
من مراعاة الوعً واإلدراك العقلًّ البلزم توفّره عند المبدع ،وفٌها أٌضا ً نفً للعشواب ٌّة
والفوضو ٌّة فً اختٌار الدال لمدلوله ،فمع كون العمل ٌّة االبداعٌة قابمة على االختٌار الح ّر،
إال إ ّنه اختٌا ٌر مستند إلى األصل المثالً ،وهو فً نظرنا ّ
ٌتمثل فً القرآن الكرٌم بؤعلى
طبقاته ،ثم كبلم البلؽاء من الناس فً الطبقة الثانٌة وفً مق ّدمتهم كبلم النبً األكرم صلّى هللا
علٌه وآله وكبلم أمٌر المإمنٌن واألبمة من بعده (علٌهم السبلم)  ،ثم الفصحاء من العرب ،وهم
المرجع األول الذي ٌنبؽً أنْ ٌُجرى
الطبقة الثالثة فً سلسلة المراجع ،التً جعلها الجاحظ
َ
الكبلم مجراه( ،!)4ومن هنا ستظهر أهم ٌّة "الدال المفرد" بتعبٌر المإلّؾ( ،)5وبهذا ٌظهر
أٌضا ً أهم ٌّة ما ُكرس من جهو ٍد لدراسته وفحصه وتمحٌصه؛ أل ّنه داخل ضمن منظومة
االختٌار اإلبداعً ،الذي به ٌتحقّق التركٌب ،وإنّ عدم اعتراؾ مدرسة الجرجانً بؤدب ٌّة
( )1البٌان والتبٌٌن.150-142/1 :
( )2الببلغة العربٌة قراءة أخرى.107:
( )3م.ن.111:
( )4ظ :البٌان والتبٌٌن.150/1:
( )5ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.113:
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الدال المفرد إ ّنما جاء من كونه وحدات متف ّرقة داخلة ضمن ما ٌسمى بالمعجم اللؽوي ،التً
إذا أخرجت صوت ٌّا ً فإ ّنها ستساوق أصوات الحٌوانات مثلما ذكره الس ّكاكً ،ولكنّ المبلحظ
سٌاق ما قدر ًة على
أنّ أدب ٌّة الدا ّل المفرد ال تنتفً عموما ً ،فإنّ للدال المفرد إذا استعمل فً
ٍ
حمل داللة السٌاق المجموع ٌّة واختزالها فً لفظه ،فمثبلً :لفظة "مدهامتان" القرآن ٌّة ،فقد
وردت فً سٌاق وصؾ الجنتٌن األخروٌتٌن وبٌان إٌناعِ هما ،فإذا اقتطعنا هذه اللفظة من
سٌاق آخر بمفردها فإ ّنها س ُتحٌل على ذلك السٌاق ،وسوؾ
داللتها السٌاق ٌّة واستعملناها فً
ٍ
ٌكون ألسلوب الكناٌة حضو ٌر فاعل فً توظٌؾ الداللة الجدٌدة.
وقد أعطى المإلّؾ للتناسب بٌن المبانً والمعانً أهم ٌّة كبٌرة فً تحقق البنٌة األسلوب ٌّة
األدب ٌّة ،ولبلورة التناسب الب ّد من إدخاله دابرة التهذٌب واإلصبلح التً تنقل الصٌاؼة من
منطقة الحٌاد إلى منطقة األدب ٌّة(ٔ) ،ومن هنا ٌصبح التناسب محفّزاً إدراك ٌّا ً ٌستلزم العناٌة
فً النظر إلى األشٌاء عندما تقترن مع بعضها ،فبلبد أن " ٌُذكر المعنى مع أخٌه ،ال مع
األجنبً عنه ،مثاله أن تذكر وصفا ً من األوصاؾ وتقرنه بما ٌقرب منه وٌلتبم به ،فإن
ذكرته مع ما ٌبعد منه كان ذلك قد جافى الصناعة ،وإن كان جابزاً ،)2("...،وال إشكال عندنا
فً ذلك ولكنّ اإلشكال هو أنّ المإلّؾ بهذا البٌان سٌتقاطع مع ما أسّس له من مفهوم
االنحراؾ والعدول الذي طرحه فً بنٌة التحوّ لْ ،إذ جعل اإلجراءات اإلبداع ٌّة "تعمل على
مانع من تنافر المحمول مع الموضوع دالل ٌّاً ،ما دام فً
تعلٌق الصفات لؽٌر ما هً له ،فبل
َ
اإلمكان إجرا ُء ر ّد الصفة إلى األصل المرجعً ،ومن هنا ٌكون اعتراضٌ كاعتراض
اآلمدي على قول أبً تمام:
ار َ
ٌت فً أ ّن ُه ُبر ُد
ك ما َم َ
بكفٌ َ

ُ
رقٌق َحواشً الحِلم لو أنّ حل َمه

()3

ؼٌر ذي جدوى؛ ألنّ ح ّج َته فً االعتراض بعٌدة تماما ً عن اإلبداع ٌّة ،)4(".....حٌث نفى عن
الحلم وصفه بال ّرقة ،بل ٌوصؾ بالرزانة وال ِع َظم والرجحان( ،)5وقد علّل المإلّؾ ذلك
مُر ِجعا ً إ ٌّاه إلى" أنّ التو ّجه الببلؼً الصحٌح ،أو الؽالب ،قام على أنّ تركٌب الدوال مع
مرجع مادي وآخر،
بعضها ال ٌقتضً الرجوع إلى العُرؾ والطبٌعة اللذٌن ٌربطان بٌن
ٍ
()6
وإ ّنما ٌُرجع إلى ال ِج ّدة التً ٌمتلكها المبدع اعتماداً على قدرته التولٌد ٌّة ، "...فإذا كانت
الطاقة اإلبداع ٌّة تتوقّؾ على إدراك التوافق بٌن الطرفٌن ال ّدا ّل والمدلول واستؽبلل الخواص
( )1ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.117 :
( )2المثل السائر ،ابن األثٌر .154-153/3 :وٌنظر :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.117:
( )3شرح الصولً لدٌوان أبً تمام.471/1 :
( )4الببلغة العربٌة قراءة أخرى.101:
( )5ظ :الموازنة لآلمدي.137/1 :
( )6الببلغة العربٌة قراءة أخرى.101 :
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المتع ّددة للدوا ّل على انفرادها وداخل التركٌب(ٔ) ،فكٌؾ ٌتح ّقق االنحراؾ الذي به قوام
الرإٌة األسلوب ٌّة ،الذي ٌُع ّد محدداً من مح ّدداتها؟ علما ً أ ّننا ال ننفً التو ّسع الذي تؤصل فً
البحث الببلؼً العربً بوسابل مختلفة مقاربا ً مصطلحات البحث األسلوبً الحدٌث
كاالنحراؾ أو االنزٌاح أو التؽٌٌر ،هذا األمر سٌحٌلنا على تصوّ ر الطاقة التخٌٌل ٌّة للعمل
اإلبداعً ،فعلى الرؼم من كونها قوّ ة فاعلة تحاول أن تجمع بٌن األشٌاء جمعا ً خاصا ً ،إال
أ ّنها ؼٌر خاضعة للعبث ٌّة والعشواب ٌّة والتش ّكل االعتباطً المستند إلى مج ّرد الخروج عن
المؤلوؾ ،فالتشكٌبلت التخٌٌل ٌّة وإن كانت ُتفارق مواصفات الواقع الماديّ والمعنوي إال إنّ
هذا ال ٌعنً  -كما ٌذهب د .مح ّمد عبد المطلب – "أنّ المعنى ٌتحرّ ك خارج دابرة العقل
بمنطقٌّته الصارمة ،ومقوالته القاطعة"( ،)2إذ كٌؾ ٌمكن تصوّ ر حركة المعنى خارج دابرة
العقل ،وٌمكننا أن نلحظ دقّة العمل ٌّة التخٌٌلٌة من خبلل هذا النصّ لحازم القرطاجنً الذي
ضح فٌه مق ّدمات صنعة الببلؼةٌ ،قولٌ ":كون النظر فً صناعة الببلؼة من جهة ما
ٌو ّ
ُ
اللفظ الدال على الصور الذهن ٌّة فً نفسه ،و ِمن جه ِة ما ٌكونُ علٌه بالنسب ِة إلى
ٌكون علٌه
موق ِعه من النفوس من جهة هٌؤته وداللته ،ومن جهة ما تكون علٌه تلك الصور الذهن ٌّة فً
أنفسها ،ومن جهة مواقعها من النفوس من جهة هٌباتها ودالالتها على ما خارج الذهن ،ومن
جهة ما تكون علٌه فً أنفسها األشٌاء التً تلك المعانً الذهن ٌّة صور لها وأمثلة دالّة علٌها،
ومن جهة مواقع تلك األشٌاء فً النفوس"( ،)3فعناصر العمل األدبً ثبلثة( )4هً( :اللفظ،
والصورة الذهن ٌّة ،والعالم الخارجً) ،وطبٌعة العبلقات بٌن هذه العناصر الثبلثة هً التً
صور الذهن ٌّة ٌكشؾ مدى عبلقة الدال
تتح ّكم فً النظر الببلؼًّ  ،فداللة اللفظ على ال ّ
بمدلوله ،ث ّم أثره فً النفوس ٌكشؾ أثر المتلقًّ فً اختٌار المبدع ،وجهة ما ٌنبؽً أن تكون
علٌه الصور الذهن ٌّة فً أنفسها ٌكشؾ عن السبلمة الذهن ٌّة ،وكون العبلبق بٌن األشٌاء
ٌنبؽً أن تكون عبلبق مقبولة متناسبة وإن كانت متخ ٌّلة ،وجهة مواقعها فً النفوس ،أن
تكون جارٌة ضمن الذوق العا ّم فً اختٌاراته وتصوّ راته ،...ومن َثم فإن نفً األصل
المرجعًّ للحكم التخٌٌلً سواء فً النحو أم الببلؼة ،إلثبات التولٌد وتوسعة المسالك
ً
جملة من المفارقات
والتش ّعبات( )5أم ٌر ال ٌصِ ح الركون إلٌه والتؤسٌس علٌه .وفً نظرنا أنّ
الفكر الببلؼً ،ما أ ّدى
التً وقع فٌها المإلّؾ ناجمة عن محاولته للتؤسٌس لبنٌة التولّد فً
ِ
ت الببلؼ ٌٌّن القدماء،
إلى أن ٌُقحم بعض المقوالت إقحاماً ،وٌعٌد ما استقرت مبانٌه فً مقوال ِ
إال بمقدار تؽٌر اللؽة إلى مستوى اللؽة الحداث ٌّة العصر ٌّة ،حٌث تطالعنا مصطلحات
االنتهاك ،واالنزٌاح ،واالنحراؾ ،والتحوّ ل ،والناتج الداللًّ  ،وؼٌرها ،ث ّم ٌعود لٌقرر تمام ٌّة
( )1ظ:الببلغة العربٌة قراءة أخرى112:
( )2م.ن.123:
( )3منهاج البلغاء.17 :
( )4ظ :الصورة الفنٌة فً التراث الببلغً والنقدي.57:
( )5ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.123:
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البحث الببلؼً العربً من خبلل القول بؤنّ " التقالٌ َد الببلؼ ٌّة لعبت دوراً مإثراً فً بناء
ً
متعاونة – فً ذلك -مع مباحث النحو واللؽة"(.)1
العبارة فن ٌّاً،
اإلجزاء انبدَعٍ:

وصف انظبهزة انبدَعُت:
صً
بدءاًٌ ،إسس د .مح ّمد عبد المطلب لشٌوع الظاهرة البدٌع ٌّة تؤسٌسا ً منطلقا ً من تق ّ
بعض مقوالت القدماء فٌه ،ومست ِم ّداً من تؤسٌسه ألسلوب ٌّة التحوّ ل وبنٌته ،فهو ٌرى أنّ
الصنعة البدٌع ٌّة ّ
ً
حداثة تعبٌرٌة تولّدت من التواإم بٌن النزعة النفس ٌّة للشعراء وما
تمثل
ٌقولونه من شعر ،وبٌن طبٌعة الحٌاة الجدٌدة ومفارقاتها االجتماع ٌّة والثقاف ٌّة( ،)2وٌ ّتكا على
تعلٌل القاضً الجرجانً لشٌوع هذه الظاهرة ،بؤ ّنه كان ٌق ُع عند القدماء عفواً من دون قصد
وتعمّل "فل ّم ا أفضى الشع ُر إلى المحدثٌن ،ورأوا فٌه مواقع تلك األبٌات من الؽرابة والحسن،
محسن
وتمٌزها عن أخواتها فً الرشاقة واللطؾ تكلّفوا االحتذاء علٌها ،فسمّوه البدٌع ،فمِن
ٍ
ومسً ٍء ،ومحمو ٍد ومذموم ،ومقتص ٍد ومفرط"( ،)3فالمُبلحظ أنّ الفن البدٌعً كانت له فً
القصٌدة العرب ٌّ ة ومن بٌن أبٌاتها بارقة ولمعان ،وإٌماضة جمر ،وما كان من المحدثٌن إال
أن نفخوا فٌها وألهبوا نارها ،من هنا ٌإ ّسس المإلؾ رإٌته للبدٌع ،إذ إ ّنه "أصب َح أدا ًة
تعبٌر ٌّة ٌعتمد المفارقة الح ّسٌّة والمعنو ٌّة ل ُ ً
ؽة بذاتها ،كما ٌجعل من اإلٌقاع التكراري خاصٌّة
بذاتها"( ،)4واألث ُر المترتبُ على ذلك ـ حسب الدكتور محمّد عبد المطلب ـ هو" عملٌة تنظٌم
لؤلدوات التعبٌرٌّة التً كان اإللحاح علٌها وسٌلة لقبولها أوّ الًُ ،ثم اإلعجاب بها ثانٌاً ،حتى
أصبح مؤلوفا ً أن نجد ناقداً كالقاضً الجرجانً ٌُظهر إعجا َب ُه الصرٌح بمثل هذه الظواهر
البدٌعٌّة عند أبً تمّام ،)5("...ولكنّ ال ُمبلحظ أنّ المعارك النقد ٌّة قد رفعت أوزارها حول
ومادح ،فإطبلق القبول
قادح
البدٌع عموما ً ،وحول مذهب أبً تمّام خصوصاً ،بٌن
ٍ
ٍ
واإلعجاب من المإلّؾ إلتفاؾٌ على الجهد النقدي الضخم الذي صدر عن تلك الظواهر،
م ّتخذاً وجهتٌن متضا ّدتٌن تقرٌبا ً ،فً األحكام النقدٌة والتطبٌقات الف ّنٌة.
يقبربت انُظزَت :إنّ المتت ّبع لجه ِد المإلّؾ ٌجد أ ّنه حاول جهده فً تطبٌق جمٌع فرض ٌّات

تشومسكً ورإاه اللؽوٌة على الجهد الببلؼً العربً وآفاقه الداللٌة ،وقد تق ّدم شً ٌء من
ذلك ،وقد ٌصٌب فً موارد ،ولك ّنه ال ٌصِ ح فً موارد أخر ،فقد حاول مثبلً – كما نرى-
محاكاة تشومسكً فً اعتماد نظر ٌّته على الجملة اللؽو ٌّة كؤساس( ،)6وعلى الملفوظ اللؽوي
أ ٌّا ً كان بوصفه موضوع اشتؽال ،مإسسا ً على مبدأ تجرٌد الظاهرة اللؽوٌة – بوصفها
موضوع البحث -من كل ما ٌحٌط بها( ،)7وهذا من أؼرب مبادئ النظر ٌّة اللسان ٌّة؛ ألنّ
محٌط اإلنسان له دور كبٌر فً توجٌهه اللؽوي ،وإنّ البعد الداللً المع ٌّن هو الذي ٌصوغ
( )1الببلغة العربٌة قراءة أخرى.120 :
( )2ظ :م.ن.347 :
( )3الوساطة.34 :
( )4الببلغة العربٌة قراءة أخرى.347:
( )5م.ن.
( )6ظ :الفلسفة و اللغة "نقد المنعطف اللغوي" فً الفلسفة المعاصرة.141 :
( )7ظ:األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌة اللسانٌة.53:
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الظاهرة اللؽوٌة المع ٌّنة ،أ ّما افتراض البحث عن لؽ ٍة خارج إطار األفق الواقعً فبل ثمرة
ظاهرة من تعاطٌها؛ أل ّنها سوؾ لن تسهم فً بناء الواقع وتعاطٌه ،وتجاوب أفراده مع تلك
المنظومة اللؽو ٌّة ،وسٌُفضً إلى عبث ٌّة فً فهم الملفوظ اللؽوي ،و َت َه ّ
شم الداللة ،وهو ما دافع
استقبلل
ضمن مبدأ " استقبلل التركٌب" ،حٌث تعمل العناصر التركٌب ٌّة فً
عنه تشومسكً
َ
ٍ
()1
عن عناصر مكوّ نات النحو األخرى  ،وقد خالفه فً ذلك كثٌر من معاصرٌه ،ذاهبٌن إلى
عدم إمكان ٌّة الفصل بٌن التركٌب والداللة ( )2وهو الصواب بنظرنا؛ ألنّ اإلنسان ال ٌتكلّم فً
الفضاء! ،إذ إنّ الؽاٌة األساس من اللؽة هً التواصل االجتماعً بما ٌضمن فبلح اإلنسان
ّ
ٌوظفها ضمن تعقّبلته
وسعادته فً جانبٌه البدنً والروحً( ،)3وما اللؽة إال أداةٌ للعقل
ومدركاته المحدودة ،م ّما ٌنتج عنه بالضرورة محدود ٌّة اللؽة أٌضاً ،وهو قط ٌع للطرٌق الذي
تصوّ رته اللسان ٌّات فً المحدود ٌّة الناتج اللؽوي.
ورداً على الصدر ،فقد جعل الدكتور مح ّمد عبد المطلب من النظر فً البحث البدٌعًّ ما
ٌإ ّكد اهتمام" رجال الببلؼة بتح ّس س بناء الجملة بوصفه الوحدة الصؽرى للخطاب اللؽوي،
واعتمدوا فً ذلك على توصٌؾ عناصر هذه الجملة توصٌفا ً ٌبدأ من الحرؾ المعزول عن
الداللة ،وصوالً إلى التركٌب بكل مكوّ ناته اإلفردا ٌّة ،وبكل عبلقاته النحو ٌّة"( ،)4فهو وإن
حاول االقتراب من نظرة تشومسكً إال إ ّنه فارقه – من حٌث ال ٌشعر -فً إضفاء صفة
الجانب الوصفً فً درسه
ٌرتض
التوصٌؾ على الجهد الببلؼً ،إذ إنّ تشومسكً لم
َ
ِ
مظاهر أنموذج ٌّة وشواهد خارج ٌّة
اللؽوي ،بل اعتمد االفتراض والتجرٌد بعٌداً عن أي
َ
ترتبط بالظاهرة اللؽوٌة .وما دام الكبلم فً االستقبلل التركٌبً وأمثولة التجرٌد التشومسك ٌّة
أفق التحسٌن إلى أفق
نجد من المفارقة تب ّنً الدكتور مح ّمد عبد المطلب ،نق َل البدٌع من ِ
إنتاج المعنى من خبلل توظٌفه لنظرٌة البنٌة السطح ٌّة والبنٌة العمٌقة ،مع كون مبدبها
األساس هو إقصاء الداللة! فلع ّل اإلجابة حاضرة لدى المإلّؾ.
إنّ الفارق بٌن الوصؾ الذي اعتمدته بعض اللسان ٌّات والتفسٌر الذي تب ّناه تشومسكً هو
أنّ الوصؾ ال ٌعتمد التعلٌل ،على حٌن التفسٌر ٌعتمد التعلٌل لٌكشؾ حقٌقة الظاهرة ،فكٌؾ
ٌكون الكشؾ بمعزل عن النظام الداللً الذي صدر عنه الملفوظ اللؽوي؟ فقد بٌن المإلّؾ
أنّ المتابعة الببلؼ ٌّة العرب ٌّة تن ّبهت" للمستوى الشكلً المحسوس بوصفه انعكاسا ً للمستوى
الباطنً ،أو الذهنً ،أو لنقل إنّ المتابعة تح ّركت داخل دابرتٌن :الدابرة األولى :المعنى
الذهنً ،والدابرة الثانٌة :المستوى الصٌاؼً"( ،)5ثم ٌقرر أنّ الدابرة األولى خف ٌّة ال ٌمكن
التعامل معها إال بتحلٌل الدابرة الثانٌة ،وبهذا سٌكون الفصل بٌن الدابرتٌن عمل ٌّة ؼٌر
منطق ٌّة( ،)6ولك ّنه ٌقرّر بعد ذلك ضرورة الفصل لكشؾ العبلقات التكوٌن ٌّة بٌن التراكٌب(،)7
ك عن ناتجه الداللً؛ لضرورة
ولك ّنه فً الحقٌقة فص ٌل افتراضً؛ ألنّ التحلٌل اللفظً ال ٌنف ّ
( )1ظ:اللسانٌات واللغة العربٌة نماذج تركٌبٌة وداللٌة ،د .عبد القادر الفاسً ،الكتاب األول.71:
( )2ظ:م.ن.
( )3فالمعارف الحقة مثبلً" من حٌث كونها واردة فً ظرف البٌان اللفظً والداللة ،فإنها بورودها أودٌة الدالالت
اللفظٌة تتقدر بأقدارها  ،تتشكل بأشكال المرادات الكبلمٌة بعد إطبلقها  ،وهذه أقوال ثابتة من حٌث مراد
المتكلم"ٌ ،نظر :أصول التفسٌر والتأوٌل  ،السٌد كمال الحٌدري.415:
( )4الببلغة العربٌة قراءة أخرى.342 :
( )5م.ن.
( )6ظ :م.ن.
( )7ظ :م.ن.
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عبلق ِة االندكاكِ بٌن اللفظ والمعنى ،كما ق ّدمنا ،ومن َث ّم فإنّ قابل ٌّة االحتماالت المتع ّددة التً
افترضها المإلّؾ بوصفها صفة الزمة للخطاب األدبًّ  ،ال ٌمكن التسلٌم بها على هذا البناء،
أ ّما إذا قلنا بالتصوّ ر البنٌوي المجرّد عن الداللة فإ ّنه من الواضح أنّ التعامل سٌكون مع
محض ألفاظٍ سٌصب المتلقًّ فٌها ما ٌرٌد من الدالالت!.
ِ
ّ
وسنحاول تقصًّ تمثبلت الدكتور عبد المطلب لمجاري نظرٌة تشومسكً من خبلل النِقاط
التالٌة ،باإلضافة إلى ما ذكر ،مع بٌان بعض االلتباسات –فً نظرنا ،-و بٌان تفسٌر هذه
النظرٌة لبُنى البدٌع ،ولنعتبرها بمنزلة النتابج لتطبٌق هذه النظرٌة:
ٔ -فرض الثناب ٌّات التقابل ٌّة من خبلل التحرّ ك بٌن الدابرتٌن السابقتٌن ،وهذه الثنابٌات
اتصال ،فالتطابق والتقابل
نوع
تفترض أصبلً دالل ٌّاًٌ ،تفرّع عنه فر ٌع ٌ ّتصل به
َ
ٍ
ٌُصبح نوعا ً من التنافً ال ّداللً الذي ٌكوّ ن أشكاالً بناب ٌّة مختلفة ،ترتبط باألصل،
تتمٌما ً أو تكمٌبلً أو تذٌٌبلً أو تحقٌقا ً أو إجماالً أو تفصٌبلً على مستوى السطح
الصٌاؼً(ٔ) ،وفً الحقٌقة إنّ التتمٌم والتكمٌل واإلجمال والتفصٌل وؼٌرها من
أصل لفظً ،ال ٌصِ ح تسمٌتها ثناب ٌّات بنظرنا؛
العبلقات ،التً تفرز متفرعة عن
ٍ
أل ّنها امتدا ٌد طبٌعً لؤلصل ،وفرض التقابل والتطابق فٌها هو نحوٌ من إٌهام التطابق
كما سنؤتً علٌه عند ذكر التكرار.
ٕ -من أجل تحقٌق التماثل فً تطبٌق الحركة الذهن ٌّة وتتابع الكلمات على السطح وقع
المإلّؾ بخبطٍ
مقابلتٌن للفظ والمعنى
والتباس ،إذ جعل البنٌة السطح ٌّة والبنٌة العمٌقة
(ٍ 2
ِ
)
ٌ
بنٌة
فً التراث العربً  ،على حٌن أنّ البنٌة العمٌقة أع ّم من المعنىْ ،إذ هً
افتراضٌّة تإسس من متابعة البنٌة السطح ٌّة مع محمولِها الداللً(فً نظرنا أنّ كل
تكشؾ عن محمولها الداللً األولً بوضوح ،بضمٌمة القرابن
بنٌة سطح ٌّة البد أن
َ
()3
صها الدالل ٌّة"  ،وهذه البنٌة البد أن تستندَ إلى قواعد
المختلفة)؛ لكً "تضبط خوا ّ
()4
تحوٌل ٌّة تشرح االنتقال من البنٌة العمٌقة إلى البنٌة الظاهرة .
ٖ -اعتبر المإلّؾ متابعة الببلؼٌٌن لؤلبنٌة التعبٌرٌة المختلفة ،محاولة لرص ِد نظامها
الداخلً؛ لبٌان ما بٌنها من توافق أو تخالؾ ،ما أفرزت دور هذه التنوٌعات الشكلٌة
فً إنتاج المعنى ،ووضع التسمٌات المختلفة لها من خبلل مراقبة عناصرها
وإخضاعها للقوانٌن العا ّمة( ،)5وهذا فً الحقٌقة هو ثمرة الجهود الببلؼ ٌّة األولى،
وهو بحد ذاته ٌعد دلٌبلً على دور البدٌع فً التعبٌر عن المعانً المختلفة ،الختبلؾ
آفاق دالل ٌّة متنوّ عة .وفً الحقٌقة فإنّ هذا البحث هو األلٌق
بُناه الشكل ٌّة المعبرة عن ٍ
واألشد لزوقا ً بدراسة البدٌع ،كٌما ٌثمر فه َم بنٌة البدٌع أوالً ،وكٌفٌة إنتاج هذه البنٌة
على المستوى التعلٌمً فً إنتاج الكبلم البلٌػ ثانٌاً ،أمّا التع ّرض لتناول البدٌع ضمن
وسٌلة البنٌة السطح ٌّة والعمٌقة فإ ّنه كما الحظنا من عرض الدكتور محمّد عبد
المطلب ،لم ٌخرج عن حدود التوصٌؾ والتحلٌل الظاهر حٌنا ً ،واإلؼراق فً تحمٌله
دالالت ال ٌتح ّملُها حٌنا ً آخر.
( )1ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.350:
( )2ظ :م.ن.351:
( )3اللسانٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة ،د .عادل فاخوري.23:
( )4ظ :م.ن.
( )5ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.352:
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ٗ -رص َد المإلّؾ ا ّتكاء جملة عدٌدة من األنواع البدٌع ٌّة على بنٌة التكرار على المستوى
السطحً والعمق الداللً ،وجعلها موج ً
ّهة لعملٌّة إنتاج المعنى ،ما ٌفسر إحكام
(ٔ)
الببلؼٌٌن البدٌعٌٌن للربط بٌن مجموع البُنى بهذه العبلقة العمٌقة  .إنّ إفراز
التكرار كبنٌة عمٌقة تنتظم مجموع ال ُبنى أمر حسنٌ جداً ،ولكنّ األعمق منه هو
ضرورة الكشؾ عن أهمٌة ودور هذا التكرار فً إنتاج المعنى ،ولكن ٌبلحظ على
طرح التكرار بوصفه ممثبلً للبنٌة العمٌقة لبُنى البدٌع أمران:
األول  - :وإن كان قد اعتذر منه المإلؾ ،ولكن ال ٌمكن قبول العذر واإلقرار بهْ ،إذ أفاد
خروج جملة كثٌرة من بنى البدٌع عن دابرة التكرار ،الذي عبّر عنه المإلّؾ بالخروج
المحدود! وهذا ؼرٌب؛ ألنّ جملة ال ُبنى التً أحصاها ضمن هذه الدابرة ما ٌقرب من
التسع عشرة بنٌة من مجموع ما ٌزٌد على المابة ،فٌظهر أنّ التكرار ٌحكم أقل من
ُخمس المجموع الكلً للبُنى.
والثانً :إنّ كثٌراً من هذه البُنى ُتكلّؾ لها تصوّ ر بنٌتها العمٌقة بالتكرار االصطبلحً،
ُ
اصطلح علٌه بؤ ّنه ":تكرٌ ُر اللفظ ِة الواحد ِة لتؤكٌ ِد الوصؾِ أو المدح أو الذم أو
الذي
()3
)
2
(
بتعبٌر اللسانٌّات
التهوٌل أو الوعٌد"  ،وبؤ ّنه" إعادةُ العنصر المعجمً نفسه"
ِ
ال ّنصٌة ،ففً الحقٌقة –كما ٌرى البحث -إنّ هذا التكرار المزعوم هو من إٌهام التكرار
ال التكرار ،أو ما ٌصِ ح أن نسم ٌَه "بالتوالد" الذي ٌتح ّقق بسب ٍ
ب من عنصر معجمً
الحً من المٌت
سابق ،فمثبلً بنٌة العكس والتبدٌل ،ومثالها فً قوله تعالى" ٌُخر ُج َ
الحً"(سورة الروم اآلٌة  ،)12فقد أدرجها المإلّؾ ضمن المحور الثالث من
خر ُج المٌت من َ
و ٌُ ِ
المحاور األربعة التً ذكرها ،والذي ٌعتمد على التوافق السطحً والتخالؾ فً
العمق( ،)4وهً(:)5
ٔ -تخالؾٌ بٌن الدالٌّن فً المستوى السطحً والعمٌق( .وضم من فنون البدٌع ،الطباق
التخالؾ فً المستوٌٌن ال ٌمكن أن ٌُنتج إٌهاما ً
والتقابل والرجوع)( /)6و ٌُبلحظ فٌه أنّ
َ
للتكرار فضبلً عن أن ٌُنتج تكرار ًا!.
ٌ
توافق بٌن الدالٌّن فً المستوى السطحً والعمٌق( .وضم منها ،تشابه األطراؾ،
ٕ-
()7
والتردٌد ،ورد العجز على الصدر ،والمجاورة)  /وهذا ال ّنمط أقربها إلى التكرار.
ٌ
توافق بٌن الدالٌّن فً المستوى السطحً وتخالؾٌ فً المستوى العمٌق(.وضم منها،
ٖ-
الجناس ،والمشاكلة ،واألسلوب الحكٌم ،والعكس والتبدٌل ،والتعدٌد ،وتنسٌق
الصفات)( /)7وهذا النمط ٌناسبه إٌهام التكرار.
ٌ
وتوافق فً المستوى العمٌق ( .وضم منها،
ٗ -تخالؾٌ بٌن الدالٌّن فً المستوى السطحً
اإلرصاد والتسهٌم ،التذٌٌل ،االلتفات ،تؤكٌد المدح بما ٌُشبه الذم ،تؤكٌد الذم بما ٌُشبه
المدح ،ومراعاة النظٌر)( /)2هذا ال ّنمط ٌدخل أٌضا ً ضمن إٌهام التكرار.
( )1ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى .352:
( )2تحرٌر التحبٌر.375:
( )3البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة.74 :
( )4ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.372 :
( )5ظ :م.ن.353:
( )6ظ :م.ن.352-354:
( )7ظ :م.ن.363 :
( )7ظ :م.ن:)2( .372:ظ.372 :
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فإنّ افتراض التوافق السطحً جاء بعد إقصا ِء جمٌع الدوال األخرى كحروؾ ال ّربط ،إذ إنّ
لها دوراً كبٌراً فً توجٌه داللة السطح فً حال التكرار المعجمً إلى دالل ٍة مؽاٌرة ،والذي
نبلحظه أنّ التكرار الحقٌقً هو فً إعادة العنصر المعجمً "ٌُخرج" فقط ،وهذا التكرار فً
حقٌقته متولّد من العنصر األول وم ّت ِكاٌ علٌه ،فإنّ " ٌُخرج الحً من المٌت" ،ؼٌرٌُ" ،خرج
المٌ َ
الحًّ " ،ولكنّ التكرار حصل فً فعل اإلخراج.
ت ِم َن َ
ورُبما أخطؤ َ المإلّؾ فً تطبٌقه لبعض النماذج التً عدها من بنٌة التكرار العمٌقة ،من
ذلك ما استعرضه فً بنٌة التقابل والتطابق ،وما ٌنطوي تحتهما من تقابل الض ّدٌن ،اللذٌن
أنزلهما خطؤ ً منزلة المتضاٌفٌن ،انطبلقا ً من كون الضد ٌستدعً الضد ذهن ٌّا ً(ٔ)ّ ،
فمثل لهما
باألبٌض واألسود ،كما مبٌّن أدناه:
الخط األفقـً :أبٌض  أسود

الخط الرأسً:

أسود 

أبٌض

" فهناك ّ
خطان :الخط الملفوظ ،وهو الخط األفقً ،والخط التقدٌري هو الرأسً ،إذ إنّ
البٌاض ٌستدعً السواد رأس ٌّاً ،قبل مجٌبه فً الخط األفقًّ  ،والسواد عندما ٌحضر فً الخط
ّ
للخط األفقً ،وهو ما ٌعنً أ ّننا فً مواجهة بنا ٍء
األفقً ٌستدعً البٌاض رأس ٌّا ً دون اعتبار
تكراري من الطراز األول ،)2("...والذي نبلحظ ُه أنّ هذا التصوّ ر محضُ افتراض مج ّرد
عن واقع العملٌّة اللؽوٌة والفعل الكبلمً؛ ألن تصوّ ر السواد فً العمق عند مجًء البٌاض
فً السطح صحٌح بمقدار ما ٌجعل المتلقً فً انشداد وتواصل مع الفعل الكبلمً ،الذي
ٌتركز وٌتحقق عند موافقة أفق التوقع بمجًء العنصر المقابل الذي ُتصور فً العمق إلى
السطح ،وهو السواد فً المثال أعبله ،فالثمرة متحقّقة بربط المتلقًّ مع الفعل الكبلمً ،أ ّما
إذا جاء السواد فإنّ الملفوظ القولً قد اكتمل ،إذ ال ثمرة من تصوّ ر العنصر المضاد الذي
تق ّدم ذكره على مستوى السطح وعلى مستوى التصور الذهنً؛ أل ّنه كان حاضراً فً الذهن
وال ٌحتاج إلى استدعاء ،ومن ثم فإنّ العمل ٌّة التكرارٌّة ؼٌر متحقّقة ،ما سٌإكد أنّ كثٌراً من
أبعاد هذه الدراسة اقتصر على التوصٌؾ ،من دون بٌان أثر التكرار فً إنتاج الداللة
نحوهُ هو
بوصفه ممث ِبلً للبنٌة العمٌقة لجمل ٍة من البُنى البدٌعٌة ،وما ٌنبؽً أن نوجّ ه التساإل َ
ٌ
أنّ بنٌ َة التكرار ٌ
قابمة على توكٌد الدال التام الداللة(وصفا ً ومدحا ً وذ ّماً ...كما تق ّدم)،
بنٌة
فكٌؾ ستكون له فاعلٌّة فً إنتاج الداللة على َوفق هذه النظرٌة؟!.
والمتتبع لهذه المحاور ٌج ُد أنّ جه َد المإلّؾ انصب على توصٌؾ التركٌب البدٌعً من خبلل
توافق أو تخالؾٍ ،وهو ما جعل
تحدٌد البنٌة السطحٌّة والبنٌة العمٌقة وبٌان ما بٌنهما من
ٍ
استعمال فً كبلم األوابل،
التحلٌل ال ٌكا ُد ٌخرج عن أفق البنٌة البدٌعٌّة بما سُن لها من
ٍ
وخصوصا ً ما استعرضه من ال ُبنى التً ترتبط بالمحور الرابع ،فبنٌ ُة االلتفات مثبلً هو"
ب آخر مخال ٍ
انتقال من أسلوب فً الكبلم إلى أسلو ٍ
ٌكون الشاع ُر
ؾ لؤلوّ ل"( "،)3وسبٌلُه أن
َ
( )1ظ :الببلغة العربٌة قراءة أخرى.355:
( )2م.ن.356 :
( )3ظ :م.ن.322 :
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آخذاً فً معنىً ثم ٌعرضُ ل ُه ؼٌرهُ ،فٌعد ُل عن األوّ ل إلى الثانً ،فٌؤتً به ثم ٌعو ُد إلى األوّ ل
ؼٌر أن ٌُخل فً شً ٍء م ّما ٌشد األوّ ل"( ،)1فٌبٌن المإلّؾ طبٌعة االنتقال ،قاببلً:
من
ِ
"فاالنتقال ٌعتمد على المخالفة السطحٌّة بٌن المنت َقل عنه والمنت َقل إلٌه ،لكنّ الببلؼ ٌٌّن
نوع من التوافق
ٌُعٌدون االنتظام لهذه المخالفة بالنظر فً المستوى العمٌق وإٌجاد
ٍ
واالنسجام بٌن طرفً االلتفات"( ،)2فمثبلً " :االنتقال من ضمٌر التكلّم إلى ضمٌر الؽٌاب،
(سورة الكوثر ،اآلٌتان
ك َوا ْن َحرْ "
صل لِر ّب َ
ك ال َكو َثر َف َ
كقولِه تعالى من سورة الكوثر ":إ ّنا أعْ طٌنا َ
صل لَنا
1و ،)2إذ إنّ بنٌة العمق توحّد بٌن الضمابر فً سٌاق التكلّم( ،إ ّنا أعطٌنا ّ
ك ال َكوثر ف َ
وانحر)( ،)3وهذا معلوم ال مزٌد علٌه ،وهكذا تجد سابر األمثلة التً سٌقت لل ُبنى البدٌعٌّة
َ
الداخلة ضمن هذا المحورَ ،ف ٌَا َترى َهل َوصؾ البنٌة العمٌقة والسطحٌّة ُمنت ٌج للداللة؟ وهل
ٌخرج البدٌع من أفق التحسٌن إلى أفق المعنى؟ هذا ما لم ٌقؾ علٌه البحث فً سٌاق هذه
الدراسة ،إال إنّ المنهج الوصفً الذي ا ّتبعه المإلّؾ فٌها ق ّدم ً
نقلة نحو تٌسٌر فهم ال ُبنى
البدٌعٌّة.

( )1العمدة .57 /2 :و ظ :البدٌع البن المعتز.152 :
( )2الببلغة العربٌة قراءة اخرى.322 :
( )3م.ن.323 :
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 .3انبدَع وانخىاسٌ /د .عبد انىاحد حسٍ انشُخ:
ت ّتكِا هذه الدراسة فً طرح أفقها التجدٌدي لعلم البدٌع على التطوّ ر الذي حصل فً
الجانب الصوتً للّؽة ،وما ٌكتنزه من إمكانات دالل ٌّة وجمال ٌّة تضفً على الخطاب بعداً
صا ً ٌعتم ُد على مدى التوافق واالنسجام بٌن الكلمات والدوا ّل فً التركٌب وانتظام
تداول ٌّا ً خا ّ
ّ
ووظفتها فً
عبلقاتها .وقد بنت جملة من الدراسات أسسها على تقصًّ معطٌات هذا الجانب
دراسة البدٌع ،ومنها هذه الدراسةْ ،إذ طرح مإلّفها " محاولة تنظٌم دراسة البدٌع وفق
ّ
منظمة تستفٌد بما ق ّدمته مختلؾ الدراسات فً العصر الحدٌث"(ٔ) ،فكانت
معطٌات علم ٌّة
دراسة نظر ٌّة التوازي التً طرحت فً مإلّفات اللّؽوي ال ّروسً رومان جاكوبسن،
وخصوصا ً كتابه التوازي النحوي ،باإلضافة إلى مقاال ِته ودراساته األخرى حول
التوازي( ،)2ودراسات أعبلم آخرٌن حول هذه الظاهرة ،ومن هنا صار معلوما ً أنّ المإلّؾ
حاول االستفادة من نتابج هذه الدراسات حول هذا الموضوع فً البدٌع مطبّقا ً إٌّاها على
فنونه المختلفة( ،)3والسإال الذي سنطرحه فً مدخل التحلٌل لهذه الدراسة التً حملت هم
ً
بتقسٌم جدٌ ٍد مست َم ٍد من معطٌات
إخراجه
محاولة
التجدٌد فً هذا العلم من علوم الببلؼة
َ
ٍ
()4
نظرٌة التوازي ،التً ّ
نظر لها من دراسات أعبلمها الؽربٌٌن  ،كما ذكرنا ،هو ،من
المعلوم أنّ التوازي فً الببلؼة العرب ٌّة ٌُعد مظهراً من مظاهر ال ّسجع بؤقسامه المتع ّددة(،)5
فقد ُبحث ضمن ال ّسجع المتوازي ،كما ٌمكن إدخال الترصٌع ،وال ّسجع المطرؾ ،ضمن
مباحث التوازي أٌضاً ،بعنوانه العا ّم ،ولو تسامحنا فؤدخلنا المقابلة والطباق باعتبار تقابل
بنحو ٌوحً بالتوازي ،وبعض الفنون األخرى ،فكٌؾ ٌُمكننا إدراج ما ٌزٌد على
األضداد
ٍ
المابة من الفنون البدٌع ٌّة وتوحٌدها ضمن هذا العنوان الضٌّق والخاصّ ؟ فهل هذا االختزال
التحلٌل
المُفرط لفنون البدٌع ٌمكن ع ّده تجدٌداً؟ سنترك اإلجابة عن هذا السإال لطواٌا
ِ
كبٌر من الوصف ٌّة ،بمقدار ما
مقدار
القادمة .وما ٌنبؽً مبلحظته أنّ الدراسة ت ّتكِا على
ٍ
ٍ
تبتعد عن المعٌار ٌّة التً تإسّس للمظاهر األنموذج ٌّة إلنتاج الكبلم المتم ٌّز ببلؼ ٌّا ً وف ّن ٌّاً،
وهذا ما سٌجعلنا نتوقّؾ عند كثٌر من الدراسات التً حاولت معالجة البدٌع من وجه ٍة فٌها
نو ٌع من ال ِج ّدة ،فإنّ المبلحظ أنّ الطابع الذي صُبؽت به فنون البدٌع فً مرحلة التؤسٌس هو
نحو ٌإسس لتحقٌق االمتثال البٌانً الصابب للتراكٌب؛ لٌُنتج الداللة
بٌانُ الفن البدٌعً على ٍ
المحٌطة بتمام المراد صوت ٌّا ً ودالل ٌّا ً وإٌقاعٌا ً ،بمعنىً آخر ،إنّ وضع الحدود والتعرٌفات
والعنوانات واأللقاب للفنون البدٌع ٌّة هو بمنزلة اإلشارة إلى ضرورة حذوها وتقصًّ بٌانها
من جهة ،واإلشارة إلى ما تشتمل علٌه من التؽاٌر والتع ّدد من جهة ثانٌة ،وإن جمعتها وحدة
( )1البدٌع والتوازي.3 :
( )2ظ :م.ن.4 :
( )3ظ :م.ن.5 :
( )4ظ :م.ن.57 :
( )5ظ :اإلٌضاح .331:وٌنظر :الببلغة اإلصطبلحٌة ،د .عبده عبد العزٌز 371:وما بعدها.
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المِبلك ،ومِن َثم فإنّ أي محاولة إلقصاء الفنون البدٌع ٌّة أو اختزالها تعد – فً نظرنا-
محاولة ناقصة ؼٌر تامّة  ،إال بمقدار إرجاع بعض الفنون إلى بعض مِثل إرجاع الفرع إلى
كإرجاع التدبٌج إلى المطابقة ،أو اندراج التوافق واالبتبلؾ والتناسب تحت مراعاة
أصله،
ِ
النظٌر ،أو اختزال تقسٌمات ال ِجناس المتع ّدد إلى نموذج محد ٍد لها ،ونحو ذلك إخراج ما دعا
التكلّؾ إلى إدخاله ضمن فنون البدٌع ،وفً الجملة ،فإنّ البدٌع فً الحقٌقة هو نماذ ُج من
واألسالٌب التً ٌع َمد لها الشاعر من خبلل تجرب ِته الشعرٌّة الخالصة التً توحً
الصٌاؼات
َ
سٌاق تركٌبً معٌن وهذا ما ٌفسر كثرة الفنون البدٌع ٌّة ،ومن َثم
ضمن
له بإجراء الكبلم
َ
ٍ
كثرة ما ألقً علٌها من ألقاب كاألثواب.
انخأسُس ملفهىو انخىاسٌ:
ٌإسس المإلّؾ لمفهوم التوازي انطبلقا ً من استقراره فً الدراسات الؽربٌة ،فٌتب ّنى
تعرٌؾ جٌمس فوكس لهْ ،إذ ٌح ّده بؤ ّنه" عبارة عن تماثل أو تعادل المبانً أو المعانً فً
سطور متطابقة الكلمات ،أو العبارات القابمة على االزدواج الفنً ،وترتبط ببعضها وتسمى
عندب ٍذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازٌة ،سواء فً الشعر أو النثر ،خاصّة المعروؾ
مقطع
بالنثر المقفى ،أو النثر الفنً ،وٌوجد التوازي بشكل واضح فً الشعر ،فٌنشؤ بٌن
ٍ
شعري وآخر ،أو بٌت شعري وآخر"( ،)1وعلى هذا التعرٌؾ ٌبنً المإلّؾ أمرٌن ٌعُدهما
مظهرٌن( )2من مظاهر التوازي:
األوّ ل :مظهر مبلزم للؽة الشعر ٌّة ،بوصفها لؽة قابمة على التقابل والتتابع الوزنً المنظوم.
الثانً :وإنْ كان المإلّؾ قد حصره باللؽ ِة الشعر ٌّة ّ
ومثل له بنموذج نثري ،إال إ ّنه ٌصوّ ر
ّ
المتمثلة  -عموما ً  -بالتبلزم
التوازي بصفته مبدأً فن ٌّا ً عا ّما ً ٌتحقّق بتح ّقق عوامل إنشابه
التركٌبً والداللً بٌن العبارات ،كالتبلزم بٌن الشرط والجزاء ،والتبلزم بٌن الموصول
وصلته ،والتبلزم بٌن المج َمل والمفصّل ،والمطلق والمخصّص...إلى آخره ،وبهذا الوصؾ
سٌقترب التوازي من نظر ٌّة الترابط النصًّ (الحبك وال ّسبك) التً قاربها الدكتور جمٌل عبد
صدر هذا
المجٌد ،كما سٌضفً علٌه أفقا ً عا ّما ً قد ٌكون جوابا ً للتساإل الذي حرّ رناه فً
ِ
المبحث.
مفترض كالشرط والجزاء
تقابل
وفً الحقٌقة إنّ إعطاء التوازي بعداً عا ّما ً لكل
ٍ
ٍ
والموصول وصلته ،هو مصادرة ألصالة التوازي الحقٌقً القابم على المتقاببلت المتساوٌة
فً الوزن حٌناً ،وفً عدد الكلمات وترتٌبها حٌنا ً آخر ،ومن هنا سنخلص إلى أن أصالة
مبحث التوازي وسبقه فً الببلؼة العرب ٌّة وشواهدها من القرآن والحدٌث والخطب العالٌة
بنحو ال تحتاج لبلستناد إلى تت ّبع تؤرٌخ التوازي فً اآلداب العالم ٌّة
والشعر والنثر ،متحقّقة
ٍ
ومحاولة اقتناص نظراته وتطبٌقِها على الببلؼة العرب ٌّة ،إال فً حدو ٍد معٌ ّن ٍة من طرابق
( )1البدٌع والتوازي.7-7:
( )2ظ :م.ن.7 :
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المعالجة للمتوازٌات ،وبٌان ما ٌكتنزها من طاقا ٍ
ت صوت ٌّة وإٌحاب ٌّة وداللٌّة ،ومن َثم فإنّ
)
ٔ
(
التؤرٌخ الذي أثبته المإلّؾ لنشؤة التوازي فً اآلداب العالم ٌّة ال ٌُق ّدم شٌبا ً للببلؼة العرب ٌّة،
ٌ
وثٌقة تبٌّنُ الس َ
بق العربً فً التعامل مع التوازي والتؤصٌل لداللتِه وأنماطِ ه.
بل هو
والب ّد من أن نشٌر إلى فاعلٌة مصطلح التوازي فً التراث الببلؼًّ العربً ،وبٌان تفرّعاته
على نحو اإلجمال:
فالتوازي فً التراث العربً بمعناه الفنً الخاصّ ال العامٌ ،بحث فً مصطلح السجع،
وٌمكن القول إنّ مصطلح ال ّسجع وتفرٌعاته المختلفة ،وفً بابً الشعر والنثرٌ ،ش ّكل الما ّدة
األساس للتوازي بمعناه الخاصّ  ،وح ّد السجع فً الببلؼة العرب ٌّة ":تواطإ الفاصلتٌن من
النثر على حر ٍ
ؾ واحد"( ،)2والفاصلة هً الكلمة األخٌرة من القرٌنة ،والقرٌنة هً القطعة
من الكبلم التً ُتقرن معها أختها( ،)3فال ّسج ُع أخص من الفاصلة ،والفاصل ُة أخص من
القرٌنة ،وبتساوي الفاصلتٌن من القرٌنتٌن فً الوزن والقافٌةٌ ،كون المتوازي ،وبتوافقهما
فً الوزن دون القافٌةٌ ،كون المتوازن أو الموازنة ،وبتوافقهما فً القافٌة دون الوزن،
ٌكون المطرؾ ،وبتوافق القرٌنتٌن تماما ً بجمٌع خواصهما من العدد والوزن والقافٌة ٌكون
جعل كل من
النثر ،أمّا شابع
المرصع ،وجمٌع ذلك شاب ُع
الشعر ،فهو التشطٌر" وهو أن ٌُ َ
ِ
ِ
()4
ً
ً
ب بالتقفٌة،
مخالفة ألختها"  ،والتصرٌع وهو اتحا ُد
سجعة
شطري البٌت
العروض وال ّ
ضر ِ
َ
ِ
()5
وٌمكن توضٌحها بالترسٌمة الممثلة اآلتٌة:

انسجع
(سورة االنفطار )14-13

يف انُزز

الفجار لفً َجحٌـــم"
عٌم وإنّ
صع" :إنّ
َ
َ
المر َّ
األبرار َلفً َن ٍ
ٌ (سورة الغاشٌة )14-13
ٌ
مــرفوعة وأكـــوابٌ موضُوعة"
المتوازي ":فٌـــها سر ٌر
(سورة نوح )14 -13

يف انشعز

لل وقاراً ْ
وقد خلَق ُكم أطواراً"
المطرفَ ":ما ل ُكم ال
ترجون ِ
َ
َّ
()6
لل مقتر ٍ
ب
لل ُمنت ِق ٍم
التشطٌر :تدبٌ ُر
ب فً هللا مرت ِق ِ
ِ
معتصم با ِ
ٍ
()7
ٌ
ٌ
مستؽٌث بها الثرى المكروبُ
دٌمة َسمح ُة ال ِقٌا ِد َسكوبُ
التصرٌع:

( )1ظ :البدٌع والتوازي.17-10:
( )2االٌضاح.331:
( )3ظ :الببلغة االصطبلحٌة.371:
( )4االٌضاح.334:
( )5الشكل العام للترسٌمة اقتبسناه عن :الببلغة االصطبلحٌة.370:
( )6شرح الصولً لدٌوان أبً تمام.127/1 :
( )7م.ن.337/1 :
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من خبلل هذا البٌان ٌظهر لنا استقرار البنٌة الداخل ٌّة لمصطلح التوازي ،بوصفه الخاصّ ،
أمّا صف ُته العا ّمة فقد أخذت آفاقا ً اصطبلح ٌّة أخرى تختلؾ عن مصطلح التوازي ،وإن
ً
داخلة فً إطاره العام بلِحاظ التقابل الذي تفرزه صٌاؼة بعض الفنون البدٌع ٌّة
ُتصور كو ُنها
كالطباق والمقابلة والعكس والتبدٌل ،والتقسٌم وؼٌرها ،ولكن ذلك ال ٌكفً  -فً نظرنا -
لترتٌب آثار التوازي ،على عموم فنون البدٌع ،وإن ارتآه المإلّؾ.
ً
وظبئف انخىاسٌ وفقب ملعطُبث هذِ انُظزَت عُد رجبهلب انببرسٍَ ويُبقشخهب:

من خبلل تقصً المإلّؾ لمقوالت رجال هذه النظر ٌّة كجاكوبسن وجٌمس فوكس
وهوبكنز وؼٌرهما ،ظفر بجملة من الوظابؾ للتوازي وإن لم ٌُدرجها ضمن هذا العنوان،
وسنحاول ههنا أن نبٌّن آفاقها ،ومدى فاعلٌتها فً الخطاب:
ٔ  .إنّ التوازي "ٌكشؾ عن البنٌ ِة المسإولة عن توزٌع العناصر اللؽو ٌّة والفن ٌّة والدالل ٌّة
داخل العمل الفنً شعر ونثراً"(ٔ) ،على أنّ المإلّؾ لم ٌبٌن تفصٌل هذا التوزٌع وكٌفٌّته،
والذي نراه أنّ فً هذا التعبٌر الكاشؾ عن هذه الوظٌفة كثٌراً من التسامح؛ ألنّ التوازي هو
جز ُء البنٌة ،وما كان جزءاً كٌؾ ٌكونُ كاشفا ً عن كل ،إذ إنّ تح ّقق الكشؾ ٌقتضً اإلحاطة
الكلٌّة بؤجزاء البناء ،ولع ّل األنسب واألكثر مواءمة ،القول إنّ التوازي ٌحقّق ً
بنٌة عامّة
تتو ّزع فٌها العناصر اللؽو ٌّة والفنٌة والدالل ٌّة داخل العمل الفنً شعراً ونثراً .وحقٌقة هذا
التوزع هو فً جعل الكبلم مقسما ً إلى وحدا ٍ
ت أبعا ٍد دالل ٌّ ٍة وصوت ٌّة متع ّددة ،تظهر
ت ذا ِ
انسجام هذه الوحدات فٌما بٌنها ،ومدى قوّ ة أواصرها الداخل ٌّة ،وانتظامها
جمالٌّتها بمقدار
ِ
ال َن َسقً ،وعدم تنافرها صوت ٌّا ً ودالل ٌّاً.
ٕ  - .تبعا ً لجاكوبسنٌ -ق ّرر المإلّؾ وظٌفة أخرى للتوازيّ ،
تتمثل فً فهم التكافإات أو
التطابقات اللؽو ٌّة؛ لكشؾ عبلقاتها النحو ٌّة التً تنتظمها؛ ألنّ الملمح الربٌس لهذه
االزدواج ٌّة هو فً تضمنها للتماثل والتماٌز( ،)2ولم ٌبٌّن المإلّؾ طبٌعة هذه العبلقات
وانتظامها النحوي وكٌؾ ٌتم وصفها ،واكتفى بنقل نص كبلم جاكوبسن فً ذلك( ،)3لكنّ
المبلحظ ،أن التوازي ٌحقّق التماثل ،وهذا التماثل سوؾ تنتظِ مه ٌ
بنٌة نحو ٌّ ٌة ،وصرف ٌّة أٌضاً،
متوازنة فً أحٌان كثٌرة ،من ذلك مثبلً ،هذه الفِقرة من الدعاء:
عم
" اللهمٌ ،ا ذا
ِ
المنن السابؽ ِة واآلال ِء الوازع ِة والرحم ِة الواسع ِة والقدر ِة الجامع ِة والن ِ
ب العظٌم ِة واألٌادي الجمٌل ِة والعطاٌا الجزٌل ِة ٌا َمن ال ٌُ ُ
بتمثٌل وال
نعت
الجسٌم ِة والمواه ِ
ٍ
َ
َ
َ
فارتفع
وعبل
وابتدع
فؤنطق
فرزق وأله َم
خلق
بظهٌرٌ ،ا َمن
بنظٌر وال ٌُؽلبُ
ٌمث ُل
َ
فشرع َ
َ
َ
ٍ
ٍ
َ
َ
فؤسبػ وأعطى فؤجز َل ومن َح فؤفض َلٌ ،ا َمن
فؤبلػ وأنع َم
فؤتقن واحت ّج
فؤحسن وصوّ ر
وق ّد َر
َ
َ
( )1البدٌع والتوازي.7:
( )2ظ :م.ن.17 :
( )3ظ :م.ن.
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َ
َ
هواجس األفكارٌ ،ا من تو ّح َد
فجاز
سما فً ال ِعز
ففات خواطر األبصار ،ودنا فً اللطؾِ
َ
ت
ت سلطا ِنه وتف ّردَ
باآلالء والكبرٌا ِء فبل ضد له فً جبرو ِ
بال ُملكِ فبل ند له فً ملكو ِ
ِ
ٌ
بنٌة نحو ٌّة وصرف ٌّة
شؤنه ،)ٔ("....فالمبلحظ أنّ الفقرات المتوازٌة تنتظ ُم كل واح ٍد منها
مح ّددة؛ لكً ٌتح ّقق التوازي ،فاألولى تنتظِ ُمها بنٌ ُة النعت( ،السابؽة ،الواسعة ،الجامعة/
الجسٌمة ،الجمٌلة ،العظٌمة) ،والثانٌة تنتظِ مها بنٌة المضارع المبنً للمجهول مع ال النافٌة
ومتعلق الفعل مجروراً بالباء( ،ال ٌ ُ
بنظٌر ،)...والثالثة بنٌة الماضً
بتمثٌل.. ،ال ٌُؽلبُ
ُنعت
ٍ
ٍ
َ
فرزق ،أله َم فؤنطق ،ابتد ّع فشرع ،)..وهكذا؛ لذا فـ "ثم َة قاس ٌم
المتفرع عنه بالفاء (،خلَق
مشتر ٌ
ك لتلك األنماط فً القواعد اللؽو ٌّة ،وبدالً من دراسة الرموز المع ّدة من قب ُل ،أو
استٌضاح
اإلحالة المتع ّجلة ألزواج الكلمات إلى مجموعة محدودة ألنماطٍ شكل ٌّة ،الب ّد من
ٍ
واع الزدواج ٌّة العناصر فً التتابعات المتطابقة"( ،)2حسب جاكوبسن؛ لذا فوظٌفة التوازي
ٍ
األصل الواحدِ ،أو الفنولوج ٌّة التً ٌمكن
ت
هنا ستكون فً دراسة "األنماطِ النحوٌّة ذا ِ
ِ
نموذج ف ّنً معٌّن"(.)3
اعتبارها مرادفا ً فً
ٍ
ٖ  .للتوازي أث ٌر كبٌر فً عكس تجربة الشاعر وأحاسٌسه الداخلٌة ،وتنمٌة الصورة الفنٌة
ّ
واطراد نموها ،من خبلل تقصً انتظام المتوازٌات ودالالتها الصوتٌة فً التركٌب(.)4
وممّا ٌنبؽً التنوٌه له ،أنّ المإلّؾ – وتؤسٌسا ً على جمٌع ما تق ّدم -فرّق بٌن التوازي
والتكرار ،فذهب إلى أنّ التوازي ٌقتضً التماثل والتماٌز معا ً ،على حٌن أنّ التكرار ٌعتمد
التماثل فقط ،فالتوازي أع ّم والتكرار أخصّ ( ،)5ولكنّ المبلحظ أنّ هذا التماثل لٌس تماثبلً
مطلقا ً ،بل هو تماث ٌل فً جه ٍة من جهات التركٌب المتوازي؛ ألنّ التماثل والتماٌز مظهران
متناقضان ال ٌُتصوّ ر اجتماعهما ،ولكن إذا لُحظت جهة التماثل كالوزن مثبلً فإن التماٌز
الداللً ضروري لتمامٌّة العبلقة ،وهنا سٌفترق التكرار حتما ً عن التوازي فبل وجه لبٌان
الفرق ،إذ ال ٌوجد التقا ٌء بٌنهما ،فضبلً عن ذلك ،فالتوازي مإسسٌ فً األصل على تركٌز
الجانب الصوتً المتتابع فً األوزان والصٌػ ،أمّا التكرار فإنه إعادةُ العنصر المعجمً
لتحقٌق التوكٌد ،أو تراكم الترادفات لتحقٌق التكرار المعنوي ،الذي أدخله "ؾ .بواس"
 ،F.Boasضمن التكرار ال التوازي( )6وهو مكانه الصحٌح ،إذ ال ٌمكن ع ّده من التوازي،
وبهذا سٌنهدم كثٌ ٌر من الفنون البدٌعٌة القابمة على إٌهام التكرار -كما ق ّدمناه سابقا ًٌُ ، -ضاؾ
إلى ذلك ،أنّ المإلّؾ لم ٌُفلت من أسر التكرار ،الذي فرّق بٌنه وبٌن التوازي ،فتجده ٌسند
ضع ،من مثل قوله ":ومن َثم نخل ُص إلى أنّ التوازي إذا
التكرار إلى التوازي فً ؼٌر ما مو ٍ
( )1مصباح المتهجد ،للشٌخ محمد بن الحسن الطوسً (460هـ) .702 :
( )2البدٌع والتوازي.17 :
( )3م.ن.
( )4م.ن.24 :
( )5ظ :م.ن.17 :
( )6ظ :م.ن.23:
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جاء ؼٌر متكلّؾ ،فإ ّنه ٌُساع ُد على إبراز الناحٌة التوقٌعٌّة! النابعة من الموسٌقا الداخل ٌّة
للتركٌب الفنً والمنبعثة فً مثل هذه األمثلة ،من التكرار ،والتقطٌعات الصوت ٌّة التً تشبه
التكرار المتح ّقق هو تكرار الصٌؽة الصرف ٌّة والبناء
القوافً الداخل ٌّة ،)ٔ("...وفً الحقٌقة أنّ
َ
النحوي للكلمات فً المقطع ،ال التكرار بمعناه الفنً.
يقبربت انبدَع نهخىاسٌ:

تشرع مقاربة المإلّؾ بٌن البدٌع والتوازي ،انطبلقا ً من تؤسٌسه لمفهوم التوازي كما
أسلفناه ،إذ ٌقوم أساسا ً على" الربط بٌن عنصرٌن معاً ،ربطا ً ا ّتحادٌا ً من ناحٌة المقارنة ومن
ناحٌة إعادة التشكٌل اللؽوي مستخدما ً فً ذلك مبدأ التقابل الثنابً ،)2("...وهذه العمومٌّة فً
المفهوم انتهت به – تبعا ً لجاكوبسن -إلى تقسٌم التوازي إلى(:)3
تواز صوتً ،قابم على الكلمة المفردة ،وٌتجلّى فٌه الصوت المفرد.
ٔ ٍ .
ووواز ؼٌووور صووووتً(لؽوي) خووواص ببنووواء الجملوووة ،مووون خوووبلل وحووودة الصوووٌػ النحو ٌّوووة
ٕ  .تو ٍ
()4
والصرف ٌّة ،المفضٌة إلى التناسق.
وواز ؼٌوور صوووتً(داللً) خوواص بوودالالت األلفوواظ ،وهووو قوواب ٌم علووى التقابوول الترادفووً
ٖ  .تو ٍ
واألضدادي – حسب لوث.)5(-
وقد عمد المإلؾ فً محاولة شارحة لهذا البعد األخٌر ،إلى إسناد التوازي الداللً إلى
وحدة الجذور الثبلثٌة للكلمة( ؾ /ع /ل) ،ومع أنّ المإلّؾ لم ٌبٌن طبٌعة العبلقة بٌن وحدة
الجذور والتوازي ،إال إ ّنه ٌُفهم أنّ المراد هو التتابع االشتقاقً للكلمة بما ٌقرب من الجناس،
فه ٌم ،)....وهذ ما سٌتقاطع مع توجٌهه للتوازي الداللً بؤ ّنه
من نحو(فهم ،فاهم ،فهٌم ،فهّامِ ،
التوازي القابم على الترادؾ واألضداد كما تق ّدم( ،)6إذ ما العبلقة بٌن الترادؾ والتضاد
ووحدة الجذر الصرفً للكلمة؟؟ ،كما أنّ من الخطؤ ع ّده التوازي اللؽوي الخاصّ ببناء
الجملة ،والقابم على وحدة الصٌػ النحو ٌّة والصرفٌّة ،توازٌا ً
ؼٌر صوتً!ْ ،إذ إن أصل
َ
ت البنٌة الداخل ٌّة الموحّدة ،والعبلمة اإلعراب ٌّة المتشاكلة،
التوازي قاب ٌم على وحدة المقاطع ذا ِ
بمقتضىً من المحل اإلعرابً ،وهذا هو األصل الذي عمل علٌه جاكوبسن فً دراسته
للتوازي ،وهو الكشؾ عن البنى النحو ٌّة المتطابقة ،ودراسة انتظامها ،وعبلقاتها الداخلٌّة،
وقد ق ّدمنا بعض النماذج التطبٌقٌّة آنفاً ،فؽرٌبٌ جداً إخراج المإلّؾ هذا النمط عن أفق
َ
األفق الوحٌد الذي ٌتجرّد عن الداللة الصوتٌّة
التضمن الصوتً .فبهذا نخل ُص إلى أنّ
( )1البدٌع والتوازي.26 :
( )2م.ن.20:
( )3ظ :م.ن.21 :
( )4ظ :م.ن.55 :
( )5ظ :م.ن 22:و.55
( )6ظ :م.ن.55 :
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وبصورة نسبٌّة هو النمط الثالث ،الذي ع ّده قسٌما ً للثانً ،وهو القابم على المتوازٌات التً
ٌُحدثها الترادؾ وال ّتضاد بحكم التقابل الضروري بالنسبة لؤلضداد ،إذ إنّ الضد ٌستدعً
الضد ،واالختٌاري بالنسبة للترادؾ؛ لضعؾ المبلزمة إال بوحً من التوكٌد ،ومن َثم سوؾ
ُ
قسم خاص ببناء الجملة من جهة وحدة الصٌػ الصرف ٌّة
ٌنشطر هذا النمط إلى قسمٌنٍ :
ُ
حٌث تتولّد الجملة
وقسم خاص ببناء الجملة على نحو ما سمٌّناه بالتوالد ،من
والنحو ٌّة،
ٍ
الثانٌة عن األولى.
وانطبلقا ً من هذه الرإٌة ألقسام التوازي ،حاول المإلّؾ تصنٌؾ البدٌع وفقا ً لها ،واسِ ما ً
محاولته " بالتقسٌم الجدٌد للبدٌع "( ،)1فانتظمت أقسامه على:
تووووواز صوووووتًّ قووووابم علووووى الكلمووووة المفووووردة ،وأدرج
ٔ -المحسوووونات الصوووووت ٌّة اللفظٌّووووة/
ٍ
فٌه(:الترصٌع ،التصرٌع  ،لزوم ما ال ٌلزم ،التسمٌط ،الجناس ،والسجع.)..
تواز ؼٌر صوتً خاص ببناء الجملة ،وأدرج فٌه(:التسهٌم ،رد
ٕ -محسنات اإلٌقاع ال ُج َملً/
ٍ
العجز على الصدر ،اإلرصاد) ،وقد تق ّدم الكبلم فٌه.
تواز ؼٌر صوتً معنً بداللة األلفاظ ،وأدرج فٌه(:الطباق،
ٖ -محسنات اإلٌقاع الداللًّ /
ٍ
المقابلة ،والتردٌد ،).. ،وقد تق ّدم الكبلم فٌه.
ً
نسبة كبٌرة من األقسام البدٌع ٌّة عن حدود
ٌظهر من هذا التقسٌم أنّ المإلّؾ قد أخرج
فنون من البدٌع
الجانب الصوتً ،فً حدود دراستها فً حقل التوازي( - ،وإال فإنّ ع ّد َة
ٍ
تخرج عن إطار البعد الصوتً ،وتدخل فً أبعا ٍد أخرى ،ح َدت ببعض الدراسٌن إلى إفرادها
ضمن ّ
خط ٍة أخرى فً تقسٌم البدٌع ،كما فعل الدكتور الشحات محمد أبو ستٌت فً دراسات
منهج ٌّة ،وكما ارتؤى صاحب مقاٌٌس الببلؼة بٌن األدباء والعلماءْ ،إذ ارتؤى دراس َتها ضمن
أقسام ثبلثة ،األول :ما ٌتعلّق بالجانب الصوتً ،والثانً ،ما ٌتعلّق بالجانب التركٌبً،
ٍ
)
2
(
ّ
والثالث ،ما ٌتعلق بالجانب الداللً  ،وؼٌرهما) ، -وقد مرّت م ّنا اإلشارة إلى أنّ ما فصّل
فٌه المإلّؾ من تقسٌمه للتوازي ،بلحاظ الصوت ،أن األقسام األخرى تتمتع بنسب ٌّ ٍة صوت ٌّة،
َ
الصوت هو آلة اللفظ ،والجوهر الذي ٌقوم به
مهما كان بُعدها التركٌبً والداللً؛ " ألنّ
التقطٌع وبه ٌوجد التؤلٌؾ ولن تكون حركات اللسان لفظا ً وال كبلما ً موزونا ً وال منثوراً إال
بظهور الصوت وال تكون الحروؾ كبلما ً إال بالتقطٌع والتؤلٌؾ"( ،)3وهذا ما دعا المإلّؾ
اإلٌقاع الجُملًْ ،إذ ٌقول ":كما أن المقاطع
ت
إلى التسلٌم بهذه النتٌجة عند حدٌثِه عن محسنا ِ
ِ
نوع من االٌقاع الموسٌقً ،والتكرار
االزدواج الفنً المإدي إلى
المتكررة قابمة على
ٍ
ِ
المتوازي المنتظم للعناصر المعنوٌة المتؽ ٌّرة تدرٌج ٌّا ً فً الجملة ٌساعد على تعمٌق المفهوم
( )1البدٌع والتوازي.57:
( )2ظ :مقاٌٌس الببلغة بٌن األدباء والعلماء ،د .حامد صالح خلف الربٌعً 624:وما بعدها.
( )3البٌان والتبٌٌن.75/1:
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اإلٌقاع الداللًْ ،إذ ٌقول ..." :كما
ت
اللؽوي للتجربة الفن ٌّة"(ٔ) ،وكذلك فً حدٌثه عن محسنا ِ
ِ
نوع من الموسٌق ٌّة التً تساهم على فهم
أنّ التوازي بٌن األلفاظ والجمل وترتٌبها أ ّدى إلى ٍ
التجربة الفنٌة"( ،)2ومع لِحاظ أصل التسمٌة المسنِدة إلى االٌقاع ،الذي ٌُعد عنصراً أساسا ً فً
الموسٌقا ،فضبلً عن اللؽة ،فإٌقاع اللؽة ٌُحدثه الصوت عن طرٌق األلفاظ ،وإٌقاع الموسٌقا
أصوات مجرّدة منتظمة( ،)3فمع هذا اللحاظ ٌ ّتضح أنّ الصوت مشتمل على األقسام الثبلثة
فبل وج َه لعد التوازي فٌها توازٌا ً ؼٌر صوتً.
أثر التجربة الفن ٌّة فً توزٌع العناصر اللؽو ٌّة،
وعلى الرؼم من أنّ الدراسة قد أ ّكدت َ
وتوطٌد التوازي ،إال إ ّنها تعاطت معها تعاطٌا ً تقرٌرٌاً ،من دون أن تبٌ َّن كٌفٌّة هذه التجربة
وتفاوتها وشرابط صحّ تها ،وكٌؾ ٌمكن أن ٌكون للتجربة الفنٌة والتوازي أث ٌر متباد ٌل فً
خصابص هذه الظواهر تتح ّدد بدرجة وجود
فهم ِ كل واح ٍد منهما ،الذي ٌمكن إجماله ،بؤنّ "
َ
تقابل....إلخ
توازن أو تضاد أو
تناظر أو
توافق أو
العناصر االٌقاع ٌّة بٌن مكوناتها ،من
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
حركة ذهنٌ ًّة نشطة ،لك ّنها منتظمة تتمثل فً االنتقال بٌن أجزاء القول
وهذه العناصر تولّد
الشعري؛ إلدراك عبلقات التشابه واالختبلؾ بٌنها ،وال تكتمل فاعلٌتها إال وهً داخل
السٌاق ،إذ البد من مراعاة تموضعها( )4ومكانها من النظم حتى ٌصبح باإلمكان إدراك
ُ
تنبثق عن الحرك ِة
حركتِها المتكاملة والفاعلة فً نسٌج البنا ِء الشعري ،وهذ ال ٌتِم إال عندما
ً
خاضعة لتوجهات الموقؾ الشعري. )5("..
النفسٌّة والوجدانٌّة للشاعر ،وحٌن تكون
من جمٌع ذلك نخلُص إلى أنّ الدراسة توفّرت على مزٌتٌن:
ً
جملة من بُناه.
ٔ .إدخال البدٌع حق َل الدراسة الصوت ٌّة ،وبٌان أثر البعد الصوتًّ الذي ٌنتظم
ٕ .تؤكٌد أثر التجربة الشعر ٌّة للشاعر فً توزٌع عناصر بنٌة التوازي ،وإن كانت على
نحو من التقرٌر واإلنشاء دون التطبٌق الكاشؾ والتحلٌل.
ٍ
وم ّما ٌإخذ على هذه الدراسة ،انطبلقا ً م ّما سبق:
ٔ .إقصاء كثٌر من الفنون البدٌع ٌّة عن الدراسة؛ أل ّنها ال تدخل ضمن إطار التوازي.
ٕ .اضطراب التقسٌم للتوازي ،بسب ٍ
ب من األساس الصوتًّ الذي ا ّتكؤ علٌه المإلّؾ ،وتبعه
فً االضطراب تقسٌ ُم البدٌع المإسس علٌه.
( )1البدٌع والتوازي.57-57:
( )2م.ن.57 :
( )3ظ :اللغة فً الدرس الببلغً ،د .عدنان عبد الكرٌم.57 :
( )4ال أجد أصبل صرفٌا ً ٌتناسب مع هذه البنٌة التً ٌشٌع استخدامها فً أدب ٌَّاتنا الحدٌثة ،فضبلً عن أن استخدامها
فً هذا السٌاق قلق وناب.
( )5األسس الجمالٌة لئلٌقاع الببلغً ،الدكتورة .ابتسام أحمد حمدان.225 :
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ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

عناصر التوازي وانعكاسها على تجربة الشاعر ،كما
أثر ترتٌب
عدم تبٌٌ ِنه بالتحلٌل َ
ِ
ذكرنا.
اضطراب الفصل بٌن التوازي والتكرار.
إستسبلم المإلّؾ إلى ؼلبة الجانب الصوتً لما استثناه من األقسام عنه.
من خبلل مبلحظة نماذج فنون البدٌع التً انتخبها فً تطبٌقا ِته على التقسٌمات،
ومبلحظة اقتصارها على أقل القلٌل من فنو ِنه األساسٌ ،ظهر لنا عدم الجدٌّة فً التجدٌد
لتلك الفنون وذلك العلم ،إذ كانت الدراسة َعجلى ،فتج ُدنا نقؾُ أمام نظر ٍة عا ّم ٍة ؼٌر ُمعِمة
ظهرة ،كان األساس فٌها التنظٌر والتؤرٌخ لنظرٌة التوازي فً اآلداب
وظاهر ٍة ؼٌر ُم ِ
العالم ٌّة ،فكانت الدراسة إسقاطٌة ،بمعنى إسقاط مفاهٌم التوازي لدى اآلخرٌن على
صر الثوب ،وضٌقه على البسِ ه ،فق ّدم البدٌع تقدٌما ً
الموروث العربً ،ما أ ّدى إلى ِق َ
عمق وسع ٍة فً التنوٌعات البدٌعٌّة التراثٌّة.
متواضعا ً عمّا أُلؾ من
ٍ

.4انعالقبث اندالنُت و انخزاد انبالغٍ انعزبٍ ،د .عبد انىاحد حسٍ انشُخ:

بُنٌت هذه الدراسة على إعادة الصلة بٌن العبلقات الدالل ٌّة والببلؼة
يبىن اندراست:
صلة الوثٌقة - ،حسب المإلّؾ -التً تربط بٌن علم الداللة وعلم الببلؼة،
العرب ٌّة ،وبٌان ال ّ
طمس المعالم وتضٌٌع العبلبق ،فكان الب ّد من استجبلبها
لوال عوامل متع ّددة أ ّدت إلى
ِ
()1
بتطبٌق نتابج علم الداللة الحدٌث على مباحث الببلؼة؛ لتظهر هذه العبلقة  ،فما هً
الوسٌلة التً ٌُمكنُ امتطاإها لتق ّرب المسافة بٌن هذٌن العلمٌن ،ولِتجمع بٌن عبلقاتهما،
لتستبٌن الصلة وتتو ّهج القربى؟ .لمّا كانت مباحث الداللة قابمة على دراسة تب ّدل المعنى
َ
)
2
(
وتؽٌ ِره ،وكذلك الببلؼة ،انطبلقا ً من كون المعنى عامبلً مشتركا ً بٌنهما  ،اعتمد المإلّؾ
على دراسات ستٌرن وأولمان فً ضوء تب ّدل المعنى وتؽٌره ،لٌتوصّل إلى تلك الوشابج(،)3
وكما عوّ دنا المإلّؾ فً دراسته السابقة حول التوازي ،فإ ّنه فً دراسته الداللٌّة هذه قام
باقتطاع نظر ٌّ ة علم الداللة حسب بعض رجاالتها الؽربٌٌن ومن أبرزهم ستٌرن وأولمان،
وزرعها فً رحِم الببلؼة العرب ٌّة ،وال ُمبلحظ أنّ المإلّؾ استعرض أصول النظرٌّة الداللٌّة
عند هذٌن الكاتبٌن بإسهاب مبٌّنا ً مفاصلها الربٌسة ،ولك ّنه فً النهاٌة ال ٌخرج إال بعبلقات
(التضاد ،والترادؾ ،والمشترك اللفظً) ،لٌطبقها على علمً البٌان والبدٌع فقط؛ لتوفّرهما
– حسب نظره -على أسس تب ّدل المعنى وتؽٌره ،وهذه المفاصل الثبلثة ممّا امتازت به
الدراسات الببلؼ ٌّة العرب ٌّة فً عهودها األولى ،إذ تناولوا الترادؾ وأسبابه ،والمشترك
ولوازمه ،والتضاد ووجوده ...فهل أنّ وضع النظر ٌّة الؽرب ٌّة وعرضها فً جانب ،وتناول
ب آخرٌُ ،عد تبلقحا ً فكر ٌّاً ،وتبلقٌا ً معرف ٌّاً؟ْ ،إذ لم نجد أثراً
النظر ٌّة العرب ٌّة وعرضها فً جان ٍ
ً()4
ألسس النظرٌة
لكثٌر من الظواهر التً ذكرها المإلّؾ عند استعراضه الطوٌل نسب ٌّا
ٍ
ِ
ْ
ّ
الدالل ٌّة على ما تناوله من مباحث ببلؼٌّة عامّة اتسمت باالقتضاب ،إذ إنه تناول علم البٌان،
( )1ظ :العبلقات الداللٌة والتراث الببلغً.4-3 :
( )2ظ :م.ن.10 :
( )3ظ :م.ن 4 :و .7
( )4ظ :م.ن.17-7 :
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ولمحات من علم البدٌع ّ
تمثلت بؤخصّ الخاص من فنونه ،وهً( الجناس التا ّم ،التورٌة،
االستخدام ،المشاكلة) ،وبهذا اختزل البدٌع اختزاالً خرجت به الدراسة عن حدود
الموضوع ٌّة القابمة على االستقراء الناقص وضبط النتابج ،وعن الشمول القابم على
القٌاس(الحتم) وتجرٌد الثوابت ،حسب ما أفاده الدكتور تمّام حسّان(ٔ) ،ومن ثم ال ٌُمكن عد
الدراسة مجددة؛ أل ّنها قامت على مقاربة الرإٌة الدالل ٌّة بالرإٌة الببلؼ ٌّة التً انطوت على
مقاالت الداللٌٌن المحدثٌن ،وخصوصا ً إذا الحظنا أنّ العبلقات التً انصبّت علٌها الدراسة
أشبع بحثا ً فً الدرس الببلؼً
اقتصرت على( التضاد ،واالشتراك ،والترادؾ) ،وهو ما ِ
بخاصّة ،ومباحث أصول الفقه وفقه اللؽة بعامّة.
َ
بني َدٌ اندراست:

ٌُعد علم الداللة لدى مصادر دراسته األولى أحد ثبلثة مجاالت تندرج ضمن علم
واآلخران هما :علم التركٌب ،وعلم التخاطب( ،)2وٌع ّرفه مورٌس بؤ ّنه" عبلقات
العبلمات،
ِ
()3
العبلمات باألشٌاء التً بها تكونُ العبلمات قابلة لبلستعمال  ،وٌُبلحظ على هذا التعرٌؾ،
اقتصارُه على دراسة داللة المفردات وقابل ٌّتها على حمل المعنى من دون التركٌب ،وهو ما
ذهب إلٌه بعض الباحثٌن الؽربٌٌن كـ (مارٌو باي) ( ،)4على حٌن ذهب كثٌ ٌر من الباحثٌن
إلى شموله لدراسة المفرد والتركٌب على ال ّسواء( ،)5والذي نراه أنّ المٌدان األوّ ل لعلم
الداللة هو دراسة المفردات ،ومعانٌها ومدى قدرتها على تح ّمل المعانً المختلفة والمتضا ّدة
وأسباب ذلك ... ،أمّا التركٌب فتدرس فٌه الكلمات على مستوى السٌاق الكاشؾ عن الداللة
ّ
المتمثلة بدراسة اللفظ المفرد ،وبهذا سٌكون التركٌب هو
التً ثبتت فً المرحلة األولى
دراس ُة اختٌار المتكلّم وخصوصٌّته الكبلمٌّة ،وبهذا ٌمكن التخلّص من التشكٌك فً دراسة
المعانً؛ لكونها" ال تبدو مستق ّرة بل إنها تعتمد على المتكلّمٌن والسامعٌن والسٌاق"(،)6
للسٌاق دوراً فً
ولكنّ هذا ال ٌكفً للتشكٌك بإمكانٌة دراسة المعنى ،خصوصا ً إذ علمنا أنّ
ِ
التحدٌد الداللً للمفردة ،وكذا المتكلّم والسامع إذا ل ُحظ فٌهما المقام والمقال ،وما ٌس ّمى حدٌثا ً
بسٌاق الموقؾ( ،)7على أنّ محاولة الفصل بٌن الفكرة والكلمة بتعبٌر فٌرث أو اللفظ
والمعنى ،التً اعتبرها ،ضرورٌّة ،ألنّ االزدواجٌة ال ٌمكن تحقّقها؛ لقلّة معرفتنا بالعقل
الذي س ٌُحدث تلك العبلقة الترابط ٌّة بٌن اللفظ والمعنى( ،)7فإذا كان كذلك ،فكٌؾ إذن
سندرك العبلقة من خبلل السٌاق إذا لم تكن األخٌرة مسبوقة بعملٌّة الترابط االزدواجً بٌن
األلفاظ فً ّ
الذهن ،وقد ق ّررنا هذا األمر فً مباحث الفصل األوّ ل من هذه األطروحة(،)2
فالسٌاق إدرا ٌ
ك خارجً ٌحقق داللة هامشٌّة (مجاز ٌّة أو ؼٌر مركز ٌّة) للمفردة المعجمٌّة.
ورُجعىً إلى العبلقة بٌن مباحث الداللة ومباحث الببلؼة ،فإنّ جهة المقاربة بٌن الدرسٌن
فً أنّ كلٌهما معنً بتب ّدالت المعنى ،ودراسته ،وهو ما اشتملت علٌه حقول الببلؼة الثبلثة،
( )1ظ :األصول.17-16 :
( )2ظ :المعنى وظبلل المعنى ،د .محمد محمد ٌونس علً.72 :
( )3م.ن.
( )4ظ :علم الداللة ،د .أحمد مختار عمر.12 :
( )5ظ :م.ن ،7 :و ظ :اللغة فً الدرس الببلغً.72 :
( )6علم الداللة  ،بالمر.10 :
( )7ظ:المعنى وظبلل المعنى.117-117 :
( )7ظ :م.ن.117 :
( )2ظ :مبحث النسق اإلعجازي للقرآن الكرٌم.
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علم المعانً(ٔ) ،وأثرها فً
المعانً
والبٌان )2والبدٌع ،مع توقّفنا على إؼفال المإلّؾ مبانً ِ
(
توجٌه المعنى  ،وخصوصا ً مباحث الحذؾ والتقدٌم والتؤخٌر واإلطناب وؼٌرها ،ولٌست
الدراسة معنٌّة بتقصً مظا ّنها ،بقدر اإلشارة إلٌها.
ٌنطلق المإلّؾ من تثبٌت عبلقات داللٌّة معٌّنة ،ترتبط بالمعنى المعجمً ،أي المعنى
المركزي أو الحقٌقً ،وهو ما ٌقربنا إلى تؤكٌد الجانب اإلفرادي فً الدراسة الدالل ٌّة كما
ذكرناه آنفاًْ ،إذ إنّ العبلقات الثبلث التً أوردها ترتبط بالدال من جهته اإلفرادٌّة ،وهو إذ
ٌثبّت ذلك إ ّنما ٌنطلق م ّما توصّل له الدكتور ت ّمام ح ّسان من طرحه لطابف ٍة من القضاٌا
بنظره أن تكون له عبلقة بالدراسات الببلؼ ٌّة ،وهً:
الم ّتصلة بالمعنى المعجمً ،م ّما ٌنبؽً
ِ
()3
ٔ -الحقول المعجم ٌّة -ٕ .الترادؾ -ٖ .التضاد -ٗ .المشترك اللفظً -٘ .التوارد  ،وقد
انتخب منها المإلّؾ ثبلثا ً وطرح اثنتٌن منها ،وهما الحقول المعجم ٌّة ،والتوارد( ،)4فإذا
أمكن إخراج الحقول المعجم ٌّة عن الدراسة فً البدٌع لضٌق دابرتها أصبلً فً علم الداللة،
َ
()5
فإنّ التوارد أو" ال ّتضام" حسب تمّام حسّان  ،أو تداعً المعانً حسب اصطبلح البحث،
ممّا ٌمكن إدخاله حٌّز الدراسة الدالل ٌّة من مباحث البدٌع ،إذ ٌدخل ،التسهٌم والتصدٌر ورد
العجز على الصدر ،وتشابه األطراؾ ،والمزاوجة ،..وال وج َه لتخصٌص التوارد أو ال ّتضا ّم
ترد متبلزمة بعضها مع البعض اآلخر دون ثالثٍ ،كتوارد المروة عند ذكر
بالكلمات التً ِ
()6
الصفا ،وتوارد دجلة عند ذكر الفرات  ،بل توارد المعانً المجرّدة عند ذكر الشخصٌّات
المثال ٌّة العالٌة ،كتوارد األخوّ ة والوفاء عند ذكر العباس بن علً علٌهما السبلم ،بل حتى توارد
ذكر الضد ٌندرج ضمن هذا الحقل ،كذلك توارد الشًء البلحق بسب ٍ
ب من الشًء
الضد عند ِ
السابق ،وهو ما س ّمٌناه آنفا ً بـ"التوالد" ،ومن َث ّم فبل وج َه إلقصا ِء هذا المحور عن الدراسة.
وقبل الولوج فً بٌان فاعل ٌّة تلك العبلقات فً البدٌع ،الب ّد من أنْ نتب ّنى سإاالً ،وهو :إذا
كان علم الداللة علما ً قابما ً على دراسة تب ّدل المعنى وتؽٌره ،كما تب ّناه المإلّؾ ،وقد م ّرت
اإلشارة إلٌه ،وإذا ساغ أن ٌندر َج عل ُم المعانً ضمن دابرته؛ أل ّنه قاب ٌم على انحراؾ الداللة
كما فً المجاز واالستعارة والكناٌة والتشبٌه ،وإذا كان د .تمام حسّان ٌقرّر أنّ البدٌع على
الرؼم من تناوله المح ّسنات المعنو ٌّة التً توحً بدراسة المعنى ،ال ٌهتم بدراسة المعنى
ُ
والط ُرز( ،)7فما هً جدوى دراسة البدٌع فً هذا الحقل الداللً ،حٌث
بقدر ما ٌهتم باألنماط
ِ
ّ
ً
ّ
التزم المإلؾ تبعا لـ د .تمام حسّان بكون البدٌع مج ّرد زخرؾ وزٌنة ،إذ إنه" إذا كان
تحسٌن البدٌع للكبلم عرضً؛ ألنّ البدٌع
تحسٌنُ الكبلم بعلمً المعانً والبٌان ذات ٌّاً ،فإنّ
َ
عند الببلؼ ٌٌّن زخرفة اللفظ وتنمٌقه"( ،)7وما هو نف ُع المحاور التً افترضها الدكتور تمام
وهً (التوافق والتضاد ،والترتٌب والتشوٌش ،والجمع والتفرٌق ،والزٌادة والنقص)( )2دالل ٌّا ً
ال تصنٌف ٌّا ً كما سنرى ،إذ تب ّنى كثٌر من الباحثٌن المحدثٌن والمعاصرٌن ضرورة تصنٌؾ
( )1ظ :العبلقات الداللٌة.10 :
( )2ظ :اللغة فً الدرس الببلغً.72 :
( )3ظ :األصول.223 :
( )4ظ :العبلقات الداللٌة.32 :
( )5ظ :األصول.301:
( )6ظ :م.ن.
( )7ظ :م.ن.343 :
( )7العبلقات الداللٌة.143 :
( )2ظ :م.ن 341:و.343
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البدٌع حسب تناسب وجو ِهه وابتبلفها؟ هذا أوّ الً ،وثانٌا ً ،ما نناقش به الدكتور تمّام حسّان ،إذ
إنّ بعض الفروض التحلٌلٌّة تكون عابقا ً من التحلٌل الداللً الدقٌق والبحث عن األصول
ك التزا َمه بالنظر ِة التجزٌبٌّة
العامّة التً تحكم عنوانا ً ما أو علما ً من علوم الببلؼة ،من ذل َ
علوم الببلؼة الثبلثة ،على الرّؼم من تناوله كثٌراً من مباحث الداللة ،وتؤصٌله
بٌن
الفاصلة َ
ِ
ً
ألصول عامّة تحكم جملة من جزبٌّاتها ،فٌقول ":وٌبقى عل ُم البدٌع بمجالِه المختلِؾ تماما ً عن
ٍ
اللبنات ومواد
المجالٌن السابقٌن ،فإذا ُعنً علم المعانً بإقامة
الصرحٔ )،وعُنً البٌان بتقدٌم ِ
(
البناء ،فإنّ عل َم البدٌع ٌعُنى بطبلء المبنى وزخرفه"  ،إنّ هذه النظرة نظرة مجرّدة،
وخارج سٌاق العمل اإلبداعً ،أو إ ّنها تتحرّك ضمن دابرة التهجّ ً ،إذا ساغ التعبٌر؛ فإنّ
المعلوم أنّ صٌاؼة القول األدبً اإلبداعً وسبكه ال ٌخضع لهذه التراتبٌّة المفترضة ،بؤن
ث الوسابل التقن ٌّة! ،أل ّننا
ٌعد المعنى ،وٌهٌا القالب ،ثم ٌُصبػ صبؽا ً مبلبما ً وحسب أحد ِ
ُ
كان ؼٌر متكلّ ٍ
ؾ ،بل
طرابق صٌاؼة ووساب ُل
علمنا أنّ البدٌع
إبراز تجربة ،خصوصا ً ما َ
ِ
حتى المتكلّؾ فً بعض صوره ،كتجرب ِة أبً تمّام ،وأصحاب البدٌعٌّات ،فمن الممكن أن
ٌكون النظم خالٌا ً من صور البٌان جمٌعها ،أو من تراكٌب المعانً وأطوارها المتنقّلة من
تقدٌم وتؤخٌر وحذؾ وذكر وإٌجاز وإطناب  ...فماذا سٌكون القول بهذه الصورة؟ ،من هنا
كان الب ّد من إعادة النظر فً دراسة األداء الببلؼً ،فكما أنّ دراسة النص على مستوى
الجملة قاص ٌر عن كشؾ المحموالت الداللٌّة للعمل الببلؼً عا ّمة ،وللتركٌب المكوّ ن مع
نظابره لذلك العمل خاصّة ،فكذلك تهشٌم الببلؼة لعلومها قاص ٌر عن إدراكِ حقٌقة األداء
الببلؼً وسبر أؼواره ،إال من با ٍ
ب واح ٍد وهو الفصل والتحلٌل لكشؾ التركٌب.
انعالقبث اندالنُت:

ّ
طرحه فً معالجة
وتمثل
حذو الدكتور تمّام ح ّسان ،
َ
على الرؼم من أنّ المإلّؾ قد حذا َ
البدٌع تبعا ً للبٌان من خبلل تقصًّ عبلقا ٍ
ت عا ّمة تنتظم فنونه المختلفة ،كالقرب والبعد
)
3
(
والحقٌقة والمجاز والتوافق والتضاد ،وؼٌرها إال إنّ المإلّؾ وقؾ على ؼٌر تلك الحدود
إذ عمد إلى التعاطً مع القضاٌا العا ّمة التً انتظمت بعض أبواب الببلؼة فاختار منها
البدٌع
ألوان
بعض
(المشترك اللفظً ،والتضاد ،والترادؾ)؛ وكانت ؼاٌته الوقوؾ على"
ِ
ِ
ِ
التً قد تتشاب ُه مع قضاٌا المشترك ،بما قد ٌؤتً معه من الخلطِ بٌن النوعٌن؛ لذا وجبت
الجناس التام ،والمشاكلة،
بٌن كلٌهما ،كما فً
الوقفة
لبٌان أوجه التشابه واالختبلؾ َ
ِ
ِ
ً ()4
والتورٌة ،واالستخدام مثبل"  ،فؤوّ ل ما ٌُبلحظ على هذه المقاربة بٌن العبلقات الداللٌّة
المذكورة وفنون البدٌع المنتخبة ،ما ٌؤتً:
ّ
إطار ضٌّقٌ ،تمثل فً الفنون التً ٌنطبق علٌها التشابه مع
فنون البدٌع فً
 -1اختزا ُل
ٍ
ِ
تلك العبلقات الثبلث فقط ،فتر ّشحت للمإلّؾ أرب ٌع منها ،وهً الجناس ،والتورٌة،
والمشاكلة ،واالستخدام ،ما قلّل من الجدوى العلمٌّة لهذه المعالجة ،لعدم خضوعها لمقاٌٌس
الموضوع ٌّة والشمول التً ألمحنا إلٌها آنفاً.
()2

( )1األصول.342 :
( )2ظ :م.ن 223:و.341
( )3ظ :العبلقات الداللٌة.143 :
( )4م.ن.
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 -2من المعلوم البٌّن أنّ المشترك اللفظً والتضاد والترادؾ ،مصطلحات ُتدرس من
ضمن داللة األلفاظ ،بمعنى دراستها بصورة مفردة ؼٌر مركبة ،وإن ُدرست فً التركٌب
ففً حدود كشؾ ال ّداللة ،إال إنّ األصل دراستها من حٌث أصل الوضع ،وأسبابه؛ لذا نجد
العناٌة فابقة من قبل علماء أصول الفقه فً تحدٌدها ومعرفة دالالتها بدقّة فً مباحث
األصول اللفظ ٌّة(ٔ) ،ومن َثم فمعرفتها أوّ الً مق ّدما ً على معرفتها ثانٌاً ،أي أنّ لها استقراراً قبل
ّ
وٌوظؾ هذا االستقرار لٌكشؾ داللته فً التركٌب ،فمن هنا ال وج َه اللتماس
التركٌب،
التشابه واالختبلؾ بٌنهما؛ ألنّ هناك محدداً دالل ٌّا ً مفهوم ٌّا ً سابقا ًٌ ،بٌّن المابز بٌنهما.
 -3وتفرٌعا ً على ما سبق ،وانطبلقا ً من تسلٌم المإلّؾ بزخرفٌّة الفنون البدٌعٌّة،
واقتصارها على التحسٌن ،فما هو وجه التبلقً مع المشترك اللفظً مثبلً ،وهو الذي ٌُعنى
بالتحدٌ ِد الداللً ،خصوصا ً إذا اعتمدنا الرإٌة الذاهبة إلى أنّ السبب وراء المشترك اللفظً
هو الحقٌقة والمجاز ،والمرجح هو كثرة االستعمال ،أو ظروؾ االستعمال ،التً تصٌّر
ب ّ
المجاز حقٌقة بمرور الزمن( ،)2وبتقرٌ ٍ
أدق ،أنّ المشترك اللفظً بلحاظِ الحقٌق ِة والمجاز
أساسه وحدة الوضع ،فالعٌن مثبلً ،أصل الوضع فٌها أ ّنها للباصرة ،ومعنى الجاسوسٌة
معنىً مجازي متف ّر ٌع عن األوّ ل ،والذي ف ّرقه عن معنى المجاز المقابل للحقٌقة ،وأدخله
دابر َة االشتراك ،هو كثرة استعماله بامتداد الزمن حتى صار ما بال َع َرض ما ّ
بالذات ،أي
صار كالحقٌقً؟ ،فمن هنا ٌ ّتضح الفرق الجلً بٌن تلك الفنون التً ٌإتى بها تحسٌنا ً –
حسب المإلؾ -وبٌن المشترك اللفظً الذي ٌإتى به مع قرٌنته المعٌنة ،مع مبلحظة أنّ
رإٌة البحث هً أنّ المشترك اللفظً متع ّد ُد الوضع ،ال كالحقٌقة المتوحدة الوضع ،كما
سٌؤتً عند تعرٌؾ المشترك اللفظً.
الستقرار االصطبلح أهمٌّة فً استقرار تطبٌقاته وما ٌتفرّ ع عنها ،فعلى الرّؼم
 -4إنّ
ِ
ؾ قار للمشترك اللفظً ،مرجّ حا ً ما استق ّر من تعرٌؾٍ
من كون المإلّؾ حاول انتزاع تعرٌ ٍ
له عند األصولٌٌن وباألخص ما أور َده السٌوطً عنهم ،من أ ّنه" اللفظ الواحد الدا ّل على
معنٌٌن مختلفٌن فؤكثر داللة على السواء"( ،)3مضٌفا ً علٌه ما قٌّده به أح ُد الباحثٌن المحدثٌن،
كون للفظة الواحدة ع ّدة
وهو د .علً عبد الواحد وافً فً كتابه فقه اللؽة ،إذ ح ّده ،بؤن" ٌ َ
()4
ص المإلّؾ إلى تعرٌفه
معان ُتطلق على كل منها على طرٌق الحقٌقة ال المجاز"  ،فخلَ َ
ٍ
بؤ ّنه" داللة اللفظ الواحد على معنٌٌن مختلفٌن ؼٌر ض ّدٌن فؤكثر داللة حقٌق ٌّة على السّواء
َ
لطلبه العبلقة ،وٌُمكن
لٌس بٌنهما عبلقة" عن المجاز،
لٌس بٌنهما عبلقة"(،)5
فاحترز بقٌد " َ
ِ
ُحترز به (أي القٌد) عن اللفظ المنقول ،على معنى أن نفً العبلقة هو نفً للمناسبة بٌن
أن ٌ َ
المعنٌٌن فٌخرج بذلك المنقول؛ أل ّنه كالمشترك ولكن مع لِحاظ المناسبة بٌن المعنٌٌن ،كلفظة
صبلة التً كانت للدعاء و ُنقلت للداللة على الفعل العبادي اإلسبلمً المخصوص ،مع
ال ّ
هجران المعنى السابق ،إال إنّ المإلّؾ لم ٌُشر إلى ذلك ،ولكن مع ذلك ٌُإخذ على هذا
التعرٌؾ ،أنّ داللة اللفظٌن على نحو الحقٌقة تقتضً أصالة الوضع لكل منهما ،ف َمن السابق
فً الوضع؟ فإذا تق ّر َر كونُ أح ِدهما سابقا ً فً الوضع ،استلزم كونُ اآلخر فرعا ً عنه
( )1ظ :أصول الفقه ،الشٌخ المظفر.31/1:
( )2ظ :األصول.301 :
( )3المزهر فً علوم اللغة.362/1:
( )4فقه اللغة.145 :
( )5العبلقات الداللة.66 :
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الستقرار داللة األول ،فمن هنا جاء تعرٌؾ العبل ّمة المظفّر جامعا ً مانعاً ،إذ ح ّدهُ بؤ ّنه" اللفظ
الذي تع ّدد معناه و قد وضع للجمٌع ُكبلً على ِحدة ،ولكن من دون أن ٌسبق وضعه لبعضها
على وض ِعه لبعضِ ها اآلخر"(ٔ) ،فبقٌد (نفً السبق فً الوضع) ٌُحترز عن المجاز والمنقول
والمرتجل ،كؤسما ِء األعبلم ،فٌكون التعرٌؾ شامبلً بهذه الصٌؽة ،إال أن ٌراد بـ" على
السواء" ،هو التسوٌة فً الوضع ،وعلى هذا النحو فبل حاج َة للقٌد "ببل عبلقة"؛ أل ّنه سٌتمٌز
عن المجاز بقٌد الوضع المست َشؾ من التسوٌة ،والمُبلحظ أنّ المإلّؾ لم ٌفهم من التعرٌؾ
هذا المراد.
أ ّما التضاد فقد ع ّده المإلّؾ من أنواع المشترك اللفظً ،وسمّاه "ال ّتضاد المشترك"( ،)2تبعا ً
صا ً من المشترك( ،)3وحده بؤنْ ٌ ":ع ّبر
للدكتور علً عبد الواحد وافً الذي اعتبره نوعا ً خا ّ
)
4
(
اللفظ عن معنٌٌن ض ّدٌن داللة مستوٌة ،مع قرٌنة أٌهما أراد المتكلّم"  ،انطبلقا ً من تعرٌؾ
السٌوطً بؤن" المشترك ٌق ُع على شٌبٌن ض ّدٌن ،وعلى مختلفٌن ؼٌر ض ّدٌن ،فما ٌق ُع على
الضدٌن ،كالجون وجلل ،وما ٌق ُع على مختلفٌن ؼٌر ض ّدٌن كال َعٌن"(.)5
ُ
ك
العكس من المشترك ،من
أمّا الترادؾُ فهُو على
حٌث تع ّدد اللفظ ووحدة المعنى( ،)6كالش ّ
ِ
وال ّرٌب ،والسٌؾ والمهند...
ومن خبلل معرفة هذه الحدود ،فما هو ارتباط هذه المفاهٌم بفنون البدٌع األربعة "التورٌة
والجناس واالستخدام والمشاكلة"؟.
لقد حاول المإلّؾ أن ٌبٌن الحدو َد الفاصل َة لمفاهٌمها ،فٌبٌّن ما ٌفترق به الجناس عن
ُ
تفترق به التورٌ ُة والمشاكل ُة واالستخدا ُم عنها؛ لوجود
المشترك والمتضاد والمترادؾ ،وما
القاسم المشترك بٌن حدودها الظاهرٌّة...
فالجناس التام( الكامل)  :هو اتفاق اللفظٌن وتشابههما فً أنواع الحروؾ وأعدادها وهٌبتها
(سورة
ؼٌر ساعة"
ساعة ٌُقس ُم ال ُم
جرمون ما ِلبثوا َ
َ
وتركٌبها ،نحو قوله تعالى ":وٌو َم تقو ُم ال َّ
الروم ،اآلٌة.)7()55
واالستخدام :هو" أن ٌُراد بلفظٍ  ،له معنٌان أح ُدهما ،ثم بضمٌره معناه اآلخر ،أو ٌراد بؤح ِد
ضمٌرٌ ِه أحدهما وباآلخر اآلخر"( .)7كقولك :إذا نزل السماء رعٌناه دوابّنا.
والمشاكلة :وهً" ذك ُر الشًء بلفظِ ؼٌره؛ لوقوعه فً صحبته تحقٌقا ً أو تقدٌراً ،كقوله
تعالى " :تعل ُم ما فً نفسً وال أعل ُم ما فً نفسك" (المائدة ،اآلٌة .)2( )116
ُطلق ٌ
والتورٌة :وهً" أن ٌ َ
لفظ له معنٌان ،قرٌبٌ وبعٌ ٌد وٌُراد البعٌد منهما ،كقولِه تعـــــالى:
( سورة طه اآلٌة)10()5
.
العرش استوى"
" الرحمنُ َعلى
ِ
( )1المنطق.44-43 :
( )2ظ :العبلقات الداللٌة.70 :
( )3ظ :فقه اللغة.147 :
( )4م.ن.77 :
( )5المزهر .377/1 :و ظ :األصول.300:
( )6ظ :العبلقات الداللٌة ،45 :و ظ :من تجارب األصولٌٌن فً المجاالت اللغوٌة ،23:و األصول.222-226 :
( )7ظ :اإلٌضاح ،323 :و ظ :الطراز372 :و. 562
( )7م.ن.301 :
( )2م.ن.227 :
( )10م.ن.300 :
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ُ
الفرق واض ٌح ج ّداً فبل حاج َة لتج ّ
َ
شم
إنّ الذي ٌتب ّناهُ
البحث ،هو أنّ
ب سنؤتً على ذكرها ،فبل ْ
ألسبا ٍ
نجد مسوؼا ً ٌدعو إلى المقارنة
المقارنة تؤتً عند تطلّب األمر أمن اللبس ،وال لَبس فً البٌن،
سنبلحظ.
البدٌع والعبلقات الداللٌة:
استظهر المإلّؾ جملة من الفوارق ،والنتابج ،بالمقارنة بٌن الظواهر الداللٌّة الثبلث ،أعنً
المشترك والمتضاد والمترادؾ ،وبٌن الفنون البدٌع ٌّة التً ر ّ
شحها ،وٌمكن إجمال ُها بما ٌلً:
َ
لٌتوافق مع المعنى األول ،والتفرقة
 الجناس ٌحتا ُج إلى قرٌنتٌن؛ ألنّ الجناس ٌُإتى بهستكون بالقرٌنة؛ لذا فهو ٌحتاج إلى قرٌنتٌن(ٔ).
()2
 داللة المشترك على معانٌه داللة مستوٌة. المشترك قد ٌُكتفى منه باللفظ الواحد ،والقرٌن ُة ُتحدد المراد ،أمّا الجناس فبل ُبد من لفظٌنٌ ّتحد مبناهما ،وٌختلؾ معناهما(.)3
 ال ممانع َة فً كون أحد طرفً الجناس حقٌق ٌّا ً ،واآلخر مجازيّ  ،أمّا المشترك ،فاالثنانحقٌق ٌّان ،وعلٌه تتف ّرع القرٌنة ،فللجناس قرٌنتان ،واحدة للحقٌقة ،وأ ُخرى للمجاز ،أ ّما
المشترك فواحدة( ،)4ومثله المشاكلة(.)5
تركٌب بٌن الفاظه (.)6
 الجناس ٌكون فً اللفظ المفرد واللفظ المركب ،أ ّما المشترك فبلَ
إنّ هذه المبلحظات تكاد تكون قاسما ً مشتركا ً مع باقً الفنونْ ،إذ لم ٌخ ُل تكرار الفوارق
نفسها مع الفنون الثبلثة األخرى ،والسبب ٌعود –فً نظرنا -إلى وضوح الفارق بٌنها؛
لوضوح المفاهٌم ،فؽدا العمل بما ٌقربُ من توضٌح الواضح ،ولما أسلفناه وهو األهم ،من
أنّ تلك العبلقات مظاهر ومفاهٌم مفردة ،أ ّما فنون البدٌع فهً أسالٌبُ صٌاؼ ٍة ووسابل
ّ
تتوظؾ نفسُ معطٌات
صا ً (إجرابٌا ً) ٌُمكنُ من خبللِه أن
ُتتعاطى اللؽة من خبللها تعاطٌا ً خا ّ
مثل:
تلك العبلقات فتش ّكل جناسا ً من ِ
()7
ُ
ُ
ُ
فٌه ُم علــــــــــــــــً عٌونا
كنت عٌنا ً فً الناس أحبى وأرجى بعــدكم ِ
من هنا فبل أثر ٌتر ّتب على ا ّتحاد الجناس والمشترك أو الجناس والترادؾ...مع أن المإلّؾ
أعلن إقراره بؤ ّنهما فنان قابما ِن بذاتِهما( ،)7أمّا مسؤل ُة القرٌنتٌن فهو أم ٌر ؼرٌب؛ ألنّ األص َل
ال ٌحتا ُج إلى دلٌل إلثباته ،إ ّنما الفرع هو ما ٌحتا ُج إلى بٌان علّته ،ودلٌل ٌدل على رجوعه
إلى األصل ،فالمجاز هو ما ٌحتا ُج إلى قرٌنة ال الحقٌقة ،فبل ٌسوّ ى بٌن األصل والفرع،
()2
والفرع دابما ً أضعؾ من األصل ،وؼٌرها من األصول الضابطة لعبلق ِة الفرع ِباألصل
م ّما أُسّس له فً التراث العربً ،ولع ّل اشتباه المإلّؾ فً فرض القرٌنتٌن للحقٌقة والمجاز
كون القرٌنة فٌهما مزدوجة ،بمعنى أنّ القرٌن َة واحدةٌ ،ولكنْ لها وظٌفتان ،األولى:
متؤت من
ِ
عنا ِء المقارنة الستبٌانِه،
بٌنها لبٌان الفارق؛ ألنّ
وإن ا ّدعاهُ المإلّؾ كما

( )1ظ :العبلقات الداللٌة.145 :
( )2ظ :م.ن.146 :
( )3ظ :م.ن.147 :
( )4ظ :م.ن.147 :
( )5ظ :م.ن.164 :
( )6ظ :م.ن.147 :
( )7البٌت للباحث )7( .ظ :العبلقات الداللٌة .147:
( )2ظ :األصول.137 :
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تصرؾ اللفظ عن معناه الحقٌقً ،واألخرى معٌنة ،أي تعٌّن المعنى المراد،
صارفة ،أي
ِ
فهً قرٌنة واحدة ذات شقٌّن ،ال قرٌنتان ،أما المشترك اللفظً فبل ٌحتا ُج إال إلى قرٌنة
تكون معٌنة(ٔ) .واألؼربُ منه فً هذه الفوارق جعل الجناس
بوظٌفة واحدة ،وهً أن
َ
مقارنٌن مع الترادؾ! ومع بٌان داللتهما االصطبلح ٌّة المستقرّ ة المتق ّدمة ،فما هً
والمشاكلة
َ
العبلقة بٌنهما ،وكٌؾ توصّل لها المإلّؾ؟ ،ولع ّل المسوّ غ إلى ذكره معهما مجرّد التع ّدد !،
وإن كان التع ّدد فً الترادؾ لفظ ٌّا ً واالتحاد معنو ٌّا ً ،ومثل هذا االشتباه وقع له فً عده
المشاكلة لفظا ً له معنٌان ،على حٌن أنّ المشاكلة كما ذكرنا أسلوبُ صٌاؼة للؽة ال تتح ّقق إال
بالتركٌب ،بٌنما تلك العبلقات تؤتً مفرد ًة ،فالماب ُز واضح بٌنها؛ ولهذا فقد أخطؤ المإلّؾ فً
عد المشترك والمترادؾ والمتضاد ألوانا ً من التعبٌر وجدت فً لؽتنا( ،)2إذ لٌست هً
تراكٌب أو تعابٌر ،بل دالالت ألفاظٍ ترتبط بعبلقة اللفظِ بمعناه ،فً سٌاقه االستعمالً .لهذا
فإنّ المقارنة التً عقدها المإلّؾ بٌن بعض فنون البدٌع وبعض العبلقات الداللٌّة ،لم تنتج
ثماراً عملٌّة؛ أل ّنها فً األصل مقارنة بٌن شٌبٌن لٌس بٌنهما مقارنة ،إذ ال ثمر َة عملٌّة
تتحقّق من عقدها ،فلجمٌع ذلكٌ ،رى البحث أنّ الدراسة لم ُتضؾْ إلى علم البدٌع شٌبا ً ولم
تع ّدل فٌه شٌباً ،بل ربّما أدخلت فٌه شٌبا ً كان واضح التماٌز عنه.
 -5دراسبث يُهجُت يف عهى انبدَع ،اندكخىر انشحبث حمًد أبى سخُج:
ُ
عمل قابمة على جمع
تنطلق من منطقة
تكتسب هذه الدراسة أهمٌّتها من كونها
ٍ
سٌاق واحد؛ لوجود القاسم المشترك فً تح ّركها األسلوبً وبعدها
المتشابهات والنظابر فً
ٍ
الصٌاؼً .وإن ّ السبب الذي دعا المإلّؾ إلى تعاطً هذا النوع من الضم التوافقً هو تع ّدد
صورها ،فكان ال ب ّد من ضمّها ضمن أبواب
فنون البدٌع وتشعّبها وتكاثر أسمابها وتداخل
ِ
مشتركة؛ لٌسهل تقٌٌمها ونقدها( ،)3وفً الحقٌقة إنّ لهذه المحاولة –كما ٌرى البحث –
صدىً و َسبقا ً ،ولم ْ
نجد للمإلّؾ إشار ًة إلٌهما إطبلقاً ،فلو تسامحنا مع الصدى واعتذرنا له
بعدم سماعه ،فبل ٌمكن أن نتؽاضى عن السبق؛ لشهرته وارتفاعه .أمّا الصدى وهو قرٌبُ
المصدر ،فما أشار إلٌه الدكتور صبلح فضل فً كتابه "ببلؼة الخطاب وعلم النص"
المإلؾ عام ٕٔ11م ،أي قبل سنتٌن من نشر كتاب المإلؾ ،قٌد الدراسة ،إذ اقترح دراسة
األشكال البدٌعٌة من خبلل أمرٌن(:)4

( )1ظ :من تجارب األصولٌٌن فً المجاالت اللغوٌة.23 :
( )2ظ :العبلقات الداللٌة.174 :
( )3ظ :دراسات منهجٌة فً علم البدٌع ،د .الشحات محمد أبو ستٌت.4 :
( )4ظ :ببلغة الخطاب وعلم النص.142 :
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األول :ر ّد تكاثرها التصنٌفً ونماذجها العدٌدة إلى األبنٌة الربٌسة التً تنتظمها ،وقد
ص َرها الكاتب بـ (التوافق والتضاد فً المستوٌات اللؽوٌة).
ح َ
تحلٌل نصوصِ ها نفسِ ها ،مع استبعاد ُزخرفٌّة البدٌع.
الثانً :استخبلص وظابفها الجمال ٌّة من
ِ
وكبل األمرٌن تعامل معهما المإلّؾ كما سنبلحظ.
وأمّا السبق ،فهو تلك المحاولة التراثٌّة التً تق ّدم بها ال ّسجلماسً فً كتابه الشهٌر" المنزع
البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع" ،إذ تعاطى مع علم البدٌع تعاطٌا ً أجناس ٌّا ً ،كما ٌذكر فً
المقدمة ،فٌقول ":فقص ُدنا فً هذا الكتاب ...إحصا ُء قوانٌن أسالٌب النظوم التً تشتم ُل علٌها
الصناعة الموضوعة لعلم البٌان وأسالٌب البدٌع ،وتجنٌسها فً التصنٌؾ وترتٌب أجزاء
الجنس والنوع ،وتمهٌد األصل من ذلك الفرع ،وتحرٌر تلك
الصناعة فً التؤلٌؾ على جهة
ِ
القوانٌن الكل ٌّة ،وتجرٌدها من المواد الجزبٌة ،بقدر الطاقة .....إنّ هذه الصناعة الملقّبة بعلم
البٌان وصنعة الببلؼة والبدٌع مشتملة على عشر ِة أجناس عالٌة وهً :اإلٌجاز ،والتخٌٌل،
واإلشارة ،والمبالؽة ،والرصؾ ،والمظاهرة ،والتوضٌح ،واالتساع ،واالنثناء والتكرٌر"(ٔ)،
وعلى الرؼم من أ ّنه اعتمد أساسا ً منطق ٌّا ً خالصا ً فً التصنٌؾ إال إ ّنه ال ٌخلو من دقّ ٍة فً
جمع المتوافقات .وال ُمبلحظ أنّ الداعً للتصنٌؾ على هذا األساس هو تراك ُم سجل البدٌع
لنظم والشرح ،وقد
من دون هم منهجً منسّق ،ما اقتضى إلى :الحاجة للتجنٌس ،ث ّم الحاجة ل ِ
تبارى المإلّفون فً التصنٌؾ فً الشرح ،حتى وقؾ ابن أبً اإلصبع عند تصنٌؾ كتابه
تحرٌر التحبٌر على أربعٌن كتابا ً منها ،لٌطوّ ر السجل البدٌعً ،على حٌن لم ٌَ ُج ْز َع َتبة
التجنٌس أح ٌد قبل السجلماسً(.)2
نحو
من ذلك نبلحظ أنّ أصل فكرة جمع المتوافقات قد طرحت فً التراث الببلؼً ،على ٍ
موسّع وشامل ،ولكنْ بحدو ٍد منطق ٌّةٍ ،كما أنّ أصل تصنٌؾ البدٌع إلى مح ّسنا ٍ
ت لفظ ٌّة،
ناظرة باألصل وبالذات إلى اللفظ  ،ومعنو ٌّة ناظرة باألصل وبالذات إلى المعنى ،هو نحو
من التقسٌم التوافقً ولكن ضمن دابرة ضٌّقة ال تعٌن على الدراسة والتحلٌل ،فمن هنا تؤتً
ً
سعة فً التحرّك باتجاه تحلٌل
دراسة الدكتور الشحات مح ّمد أبو ستٌت ،لتضفً بعداً أكثر
تحسٌن
محض
البنٌة البدٌع ٌّة وتقصً أبعادها .فكان الب ّد أوّ الً من نقد اإلقرار بكون البدٌع
َ
ٍ
وزخرفة ،إذ أنكر المإلّؾ هذه النظرة المجحفة للبدٌع()3واعتبره مُعٌنا ً على رفد البعد
الداللًّ  ،وظهر ذلك من خبلل تحلٌله لنماذج من الفنون من القرآن الكرٌم والشعر العربً .
ُ
الجهات التً انتظمت تلك التوافقات فخصّها بثبلثة أبواب ،كما ٌؤتً:
أمّا
أوالً :فنون التناسبّ :
تمثل مجموعة الفنون التً تحقق التناسب بٌن أجزاء الكبلم وتعمل على
تبلحم أجزابه ،إلخراجه إخراجا ً محكما ً كالسبٌكة ال ُمفرؼة إفراؼا ً( )4بتعبٌر أبً هبلل
فؤدر َج ضمن هذا الباب(الطباق ،والمقابلة ،ومراعاة النظٌر ،واإلرصاد
العسكري،
َ
والمزاوجة ،والسجع ،ومواضع التؤنق فً الكبلم( ُحسن االبتداء ،و ُحسن التخلص ،و ُحسن
االنتهاء)).
( )1المنزع البدٌع170 :
( )2ظ :الببلغة العربٌة ،أصولها وامتداداتها ،د .محمد العمري61 :و .62
( )3ظ :دراسات منهجٌة.27 :
( )4ظ :م.ن.31 :
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التخٌٌل واإلٌهام(ٔ) :وهً التً ت ّتكا على القدرة الذهن ٌّة للمتلقًّ فً كشؾ داللتها
ثانٌاً :فنونُ
ِ
صاً ،وأدرج فٌها( :التورٌة ،وال ُمشاكلة،
المرادة ،ما سٌستدعً جهداً عقل ٌّا ً وإعماالً ذهن ٌّا ً خا ّ
وحسن التعلٌل ،والتجرٌد ،وتؤكٌد المدح بما ٌشبه الذم ،وتؤكٌد الذ ّم بما ٌشبه المدح،
والتوجٌه ،وتجاهل العارؾ ،والجناس).
والتفصٌل :وهً الفنونُ التً تقو ُم على " عرض المعنى فً صورتٌن
اإلجمال
ثالثاً :فنونُ
ِ
ِ
صلة ،ومجموعة ومف ّرقة ،)2("..وأدرج تحتها ):اللؾ والنشر ،والجمع،
مختلفتٌن ،مجملة ومف ّ
والتفرٌق ،والجمع مع التفرٌق ،والجمع مع التقسٌم ،والجمع مع التفرٌق والتقسٌم).
إنّ ال ُمبلحظ على هذا التقسٌم أن جملة من فنون أبوابه تتداخل مع بعضها ،أي أ ّنها ؼٌر
موقوف ٍة على الباب ،وهذا ما تنبّه إلٌه المإلّؾ فً فنون الباب الثانً القابمة على التخٌٌل ،إذ
ٌ
موقوفة علٌه ،فكثٌ ٌر منها ٌلعب
قال ":وظهو ُر عنصر اإلٌهام فً هذه الفنون ال ٌعنً أ ّنها
دوراً له شؤنه فً ربط األسلوب ،وتحقٌق التناسب بٌن أجزابه وعناصره .....،وإ ّنما آثرنا
لظهور ما فٌها من إٌهام وتخٌٌل"( ،)3فالظهور هو العامل المرجح
بحثها فً هذا الفصل
ِ
ب من تلك األبواب ،وهذا سٌوقعنا بهم منهجً ،وخصوصا ً
إلدراج الفن البدٌعً فً أي با ٍ
بالنسبة للمتعلّمٌن ،إذ سٌصعبُ علٌهم تمٌٌز ما ٌقتضً التناسب مثبلً م ّما ٌقتضً اإلٌهام ،إذا
اتفقنا على وضوح فنون الباب الثالث ،كما أنّ الباحث أؼفل فنونا ً كثٌرة من البدٌع ٌمكن أن
تندرج ضمن تلك األبواب ،فم ّما ٌدخل ضمن التناسب ( :الرجوع ،واإلدماج ،والهزل ٌُرا ُد
به الج ّد ،واالستخدام ،واالستطراد ،واالستتباع ،وحسن التضمٌن ،واالحتراس ،)...وم ّما
ٌدخ ُل ضمن اإلٌهام والتخٌٌل(:المذهب الكبلمً ،والتردٌد ،والتعطؾ ،والتولٌد ،والنوادر،
والتنكٌت ،والرجوع ،والمناقضة ،والمقارنة ،والقول بالموجب ،واإللؽاز ،واالشتراك "برفع
القرٌنة" ،)...وم ّما ٌدخ ُل ضمن اإلجمال والتفصٌل) :التفرٌع ،والتكمٌل ،والتتمٌم ،االحتراس
أٌضاً ،والعكس والتبدٌل ،واالطراد ،والتكرار ،والتطرٌز ،والتفوٌؾ ،والتوشٌع ،)...فكان
ٌنبؽً للمإلّؾ تبوٌبها إذا لم ٌُرد سر َد األمثلة علٌها ،إال إنّ أهم مؤخ ٍذ على هذا التقسٌم ،هو
إؼفال ُه جانبا ً أساسا ً من جوانب البنٌة البدٌعٌّة ،وإن كانت قد اندرجت هامش ٌّا ً
ضمن بعض
َ
صوتً واإلٌقاعً ،فهذا الجانب هو أهم جان ٍ
ب ،إذ ٌنتظ ُم كثٌراً من
األبواب ،وهو الجانب ال ّ
ُبنى البدٌع ،كما تبلورت كثٌ ٌر من الدراسات حول البدٌع عن هذا الجانب ،فكان من الحري
صا ً تندرج ضم َنه فنو َنه الممثلة ،وهذا ما س ٌُقلّل من القٌمة العلم ٌّة
بالمإلّؾ أن ٌُفرد له بابا ً خا ّ
لهذه المنهجٌّة؛ إلؼفالها أهم بع ٍد من أبعاد بنى البدٌع وهو البعد الصوتً ،و ٌُطالعنا بهذا
الصدد تقسٌ ٌم مهم ألحد الباحثٌن ق ّدمه كمقترح لدراسة البدٌع إذ تنطوي تحته كثٌر من
الجدوى العلم ٌّة ،ونحن اكتفٌنا من كتابه بهذا الجانب؛ لكون هذه الفكرة هً أهم فكر ٍة
( )1ظ :دراسات منهجٌة.127 :
( )2م.ن.221 :
( )3م.ن.127 :

172

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
طرحها حول البدٌع فً ذلك الكتاب ،وهو كتاب "يقبَُس انبالغت بني األدببء وانعهًبء"

حلبيد صبحل خهف انزبُعٍ ،إذ ص ّنؾ البدٌع ضمن ثبلثة حقول ربٌسة(ٔ):
ب الصوتً ،وٌشمل:
األول :ما ٌتعلّق بالجان ِ
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

الجناس بؤنواعه.
السجع بؤنواعه ،شعراً ونثراً (،التشطٌر التسمٌط ،الترصٌع ،التصرٌع ،المتوازي،
المط ّرؾ).
الموازنة.
القلب.
التشرٌع.
لزوم ما ال ٌلزم.

وٌضاؾ إلٌها :التكرار واالطراد ،والتطرٌز ،واالزدواج ،التجزبة.
الثانً :ما ٌتعلّق بالجانب التركٌبً ،وٌشمل:
ٔ .المقابلة.
ٕ .التفوٌؾ.
ٖ .العكس.
ٗ .الجمع.
٘ .التفرٌق.
 .ٙالتقسٌم.
 .1الجمع مع التقسٌم.
 .5الجمع مع التفرٌق.
 .1الجمع مع التقسٌم والتفرٌق.
ٓٔ .ر ّد العجز على الصدر.
الثالث :ما ٌتعلّق بالجانب الداللً ،وٌشمل:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

الطباق.
التدبٌج.
مراعاة النظٌر.
نظرنا أن ٌُدرج ضمن الجانب التركٌبً).
تشابه األطراؾ (.األنسبُ فً ِ

( )1ظ :مقاٌٌس الببلغة .622-624 :
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٘ .إٌهام التناسب.
 .ٙاإلرصاد.
 .1المشاكلة.
 .5االستطراد.
 .1المزاوجة.
(ٓٔ) الرجوع.
(ٔٔ) التورٌة.
(ٕٔ) االستخدام .
(ٖٔ) التجرٌد.
(ٗٔ) المبالؽة.
(٘ٔ) المذهب الكبلمً.
(ُ )ٔٙحسن التعلٌل.
( )ٔ1التفرٌع (.األفضل أن ٌُدرج فً الجانب التركٌبً).
( )ٔ5تؤكٌد المدح بما ٌشبه الذم.
( )ٔ1تؤكٌد الذم بما ٌشبه المدح.
(ٕٓ) االستتباع.
(ٕٔ) اإلدماج.
(ٕٕ) التوجٌه.
(ٖٕ) الهزل ٌراد به ال ِجد.
(ٕٗ) تجاهل العارؾ.
(ٕ٘) القول بالموجب.
فقوووووان علوووووى بعدي(الداللوووووة) ،وٌقابلها(التخٌٌووووول)،
فووووونبلحظ وفقوووووا ً لوووووذلك أنّ الموووووإلّفٌ ِنّ ٌ ،ت
ِ
و ُبعد(التركٌب) ،وٌقابله (اإلجمال والتفصٌل) ،وٌختلفان فً بعد التناسب الذي أثبتو ُه الودكتور
الشووحات ،والبعوود الصوووتً ،الووذي أثبتووه الوودكتور الربٌعووً ،ونحوون مووع الربٌعووً فووً ضوورور ِة
ول ذلووك فضوبلً ع ّمووا تقو ّدم ،ال بوود موون الحوودٌث عوون التناسووب أو
إثبووات الجانووب الصوووتً؛ ولتعلٌو ِ
المناسبة بشً ٍء من التوضٌح.
فرق
لٌس كثٌ ُر
فالتناسب ،أو المناسبة على اختبلؾ االصطبلح ،داللتهما واحدة ،إذ
َ
ٍ
بٌنهما ،وإن حاو َل أحد الباحثٌن التفرقة بٌنهما ،جاعبلً المناسبة" حك ُم قٌمة ٌتعلّق بوضع
األمور فً مواضعها المناسبة ...أمّا التناسب فٌنصرؾُ إلى وجو ِد طرفٌن متجاوبٌن دالل ٌّا ً
لوازم وضع األمور مواضعها،
وصوت ٌّاً""(ٔ) ،وفً الحقٌقة أنّ نتٌجة التجاوب هً الز ٌم من
ِ
( )1الببلغة العربٌة أصولها وامتداداتها.454 :
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فٌعود الكبلم إلى أوّ له .أمّا السجلماسً فٌبحث المناسبة تحت جنس التكرٌر العالً ،حا ّداً
القول بعضها لبعض والتبام نسب ِة بعضها إلى بعض
إٌّاها بالموازنة " باعتبار معادلة أجزا ِء
ِ
بتلك المعادلة "(ٔ) ،.وعلى هذا جرى كبل ُم أبً هبلل العسكري من قبل ،إذ جعل حُسن الكبلم
محكوما ً " بسبلستِه ،وسهولتِه ،ونصاعتِه ،وتخٌّر ،لفظِ ه ،وإصاب ِة معناه ،وجود ِة مطالعه،
وتعادل أطرافه ،وتشابه أعجازه بهوادٌه( ،)2وموافقة
ولٌن مقاطعِه ،واستوا ِء تقاسٌمِه،
ِ
مآخٌره لمبا ِدٌه .)3("..من هنا ٌُعد التناسب مبدأً عا ّما ً من مبادئ الببلؼة العرب ٌّة ،بل كل
ِ
ببلؼة ،أو فعل قولً ،ولو تتبعنا المفاصل العامّة للببلؼة العربٌة لوجدناها تنطوي وت ّتكا
على هذا المبدأ فً تحرٌر كبرٌات قضاٌاها الببلؼٌّة ،فعلم البٌان فً جزبٌاته المتع ّددة
المتمثلة بالتشبٌه واالستعارة والكناٌة والمجاز بنوعٌه العقلً والمرسلٌ ،تطلّب مناسبة بٌن
مكوّ نات هذه األجزاء ،والبدٌع قام بناإه على التناسب ،من ص ّحة المقابلة إلى صحة التقسٌم،
إلى حسن التضمٌن ،فالمشاكلة ،فحسن التعلٌل ،فالسجع إلى آخر القابمة ،وقد جعل
السجلماسً المناسبة جنسا ً عا ّما ً تندرج تحته أنواع أربعة ،بعضها توصلت إلٌها الببلؼة
اسم المصاحب ِة المعجمٌة الداخلة فً تحقٌق السبك المعجمً ،كما تق ّدم
الداللٌّة الحدٌثة تحت ِ
صٌّة ،واألنوا ُع األربعة هً(:)4
عند بحثنا للسانٌّات الن ّ
األول :إٌراد المبلئم ،بؤن ٌؤتً بالشًء وشبٌهه ،مثل الشمس والقمر ،والمهند والصارم.
الثانً :إٌراد النقٌض ،بؤن ٌؤتً بالشًء وض ّده ،أو بما ٌقابله ،مثل اللٌل والنهار ،والموت
والحٌاة ،الروح والبدن ،الص ّحة والسقم. ...
الثالث :االنجرار ،أن ٌؤتً بالشًء وما ٌُستعمل فٌه ،مثل القوس والسهم ،والقلم والدواة،
والبٌت واألبواب ،والقفل والمفتاح ،البٌت الحرام والصفا والمروة والحطٌم وزمزم. ...
الرابع :التناسب ،أن ٌؤتً بالشًء وما ٌناسبه على جهة الكلٌّة ،كاإلمام والقلب ،فنسبة القلب
للبدن ،كنسبة اإلمام للمؤموم.
وقد ال ٌقتصر التناسب على هذه العبلقات التً ذكرها السجلماسً ،فإنّ اللؽة واسعة
ومتؽٌّرة ،وتعتمد قدرتها اإلبداعٌّة على المتكلّم نفسِ ه وقدرته على التعامل مع اللؽة ،وإنّ
ت اللؽة إ ّنما ٌعتم ُد على اإلحاطة بمآخ ِذ القول ،وعلى القدرة التً تمتلِكها اللؽة
استٌفاء دالال ِ
)
5
(
ت البدٌعً " ،وهو أن ٌقص َد المتكلّ ُم إلى شً ٍء بالذكر
من جهة التوسع  ،فمثبلً :فن التنكٌ ِ
دون أشٌاء ،كلها ٌسد مس ّده ،لوال نكتة فً ذلك الشًء المقصود ،تر ّج ُح اختصاصه بالذكر
( )1المنزع.517:
( )2الهادي :العنق ،أقبلت هوادي الخٌل ،إذا بدت أعناقها ،ظ :الصحاح.2534/6:
( )3كتاب الصناعتٌن.53 :
( )4ظ :المنزع.512-517 :
(ٌ )5نظر فً شأن التوسع كتاب" التوسع فً الموروث الببلغً والنقدي ،للدكتور ،حسٌن الجداونة .وهو بحث ضاف
لمفهومه وتطبٌقاته فً التراث العربً.
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دون ما ٌسد مس ّده ،ولوال تلك النكت ُة التً انفرد بها لكان القصد إلٌه دون ؼٌره خطؤ ظاهراً
عند أهل النقد"(ٔ) ،فؤساس هذا الفنّ قابم على المناسبة فً ترجٌح اختٌار لفظٍ معٌّن دون
ؼٌره مع توفّر السعة فً استعمال ؼٌره لوال خوؾ فوت العمق الداللً المنسجم مع الحال،
"(سورة االسراء،
سبٌحهُم
قبٌل قوله تعالى ":وإنْ مِن شً ٍء إال ٌُسبح بحم ِد ِه َول ِكنْ ال تفقهون َت َ
من ِ
"( من اآلٌة 31
اآلٌة )44
ٌزرون
أوزارهم على ظهورهم أآل سا َء ما
لون
َ
َ
 ،وقوله تعالى " :وهم ٌح ِم َ
من سورة األنعام)  ،فاستعمل القرآن لفظة ال تفقهون بدل ال تعلمون ،ولفظة ظهورهم بدل
رإوسهم ،مع إمكان استعمال الداللتٌن فً كبل السٌاقٌن ،والمرجّح لهذا االستعمال ،أنّ اآلٌة
األولى ،جاءت فً سٌاق شمول الحٌوان والنبات والجماد بالتسبٌح ،وإ ّنه" سبحانه إ ّنما خص
"تعلمون" لِ َما فً الفِقه من زٌاد ٍة على العلم"( ،)2ولئلشارة أٌضا ً أنّ هذا
"تفقهون" دون
َ
َ
المورد من المعرفة هو م ّما ٌُفق ُه ال ممّا ٌُعلم .وأمّا اآلٌة األ ُخرى ،فالمرجح لبلستعمال هو أنّ
حمل الشًء الثقٌل هو الظهر ،وأمّا الرأسُ فٌمكنُ فٌه الحمل ولكن لؤلشٌاء الٌسٌرة
أص َل
ِ
ً
ؼٌر الثقٌلة ،ولمّا كانت اإلشارةُ
ثقٌلة جداً،
أوزارهم
للحمل على الظهور كان كاشفا ً لكون
ِ
ِ
وهو ما ال ٌنكشؾُ بلفظ ِة الرإوس(. )3
وربّما ٌُو ِه ُم الكبلم حول "المناسبة" أ ّنها تكرّ س مبدأ الوضوح فً تعاطً اللؽة ،هذا المبدأ
الذي حاو َل أح ُد الباحثٌن أن ٌنحى بالبلبمة على التراث الببلؼً والنقدي العربً بسبب
اكتسب صف َة النفعٌة ال الجمالٌة( ،)4وبهذا
تعاطٌه لهذا المبدأ ،وتؤسٌس قواعده علٌه ،وبهذا
َ
بدا للباحث أنّ الفكر الببلؼً العربً" أمٌل إلى تٌار تجرٌد اللؽة من كل اإلٌحاءات ،والتؤكٌد
على أنّ المفردات وحدات لؽوٌة ثابتة المعنى"( ،)5وعلى هذه الرإٌة قرأ الباحث موارد
االعتناء باللفظ فً ببلؼة الخفاجً ،وتكرٌس الوضوح فً نق ِد اآلمدي ،إلى آخر القابمة،
ولسنا بصدد الر ّد على الباحث بمقدار ما نو ّد الحدٌث عن مبدأ الوضوح ،فإنّ فً كثٌر من
وتحكٌم للنظرة الجزبٌّة ،ولن نتكلّؾ إٌراد مبلمح مبدأ الوضوح
هذه األفكار موارد اشتبا ٍه
ٍ
واألسس العقلٌّة التً قامت علٌه فً التراث ،بل نو ّد أن نشٌر فقط إلى أنّ الببلؼة الٌونانٌّة لم
تكن خلواً من تناول هذا المبدأ بالعناٌة والتقنٌن ،ما سٌإ ّكد أنّ المبدأ هو ظاهرة خطابٌّة عامّة
سواء فً الببلؼة العربٌة أو الببلؼة الٌونانٌّة ،بل إنّ عمق األسس وطرق المعالجة له فً
بقدم راسخة ال ٌهزها شًء ،فؤرسطو ممثل الببلؼة الٌونانٌّة قد
الببلؼة العربٌة قد ضربت ٍ
أسهب إسهابا ً فً بٌان مبدأ الوضوح كؤساس قار ال ب ّد منه فً الخطابة الٌونانٌّة التً جرّدها
( )1تحرٌر التحبٌر.422 :
( )2م.ن.
( )3ظ :م.ن .603 :باب المقارنة.
( )4ظ :دراسات نقدٌة وببلغٌة /مبحث ،مبدأ الوضوح والغموض فً الفكر الببلغً والنقدي عند العرب ،د .ناصر
حبلوي.377-362:
( )5ظ :م.ن.337-336 :
( )6ظ :م.ن.336 :
( )7م.ن.367 :
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الباحث منه بؤن جعلها أسمى من الوضوح الذي وس َم به الببلؼة العرب ٌّة ،فقد تناول أرسطو
()1
عناصر
وج َع َل
َ
فً كتابه فنّ الخطابة ،جمال األسلوب وجعل من أهم مزاٌاه الوضوح َ ،
القول وهً األسماء واألفعال عنده ،م ّما "ٌنبؽً أ ّال نستعمل منها األسماء الؽرٌبة أو المرك ّبة
أو المبتدعة إال نادراً"()2؛ "ألن ما هو طبٌعً ٌُقنع وأ ّما المتكلؾ فبل ٌُقنع"( ،)3والكلمات
السلٌمة والمناسبة والمجازات هً وحدها التً تستعمل فً أسلوب النثر( ،)4و ٌنبؽً أن
ُ
ت المركبة والؽرٌبة ،والصفات
المجازات
تكون
ؼٌر متع ّسفة( ،)5كما أنّ استعمال الكلما ِ
َ
َ
()6
ُ
الطوٌلة ؼٌر المناسبة ،والمجازات المضحكة هً من عوامل وأسباب برودة األسلوب ،
أمّا األخٌر فقد جعل أرسطو له عوامل تضمن سبلمته ،وهً :اإلتٌان بؤجزا ِء الربط وفقا ً
لترتٌبها الطبٌعً ،وأن تستعمل فٌه أ ٌ
لفاظ خاص ٌة ال عا ّمة ،وتج ّنب األلفاظ المشترك ِة المعانً،
()7
المجاز اجتذابا ً هً تلك القابم ُة على
نواع
ِ
وتمٌٌز الجنس ،ومراعاة العدد  ،كما جع َل أشد أ ِ
التناسب( ،)7فالمبلحظ أنّ أرسطو ٌُعطً عناٌة خاصّة لمبدأ الوضوح المإسس على رص ِد
المتلقًّ أو السامع( )2فكٌؾ إذا كان المرصود هو اإلفهام واإلبانة؟! ،من هنا نعل ُم أنّ األحكام
التً ألقاها الباحث ،أحكا ٌم ارتجالٌّة ؼٌ ُر مدعمة ببرهان أو اطبل ٍع حصٌؾ على مستوى
ب من كتبه وهو فن الخطابة ،فضبلً عن ّ
التراث الٌونانً فً أبرز كتا ٍ
اطبلعه على الدقّة
ُ
التراث العربً لهذا المبدأ.
التً تناولَها
وقد ش ّكل التناسب محوراً أساسا ً بنى علٌه عبد القاهر الجرجانً نظرٌّته فً النظم.
ّ
فتوخً معانً النحو وأبوابه ،ودراسة عبلقة الكلِم بعضها ببعض ،وتج ّنب فساد النظم،
مظاهر للمناسبة ووجها ً آخر للتبلإم
وؼٌرها من المبادئ التً طرحها فً نظرٌّتهُ ،تعد
َ
لتقؾ عندها ،بل تتماٌز
والتوافق ،إذ لٌست المزٌّة بكثرة الفروق والوجوه التً ال ؼاٌة لها
َ
موقع بعضها من بعض
الوجوه بحسب المعانً واألؼراض التً تعرض للكبلم ،ثم بحسب
ِ
ودواعً االستعمال المرجح( ،)10وبهذا ٌ ّتضح أنّ المفردات لٌست وحدات لؽوٌّة ثابتة لها
معنىً مح ّدد كما ذهب إلٌه الحبلّوي ،وٌر ّده أٌضا ً مظاهر اال ّتساع التً عُولجت عند ؼٌر
لؽوي وببلؼً من المتق ّدمٌن ،إذ ذكروا أنّ له ع ّدة مسوّ ؼا ٍ
ت تقود إلى اال ّتساع فً اللؽة(،)11
منها السعة واإلٌجاز ،ومنها ،وجود عبلقة بٌن المعنى الم ّتسع وداللته الجدٌدة كعبلقة السبب ٌّة
( )1ظ :فن الخطابة.126 :
( )2م.ن.127 :
( )3م.ن.126 :
( )4م.ن.127 :
( )5ظ:م.ن.122 :
( )6ظ :م.ن.203-201 :
( )7ظ :م.ن.207- 205 :
( )7ظ :م.ن.221 :
( )2للتفصٌل فً هذه الموارد التً ذكرناها ٌراجع المصدر نفسه ،256-123 :وهو المقالة الثالثة من كتابه.
( )10ظ :دالئل اإلعجاز .77:وٌنظر ما قبلها ،فٌما أورده حول النظم.
( )11ظ :التوسع فً الموروث الببلغً والنقدي.54 -37 :
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والمجاورة المسوؼة لبلنتقال من معنىً إلى آخر ،ومنها علم المخاطب بالمعنى المقتضً
للحذؾ واإلٌجاز على جهة التوسّع فً العرب ٌّة ،ومنها ال ّسماع عن العرب ،ومنها الكثرة،
وؼٌرها ،أمّا النقد والببلؼة فقد أخذ التو ّسع فٌهما نصٌبا ً وافراً من خبلل المجاز واالستعارة
والكناٌة والتورٌة وااللتفات وؼٌرها ،بل قد ٌؤخذ التوسّع بعداً أشمل ّ
ٌتمثل بإقامة عبلقات
جدٌدة بٌن الدوال فً الجملة أو العبارة ،أو بٌن الجملة والسٌاق الخارجً(ّ ،)1
ومثل له ابن
()2
األثٌر بقول اإلمام علً علٌه السبلم فً وصؾ مجلس رسول هللا صلى للا علٌه وآله بؤ ّنه" ال ُتنثى
فلتاته" ،قاببلً ":فظاهر اللفظ أ ّنه َث ّم فلتات ف ُتنثى ،وهذا من أؼرب ما توسّعت فٌه اللؽة
العرب ٌّة"( ،)3فالتوسّع بهذا ٌُفضً إلى" التصرّ ؾ فً اللؽة ،بحٌث ٌُخرجها عن االستخدام
النمطً ،أو العادي ،أو المعٌاري ،سواء بالزٌادة (المبالؽة) ،أو الحذؾ (االختصار
واإلٌجاز)"( ،)4كما أنّ تطبٌقاتِه كثٌرة ومتع ّددة لسنا بصدد استعراضها(.)5
أبوابها،
من ذلك ٌظهر أنّ المناسبة تش ّكل مظهراً عا ّما ً ٌصب ُػ الببلؼة العربٌّة على اختبلؾِ
ِ
فنرى أ ّن ُه من ؼٌر الصحٌح أن ُت َ
حقل التناسب؛ لدخوله أٌضا ً ضمن
بحث فنون البدٌع
َ
ضمن ِ
الدابرتٌن األُخرٌٌن ،وهما التخٌٌل واإلجمال والتفصٌل اللتٌن ذكرهما المإلّؾ ،فضبلً عن
الشمول الذي أشرنا إلٌه.
وعوداً على بدء ،فقد اعترضتنا بعض المبلحظات المنهج ٌّة حول الدراسة ارتؤٌنا أن ندرجها
ضمن ال ِنقاط اآلتٌة:
ٔ -عدم وضوح منهج المإلّؾ حول قض ٌّة التحسٌن البدٌعٌّة ،فعلى الرؼم من كونه أنحى
ب النظرة إلٌه كزخرؾ ومحسّن،
بالبلبمة على مسٌرة الببلؼة التً أجحفت بالبدٌع بسب ِ
نراه ٌُسلّم بتقسٌم البدٌع إلى مح ّسنا ٍ
ت لفظ ٌّة ومعنوٌّة( ،)6وعبلمة معرفة المحسنات
لبقً المحسّن كما هو قبل
اللفظٌّة ،عنده " بؤ ّنه لو ُؼٌّر فٌها اللفظ بما ٌُرادفه
َ
التؽٌٌر"( ،)7وهذا إقرا ٌر بثبوت النظرة التحسٌنٌّة التً أباها ،من ؼٌر تفصٌل.
 -2وتفرٌعا ً على األمر األوّ ل ،فتبدٌل المفردة بما ٌقابلها ال ٌُفضً إلى شً ٍء "فشاد البناء
بعد انهدام" ،طباق معنوي ،فلو ُؼٌر شا َد إلى بنى ،وانهدام إلى سقوط ،لما تب ّدل المعنى
بل بقً على حالِه ،على حٌن أ ّنه مهما تؽٌّرت األلفاظ فإنّ الطباق متح ّقق ،وخصوصا ً
مع التسلٌم بالطباق المعنوي الذي أثبته المإلّؾ وجعلوا منه التدبٌج كؤح ِد فروضه ،ففً
المثال السابق لو قلنا :شاد بعد سقوط ،لتحقّق الطباق المعنوي بٌن (شاد وسقوط)
( )1ظ :التوسع فً الموروث الببلغً والنقدي123:
( )2تنثى :أي  :تظهر أو تذكر ،ظ :الصحاح.2501/6 :
( )3المثل السائر.247/2 :
( )4التوسع فً الموروث الببلغً والنقدي.163 :
( )5ظ :م.ن :الفصل األخٌر.263 ،
( )6ظ :دراسات منهجٌة.27 :
( )7م.ن.27 :

175

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
المضمِر لمعنى االنهدام؛ ألنّ الطباق المعنوي " ٌتم فٌه الجمع بٌن الشًء وضده فً
(سورة
األرض فِراشا ً والسما َء ِبناءً"
المعنى ال فً اللفظ ،كقولِه تعالى ":الذي َج َعل ل ُكم
َ
ٌ
ٌ
معنوٌة بٌن "فراشاً" و "بناءً"  ،وال تضا ّد بٌنهما فً اللفظ ،إ ّنما
مطابقة
البقرة اآلٌة ،)22ففٌ ِه
التضاد فً المعنى ،إذ البناء رف ٌع للمبنى ،فمعناه مضاد للفراش الذي هو على خبلؾ
َ
الطباق الز ٌم داللً ،فٌخرج من حد التحسٌن ،وهذا ما كان
البناء"( ،)1وبهذا ٌظهر أنّ
ٌنبؽً أن ٌذكره المإلّؾ .ومثله الجناس الذي ّ
مثل له من أجل تقرٌر فكرة التحسٌن من
خبلل الرفع والتبدٌل ،ببٌت مح ّمد بن كناسة ،وهو من شواهد ابن المعتز ،فً كتابه
البدٌع:
وسمٌّ ُته ٌحٌى لٌحٌا فلم ٌكنْ

هللا فٌه سبٌ ُل
أمر ِ
إلى رد ِ

()2

فالجناس التا ّم بٌن ( ٌحٌى االسم وٌحٌا الفعل) ،محسّنٌ لفظً ،وتؽٌٌرهما إلى(علً وٌعٌش)
مثبلً  :سمٌّته علٌا ً لٌعٌشٌُ ،وهً الجناس( ،)3ولكنّ المبلحظ أنّ الجناس بٌن (ٌحٌى وٌحٌا)،
ً
وظٌفة داللٌّة
فٌه اقتضا ٌء داللً ،بمعنى أنّ ٌحٌا الفعل اقتضى ٌحٌى االسم ،فلو تؽٌر ل َما أ ّدى
مستقٌمة ،وفً هذا تؤكٌد للبعد الداللً الذي ٌضفٌه الجناس على التعبٌر ،وهو ما تجاوزه
المإلّؾ.
ُ
دون
ؼرقُوا فؤد ِخل ُوا ناراً فلم ٌج ُدوا لهم من
ِ
ٖ -جع َل المإلّؾ قو َله تعالى ":ممّا خطٌبآ ِت ِهم أ ِ
هللا أنصاراً"(سورة نوح ،اآلٌة )25من الطباق المقتضً للضد على نحو َ
الخفاء المحتاج إلى
ِ
)
4
(
َ
الطباق" بٌن أُؼرقوا وأدخلوا
التؤوٌل ،وهو قسٌم ما ٌسمّى إٌهام التضاد  ،فجعل
()5
ناراً" ،وإدخا ُل النار لٌس مضا ّداً لئلؼراق ولك ّنه ٌستلز ُم اإلحراق المضاد لئلؼراق" ،
نظر البحث قد ٌحتم ُل تؤوٌبلً آخر ،وهو أنّ الز َم اإلؼراق اإلدخا ُل فً الماء
إال إ ّنه فً ِ
وهذا اإلدخال أفضى إلى اإلدخال فً النار ،فهو من باب المناسبة ال التضاد.
ٗ -تب ّنى المإلّؾ التوسّع فً مفهوم المقابلة ،بمعنى عدم قصرها على المقابلة بٌن األضداد
أو ما ٌلحق به ،بل ت ُعم لتشم َل" المشاه َد التً تنهضُ على الموازنات والمقارنات بٌن
أنماطٍ مختلفة ،وأصنا ٍ
ؾ متباٌنة ،وإن لم تكن متساوٌة العدد ،متضا ّدة المعانً ،منظومة
على الترتٌب...،فال َمشاه ُد القرآن ٌّة فً وصؾ المإمنٌن والكافرٌن ،والج ّنة والنار،
ٌر ُد على نمط
والثواب والعقاب ،والمشاهد التً تصؾُ اآلٌات الكون ٌّة ،وؼٌرها م ّما ِ
المقارنة والموازنة ٌنبؽً أن ٌنضوي تحت لواء المقابلة"( ،)6وهذا وإن كان صحٌحا ً
( )1دراسات منهجٌة.43 :
( )2ظ :البدٌع ،تحقٌق ،د .محمد عبد المنعم خفاجً.102 :
( )3ظ :دراسات منهجٌة.27 :
( )4ظ :م.ن 46:و.47
( )5م.ن.47 :
( )6م.ن.63 :
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فنون بدٌعٌّة أخرى ،كاللؾ والنشر ،والتقسٌم ،والجمع مع
نسب ٌّا ً إال إ ّن ُه سٌتشابك مع
ٍ
المابز بٌنها بدقّة.
التفرٌق والجمع مع التقسٌم والتفرٌق ،فبل ب ّد من تحدٌد
ِ
٘ -رفض المإلؾ أساس القلّة والكثرة فً تحدٌد المسار الببلؼً للتركٌب ،وجاء رفضه
عرض حدٌثه عن تع ّدد مقاطع المقابلة ،قاببلً ":وذكر ابنُ ُحجّة أنّ علماء البدٌع
فً َم ِ
على أ ّنه كلّما كثر عدد المقاببلت كانت أبلػ ،وهذ أساسٌ ؼٌر صحٌح ،فؤبلؽٌّة المقاببلت
ال تتوقؾُ على عددها فً األسلوب ،والمقابلة بٌن معنٌٌن قد تكون أبلػ م ّما لو كانت
كثر من ذلك ،)1( "...وهو رفض سلٌ ٌم وفً محلّه ،إال إنّ المإلّؾ لم ٌتش ّدد فً
بٌن أ ِ
مفصل آخر من مفاصل الببلؼة ،وهو السجع ،إذ تناول الببلؼٌّون تفاوت
رفضه فً
ٍ
حسنه بتفاوت قرابنه طوالً وقصراً ،فؤمضى المإلّؾ القٌاس مستدركا ً أ ّنه ٌنبؽً أ ّال
ً
مطلقة؛ لوقوع السجع فً القرآن الكرٌم متفاوتا ً فً الطول وال ِقصر مع
تكون المقاٌٌس
()2
بلوؼه ؼاٌة الحسن .
نسب المإلّؾ لعبد القاهر الجرجانً القول بقصْ ِره المزاوجة على ما وقع منها بٌن
-ٙ
َ
الشرط والجزاء ،قاببلً ":وجمهور الببلؼ ٌٌّن ٌقصرون هذا اللون على المزاوجة بٌن
فعل علٌهما اقتدا ًء بالشٌخ عبد القاهر"( ،)3وفً الحقٌقة أنّ
الشرط والجزاء فً ترتب ٍ
عبد القاهر الجرجانً لم ٌقصِ ر المزاوجة على هذا النوع بل جعلها نوعا ً من ثبلثة
أنواع ذكرها ،بقول سلٌمان بن داود القُضاعً:
ٍ
فبٌنا المر ُء فً علٌاء أهوى

ٌ
ومنحط أتٌح له اعتبل ُء

ٌ
بإس
نعمة إذ حــــــا ُل
وبٌنا
ٍ

وبإسٌ إذ تعقّبه ثـــرا ُء

واآلخر بقول كثٌر:
وإنً وتهٌامًِ بعز َة بعدمـــــا

تخلّ ُ
ت
ٌت ممّا بٌننا وتخـــــلّ ِ

لكا لمرتجً ظِ ل الؽمام ِة كلّما

ت
قٌل اضمحل ِ
تبوأَ منها لل َم ِ

()4

فاألول بصٌؽة( بٌنا -إذ) ،والثانً بصٌؽة ( المماثلة بالتشبٌه والبلم الرابطة).
وحسن التعلٌل فً الشعر القدٌم؛ باحتٌاجهما للتدبّر
 -1علّل المإلؾ ندرة فنً التورٌة
ِ
والتؤمّل والتفكٌر العمٌق لكشؾ عبلقاتهما الداخلٌّة ،ما ال تساعد علٌه عقل ٌّة العربً
القدٌم( ،)5وإنّ هذٌن الفنٌن َب َدآ ٌنتشران فً العصر العباسً والعصور المتؤ ّخرة ،بسبب
( )1دراسات منهجٌة.66 :
( )2ظ :م.ن.111-110 :
( )3م.ن.22 :
( )4ظ :دالئل اإلعجاز.24-23 :
( )5ظ :دراسات منهجٌة137 :و132و .160
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التطوّ ر الحضاريّ والذهنًّ الذي ؼلب على شعراء ذٌنك العصرٌن ،وهو توجٌ ٌه سلٌ ٌم
وصحٌح ،ولكن ٌضاؾ إلٌه أنّ التورٌة أٌضا ً ترعرعت فً جو السلطة السٌاسٌّة ،إذ
كان ٌختفً تحت ظلّها كثٌر من الشعراء خوفا ً من بطش التصرٌح.
 -5من األمور المهمّة التً خرجت بها هذه الدراسة هو عدم النظر إلى فنون البدٌع
بمنظار واحد بعد االعتداد بعدم كونِها محض محسّنات للكبلم ،إذ ذهب المإلّؾ إلى
ٍ
ً
جعلها نصفٌن ،نصؾ ال ٌزٌد عن كونِه زخرفا ً لفظ ٌّا ً
وحلٌة شكلٌّةٌ ،نبؽً عدم االعتداد
بها وطرحها ( ،)1والنصؾ اآلخر ٌعتبر من جوهر الببلؼة ،وهً التً استدعته ،وله
فً الكبلم أؼراضٌ ال تتح ّق ُق من دونه ،وهذا النصؾُ شرٌ ٌ
ك للمعانً والبٌان وؼٌر
قاصر عن ؼاٌتِهما( .)2وهذا الكبلم ٌمتلك نسبة كبٌرة من الصواب؛ ألنّ كثٌراً من تلك
ٍ
ً
صٌاؼة معٌّنة ،ولك ّننا
القول
الفنون ُت ُكلؾ إدراجها فً منظوم ِة البدٌع لمحض صٌاؼ ِة
ِ
لسنا معه فً طرح هذا الصنؾ ،أو فلنقل إنّ لدٌنا ثبلثة أصناؾ من البدٌع ال صنفٌن،
ك فً حصافتِهم فً عد البدٌع
لتتوافق نظرتنا مع المتق ّدمٌن من الببلؼ ٌٌّن،
الذٌن النش ّ
َ
من المحسّنات وإن كان لعمومٌّة حكمِهم أث ٌر ؼٌ ُر محمود على البدٌع ،وهذه األصناؾ
هً:
ً
مصحوبة بالتكلّؾ و الصّنعة ،وإقحام الفن البدٌعً فً
ٔ -صنؾٌ ٌحقّ ُق الزخرف َة اللفظ ٌّ َة
التركٌب إقحاماً .ونتٌجة هذا الصنؾ ال ّرفض.
التحسٌن اللفظً ،وإخراج القول إخراجا ً حسنا ً ٌفضُل على إخراجه من
ٕ -صنؾ ٌح ّق ُق
َ
دونه .ومرتبة هذا الصنؾ القبول بهذا المستوى.
صا ً ال ٌقصر عن إخراجه مع
ٖ -صنؾٌ ٌدخل فً تركٌب القول وإخراجه إخراجا ً ببلؼ ٌّا ً خا ّ
المعانً أو البٌان ،إذ ٌُعطً ناتجا ً دالل ٌّا ً ال ٌتح ّقق من دونه.
وبهذا سوؾ نجمع بٌن النظرة القدٌمة الذاهبة – فً األؼلب -إلى تحقٌق النظرة التحسٌنٌّة
للبدٌع ،والنظرة الحدٌثة الذاهبة إلى ع ّده  -مطلقا ً  -خارجا ً عن تلك النظرة وداخبلً فً تولٌد
الداللة.
 -1من األمور المه ّمة أٌضا ً فً هذه الدراسة ،وتؤسٌسا ً على النقطة السابقة ،أ ّنه قد اجتمعت
ٌ
جملة من األمور ساقته إلى االعتداد بالبدٌع بوصفه وجها ً أساسا ً من وجوه
لدى المإلّؾ
الببلؼة ،ورفض تلك النظرة الزخرفٌّة ،وقلّما نجد فً الباحثٌن من اكتملت عنده هذه
األسباب ،ونج ِمل ُها بما ٌؤتً(:)3
ألؼراض مختلفة ،وقٌم تعبٌرٌّة متنوعة ،كالتناسب ،والتبلحم بٌن
 -1إفادة فنون البدٌع
ٍ
األجزاء ،والتوضٌح ،والتقرٌر ،والمبالؽة. ....
( )1ظ :دراسات منهجٌة.261 :
( )2ظ :م.ن.
( )3ظ :م.ن.265-261 :
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 -2إنّ جملة من فنون البدٌع بُحثت من قبل الببلؼ ٌٌّن فً حقلًَ المعانً والبٌان ،وترشٌحها
فً علم البدٌع ال ٌخرجها عن وظٌفتها التً ُبحثت فً ذٌنك الحقلٌن ،منها :االلتفات،
والتذٌٌل ،والتتمٌم ،والتكمٌل ،واالٌضاح ،وحسن التعلٌل ،والته ّكم. ....
 -3ورود فنون البدٌع فً الشعر الجاهلً واإلسبلمً ونثرهما ،واستخدامها كطرق للتعبٌر
ضمن سٌاقها الفطري متجاورة من دون تمٌٌز.
 -4اشتمال القرآن الكرٌم على قدر كبٌر من تلك الفنون ،ضمن سٌاقه اإلعجازي ،إذ لٌس
فً أسلوب القرآن َمهمز أو َمؽمز.
ً
جملة من فنون البدٌع
 -5أورد بعض الببلؼ ٌٌّن كعبد القاهر الجرجانً ،والفخر الرازي،
ظم العالً ،م ّما ٌح ّقق التبلإم والتناسق والتبلحم ،كالمزاوجة،
وسلكوهما ضمن ال ّن ِ
والتقسٌم ،واالعتراض والتلمٌح. ...
أحسن
 -6تق ّدم من بعض الببلؼ ٌٌّن تعرٌفهم للببلؼة بؤ ّنها :إٌصا ُل المعنى إلى القلب فً
ِ
صورة من اللفظ( ،)1فحسن اللفظ جز ٌء ال ٌتج ّزأ من الببلؼة.
 -7تق ّدم بعض أعبلم المتؤ ّخرٌن فً جعل البدٌع أصبلً من أصول الببلؼة ،كشرؾِ الدٌن
للتسالم على
جعفر الؽرناطً(ت111هـ) ،وفً هذا خر ٌم
الطٌبً(تٖٗ1هـ) ،وأبً
ٍ
ِ
زخرفٌّة البدٌع.
هذا أبرز ما وجدناهُ فً هذه الدراسة ،التً كان ال ُمبلحظ علٌها اتسا َمها بالحضور التراثً
حقول
ضمن
لفنون البدٌعٌّة
فً عامّة مفاصلِها ،والجدٌد فٌها هو ما ق ّدمناهُ من دراسته ل
َ
ٍ
ِ
محض محسّناتٍ ،مع بٌانِنا لِما تخلّلها
رفض النظرة ال ُمجحفة للبدٌع بوص ِفه
مح ّددة  ،و ِمن
َ
ِ
من مبلحظات منهجٌّة.

( )1ظ :كتاب الصناعتٌن 16 :و ،17وطراز الحلة وشفاء الغلة :صفحة  11من المخطوطة.
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انبدَع حأصُم وجتدَد /اندكخىر يُري سهطبٌ1986 ،و:

يبىن اندراست :بُنٌت هذه الدراسة فً نظر منت ِجها على لحظ محورٌّة اإلٌقاع بوصفه طاقة
مكتنزة فً العدٌد من فنون البدٌع ،إشار ًة إلى مركزٌّة اإلٌقاع فً فنون البدٌع ،وهذه
ً
متناؼمة مع المعنى ،فؤخذت الدراسة فً معالجتها
المركزٌّة جاءت – حسب المإلّؾ -
لفنون البدٌع وتصنٌفها بالنظر لذلك بعدٌن(:)1
األول :مصطلحات الوفاء بالمعنى واإلٌقاع ،وتضم :السجع و الفاصلة ،واالزدواج،
والجناس ،والمشاكلة.
ُ
مصطلحات الوفاء بالمعنى ثم اإلٌقاع ،وتضم الطباق ،والمقابلة ،والمبالؽة ،والتعلٌل،
الثانً:
وطرافة التعلٌل ،والتورٌة.
والبُد من اإلشارة إلى أنّ المإلّؾ كان مسبوقا ً بهذه الفكرة ،ولك ّنه لم ٌُشر إلى سابقٌه ،فمنذ
المحاوالت األولى للتجدٌد التً رفع لواءها األستاذ أمٌن الخولً واألستاذ عبد هللا العبلٌلً
ومن تابعهما ،طرحت فكرة األثر الصوتً للفنون البدٌعٌّة ،فالخولً ٌجعل من الجناس
والسجع والترصٌع والتصرٌع ور ّد العجز على الصدر ،ولزوم ماال ٌلزم  ...،وسابل تحسٌن
أداء الكبلم لمعناه بتؤثٌر ال ّرنٌن الصوتً ،بسبب اتصاله بالمعنى دابما ً ،فإذا فقد االتصال فسد
األداء( ،)2وتطالعنا دراسة الدكتور جلٌل رشٌد فالح فً مطلع السبعٌنٌّات لتخرج برأي فً
أنّ البدٌع هو" ذلك الفن الذي ٌحقّق فً األثر إٌقاعا ً موسٌق ٌّاً ،بانسجام ألفاظه ،وتبلإم
عباراته ،ورسم صورة ّ
مإثرة فً النفس فٌها طرافة و ِجدة ،ؼٌر متجاوز شرابط الفصاحة
العرب ٌّة "( ، )3وانطبلقا ً من هذا التعرٌؾ للبدٌع فقد انتظمت عنده فنونه فً ثبلثة أقسام:
ٔ .الفنون اإلٌقاع ٌّة :وتمتاز بامتبلكها قدراً وافٌا ً من الخصابص الصوتٌّة القابمة على
التبلإم المصور لخلجات النفس ،وبهذا ستح ّقق جانبا ً كبٌراً من الحسن الذاتً نظراً
لتجاوب النفس الطبٌعً مع األصداء الموسٌقٌّة المختلفة ،وٌدخل ضمن هذا القسم من
الفنون ،الجناس ،والطباق ،والعكس ،والتردٌد ،والسجع ،والتوشٌع ،والتشطٌر،
والمشاكلة ،والجمع مع التقسٌم وإخوانه ،والتعدٌد ،والمزاوجة ،ور ّد األعجاز على
الصدور.)4(..
ٕ .الفنون التصوٌرٌّة :وهً الفنون التً تعرض األفكار والمعانً فً صورة فن ٌّة من
األداء الج ٌّد ،تخرجها عن األداء المباشر ،وٌندر ُج تح َتها ،التورٌة ،واالستطراد،
معرض
والنزاهة ،والمناقضة ،وأسلوب الحكٌم ،والمبالؽة ،والترشٌح ،والمدح فً
ِ
الذم ،وعكسه  ،والتقسٌم(.)5
ٖ .الفنون الطرٌفة :وهً التً تعتمد الظرؾ والتملّح المصاحب إلظهار البراعة فً
النظم ،فٌدخل فٌها ،القلب ،وما ال ٌستحٌل باالنعكاس ،والتخٌٌر ،والمناقضة أٌضا ً(.)6
( )1ظ :البدٌع تأصٌل وتجدٌد ،د .منٌر سلطان ،الفهرس العام ،إذ لم ٌوضح وٌصرح المؤلف بمنهجه فً مدخل كتابه،
بل انطلق لتناول ،البدٌع بمفهومه التراثً أول ثم عرج على بٌان عام لمفهوم اإلٌقاع ثانٌاً .تنظر صفحة 11و
صفحة.23،
( )2ظ :فن القول.217 :
( )3علم البدٌع نشأته وتطوره ،رسالة ماجستٌر.177 :
( )4ظ :م.ن177 :و .172
( )5ظ :م.ن.122:
( )6ظ :م.ن.123 :
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ولسنا بصدد مناقشة هذا المنهج ،وخصوصا ً مع مبلحظة تداخل بعض الفنون مع بعضها فً
طرح فكرة إٌقاعٌّة
سبق
األقسام م ّما ٌُفقد الجدوى من التقسٌم( ،)1ولكن أردنا اإلشارة إلى
ِ
ِ
الفنون البدٌعٌّة ضمن اإلطار العام لها ،والذي علٌه جاءت دراسة الدكتور منٌر سلطان ،فهو
قد جعل اإلٌقاع متم ّحضا ً فً فنون القسم األوّ ل ،وتابعا ً فً فنون القسم الثانً ،وفً كلٌهما
ٌكون الوفاء بالمعنى هو المركز الذي تدور حوله رحى الصٌاؼة الفنٌّة ،إذ الوفاء بالمعنى
عنده ،هو إبراز القول محكما ً محٌطا ً بمعناه( ،)2وهذه اإلحاطة قد تقتضً اإلٌقاع ،فٌكون
موسٌقا داخلٌ ًّة منبعثة من روح الفنان ،وبعض تلك الفنون ال تحتاج إلى اإلٌقاع لتبرز
خفاٌاها ولك ّنه ٌظهر فٌها( ،)3وبهذا سٌكون اإلٌقاع عنده " أن ٌستخد َم الف ّنانُ قدرات أصوات
الحروؾ ،ونؽمات األلفاظ ،والتراكٌب ،وٌنسّق بٌنها ،بحٌث تترجم ما ٌعتم ُل فً نفسه،
لٌذوب فً أجوابها ،وٌظل فً جنباتها ،ال ٌنفك عقلُه مع
وتجذبُ المخاطب إلى محٌطِ ها؛
َ
)
4
(
نفسه مع روحِه فً تجاو ٍ
صل"  ،وتظه ُر فاعلٌّة ُعنصر اإلٌقاع عند المإلّؾ من
ب م ّت ٍ
قوله ":والفنون البدٌعٌّة التً جمعناها هنا اشتركت فً عامل اإلٌقاع ،األمر الذي ال ٌتوافر
للتشبٌه ،أو المجاز ،أو الفصل والوصل ،أو التقدٌم والتؤخٌر ،أو ؼٌرها من الفنون ،ولكً
تكون بصفة "البدٌعٌة" ٌجب أن تقوم على الوفاء بالمعنى ،فهً لٌست وجوها ً لتحسٌن
الكبلم ،إ ّنما هً الكبلم نفسه ،والمعنى هنا ال ٌعنً معانً األلفاظ المفردة ،بل ٌعنً
الموضوع الذي ٌتح ّدث فٌه الف ّنان ،والوفاء به ٌعنً كٌفٌّة إبرازه وصٌاؼته صٌاؼة فنٌّة
شابقة ،أ ّما اإلٌقاع ،فهو التناؼم الذي ٌُقٌمه الفنان بٌنه وبٌن المخاطب عن طرٌق الموضوع،
هً الموسٌقا المنبعثة من داخل الصٌػ ،وهً لٌست نؽمات مك ّررة فقط ،بل هً تصوٌ ٌر
لجو المعنى طلبا ً للتواصل المستمرّ بٌن المتكلّم والمخاطب والموضوع "( .)5هذه هً
ّ
والمطلع على مبدبها سٌظن للوهلة األولى جرٌانه
الرإٌة العامّة التً طبعت هذه الدراسة،
فجؤ بؤنّ محورٌّة اإلٌقاع لم تؤخذ ح ّقها المتناسب مع ش ّدة ما طرحه
على منتهاها ،إال أ ّنه س ٌُ َ
المإلّؾ من التؤكٌد على اإلٌقاع ،حتى أ ّنه أخذ على الدرس الببلؼً التراثً عدم ربطه فنون
الجانب اإلٌقاعً مع نتابج علم اللؽة فً الصوتٌّات ،ونتابج علم القراءآت فً الوقؾ
واالبتداء ،ونتابج النحو والصرؾ فً الزٌادة والنقصان ،واإلبدال واإلدؼام ،طلبا ً لسبلمة
ثر المعنى فً اإلٌقاع وأثره فً المعنى وكذا أثر السٌاق فٌهما وأثرهما فٌه(،)6
اإلٌقاع ،وأل ِ
ولك ّننا ال نلحظ حضوراً فاعبلً لما ذكره ،إال أنّ الذي طؽى على الدراسة هو حضور جانب
التؤصٌل وفاعلٌّته ،من خبلل استقصاء نظرات القدماء وآرابهم فً الفن البدٌعً الواحد الذي
قلّما ّ
لكثٌر من الشواهد التً ذكروها وتعقٌباتهم
ي واح ٍد منهم ،مع استعراضه
شذ عنه رأ ُ
ٍ
علٌها ،أمّا التجدٌد الذي برز رسمه اللفظً على صفحة العنوان ،فإ ّنه لم ٌخ ُرج عن ذكر
تعقٌبات عامة أغلبها تلخٌص لما ذكره من تأصٌل ،وبهذا ٌمكننا القول ،إنّ الدراس َة
استقصا ٌء آلراء القدماء ونظراتهم حول البدٌع ،إذ لم نلحظ تجدٌداً ،ال على مستوى
المصطلح ،وال على مستوى مناقشة األنواع وال طرٌقة المعالجة ،إال بالمقدار الذي ذكرناه
( )1ظ :علم البدٌع نشأته وتطوره.124 :
( )2ظ :البدٌع تأصٌل وتجدٌد.20 :
( )3ظ :م.ن 23:و.24
( )4ظ :م.ن.24 :
( )5م.ن.23 :
( )6ظ :م.ن32 :و .40

121

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
من اإلشارة إلى اإلٌقاع ،وٌظهر ذلك جل ٌّا ً من محدودٌّة معالجته للفنون البدٌعٌّة ،إذ إ ّنه
ذكر للمقبول منها
اقتصر على عشر ِة أنواع منها فقط! ،مهمبلً الجم الؽفٌر من دون
َ
ٍ
والمرذول ،كما برزت على صفحة المإلؾ مبلحظات منهجٌّة وتحلٌبلت جانبت الصواب
سرد ًة ب ِنقاط مع بٌان جهة النقد،
فً جمل ٍة منها ،ارتؤٌنا بمقتضى منهج البحث أن نوردها ُم َ
لنتبٌّن هل صدقت محاولة الباحث فً تجدٌد دماء الببلؼة ،لتعو َد محم ّرة الخدود ٌانعة
ئ بالنص الذي أوردناهُ عن المإلؾ حول عامل اإلٌقاع ،و ُنتبعه
الجمال( ،)1وسنبت ِد ُ
بمبلحظاتنا التً استقصٌناها فً هذه الدراسة تباعاً.
ٔ -جع َل المإلّؾ عام َل اإلٌقاع مقتصِ راً على جمل ٍة من الفنون البدٌعٌّة ،فنفى توفّر التشبٌه
والمجاز ،والفصل والوصل ،والتقدٌم والتؤخٌر ،بوصفها نماذ َج من عل َمً المعانً
ً
ً
ضافٌة تناولت اإلٌقاع
دراسة
والبٌان ،نفى توافرها على اإلٌقاع ،والطرٌؾ أنّ هناك
الببلؼً ،للدكتورة ابتسام أحمد حمدان ،وهً" األسسُ الجمالٌّة لئلٌقاع الببلؼً فً
العصر العباسً األوّ ل" ،إذ تناولت الباحثة إٌقاع عل َمً المعانً والبٌان فضبلً عن
البدٌع ،فجعلت مظاهر عل َمً البٌان والمعانً ،كالحذؾ والفصل والوصل ،والتقدٌم
والتؤخٌر ،والتعرٌؾ والتنكٌر والتشبٌه والمجاز ،م ّما له فاعلٌّة فً تحقٌق اإلٌقاع
ت الواحد ،أو العنصر
الببلؼً ،وهذا هو األنسب؛ ألنّ "
اإلٌقاع ال ٌتولّد عن الصو ِ
َ
()2
نسٌج متآلؾ من العناصر األخرى"  ،فهذا ٌنسج ُم مع
الشكلً المنفرد ،بل ٌتولّد عن
ٍ
النظرة الكلٌّة للفعل القولً المعبّر عن معنىً من المعانً ،بحٌث ٌُعد كل جز ٍء من
ً
جملة من معطٌات علم المعانً
أجزابه داخبلً فً إسناد الداللة ،وبهذا ٌ ّتضح أنّ
ٌ
داخلة فً تشكٌل اإلٌقاع الشعري( ،)3وإنتاج موسٌقاه ،فلٌس البدٌع وحده هو
والبٌان
عامل اإلٌقاع كما تب ّناه المإلّؾ.
ٕ -كان أوّ ُل فن تناوله المإلّؾ هو فن السجع ،ولك ّنه تكلّؾ االستدال َل على قدمه ،فدخل
دابرة توضٌح الواضحات ،فجاء استدالله ّ
ؼثا ً هجٌناً ،ال ٌنطوي على معنى ذي قٌمة،
ث الشرٌؾ
وذلك قولُه" :مصطل ُح "السجع" أقد ُم من مصطلح" الفاصلة"
بدلٌل الحدٌ ِ
ِ
"أسجعا ً
كسجع ال ُكهّان"( ،)4والمعروؾ أنّ العرب قالوا " :سجع الكهان" ،ولم ٌقولوا:
ِ
()5
" فواصل الكهّان"  .فالسجع معلوم معروؾ لدى فصحاء العرب وبلؽابها وال ٌحتاج
إلى التدلٌل على وجوده أو المعرفة به ،أمّا مصطلح الفاصلة ،فقد نشؤ مع القرآن
َ
وبرز ِمن إطاره الثقافً الخاص به ،واستحسن العلما ُء إطبل َقه على أواخر
الكرٌم،
ً
اآلي كراهٌة التشبّه بالشعر ،ولو على مستوى لوازمه ومصطلحاته ،تنزٌها للقرآن
كما ٌنقله ابن سنان الخفاجً( ،)6فالفاصلة إذاً مفهوم إسبلمً وجد بنزول القرآن،
فصار من خصابصه ،والسجع معروؾ ،فبل حاج َة ألن تقو َل العربُ فواص َل كهّان أو
نحوها.
( )1كان فً رجاء الباحث تجدٌد د ماء الببلغة ،وتوفٌر الجهود وإنارة الطرٌق؛ لتعود الببلغة ببلغة بجمالها وجبللها
وبهائهاٌ .نظر :اإلهداء.
( )2األسس الجمالٌة لئلٌقاع الببلغً.22 :
( )3ظ :م.ن 215 :وما بعدها ،و  235وما بعدها.
( )4ظ :إعجاز القرآن للباقبلنً57 :و .73
( )5البدٌع تأصٌل وتجدٌد.27 :
سر الفصاحة165 :و .166
( )6ظُّ :
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السجع فاصلة" ،من نص أورده السٌوطً عنه فً
ٖ-
نسب المإلّؾ للجاحظ قوله "إنّ
َ
َ
اإلتقان ،إذ ٌقول" :سمّى هللا تعالى كتابه اسما ً مخالفا ً لما سمّى العرب كبلمهم على
ضه (سورة)( ،كقصٌدة)
الجمل والتفصٌل ،سمّى جمل َته (قرآنا ً) كما سموا (دٌوانا ً) وبع َ
ِ
)
1
(
ضها (آٌة)( ،كالبٌت) ،وآخرها (فاصلة)( ،كقافٌة)  ،فٌقول المإلّؾ عنه" وٌتابع
وبع َ
()2
الجاحظ (ت ٕ٘٘هـ) من سبقه من العلماء فً اعتبار أنّ السجع فاصلة"  ،إال إنّ
الجاحظ لم ٌسم السجع فاصلة ،وإ ّنما جعله مخالفا ً لما جعل العرب علٌه أسامً الشعر
وألقابه ،فجعله من باب المقابل المؽاٌر ،ال المقابل المطابق ،كما هو ظاهر من
مقاببلتِه.
ٗ -على الرؼم من وضوح داللة الحدٌث النبوي الشرٌؾ ،وخصوصا ً مع مبلحظة قرابن
ث النبوي الشرٌؾ بذم السجع
المقال والحال ،وخصوص اإلضافة المحددة لداللة الحدٌ ِ
ال َك َهنً؛ الشتماله على محاولة تزوٌق الكبلم لجذب الحق إلى المتكلم ،فعلى الرّؼم من
حٌص بٌص فً توجٌه داللته ،واالستعانة بشواهد
ذلك فقد وقع كثٌر من الببلؼ ٌٌّن فً
َ
من السٌرة النبوٌّة (صلى هللا علٌه وآله) ،وكبلم كبار الصحابة والفصحاء ،بل ذهب الرّمانً
مذهبا ً ما َل فٌه مٌبلً عظٌما ً إذ عد السجع عٌبا ً ،والفواصل ببلؼة( ،)3فبل نج ُد مبرراً
لكل تلك المعركة االصطبلحٌّة – مع وضو ِحها -كما ال مبرر – تبعا ً -لتحمٌل الحدٌث
بٌن السجع والفاصلة ،كما وجهه المإلؾ(.)4
النبوي تبعة خلطِ الببلؼ ٌٌّن َ
٘ -تمشٌا ً مع ساب ِد التفرقة بٌن السجع والفاصلة ،فقد حاو َل المإلؾ أن ٌُبدع تعرٌفا ً مابزاً
للسجع عن الفاصلة ،فع ّرفه بؤ ّنه " اتفاق آخر حرفٌن فً كلمتٌن متتالٌتٌن ...وهو
وصؾٌ إلٌقاع متر ّدد فً كلمتٌن مفردتٌن غٌر داخلتٌن فً تركٌب جملة ،وقد تحتوي
آخر حر ٍ
ؾ فٌهما ،ولكنهما ال ٌإذِنان
الجملة فً سٌاقِها على كلمتٌن متفقتٌن فً
ِ
ُ
السكوت عندَهما"(،)5
بانتهاء معنى ،وال ٌفصبلن بٌن شطرٌن فً الكبلم ،وال ٌحسُنُ
أمّا الفاصلة" فبل توجد إال فً تركٌب ،وال توجد إال فً سٌاق؛ ألن وجودها به ومن
ُ
ٌإخذ علٌه هو عده السجع ما تر ّد َد فً كلمتٌن
أجلِه"( ،)6والتمٌٌز صحٌح ،ولكن ما
ؼٌر داخلتٌن فً التركٌب ،وهذا ؼرٌب؛ ألنّ السجع ال ٌتحقّق ،وال تصِ ح تسمٌة
السجع ،بل البد من
التركٌب سجعاً ،إالّ من خبلل التركٌب ،فالكلمة الواحدة ال ُتحقق
َ
السجع إذا كان مفرداً ،فبل بد من تركٌ ٍ
تركٌ ٍ
ب آخر
ب ،وهذا التركٌب أٌضا ً ال ٌُح ّق ُق
َ
ُ
إطبلق السجع على التركٌب،
ٌُعطؾُ علٌه ،فعند النهاٌة اللفظٌّة للتركٌب الثانً ٌَتحقّق
بحكم سلبً إلى أن ٌتوالى التركٌب ،فإن استمر على
وٌبقى َسجعا ً عاد ٌّا ً ؼٌر محكوم
ٍ
( )1االتقان.143/1 :
( )2البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.30 :
( )3ظ :النكت فً إعجاز القرآن.20 :
( )4ظ :البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.32 :
( )5م.ن.41 :
( )6م.ن.
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سٌاقهُ ،حكم بتكلّفه ،وإن ارتبط ببٌان حقابق فً الوجود ،من ؼٌ ٍ
ب أو حوادث أو
سجع الكهّان ،الذي هو فً ؼاٌة التكلّؾ ،ونصٌب ُه الببلؼً
تنبّإات ،أو نحوها  ،كان
َ
الرفض ،فكما أنّ الفاصلة ال توجد إال فً تركٌب ،فكذلك السجع ،وقد ضرب المإلّؾ
مثاالً ال نراه ٌستقٌ ُم له ،وهو قوله تعالى ":إنّ األبرار لفًِ نعٌم وإنّ الفجار لفً
األبرار والف ّجار سجعا ً لعدم وفابهما بالمعنى ،ونعٌم
جحٌم"( سورة االنفطار 13 ،و ،)14فجعل
َ
وجحٌم فاصلتٌن لوفابهما به وانتهاء التركٌب عندهما( ،)1والمعلوم أنّ هذا النوع من
القرٌنتٌن من
ٌكون ما فً إحدى
ال ّسجع هو ما سمّاه الببلؼٌّون بالمرصّع ،وهو أن
َ
ِ
)
2
(
ً
األلفاظِ  ،أو أكثره ،مثل ما ٌقابله من األخرى ،وزنا ً
وتقفٌة  ،والمعلوم أٌضا ً أنّ
السجع هو مواالةُ الكبلم على روي واحد ،وهو تواطا الفاصلتٌن فً الشعر
العتبار اللفظتٌن المتق ّدمتٌن فً السٌاق سجعاً ،بل هما جز ٌء ِمن
والنثر( ،)3فبل وج َه
ِ
تركٌ ٍ
ب ،مجمو ُع ُه ٌُسمّى الترصٌع أو السجع المرصّع ،أو االزدواج ،الذي ٌتحقّق
الجملتٌن ،فبل ٌُ ُ
طلق على هذا النوع من التوافق سجعا ً ،ال عند العرب وال عند
بتقابل
ِ
ِ
الصوتً واإلٌقاع
ؼٌرهم! ،ولكن ٌمكننا تصوٌب قول ِه فً التمٌٌز بٌن اإلٌقاع
ِّ
لمخارج الحروؾ ،...واإلٌقاع
الموسٌقً ،فاإلٌقاع الصوتً ،هو تشكٌ ُل جهاز النطق
ِ
الموسٌقً " هو األثر النفسً الناتج عن امتزاج مقاطع صوتٌّة بمعنى من المعانً،
لمستمع معٌّن"( ،)4فت ّتضِ ح مراعاةُ مقتضى
موضوع معٌّن،
من متكلّ ٍم معٌّن ،فً
ٍ
ٍ
َ
نعت به المنظومة
ت (معٌّن) ،الذي
الحال فً الصٌّاؼ ِة اإلٌقاعٌة الصوت ٌّة من نع ِ
ِ
الكبلمٌّة ( المتكلّم ،والموضوع ،وال ّسامع) ،ما ٌقتضً النظم المحكم المقصود ،وبهذا
كالوزن
سٌستقٌم عد قدامة لل ّسجع الصرفً من جملة السجع ،وهو ما رفضه المإلّؾ،
ِ
قبل قو َل الرّمانً(تٖٗ5هـ) ،السجع بٌن
َ
بٌن الضّروس والضّلوع ،على حٌن ِ
المخرج ،جاعبلً المعوّ َل هو اإلٌقاع فً األذن
"الرحٌم" و"الدٌن"؛ لتقاربهما فً
ِ
()5
المٌزان الذي
والنفس ،ال فً الكتابة على الورق  ،وهذا من ؼرٌب االختٌار ،إذ إنّ
َ
ُ
التوافق فً
اعتمده فً هذه ٌنطبق على تلك ،فالنفس تهش وتبش لئلٌقاع الذي ٌُح ِدثه
الوزن الصرفً ،فضبلً عن التكرار الحرفً الذي تحقّق للكلمتٌن فً ضا ِد الوزن و
ِ
واو المٌزان ،فبل نرى للمإلّؾ مرجحا ً مقبوالً.
 -ٙجع َل المإلّؾُ االزدوا َج توافقا ً تا ّما ً بٌن جملتٌن فً الحركات والسكنات" ،فهو توازنُ
إٌقاع الجمل ِة األولى هو إٌقاع الجملة
جملتٌن متتالٌتٌن توازنا ً عروضٌاً...أي أنّ
َ
ُ
ُ
ُ
وسكنات حروؾ
حركات
الحركات والسكنات فً الجملة األولى ،هً
الثانٌة ،أي
( )1ظ :البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد41 :و .42
( )2ظ :االٌضاح.331 :
( )3ظ :علم البدٌع ،د .بسٌونً عبد الفتاح.250:
( )4البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.42 :
( )5ظ :م.ن.43 :
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َ
تتطابق الجملتان تما َم االنطباق مع
الجملة الثانٌة"( ،)1ولكن لٌس بالضرورة أن
بعضهما ،فالعسكري قسّم االزدواج إلى ثبلثة أقسام جعل أح َسنها ما كان كل فاصلتٌن
ً
متوازنة كان أجمل ،وإن لم ٌكن
تكون األجزا ُء
أمكن أن
منه على روي واحد" ،وإن
َ
َ
ٌكون الجز ُء األخٌر أطول"( ،)2وقد نقل المإلّؾ ذلك عن العسكري،
ذلك ،فٌنبؽً أن
َ
صل ٌستند إلٌه ،وكذلك
إال إ ّنه أحب أن ٌقٌّد نفسه بااللتزام
بتمام المطابقة من دون أ ٍ
ِ
()3
قال العسكري ،بؤنّ القلٌل من الزٌادة مؽتف ٌر ال ٌعتد به .
الحقل الخاص بالجناس ،نج ُد أن المإلؾ قد خلَط خلطا ً واضحا ً وؼرٌبا ً بٌن
 -7فً
ِ
الجناس والمشاكلة ،على الرؼم من االختبلؾ بٌنهما ،فجمٌع أمثلة المشاكلة ساقها
لبلستشها ِد على الجناس من دون أن ٌبٌّن الفرق بٌنهما ،وأؼلب الظن أنّ المإلّؾ حذا
ٌشٌر إلى تبنٌه له ،فالر ّمانً حد
الجناس ،من دون أن
حذو الر ّمانً فً تعامله مع
َ
َ
ِ
الجناس بؤ ّنه" بٌانٌ
الكبلم الذي ٌجم ُعه أص ٌل واح ٌد فً اللؽة" ،وٌق ّس ُمه على
بؤنواع
ِ
ِ
لفظٌن أح ُدهما حقٌقة
قسمٌن :جناس مزاوج ٍة ،وجناس مناسب ٍة ،فالمزاوج ُة ما كان من
ِ
واآلخ ُر مجاز ،أ ّما المناسبة فما كان اشتقاقا ً من اللفظ السابق( ،)4فعلٌه أجرى األمثلة،
اآلتٌة ":وجزا ُء سٌب ٍة سٌ ٌ
بة مثلُها"(سورة الشورى " ،)40 :ف َم ِن اعت َدى علٌ ُكم فاعت ُدوا علٌ ِه
بمثل ما اعتدى علٌ ُكم"( سورة البقرة" ،)124 :ومكرُوا َمكراً و َمكرنا َمكراً وهم ال
ِ
( سورة آل عمران)54:
(سورة النمل)50:
الماكرٌن"
كر هللا ُ وهللا ُ خٌ ُر
ٌشعرون"
"إنّ
َ
" ،و َمكرُوا و َم َ
ئ
خادعون هللاَ وهو خاد ُعهم"(سورة النساء.." ،)142:مستهزإون هللا ُ ٌستهز ُ
المنافقٌن ٌُ
َ
( سورة
)
15
14
:
البقرة
(سورة
ُون"
 " ،ثم انصرفُوا
بهم"
صرؾ هللاُ قلو َبهم بؤ ّنهم قوم ال ٌفقه َ
َ
التوبة)127 :
 ،فال ُمبلحظ أنّ جمٌع هذه األمثلة داخلة فً حد المشاكلة " ،وهً ذك ُر الشًء
بلفظِ ؼٌره أو بلفظٍ مضاد للفظ الؽٌر ،أو مناس ٍ
ب له ،لوقوعِ ه فً صحبته تحقٌقا ً أو
ُ
البحث بالتولٌد ،أي أنّ اللفظ البلحق ومعناه ٌتولّد عن
تقدٌراً" ( ،)5وهو ما س ّماه
السابق ،وٌكونُ بسب ٍ
ب منه ،إذ لواله لما وُ جد ،أمّا الجناس فٌختلؾُ اختبلفا ً تا ّما ً عنها،
ً
وقفة قصٌرة مع اصطبلح الجناس ،فؤصل التجنٌس والمجانسة
نقؾ
والب ّد ههنا من أن َ
شًء ،وما ٌُماثله أو ٌُشاكله ،فالمجانسُ المشاكل( ،)6ولو ّ
بجنس ال ّ
اطلعنا
هو اإلتٌانُ
ِ
تكون اللفظ ُة واحد ًة باختبلؾ
على تعرٌؾ الببلؼ ٌٌّن للجناس اصطبلحاً ،نجده" أن
َ
المعنى"( ،)7أو أ ّنه" تشابههما فً اللفظ"( ،)7أو هو" تشابه اللفظٌن فً النطق
( )1ظ :البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.53 :
( )2كتاب الصناعتٌن235 :و.236
( )3ظ :م.ن.235 :
( )4ظ :النكت فً إعجاز القرآن.21 :
( )5علم البدٌع :د .بسٌونً.152 :
( )6ظ :تاج العروس.232/7 :
( )7العمدة.273 /1 :
( )7االٌضاح.323 :
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واختبلفهما فً المعنى"( )1فجمٌ ُع هذه الحدود تحٌل على كون الجناس هو الموافقة،
وتحٌل خصوصا ً على الجناس التا ّم ،وهو فً نظرنا األصل فً باب الجناس ،ولو
مختلفان فً
فقان فً اإلٌقاع
تقبّلنا تعرٌؾ المإلّؾ له بؤ ّنه"
ِ
مقطعان صوت ٌّان م ّت ِ
ِ
سٌاق ٌؤتً
مختلفان فً المضمون"( ،)2فإ ّننا أمام
حدان فً الشكل
لفظان م ّت
المدلول.. ،
ٍ
ِ
ِ
ِ
سٌاق مختلؾ؛
لفظان م ّتحدان فً الحروؾ مختلفان فً الداللة ،ولكن كل منهما فً
به
ٍ
ِ
نفس السٌاق وبسب ٍ
ب من نفس
لكً ٌإدي داللته المؽاٌرة ،أمّا المشاكلة فإ ّنها تؤتً فً ِ
المصدر المإكد لفعله ال
التركٌب ،ومن هنا فقد أصاب المإلّؾ تبعا ً للببلؼ ٌٌّن فً أنّ
َ
ٌول ُد جناساً ،بل ٌُولد توكٌداً ،من نحو ":كلّم تكلٌماً ،وسلّم تسلٌما ً" ،فً قوله تعالى":
(سورة النساء )164:
صلون
وكلَّم للا موسى تكلٌما ً"
هللا ومبلبك َت ُه ٌُ َ
 ،وفً قوله تعالى" :إنّ َ
صلوا علٌ ِه وسلِّموا تسلٌما ً"(سورة األحزاب ،)56:وقول
على النبً ٌؤٌها الذٌن آمنوا َ
المهلهل الذي نقله المإلؾ(:)3
ِ
ٌؤٌها الجانً على قومِه

جنا ً
ٌة لٌس لها بالمطٌق

ضمن الجناس ،وتحقٌقُه أنّ اللفظ
ولك ّنه استثنى المصدر المبٌن لنوع فعله ،فؤدخله
َ
لنوع فعلِه له مؽاٌرةٌ فً المعنى لفعلِه ،ولنقل تخصٌصا ً لفعله ،فهذا التخصٌص
المبٌن
ِ
أو المؽاٌرة بمنزلة المعنى الثانً المخالؾ للمعنى األول مع ا ّتحاد اللفظٌن ،من مثل
ون النذ ُر َكذبوا بآٌاتِنا كلها فأخذناهم أخذ عزٌز
قولِه عز وجل" :ولقد جآء آ َل فِر َع َ
ُ
العزٌز المقتدر ؼٌ ُر أخ ِذ الذلٌل المحتقر ،وؼٌ ُر أخ ِذ
فؤخذ
مقتدِر"( سورة القمر 41 :و،)42
ِ
البشر( ،)4والذي نراه أنّ هذا النوع ال ٌختلؾ عن المصدر المإكد لفعله ،إذ ال ٌمكن
عده من الجناس؛ ألنّ اللف َظ متول ٌد عن سابقه كالمشاكلة ،وآ ٍ
ت فً سٌاق نفس التركٌب
ذي الداللة الم ّتصلة ،كالمضاؾِ والمضاؾ إلٌه ،وإنّ قٌد الجناس التا ّم لفظان أحدهما
حقٌقً واآلخر مجازي ،ومن الممكن أن ٌكونا حقٌقٌٌّن كالمشترك اللفظً ،إذا صٌػ
جناساً ،والمعلوم أنّ المصدر المبٌن لنوع فعلِه خار ٌج عن دابرة المشترك اللفظً؛
ٌكون من لفظٌن
فانحصر كون الجناس فٌه ٌنبؽً أن
لكونه مشتقّا ً من لفظِ فعله،
َ
َ
أحدهما حقٌقً واآلخ ُر مجازي ،وهذا ؼٌ ُر متحق ٍق فً هذا التركٌب؛ لجهة االشتقاق؛
ولكون اإلسناد لضمٌر المتكلمٌن مشعراً بالفعل الصادر ،فجهة التكلم فً "أخذناهم"،
ِ
هً الباري عز وجل وهو القدرة المطلقة ،فبلب ّد أن ٌكون األخذ متمٌزاً ،بما ٌتناسب
جناس
وقدر َة المتكلّم التً تق ّدمت باإلشارة ،فبٌان نوع الفعل ال ٌخلو من توكٌدٍ ،فبل
َ
إذاً.
( )1علم البدٌع :د .بسٌونً .235 :
( )2البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.76 :
( )3ظ :م.ن.72 :
( )4ظ :م.ن.
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أمّا الجناس الناقص ،فإ ّنه توس ٌع فً مفهوم الجناس ،وتوظٌؾٌ للجانب الصوتً فً
ص ّنفت إلٌه ،فإنّ ابن المعتز ذهب إلى أنّ المجانسة هو أن ُتشب َه الكلم ُة
أنواعه التً ُ
أخ َتها فً الحروؾ على السبٌل التً ألّؾ األصمعً كتابه األجناس علٌها ( ،)1فاألص ُل
ُ
نحو من
إلحاق الكلم ِة بؤخ ِتها على أي
هو الجناسُ التام ،أمّا الجناسُ الناقص فهو
ٍ
التقارب ،ونستطٌع أن نسم ٌَه إٌهام الجناس ،إذ إن عبد القاهر كان مدركا ً تماما ً ألنّ ما
ٌإول إلٌه الجناس الناقص هو اإلٌهام ،بمعنى أن المتكلّم ٌوهم السامع أ ّنه سٌجانس،
مسار الصٌاؼة نحو المؽاٌرة بعد أن ٌستوفً مراده من اإلٌهام بعد مطابقة
ولك ّنه ٌع ّدل
َ
جز ِء اللفظ ِة ّ
لتمام اللّفظ ِة السابقة ،محقّقا ً لفت االنتباه لدى المستمع والدهشة
البلحقة
ِ
ت أبً تمّام :
تفجإُ ه من انقبلب الصٌاؼة ،فمن تعلٌقه على بٌ ِ
التً َ
عواصم
عواص
ون مِن أٌ ٍد
ٍ
ٌَ ُمد َ
ِ

()2

تصو ُل بؤسٌا ٍ
ب
ؾ
قواض قواض ِ
ٍ

" وذلك أنك تتوهم قب َل أن ٌر َد علٌك آخ ُر الكلمة ،كالمٌم من (عواصم) ،والباء من
ً
ثانٌة ،وتعو َد إلٌك مإكدة ،حتى
(قواضب) ،أ ّنها هً التً مضت ،وقد أرادت أن تجٌبك
آخرها ،انصرفت عن ظنك األوّ ل ،و ُزلت
إذا تمك َن فً نفسك تمامُها ،ووعى سمعُك َ
َ
سبق من التخٌل ،وفً ذلك ذكرت لك من طلوع الفابدة بعد أن ٌخالطك
عن الذي
()3
الٌؤس منها ،ووصول الربح بعد أن تؽال َط فٌه حتى ترى أ ّنه رأسُ مال"  ،فاألمثلة
صوادي و الصوادؾ ،ومطاعٌن ومطاعٌم ،وحامً وحامل...
التً من هذا القبٌل كال ّ
من هذا القبٌل ،والمبلحظ أنّ الجناس التام المستوفً استؤثر باهتمام عبد القاهر حتى
محض التكرار الذي
جعله من ُحلى الشعر ومعدوداً فً البدٌع ،لمقام الفابدة ،دون
ِ
تنطوي علٌه بعض أنواعه( ،)4كما أنّ عبد القاهر قد رصد المسافة الذهنٌّة للتو ّهم،
وتتح ّدد بمقدار االرتباط الذي ٌ ُ
ُحدثه المتكلّم بٌن اللفظٌن المتجانسٌن على هذا النحو،
المقارب(،)5
فجعلَهما ضربٌن ،األول ،المستحكم فً تصوّ ر االنطباق كالتام ،والثانً،
ِ
مختلفان فً
ّان
وقد حاول المإلؾ أن ٌحد الجناس الناقص ،فع ّرفه بؤ ّنه"
ِ
مقطعان صوتٌ ِ
ِ
ُ
تنطبق علٌه الشروط المنطقٌّة
مختلفان فً المدلول"( ،)6فهذا التعرٌؾ ال
االٌقاع
ِ
بٌن الشٌبٌن الذي ٌمن ُع من
المحددة ،وهً الجامعٌّة والمانعٌّة ،فالح ّد هو" الحاجز َ
اختبلط أحدِهما باآلخر...وحد الشًء ،الوصؾ المحٌط بمعناه المم ٌّز ل ُه عن ؼٌره"(،)7
ُلق بؤفٌابه على صفحة التعرٌؾ ،فاللفظان المختلفان المتقاربان فً المخارج
فالعموم م ٍ
( )1البدٌع 107 :و .107
( )2شرح الصولً لدٌوان أبً تمام ،272/1:و ظ :أسرار الببلغة.15 ،
( )3أسرار الببلغة15 :و.16
( )4ظ :م.ن.10-7:
( )5ظ :م.ن.16 :
( )6البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.76 :
( )7المفردات فً غرٌب القرآن.114:
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ٌدخبلن فً هذا الحد ،ثم ما هً درجة اختبلؾ اإلٌقاع؟ ،علما ً أنّ شر َط الجناس هو
اإلٌقاع ،قوّ ًة وضعفاًٌ ،تح ّدد نوع
وبمقدار اختبلؾِ درج ِة
التوافق اإلٌقاعً بٌن اللفظٌن،
ِ
ِ
الجناس ،تا ّما ً أو ناقصا ً ،لذلك نج ُد أن هذا التعرٌؾ قاص ٌر عن الؽاٌة التً ٌرومُها.
 -5استعرض المإلّؾ كعادتِه أقوال القدماء حول "المشاكلة" ،فؤسهب فً استقصابها،
فكانت االصطبلحات متداخلة ،ومتشابكة بٌن التردٌ ِد والتصدٌر ،أو ر ّد األعجاز على
الصدور ،والمقابلة ،والمزاوجة ،كما ذكر ،فلم ٌتع ّرض لبٌان المابز بٌن هذه
ئ نمطا ً واحداً م ّتحداً ،بل إ ّنه
بعض حتى ٌخال ُها القار ُ
المصطلحات ،وفك بعضها عن
ٍ
زادها إبهاما ً فً جمل ِة تعقٌبا ِته التً ٌذ ٌّلُها عقٌب استعراض أقوال القدماء ،إذ جعل
ً
كلمة " تترد ُد فً العبارة
أفق العموم كعادته ،فجع َلها
ح ّدها االصطبلحً ٌسب ُح فً ِ
()1
م ّرتٌن ،مع إمكان استبدالها فً الم ّرة الثانٌة بؽٌرها ،التً تإ ّدي معناها نفسِ ه، "...
فتكرر اللفظة أو الكلمة م ّرتٌن مع قٌد إمكان االستبدالٌ ،دخ ُل فٌها الجناس التا ّم ،ور ّد
ّ
والتعطؾ ،فلم ٌذكر مابزاً ٌخصّص المشاكلة ،وٌُخرج ؼٌرها
األعجاز على الصدور،
فصل
منها ،مع مبلحظة أنّ اللفظة المشاكِلة تؤتً عقِب أختها السابقة مباشر ًة ،دون
ٍ
كبٌر ،بما ٌشعر بالتولّد عنها ،وهذا فً نظرنا المابز األساس للمشاكلة عن ما ٌُوافقها
فً هذا التكرّر.
ب للزمخشري إشارته إلى نمطٍ من المشاكلة قابما ً
وقع المإلّؾ فً خطؤ
واضح لمّا نس َ
َ -1
ٍ
()2
على إطبلق الجواب على السإال ،ونعته الزمخشري ،حسب فهم المإلؾ ،بـ "فن
من كبلمِهم بدٌ ٌع وطرا ٌز عجٌب"ّ ،
بقول السابل معرضا ً ببخله:
ومثل له – المإلّؾ،-
ِ
ُ
َ
كر ُم الناس جمٌ َعا ً( ،)3وبمراجعة كبلم
أأكرمت ضٌ َفك؟ فٌشا ِكل ُه المجٌب ،إ ّنً أ ِ
إطباق السإال على
الزمخشريٌ ،ج ُده ٌتكلّم عن عموم فن المشاكلة ،ال خصوص
ِ
هللا ال ٌَس َتحً أنْ
الجواب ،وذلك فً معرض شرحِه لقولِه سبحانه تعالى  ":إنّ َ
(سورة البقرة :من اآلٌة)26:
ً
ك معنى
ُوضة َف َما َفو َقها"
ب م َثبلً َما َبع
 ،إذ ٌقول ":وكذل َ
ضر َ
ٌَ ِ
ضرب المثل بالبعوضة ،ترك من ٌستحًٌ
هللا ال ٌستحًٌ) ،أي :ال ٌترك
َ
قولِه ( إن َ
أن ّ
تقع هذه العبارة فً كبلم الكفرة فقالوا :أ َما ٌستحًٌ
ٌتمث َل بها لحقارتها ،وٌجوز أن َ
ٌضرب مثبلً بالذباب والعنكبوت؟ فجاءت على سبٌل المقابلة ،وإطباق
رب محم ٍد أن
َ
الجواب على السإال ،وهو فن من كبلمهم بدٌع وطراز عجٌب ،منه قول أبً تمام:
()4
ُ
المنزل
الجار قب َل
بنٌت
أ ّنً
َمن مبل ٌػ أفنا َء ٌع ُرب كلها
َ
ِ
()1
()2
()3
()4

البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.101 :
فً أصل كبلم الزمخشري ،إطباق ال إطبلق  ،كما سطره المؤلف ،وكما سنورده من كبلم الزمخشري.
البدٌع  ،تأصٌل وتجدٌد.101 :
ظ :شرح الصولً لدٌوان أبً تمام ،262/2 :وفٌه :ابتنٌت ،بدالً من بنٌت ،وفً هامشه أورد المحقق تعلٌقا ً علٌه ،عن
أبً العبلء ،قال ":جعل الجار ٌبتنى كما تبتنً الدار ،وهذا مجانس لقوله تعالى ":ومكروا ومكر للا"؛ ألنه جعل جزاء
مكرهم على المكر مكراً ....وذلك مثل قولهم للرجل إذا رأوه ٌخٌط ثوبه وقد انهدم له بٌت :خٌاطة بٌتك أوجب من خٌاطة
ثوبك ...ومثل هذا كثٌرٌ .ستعار للشًء المقارب غٌره فٌنقل إلى ما ٌقاربه "...ظ :هامش ( )1ص  ،262وهذا بعٌنه ح ُّد
المشاكلة الذي ذكرناه.
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ُ
لسبط الشهادة ،فقال الرجل :إ ّنها لم تجعد ع ّنً ،فقال لل
وشهد رج ٌل عند شرٌح فقال :إ ّنك
ببلدك! وقبل شهادته ،فالذي سوّ غ بناء الجار ،وتجعٌ َد الشهاد ِة هو مراعاةُ المشاكلة ،ولوال
بنا ُء الدار لم ٌصِ ح بنا ُء الجار ،وسبوطة الشهادة المتنع تجعٌدها ،ولل د ُر أمر التنزٌل
وإحاطته بفنون الببلؼ ِة وشعبها ،ال تكاد تستؽرب منها فنا ً إال عثرت علٌه فٌه على أقوم
مناهجه وأسد مدارجه ،)1("..فإنّ المتصفّح لكبلم الزمخشري ٌج ُده ٌتح ّد ُ
ث عن عموم
ً
براعة لمّا جاء على نحو
المشاكلة ،وإ ّنها فن أصٌل فً كبلم العرب ،وزادها القرآن
ُ
إطباق الجواب على السإال فبل خصوص ٌّ َة لهُ ،كما استفا َده المإلّؾ.
سٌاقها ،أمّا
وقد ُتعكس المشاكلة ،فتؤتً اللفظة المشا ِكلة متق ّدمة ،وحقّها التؤخر ،كالقول المنقول عن
(صلى للا علٌه وآله)
باب إجابة ،فإذا
رسول هللا
 ":ما فُتح ألح ٍد منكم باب دعاء إال فُتح له فٌه َ
()2
ْ
فلٌجتهد فإنّ للا ال ٌمل ُّ حتى تملُّوا"  ،فاألصل فً التركٌب :إن
فتح ألحدكم باب الدعاء
ت َملوا فإنّ هللا ال ٌ َمل ،فمل ُل هللا ِالكؾ عن ثوابه وجزابه المعلّق بالعمل ،إذا لم ٌتفضّل
ابتداءً ،وملل عباده السؤم والتضجّ ر ،وال ٌصِ ح إطبلق اللفظ بهذا المعنى على الباري عز
وجل ،وإ ّنما أطلق لمشاكلته حا َل عباده مع المؽاٌرة فً المعنى ،فالمبلحظ أنّ َث ّم سبقا ً
صد الصٌاؼة ،ورصد الواقع الذهنً للمتكلّم ،وأسس علٌه ،وهو من منتهى
ذهن ٌّا ً ر َ
الببلؼة ،وعلى الرّؼم من أنّ المإلؾ أورد هذا المثال "األنموذج"( )3إال إ ّنه لم ٌُشر
لظاهرة العكس الواردة فٌه.
نوع منه ،نق َل تسمٌته عن الدكتور شوقً ضٌؾ،
ٓٔ -أشار المإلّؾ فً حقل الطباق إلى ٍ
أصل تسمٌته ،وهو "طباق الذاكرة"( ،)4فاألسود ٌستدعً األبٌض ،والسماء
ولم ٌعلّق على
ِ
تستدعً األرض ،وهكذا ،وفً الحقٌقة فإنّ هذا الطباق هو مقتضى المعنى الضدي الذي
ٌكتن ُزه الطباق فً داخله من تقابل الض ّدٌن ،والضد بالضرورة ٌستدعً الضد ،للمقابلة
جنس واحدٍ ،وٌنافً كل واح ٍد منهما اآلخر فً
والتنافر ،فالضدان هما" الشٌبان اللذان تحت
ٍ
أوصافه الخاصّة ،وبٌنهما أبعد البعد....والضد هو أح ُد المتقاببلت ،فإنّ المتقابلٌن ،هما
ٌجتمعان فً شً ٍء واحدٍ ،)5("...وهذا
المختلفان للذات ،وكل واح ٍد ِقبالة اآلخر وال
الشٌبان
ِ
ِ
التعالق التقابلً بٌن األضداد ٌكونُ داعما ً لئلٌقاع ،من خبلل اإلٌحاء بالتوازي الداللً الذي
ٌ ُ
ُحدثه ،بل إنّ للتركٌب التقابلً أثراً فً الوظٌفة اإلقناع ٌّة للخطاب من خبلل تحقٌقِه إلدراك
ُ
ضمّت لبعضِ ها(،)6
المتقاببلت و ُ
المطلوب بسهولة وٌُسر ،وخصوصا ً إذا ما تجاورت
فالتسمٌ ُة واألث ُر لٌسا بجدٌدٌن.
) )1الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل 263 / 1 :و.264
( )2ظ :وسائل الشٌعة ،27 /7 :وٌنظر :صحٌح بخاري.16/1:
( )3ظ :البدٌع  ،تأصٌل وتجدٌد.102 :
( )4ظ :م.ن.117 :
( )5المفردات فً غرٌب القرآن.304 :
( )6ظ :بنٌة الخطبة فً نهج الببلغة 127 :وما بعدها.
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ٔٔ -اشتمل حقل المبالؽة الذي أورده المإلّؾ على جملة ِنقاط منهجٌّة ارتؤٌنا تبوٌبها
كاآلتً:
ابن عباس عد َم تصرٌحه بمصطلح المبالؽة ،ومفهومها ،إ ّنما شرح
أ -نق َل المإلّؾُ عن ِ
معناها بما ٌدخ ُل فً معنى المبالؽةٌ " ،قول ابن عباس فً قوله تعالى ":قو ٌل معروؾٌ
و َمؽفرةٌ خٌ ٌر من صدق ٍة ٌتبعُها أذىً وهللا ُ ؼنً حلٌ ٌم" ( سورة البقرة :اآلٌة  " )263الؽنً :الذي
كمُل فً ؼناه ،والحلٌم ،الذي :كمُل فً حلمِه"( ،)1ف ٌُعلّق المإلّؾ بقوله" :إ ّنما شرح
معناها بما ٌدخ ُل فً معنى المبالؽة بؤدق تعبٌر ،وهو بلوغ الؽاٌة والكمال فً
األمر"( ،)2وفً الحقٌقة نج ُد تكلفا ً فً حمل كبلم ابن عبّاس على ما ٌدخل فً المبالؽة،
بمعناها المعروؾ ،فإنّ بلوغ الشًء كماله فً الؽنى والحلم هو ؼاٌ ُة ال ُخل ُق ،وهو أمر
داخل فً اإلمكان الوجودي ،وال تتط ّرق له االستحالة ،وبحسب نسبته إلى الم ّتصؾ
ٌ
مدر ٌ
محاط بالعلم ،أمّا المبالؽة ،فهً اإلفراط بالشًء على نحو تصعب
ك
به ،فهو أم ٌر َ
اإلحاطة ب ِه عِ لما ً وعمبلً ،وهً المبحوث عنها فً البدٌع والشعر ،أمّا نسب ُة المبالؽة
للتكثٌر فً الفعل بمعنى صدوره على نحو الكثرة والتك ّرر ،حسب ما أفاده
سٌبوٌه(ٓٔ5هـ)( )3واألخفش األوسط(ٕ٘ٔهـ)( ،)4فهً الحد الطبٌعً لصدور الفعل،
فبل مبالؽ َة بالمعنى الفنً لها.
ب -نقل المإلّؾ عن ابن جنً(تٕٖ1هـ) ،أنّ الزٌادة فً المبنى تقتضً الزٌادة فً
جمال ووضا ِء رجل ،قالوا :وُ ضّاء ،وجُمال ،فزادوا
المعنى" فإذا أرادوا المبالؽة فً
ِ
فً اللفظ هذه الزٌادة؛ لزٌادة معناه"( ،)5وفً الحقٌقة هذه القاعدة ّ
اطردت فً كتب
طردة فً منطق اللؽة؛ ألنّ القاعد َة إذا ّ
اللؽة ،ولك ّنها ؼٌ ُر م ّ
شذ عنها أح ُد أفرادها
انخرمت ،فكٌؾ إذا شذ عنها جملة من أفرادها؟ ،وذلك من نحو كلمة :حذِر فإ ّنها
مبالؽة اسم الفاعل حاذر ،فالمبالؽة حصلت بالنقص ال بالزٌادة ،فضبلً عن التفاوت فً
فصبر أكثر
نفس صِ ٌػ المبالؽة ،كـ" َفعول ،وفعبلن ،وف ِعل" ونحوها،
المبالؽة بٌن
ِ
ِ
ً
مبالؽة من صبور ،على حٌن تحقّقت الزٌادة فً الثانً ،وكذا ؼضبان ،وؼضِ ب.
ت -أخطؤ المإلّؾ فً عد الس ٌّدٌن الشرٌفٌن ،المرتضى وال ّرضً ،معتزلٌ ٌّ ِن ،وعلى
طرٌقة المعتزلة ،ومتتلمذٌن على رأسها فً االعتزال ،وهو القاضً عبد الجبار
المعتزلً(ت٘ٔٗهـ) ،ذكر ذلك فً ؼٌر مورد( ،)6بل ع ّد الشرٌؾ الرضً معتزلٌا ً
شٌع ٌّاً!  ،فجمع له المذهبٌن ،وفً الحقٌقة أنّ الشواهد التؤرٌخٌّة ،والواقعٌّة ،تذهب إلى
( )1جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن ،محمد بن جرٌر الطبري.72 /3 :
( )2البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.123 :
( )3ظ :الكتاب.73 /4 :
( )4ظ :معانً القرآن.146/1 :
( )5ظ :البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.136:
( )6ظ :م.ن  :ص 134هامش ( ،)4و 177.260 ،137
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خبلؾ ذلك تماماً ،وفً تقدٌرنا أنّ الشبهة جاءت للمإلّؾ من ع ّدة روافد ،منها ّ
تؤثره
بؤحمد أمٌن الذي نسب ذلك للسٌّد المرتضى كما فً ظهر اإلسبلم( ،)1والثانً ما كت َبه
الدكتور عبد الرزاق محً الدٌن حول السٌد المرتضى ،وهً أطروحته للدكتوراه
الموسومة ،بـ" أدب المرتضى من سٌر ِت ِه وآثاره ،التً نوقشت فً كلٌّة اآلداب جامعة
القاهرة بتؤرٌخ ٕٔٔ1٘ٙ/ٗ/م ،وهو اآلخر قد ّ
تؤثر بما جاءه عن أحمد أمٌن فً ظهر
االسبلم( ، )2وهذا الخلط إ ّنما جاء من األوابل  ،فً ع ّدهم االعتزال رفضا ً وتشٌّعا ً(،)3
ْإذ نقل ابن حجر عن ابن حزم أ ّنه كان معتزل ٌّا ً إمام ٌّا ً( ،)4وهذا اشتباهٌ واضح وٌمكن
دفعه بؤمور:
ٔ -لم ٌنقل واح ٌد من المإرّ خٌن تتلمذ الشرٌفٌن الرض ٌٌّن على ٌد القاضً عبد الجبار
المعتزلً ،بل المتواتر المستفٌض هو تتلمذهما منذ نعومة أظفارهما على الشٌخ أبً
عبد هللا ابن المعلّم محمد بن محمد بن النعمان المفٌد( تٖٔٗهـ) ،ولذلك قص ٌّة
مشهورة نقلها ؼٌ ُر واح ٍد من المإرّ خٌن ،منهم ابن أبً الحدٌد المعتزلً فً شرحه
على نهج الببلؼة( ،)5وابن حجر العسقبلنً فً لسان المٌزان( ،)6وتقلّد الشرٌؾ
المرتضى زعامة مذهب اإلمامٌّة ،ومقالٌد المرجعٌّة ،وعمره آنذاك سبع ٌة وعشرون
عاماً ،لما تمٌّز به من نباهة ّ
ً
فذة ،وذكاء وقّاد،
وإحاطة بعلوم الشرٌعة و ُس ّنة النبًّ
.
وأهل بٌته ،علٌهم السبلم ،فً وقت مب ّك ٍر أهلّته لتس ّنم هذا المقام الرفٌع
ٌٕ -ذهبُ ك ٌل من اإلمامٌّة والمعتزلة إلى حجٌّة العقل ،واعتباره مصدراً أساسا ً فً
تحصٌل العلم باألشٌاء( ،)7إذ هو السبٌل إلى معرفة حجٌّة القرآن ودالبل األخبار(،)7
فكانت نتابج وثمار الجهد العقلً متقاربة فً العقابد ،مع التباٌن فً جمل ٍة منها م ّما
سنذكره ،وهو ما حم َل البعض على نسبة كثٌر من زعماء الشٌعة إلى االعتزال.
ٖ -ذكر ؼٌر واح ٍد من المإ ّرخٌن والك ّتاب ،أنّ للشرٌؾ المرتضى مإلّفا ٍ
ت على مذهب
الشٌعة ،ولم ٌنبزوهُ باالعتزال ،وبعضُهم من المتحاملٌن على الشٌعة ،كالذهبً ،إذ
ٌذكر صاحب كشؾ الظنون فً ترجمته .." ،قلت :قال ابنُ شهبة فً تارٌخه ،تارٌخ
اإلسبلم ،قال الذهبً :وللشرٌؾ المرتضى مص ّنفات ج ّمة على مذهب الشٌعة ،وهو
()2
ذكر ذلك أٌضا ً ابن خلّكان(،)10
أخو الشرٌؾ الرضً وكل منهما رافضً"  ،وممّن َ
( )1ظ :ظهر االسبلم .40/2 :
( )2ظ :هكذا رأٌتهم ،د .محمد حسٌن الصغٌر 107:و .110
( )3ظ :لسان المٌزان ،البن حجر.274/4 :
( )4ظ :م.ن.
( )5ظ :شرح نهج الببلغة.41/1 :
( )6ظ :لسان المٌزان ،البن حجر ،274 /4 :ونقل فٌه تتلمذهما على الشٌخ المفٌد.
( )7ظ :هكذا رأٌتهم110 :و .111
( )7ظ :كنز الفوائد :ألبً الفتح الكراجكً (ت442هـ).176 :
( )2كشف الظنون :حاجً خلٌفة ،724/1 :وٌنظر :معجم المطبوعات العربٌة ،إلٌان سركٌس ،1124/1 :فً
ترجمة السٌد المرتضى.
( )10ظ :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان.313/3 :
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والذهبً – أٌضا ً -فً تؤرٌخ اإلسبلم ،وذكر أنّ فٌه تظاهراً باالعتزال ،وفً هذه
العبارة إٌماءةٌ بعدم صحّ ة الزعم بالنسبة لبلعتزال ،وربّما دعت له الظروؾ السٌاسٌّة
آنذاك(.)1
ٗ -لم ٌُذكر فً مإلّفات الشرٌؾ المرتضى أنّ له مص ّنفات على مذهب االعتزال ،وفً
االنتصار لمقوالتهم ،مع كثرة خصومهم ،وتوفّر المقتضً للدفاع والر ّد فً ذلك
الوقت الذي كان ٌتمٌّز باالحتدام والجدال الفكري ،بل على العكس من ذلك فإ ّننا نج ُد
أنّ للشرٌؾ المرتضى ع ّدة مإلّفات فً الر ّد على المعتزلة ،ودفع مقوالتهم فً جمل ٍة
ونقض كثٌراً
من المسابل ،وباألخصّ فً الرد على زعٌمهم ،الذي ص ٌّروه استاذاً له،
َ
م ّما أبرم ،ومن ذلك كتابه "الشافً فً اإلمامة" ،و" تنزٌه األنبٌاء" وكتاب "الموضح
عن جهة إعجاز القرآن" ،الذي أشار إلٌه فً كتابه الذخٌرة ،قاببلً " :وهذا ممّا اعتق َدهُ
صاحبُ الكتاب المعروؾ بـ" المُؽنً" ،ونقضناهُ علٌه فً كتابنا الموسوم بـ" الموض ُح
كتاب المؽنً فً أبواب التوحٌد والعدل
عن جهة إعجاز القرآن"( ،)2فمن المعلوم أنّ
َ
هومن مإلّفات القاضً عبد الجبار المعتزلً( ،)3والس ٌّد المرتضى ٌُص ّر ُح بالنقض
علٌه ،والطرٌؾ أنّ ذكره للقاضً جاء عارٌا ً عن أبسطِ مراسم التبجٌل والتعظٌم
المتعارفة بٌن العلماء ،فضبلً عن أن تؤتً فً سٌاق ذكر التلمٌذ ألستاذه ،الذي ٌقتضً
مزٌداً من األدب والرعاٌة ،وحفظ األلقاب ،وهذا ما ٌإ ّكد عدم تتلمذه علٌه وال ٌوما ً
واحداً.
ٌ٘ -صرّح الس ٌّد المرتضى فً كتبه أنّ " أصول التوحٌد والعدل مؤخوذة من كبلم أمٌر
المإمنٌن علً علٌه السبلم وخطبه ،وإ ّنها تتضمّن من ذلك ما ال مزٌ َد علٌه ،وال ؼاٌة
وراءه ،ومن تؤمّل المؤثور فً ذلك من كبل ِمه ،علم أنّ جمٌع ما أسهب المتكلّمون من
بع ُد فً تصنٌفه وجمعه ،إ ّنما هو تفصٌ ٌل لتلك الجمل وشرح لتلك األصول  ...وروي
عن األبمة من أبنابه علٌهم السبلم من ذلك ما ال ٌكا ُد ٌُحاط به كثر ًة ،ومن أحب
الوقوؾ علٌه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثٌر الؽزٌر ،الذي فً بعضِ ه شفا ٌء
للصدور السقٌمة ،ونتا ٌج للعقول العقٌمة"( ،)4ومن هذه األصول تفرّعت عقابد قال بها
الشٌعة ،وخالفهم فٌها المعتزلة ،كعصمة األبمة ،ومسؤلة تعلّق العلم بالمعدوم ،بمعنى
أنّ هللا ع ّز وجل ٌعلم الشًء الذي لم ٌكن ،لو كان كٌؾ ٌكون ،بمقتضى آٌات كثٌرة
من القرآن ،كقوله تعالى ":ولو رُد لعادوا ل َما ُنهوا عنه"( سورة األنعام :من اآلٌة )27 :الذي
قال به الشٌعة( )5ورفضته المعتزلة على أحد زعمابها ،ومسؤلة الجبر واالختٌار،
ومسؤلة اإلمامة ،ومسؤلة الشفاعة ،ومبدأ اإلحباط ،بمعنى أنّ الطاعات السابقة على
( )1ظ :تأرٌخ االسبلم للذهبً.433/22:
( )2الذخٌرة377 :و.377
( )3ظ :األعبلم ،لخٌر الدٌن الزركلً.273/3 :
( )4أمالً المرتضى.103/1 :
( )5ظ :الشٌعة بٌن األشاعرة والمعتزلة ،هاشم معروف الحسنً.143:
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المعاصً ٌسقط منها بمقدار المعاصً ،وتبقى المعاصً على حالها ،فمن أطاع
ُ
ٌسقط من طاعاتِه بمقدار معاصٌه ،وتبقى معاصٌه
عشرٌن م ّرة وعصى عشر م ّرات،
على حالِها ،ولو زادت معاصٌه على طاعاته تذهب طاعا ُته بكاملها ،ولهم فً ذلك
ٌره و َمن
قو ٌل آخر(،)1
وأنكره اإلمامٌّة لقوله تعالى " :ف َمن ٌعم ْل مثقا َل ذ ّر ٍة خٌراً َ
َ
ٌره"(سورة الزلزلة ،اآلٌة7:و ،)7إلى ؼٌر ذلك من المقوالت المخالفة
ٌعم ْل مثقا َل ذ ّر ٍة شراً َ
لما علٌه اإلمامٌّة ،والمبسوطة فً الكتب المختصّة( ،)2فتؤصٌ ُل هذه األصول
ٌ
مبثوث فً كتب الس ٌّد المرتضى ،على حٌن ال تجد إشارة إلى الدفاع عن
واالعتقادات
مبدأ المنزلة بٌن المنزلتٌن أو الوعد والوعٌد ،وؼٌرها من أصول المعتزلة ،فً شً ٍء
من كتبه ،وسنكتفً بهذا المقدار من رد هذا االشتباه ،إذ إنّ له مظا ّنه التً استقصت
ذلك بالدراسة والتتبع.
ث -نقل المإلّؾ عن الزمخشري قوالً حول صٌػ المبالؽة ،وسلّم له ،مع مبلحظ ِة أ ّنه ؼٌر
تا ّم الداللة(ٌ ،)3قول الزمخشري ":الرحمن فٌها من المبالؽ ِة ما لٌس فً الرحٌم؛ لذلك
وٌقولون أن الزٌادة فً البناء لزٌادة
رحمن الدنٌا واآلخرة ،ورحٌم الدنٌا،
قالوا:
َ
َ
المعنى"( ،)4وقد تقرّ ر سابقا ً أنّ قاعدة زٌادة المبنى تقتضً زٌادة المعنى ؼٌر ّ
مطردة،
وأنّ االستدالل ،بالقول :رحمن الدنٌا واآلخرةٌ ،دل على ال ّسعة والشمول ،للرحمن،
على حٌن رحٌ ُم الدنٌا خبلؾ ذلك ،مردو ٌد ؛ أل ّنه ور َد العطؾ على الرحمن بالرحٌم
مع هذه االضافةْ ،إذ جاء فً الدعاء" :رحمنُ الدنٌا واآلخرة ورحٌمُهما"( ،)5وقٌل ،
لخصوص المإمنٌن ،ولك ّنه مردو ٌد أٌضا ً
لعموم الناس ،والوجودات ،والرحٌ ُم
الرحمنُ
ِ
ِ
( سورة البقرة :من اآلٌة ،)143
" َمن
بالناس لرإوؾٌ رحٌ ٌم"
هللا
بصرٌح القرآن الكرٌم ":إنّ َ
ِ
ِتب َعنً فإ ّن ُه م ّنً و َمن َعصانً فإ ّنك رإوؾٌ رحٌ ٌم"( سورة إبراهٌم  :من اآلٌة  ،)36والمستفاد أنّ
عموم ال ّرحمة ،فبل ٌُقال إنّ هللا بالناس أو بالمإمنٌن لرحمن ،بل:
الرحمن ت ُدل على
ِ
ٌ
ُ
الفارق بٌن
صفة مختصّة بالل ِِتعالى ،وبمنزلة اللّقب له تعالى ،و
لرحٌم ،فهً
( )1ظ :الشٌعة بٌن األشاعرة والمعتزلة.216-214 :
( )2للتفصٌل فً عقائد المعتزلة ،وبٌان اختبلفها الجذري عن عقائد الشٌعة ،وبٌان السبق الزمنً للتشٌع ومقوالته
العقائدٌة ،على االعتزال ومقوالته ،المتأخرة زمنٌا ً  ،نحٌل على كتاب الشٌعة بٌن األشاعرة والمعتزلة ،للبحاثة
والمؤرخ االسبلمً ،هاشم معروف الحسنً ،المذكور سابقاً ،فقد استقصى القول فً المقوالت العقائدٌة ألبرز
الفرق االسبلمٌة ،وهً الشٌعة والمعتزلة واالشاعرة ،مع إثبات أن اإلمامٌة مستقلون فً تفكٌرهم وآرائهم
استقبلالً كامبلً فً جمٌع األدوار والمراحل ،التً مروا بها ،وأن االختبلف مع المعتزلة اختبلف فً كبرٌات
المسائل االعتقادٌة ،فلٌست الشٌعة من المعتزلة فً شًء ،وال هم منهم فً شًء ،إال ما كان بٌنهما من
االعتداد بالعقل كما أشرنا....
( )3ظ :البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد.161 :
( )4الكشاف.41/1 :
( )5ظ :الصنف البن أبً شٌبة ،27/7:والمعجم الكبٌر للطبرانً 155 /20:و ، 152ومجمع الزوائد ،للهٌثمً:
175 /1و ،جامع أحادٌث الشٌعة  ،السٌد حسٌن البروجردي145،206/6:و  202/7و ،272و،224/11
و ،341/17والصحٌفة السجادٌة ،دعاؤه (علٌه السبلم) فً استكشاف الهموم ،ووسائل الشٌعة،76 ،/7:
و ،417/2و.336 /13
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الصفتٌن :أنّ الرحٌ َم ٌ ُدل على لزوم الرحمة ّ
والرحمن
للذات ،وعدم انفكا ِكها عنها،
َ
ِ
ت الرحم ِة فقط(.)1
ٌ ُدل على ثبو ِ
بالػ المإلّؾ فً ؼٌر ما مور ٍد فً نسبة ّ
َ
تؤثر قدامة بالثقافة الٌونانٌّة( ،)2حتى
ٕٔ-
حل ،ولسنا بصدد بحث هذا األمر ،فقد تق ّدم م ّنا الكبلم فً ذلك مجمبلً،
كؤ ّنه طالبُ َذ ٍ
للنظر أنّ المإلّؾ  -مع حمبلته تلك-
فً الفصل الثانً من هذه الطواٌا ،ولكنّ البلفت
ِ
ٌنقل تبرب َة الدكتور عبد الرحمن بدوي لقدامة من ّ
تؤثره بالفكر الٌونانًّ  ،وبكتابً
ِ
أرسطو" فن الشعر" و" فن الخطابة" خاص ًّة ،والتً ٌُثبتها الباحث الؽربً بونبكار
ّ
 ! Bon bakkarالذي ٌرى أنّ قدامة لم ّ
المتؤثر
ٌتؤثر بؤي من كتابً أرسطو ،بل
الحقٌقً هو حازم القرطاجنً(ٗٙ5هـ) ،إذ هو أوّ ل من أدخ َل نظر ٌّات أرسطو
وطبّقها على الببلؼة العرب ٌّة( ،)3وإذا قبلنا تبربة بونبكار لقدامة ،فإ ّننا نتح ّفظ على
حازم مطبّقا ً لمبادئ الببلؼة األرسطٌّة على الببلؼة العرب ٌّة ،لسب ٍ
ب بسٌط هو
اعتبار
ٍ
أنّ التراث الببلؼً العربً الذي وصل إلى حازم فً حدود القرن السابع الهجري
كان قد قطع أشواطا ً من التنظٌر والنظر فً النصوص الببلؼٌّة العرب ٌّة على اختبلؾ
مستوٌاتها الببلؼٌّة ،ابتدا ًء من القرآن الكرٌم مروراً بالنصوص الببلؼٌّة العالٌة
كالحدٌث النبويّ  ،وإن كان االستشهاد به محدوداً وضبٌبلً ال ٌتناسبُ وحضوره
ضمن الوسطِ اإلسبلمً ،ثم نصوص وخطابات اإلمام علًٍ (علٌه السبلم) ،التً
الثقافً
َ
نج ُد لها حضوراً فً كتاب ّ
الطراز للعلويّ خصوصاً ،ولو قار ّنا المبلحظات التً
ذكرها أرسطو فً كتابه الخطابة ،وفً باب العبارة خصوصا ً ،الذي ٌعتب ُره المثبتون
ّ
للتؤثر األساس فً تطبّع الببلؼة العرب ٌّة بطابع الٌونانٌّة ،لوجدنا أنّ نسبة ما طرحه
الببلؼ ٌّون واللؽو ٌّون العرب من تفاصٌل فً االستعارة ،والتشبٌه ،والمجاز ،والبدٌع،
والربط ،والتناسب ،وتطابق المقام والحال للمقال ،وؼٌرها هً نسبة الربع على أكثر
مقدار ،مع مبلحظة بساطة ووضوح المفاهٌم التً طرحها أرسطو بسب ٍ
ب من أمثلتها
ٍ
ً
مقارنة باألمثلة الشعرٌّة والخطابٌّة العرب ٌّة ،التً تحتا ُج إلى مزٌ ٍد من
التً ساقها،
التؤمّل والتد ّب ِر لكشؾ بناها التركٌبٌّة ،والتفتٌش عن صورها الداخلٌّة الم ّتسقة فً
نظام من الدفابن األسلوبٌّة ،كالتورٌة والكناٌة ،والمجاز العقلً ،والتشبٌه التمثٌلً،
ٍ
ونحوها ،كما هو واضح للمتؤمّل.
نجد آلراء صاحب الطرازٌ ،حٌى بن حمزة العلوي ( ت1ٗ1هـ) ،شٌبا ً
لم ْ
ٖٔ-
ٌذكر فً عموم دراسة المإلّؾ ،على الرؼم من عناٌته الشدٌدة بجانب التؤصٌل ،حتى
ؼلب هذا الجانب على الدراسة ،فكانت متمحّ ً
ضة للتؤصٌل ،ولٌس للتجدٌد ،إال
التعقٌب ،فتجد فً المسؤل ِة الواحدة تتواتر علٌك مختلؾ اآلراء ،للعدٌد من
( )1ظ :البٌان فً تفسٌر القرآن ،السٌد الخوئً 430 :و.431
( )2ظ :البدٌع ،تأصٌل وتجدٌد 36 :و146
( )3ظ :م.ن :هامش ( )2صفحة .146
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الشخص ٌّات الببلؼ ٌّة والنحوٌّة واللؽوٌّة ،والمف ّسرٌن والصحابة  ،...فلماذا ٌا َترى
هذا اإلؼفال ألفكار هذه الشخصٌّة الببلؼٌّة ،التً تمٌّزت بطرح جمل ٍة من األفكار
والشواهد المتق ّدمة فً الببلؼة العربٌّة؟.
تؤخٌره؛ الرتباطِ ه بمسابل
وآخ ُر ما ٌُمكن تسجٌلُه على هذه الدراسة ،وارتؤٌنا
ٗٔ-
َ
عامّة ترتبط بالتؤرٌخ ،وتصحٌح المعلومة التؤرٌخٌّة المؽلوطة ،وخصوصا ً ممّن ال
ت القلم ،وأرباب
ٌُعذر ،وهو َمن ارتب َط بالبحث ،والتدقٌق ،والتمحٌص ،من رجاال ِ
األدب والفهم ،دون الؽِر الضعٌؾ ،ممّن ال تستقٌ ُم سلٌق ُته فً تدقٌق ما ٌتلقّى،
ضمن ُعنوان (الوفاء
ضه المإلّؾ
َ
وتمحٌص ما ٌتن ّقى ،وهذا اآل ِخرُ ،هو ما استعر َ
ِ
)
1
(
بالمعنى واإلٌقاع بٌن المتجانسٌن)  ،فعلى الرّؼم من كون دراسته اب ُتنٌت على لحظ
تنظٌم التراكٌب البدٌعٌّة وصٌاؼتها ،إال إ ّننا نجده متع ّجبلً فً طرحه
أثر اإلٌقاع فً
ِ
لهذا الجانب ومقتضبا ً له ،مولٌّا ً وجهته إلى دراسة الحقة بعنوان البدٌع (فً شعر
شوقً)( ،)2ومقتضى المنهج ال ٌعذره فً ذلك؛ ألنّ الدراسة ال ُب ّد أن تستوفً دعواها،
َ
الباحث لمّا.
ولكنّ
َ
ثبلث آٌا ٍ
ت تناول فٌها هذا العُنوان ،وحدٌثنا ٌخص اآلٌة الثالثة منهن،
ذكر المإلّؾ
قد َ
الناقص الذي ٌُح ّقق فٌه اإلٌقا ُع وفا ًء بالمعنى،
الجناس
فٌما تناولَها بمنزل ِة الشاه ِد على
ِ
ِ
وهً قوله تعالى ":وهم ٌنهون عنه وٌنأون عنه وإن ٌهلكون إال أنفسهم وما
ٌشعرون"( سورة األنعام ،اآلٌة  ،)26وسننقل ما نقله المإلّؾ عن القرطبً حول هذه اآلٌة،
ونتناول ما وقع فٌه المإلّؾ من ؼرابة منهجٌّة ،قال " :حكى القرطبً فً تفسٌر هذه
اآلٌة ،أن النهً هو الزجر ،والنأي :البعد عن ابن عباس والحسن ،وقٌل  :هو خاص
بؤبً طالب ٌنهى الكفّار عن أذاٌة مح ّمد صلّى هللا علٌه وسلّم ،وٌتباعد عن اإلٌمان به،
عن ابن عباس أٌضا ً  .وروى أهل الس ٌَر قال :كان النبً صلّى هللا علٌه وسلم قد خرج
إلى الكعبة ٌوما ً وأراد أن ٌُصلً ،فل ّما دخ َل فً الصبلة قال أبو جهل لعن ُه هللا ُ  : -من ٌقوم
إلى هذا الرجل ف ٌُفسد علٌه صبلته؟ ،فقام ابن الزبعرى فؤخذ فرثا ً ودما ً فلطخ به وجه
النبًّ صلّى هللا علٌه وسلم ،فانفت َل النبً صلّى هللا علٌه وسلم من صبلته ،ث ّم أتى أبا طالب
ع ّمه فقالٌ ( :ا عم أال ترى إلى ما فُعل بً) فقال أبو طالب :من فعل هذا بك؟ فقال النبً
ووضع سٌفه على عاتقه
صلّى هللا علٌه وسلم :عبد هللا بن الزبعرى ،فقام أبو طالب
َ
ومشى معه حتى أتى القوم ،فل ّما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ٌنهضون ،فقال أبو
طالب :وهللا لبن قام رجل جلّلته بسٌفً فقعدوا حتى دنا إلٌهم ،فقالٌ :ا ُب َنً من الفاعل بك
هذا ؟ فقال( :عبد هللا بن الزبعرى) ،فؤخذ أبو طالب فرثا ً ودما ً فلط َخ به وجو َههم ولحاهم
وٌنؤون عنه) فقال النبً
ٌنهون عنه
وثٌابهم وأساء لهم القول ،فنزلت هذه اآلٌة (و ُهم
َ
َ
( )1ظ :البدٌع تأصٌل وتجدٌد.76 :
( )2ظ :م.ن.
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صلّى هللا علٌه وسلمٌ( :ا عم نزلت فٌك آٌة) قال :وما هً؟ قال ( :تمنع قرٌشا ً أن تإذٌنً
وتؤبى أن تإمن بً) فقال أبو طالب:
حتى أوس َد فً التراب دفٌنا ...إلخ "( ، )1ونود ههنا
ك بجم ِعهم
و ِ
هللا لَنْ ٌصل ُوا إلٌ َ
ب المنهجً فٌه،
إٌراد كبلم المإلّؾ على الرّؼم من طوله؛ لنوضح ِنقاط االضطرا ِ
وؼرابة ما ٌفٌضُه قل ُم الهوى من الحٌد عن الموضوعٌّةٌ ،قول معلّقا ً على ما أور َده من
ٌنؤون" ،وهما
ٌنهون" و"
نص القرطبً " :والجناسُ فً هذه اآلٌة الكرٌمة بٌن "
َ
َ
عان صوت ٌّان ؼٌ ُر تا ّمٌن ،ومختلفان فً المعنى ،ونبلحظ ُأنّ الجار والمجرور المتعلّق
مقط ِ
بالفعلٌن واح ٌد ،وهو "عنه" أي أنّ الرسو َل صلّى هللا علٌه[ وآله] وسلّم ٌُح َدث ل ُه النهً
ي عنه ،والنهً أمر باالبتعاد بالقول ،والنأي ابتعاد بالفعل والجسد ،والنهً
عنه ،والنؤ ُ
أمر ٌصدر إلى اآلخرٌن من الكفار ،والنأي أمر ٌصدر من الكفار إلى أنفسهم ،والنهً
قول ببل قدرة ،والنأي ،قدرة احتوت قوالً ،وإٌقاع النهً قرٌب جداً من النأي؛ أل ّنهما كانا
ٌحدثان فً وق ٍ
ت واحد ،وهم مصد ُر النهً والنؤي ،وهو صلوات هللا علٌه وسبلمه مصب
ِ
ً
النهً والنؤي؛ لذا جاء اإلٌقا ُع قرٌبا ،وجاء االختبلؾ فً حرفٌن ٌخرجان من الحنجرة
وكؤ ّنهما فعبلن ٌصدران عن شًء واحد ،كما ٌص ُد ُر النه ًُ والنؤيُ عن أبً طالب
ي أعم؛ أل ّنه فعل
وأمثاله! ث ّم ٌكونُ النه ًُ أخص من النؤي؛ أل ّنه قو ٌل ببل فعل ،وٌؤتً النؤ ُ
ٌترج ُم قوالً ،ونبلحظ أنّ الجملة األولى قد اشتملت على المسند إلٌه" هم" ،والمسند
بقً المسند "ٌنؤون"
"ٌنهون" ،والقٌد "عنه" ،بٌنما ُحذؾ المسند إلٌه من الجملة األخرى ،و َ
وبقً القٌد "عنه"؛ أل ّنه صلوات هللا علٌه وسبلمه أهم منه وأجل ،ث ّم نبلحظ االزدواج أي
تٌن متتالٌتٌن" ،
ٌنهون عنه وٌنؤون عنه" ،واتحاد اإلٌقاع ٌوحً بؤنّ
َ
اتفاق إٌقاع جمل ِ
وبنفس الدرجة من الهمج ٌّة؛ ولذا جاء
بنفس القوّ ة والعنؾ والؽل،
ٌصدران
الفعلٌن كانا
ِ
ِ
ِ
جنس واح ٍد هو الحقد األسود ،جاء الجناس ناقصا ً وما كان
الجناس؛ أل ّنهما فعبلن من
ٍ
ٌؤتً ناقصا ً للوفاء بالمعنى والوفاء باإلٌقاع ببل تكلّ ٍ
ؾ"(.)3
ٌصل ُح إال أن َ
فخبلصة هذا التطوٌل هو توافق اإلٌقاع الناتج من قرب المخرج ،والمح ّقق للجناس
َ
كون
أثبت
الناقص ،وحال الكفار فً النهً والنؤي ،والمبلحظ أنّ المإلّؾ فً كبلمه قد
َ
الصاد ِر عن الكفار حاالً مر ّك ً
بة من النهً والنؤي ،أي أ ّنهم ٌنهون بالقول وٌنؤون بالفعل،
فكبلهما صاد ٌر عنهم على التوافق والتوازي ال التضاد ،وهذا كبل ٌم مستقٌ ٌم وصحٌح
َ
المقطع القرآنً ،فإ ّنه ٌتح ّدث عن
السٌاق الذي جا َء فٌ ِه هذا
وخصوصا ً إذا الحظنا
َ
قبل ال ّكفارٌ ،قول سبحانه وتعالى ":ومنهم
المجادلة والمحاجّة والخصومة واللجاجة من ِ
من ٌستمع إلٌك وجعلنا على قلوبهم أكن ًة أن ٌفقهوه وفً آذانهم وقراً وإن ٌروا كل َّ آٌة
ال ٌؤمنوا بها حتى إذا جاءوك ٌجادلونك ٌقول الذٌن كفروا إن هذا إال أساطٌر األولٌن*
( )1البدٌع تأصٌل وتجدٌد 76 :و.77
( )2م.ن 77 :و.72
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( سورة األنعام ،اآلٌة 25

وهم ٌنهون عنه وٌنأون عنه وإن ٌهلكون إال أنفسهم وما ٌشعرون"
و ، )26فال ّسٌاق ٌصؾُ الكفّار الذٌن حالهم المجادلة والمعاندة والخصومة واللجاج ،الذٌن
ٌصفون ما صدر عن رسول هللا (صلى هللا علٌه وآله) بؤساطٌر األوّ لٌن ،وهذا هو التوجٌه
ً
منسجمة مع حالهم ووصؾ
الصحٌح للمقطع القرآنً ،فجاءت فورة القرآن الكرٌم
وٌبتعدون عنه فً نفس الوقت؛ أل ّنهم مجادلون
ٌنهون عن ُه اآلخرٌن
استكبارهم ،فهم
َ
َ
مخاصمون معاندون ،وهذا الحال فً حقٌقته الواقعٌّة والتؤرٌخٌّة ال ٌنسج ُم مع السٌّد أبً
طالب علٌه السبلم ،ومواقفِه الداعمة للنبً األكرم منذ اللحظة األولى للقٌام المح ّمدي حتى
لف َظ أنفاسه األخٌرة الزاكٌة ،وهذا ما ٌظهر بوضوح من خبلل الموقؾ الذي أثبته
المإلّؾ ،وؼٌره من المواقؾ فً القول والفعل ،بل ٌنسج ُم معه ما نسبه المفسّرون إلى أنّ
الكبلم فً عموم الكفّار ،وهو القول اآلخر األقوى الذي حذفه المإلّؾ ولم ٌنقله ،بل جاء
بالقول اآلخر المضعّؾ بصٌؽة" قٌل" كما هو معروؾ لدى أرباب الحدٌث ،فجاء قوله
ركٌكا ً ،إذ ٌفهم منه أنّ ما نقل عن ابن عباس والحسن هو التفسٌر اللؽوي للنهً والنؤي،
صه السابق ،وهذا فً الحقٌقة من ؼرٌب التدلٌس ،ونص القرطبً فً ذلك
كما أثبتناه فً ن ّ
نؤون عنه) النهً الزجر ،والنؤي البعد ،وهو
نهون عنه و ٌَ َ
هو قولُه " :قوله تعالى( :و ُهم ٌَ َ
ٌنهون عن ا ّتباع مح ّمد صلى هللا علٌه[وآله] وسلم ،و ٌَنؤون عنه،
جمٌع الكفّار ،أي
عام فً
َ
ِ
()1
ابن ع ّباس والحسن"  ،وهو نفسه ما جاء عن الطبري وؼٌرهٌ ،قول الطبري ،فً
عن ِ
اتباع مح ّم ٍد صلّى هللا علٌه وسلم
تؤوٌل هذه اآلٌة ":هإالء المشركونٌ ،نهون الناس عن
ِ
علٌه السبلم ،
ٌتباعدون عنه"( ،)2وٌإٌّد مواقؾ أبً طال ٍ
ب
[وآله] والقبول منه ،وٌنؤون عنه:
َ
شعره الكثٌر الذي ٌزخ ُر به دٌوانه فً نصرة اإلسبلم ،حتى وفاته ومجًء الخطاب
اإللهً إلى النبً بالهجرة ":أ ُخرج من م ّكة فقد مات ناصرك"( ،)3ومنه ما أعرض
المإلّؾ عن ذكره ،إذ إنّ فٌه عبلبم اإلٌمان الصحٌح والٌقٌن الصادق ،والفداء والوفاء،
علٌه
وقد زٌد على هذه األبٌات البٌت األخٌر ،نكاٌة بؤبً طالب وتعرٌضا ً باإلمام علً
ٌ
وقلق
السبلم ،وهو  -كما ٌظهر -ناش ٌز عن ال ّسٌاق العام لؤلبٌات والحادثة التً وردت فٌها،
نا ٍ
ب عن نظامه الذي هو فٌه ،إذ إنّ الذي ٌصدر عنه كل ذلك ،هل ٌبقى شً ٌء لٌخشاهُ ،أو
ٌ
البن أخٌه؟ٌ ،قول:
مبلمة فٌ ّتقٌها ،وهو المُص ِح ُر بنصرتِه الفادي بؤوالده
ِ
فاصدع بأمرك ما علٌك غضاضة

وقر منك عٌـــــــونا
وابشر بـــذاك َّ

ودعوتنً وزعمت أنك ناصـــحً

فلقد (صدقت) وكنت قبل أمٌـــــــنا

وعرضت دٌنا ً قد عرفت بأ َّنـــــــه

من خٌر أدٌـــان البر ٌَّة دٌـــــــــــنا

( )1الجامع ألحكام القرآن.405/6 :
( )2جامع البٌان.227/7 :
(ٌ )3نابٌع المودة ،لذوي القربى ،للقندوزي الحنفً.455/1 :
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لوال المبلمة أو حذار مسبة

لوجدتنً سمحا ً بذاك ٌقٌنــــا!

()1

كما أ ّننا لو أردنا توجٌه البٌت األخٌر لكان متساوقا ً مع إٌمانه المتؤصّل ؼٌر منا ٍ
ؾ لٌقٌنه،
علٌه
ُ
ألصحرت بإٌمانً وأبن ُته ،وما كتم ُته ،إذ كان
وهو أ ّنه ،لوال مع ّرة قرٌش وجبروتها
السبلم ،م ّمن ٌكت ُم إٌمانه.
فهم هذا المقطع القرآنً ،فضبلً عن النصوص الخارج ٌّة
وممّا ٌإ ّك ُد َ
أثر السٌاق فً ِ
ذهب إلٌ ِه العبلمّة ُالطباطبابً ،من كون الضمٌر فً المتعلّق "عنه"  ،راج ٌع
العاضدة ،ما
َ
(علٌهم السبلم)
إجماع أهل البٌت
إلى القرآن ،ال إلى الرسول صلّى هللا علٌه وآله ،مإ ّكداً أنّ
َ
على إٌمان أبً طال ٍ
ب ٌكفً دلٌبلً على ذلك وإن خالفهم ؼٌرهم؛ ألنهم عِ د ُل القرآن
()2
والمؤمور بالتمسّك بهم .
تصحٌح المؽلوط ِة
بقدر ما نحنُ بصد ِد
ولسنا بصدد اإلسهاب فً هذا الموضوع،
ِ
ِ
تمحٌص
التؤرٌخٌّة ،التً جرى علٌها ؼٌ ُر واح ٍد من الك ّتاب ،تبعا ً لمن تق ّدمهم ،من ؼٌر ما
ٍ
أو تدبّر ،مع كثرة ما ُكتب فً ر ّد هذا األمر الذي هو من أؼرب ما جاد به التؤرٌخ
اإلسبلمً ،فً نسبة الكفر للس ٌّد أبً طالب شٌخ البطحاء بن عبد المطلب س ٌّد الوادي
ورب اإلبل ،وقد صُنفت كثٌ ٌر من المإلّفات فً رد تلك التهمة وإثبات هذه البدٌهة ،لوال
اإلعراض عن مصافح ِة ما طرحته ،ومقاربة ما سطر ْتهُ ،فلذلك نوصً بمتابعتِها
لٌسفر الصب ُح لذي عٌنٌن(.)3
ومفاتشتِها
َ

( )1الجامع ألحكام القرآن ،القرطبً.406 /6 :
( )2ظ :المٌزان.61 -57 /7 :
( )3ألفت حول هذا الموضوع جملة جمة من المؤلفات ،استعرضت التهمة وبٌنت وجهها والغرض منها وردتها
بأدلة دامغة من التأرٌخ والشعر والوقائع ،نذكر منها:
 -1أبو طالب عم الرسول  ،لمحمد كامل حسن المحلمً .
 - 2أبو طالب مؤمن قرٌش ،لؤلستاذ األدٌب الشٌخ عبد للا بن علً الخنٌزي القطٌفً المولود سنة (  1350ه ) ،
مطبوع عدة مرات حكم علٌه من أجله قضاة الشرع السعودٌون باإلعدام ،لوال أن أنجته الصرخات التً توالت من
البلدان اإلسبلمٌة .
 - 3إثبات إسبلم أبً طالب ،لمحمد معٌن بن محمد أمٌن بن طالب للا الهندي السندي التتوي الحنفً  ،المتوفى
سنة (  1161ه )
 - 4أخبار أبً طالب وولده  :للعبلمة الحافظ أبً الحسن علً بن محمد بن عبد للا بن أبً سٌف المدائنً األخباري
(  215 - 135وقٌل  225ه ) .
 - 5أسنى المطالب فً نجاة أبً طالب ،للعبلمة أحمد زٌنً دحبلن ،الفقٌه الخطٌب مفتً الشافعٌة ( - 1232
 1304ه ).
 - 6إٌمان أبً طالب ،ألحمد بن القاسم  ،مات سنة (  411ه ) .
 - 7إٌمان أبً طالب ،للشٌخ أبً الحسٌن أحمد بن محمد بن أحمد ابن طرخان الجرجرائً الكاتب.
 - 7إٌمان أبً طالب ،للشٌخ الرجالً أبً علً أحمد بن محمد بن عمار الكوفً المتوفى سنة (  346ه ).
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 - 2إٌمان أبً طالب  :للفقٌه المتكلم السٌد الجلٌل أبً الفضائل جمال الدٌن أحمد بن موسى بن جعفر ابن طاووس
العلوي الحسنً الحلً ،المتوفى سنة (  673ه ).
 -10إٌمان أبً طالب  :للشٌخ المحدث أبً محمد سهل بن أحمد بن عبد للا بن أحمد بن سهل الدٌباجً البغدادي (
 370 - 276ه ).
 - 11إٌمان أبً طالب ،ألبً نعٌم علً بن حمزة البصري  ،المتوفى سنة( 375ه ).
 - 12إٌمان أبً طالب وأحواله وأشعاره ،للمٌرزا محسن بن المٌرزا محمد المعروف ب ( باال مجتهد ) القره داغً
التبرٌزي  ،من أعبلم القرن الثالث عشر.
 - 13إٌمان أبً طالب  :للشٌخ الجلٌل أبً عبد للا محمد بن محمد ابن النعمان المفٌد  ،المتوفى سنة (  413ه ).
 -14إٌمان أبً طالب ،للسٌد حسٌن المجتهد المفتً الموسوي العاملً الكركً ،المتوفى سنة (  1001ه ).
 -15بغٌة الطالب إلٌمان أبً طالبٌ ،نسب للحافظ جبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً الشافعً ،المتوفى سنة (211ه ).
 -16بغٌة الطالب فً إسبلم أبً طالب ،للعالم الجلٌل المفتً السٌد محمد عباس بن السٌد علً أكبر الموسوي التستري
اللكهنوي (  1306 - 1224ه).
 - 17بغٌة الطالب فً بٌان أحوال أبً طالب ،وإثبات إٌمانه وحسن عقٌدته  :للسٌد محمد بن حٌدر بن نور الدٌن علً
الموسوي الحسٌنً العاملً .
 - 17بغٌة الطالب إلٌمان أبً طالب ،للعالم محمد بن عبد الرسول البرزنجً الشافعً الشهر زوري المدنً( - 1040
 1103ه ) .
 - 12البٌان عن خٌرة الرحمن فً إٌمان أبً طالب وآباء النبً صلى للا علٌه وآله وعلٌهم ألبً الحسن علً بن ببلل
بن أبً معاوٌة المهلبً األزدي .
 - 20الحجة على الذاهب إلى تكفٌر أبً طالب ،للعالم الفقٌه السٌد شمس الدٌن أبً علً فخار بن معد الموسوي ،
المتوفى سنة (  630ه) .
 - 21دٌوان أبً طالب وذكر إسبلمه ،ألبً نعٌم علً بن حمزة البصري التمٌمً  ،المتوفى سنة (  375ه ) .
 - 22الرغائب فً إٌمان أبً طالب  :للعبلمة السٌد مهدي بن علً الغرٌفً البحرانً النجفً .
 - 23شعر أبً طالب بن عبد المطلب وأخباره  :لؤلدٌب الشاعر أبً هفان عبد للا بن أحمد بن حرب المهزمً العبدي ،
من شٌوخ ابن درٌد األزدي المتوفى سنة (  321ه ) ،طبع فً المطبعة الحٌدرٌة فً النجف األشرف سنة (  1356ه )
بشرح أبً الفتح عثمان بن جنً المتوفى سنة (  322ه ) .
 - 24الشهاب الثاقب لرجم مكفر أبً طالب ،للعبلمة الحجة الشٌخ المٌرزا نجم الدٌن جعفر الشرٌف ابن المٌرزا محمد
بن رجب علً الطهرانً العسكري (  1325 - 1313ه )  ،مخطوط .
 - 25شٌخ األبطح ،للعبلمة الفاضل السٌد محمد علً بن العبلمة الحجة عبد الحسٌن الموسوي آل شرف الدٌن
الموسوي .
 - 26شٌخ بنً هاشم ،للفاضل عبد العزٌز سٌد األهل  ،طبع سنة (  1371ه ).
 - 27فصاحة أبً طالب ،للسٌد الشرٌف المحدث أبً محمد الحسن بن علً بن الحسن بن عمر بن علً بن الحسٌن
بن علً بن أبً طالب األطروش .
 - 27فضل أبً طالب و عبد المطلب وأبً النبً صلى للا علٌه وآله ألبً القاسم سعد بن عبد للا بن أبً خلف
األشعري القمً ،المتوفى سنة ( )222أو (301ه ) .
 - 22فٌض الواهب فً نجاة أبً طالب  ،للشٌخ أحمد فٌضً ابن الحاج علً عارف بن عثمان بن مصطفى الجورومً
الحنفً (  1327 - 1253ه ) .
 - 30القول الواجب فً إٌمان أبً طالب  ،للعبلمة الشٌخ محمد علً ابن المٌرزا جعفر علً الفصٌح الهندي .
 - 31مقصد الطالب فً إٌمان آباء النبً صلى للا علٌه وآله وعمه أبً طالب  :للمٌرزا شمس العلماء محمد حسٌن بن
علً رضا الربانً الجرجانً المشهور بجناب  ،طبع فً بومباي سنة (  1311ه ) .
 - 32منى الطالب فً إٌمان أبً طالب  :للشٌخ المفٌد أبً سعٌد محمد بن أحمد بن الحسٌن بن أحمد الخزاعً
النٌسابوري .
 - 33منٌة الراغب فً إٌمان أبً طالب  ،للعبلمة الشٌخ محمد رضا الطبسً النجفً .
 - 34منٌة الطالب فً إٌمان أبً طالب  ،للسٌد الجلٌل حسٌن الطباطبائً الٌزدي الحائري الشهٌر بالواعظ  ،المتوفى
سنة (  1307ه ) .
 - 35منٌة الطالب فً حٌاة أبً طالب ،للسٌد حسن بن علً بن الحسٌن القبانجً الحسٌنً النجفً.
 - 36مواهب الواهب فً فضائل أبً طالب  ،للعبلمة الشٌخ جعفر بن محمد النقدي التستري النجفً ( ت  1370ه ).
 -37الٌاقوتة الحمراء فً إٌمان سٌد البطحاء ،للسٌد طالب الحسٌنً آل علً خان المدنً ،الشهٌر بالخرسان،
(مخطوط)ٌ .نظر فً هذا الثبت من التصنٌفات ،هدٌة العارفٌن للبغدادي ،والذرٌعة ،للطهرانً ،وإٌمان أبً طالب للشٌخ
المفٌد مقدمة التحقٌق.
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هذا تمام الكبلم وجمل ُته فٌما رأٌناه من فحوى هذه الدراسة ،وهً كما أسلفنا قد تم ّحضت
للتؤصٌل ،ولم تتح ّقق فٌها دعوى التجدٌد ،إال ضمن إشارات عامّة عابرة أشرنا إلٌها ضمن
العرض .ولعل من المبلحظات التً تستحق الذكر للمإلّؾ وتحسب له:
اإلٌقاع الصوتً واإلٌقاع الموسٌقًّ  ،إذ األوّ ل ،تشكٌل جهاز النطق
ٔ -تمٌٌ ُزه بٌن
ِ
مقاطع صوتٌّة بمعنىً
لمخارج الحروؾ ،والثانً ،هو األث ُر النفسً الناتج عن امتزاج
َ
ولمستمع معٌّن.
موضوع معٌن،
من المعانً( ،)1من متكلّ ٍم معٌن ،وفً
ٍ
ٍ
ٕ -تفرٌقه بٌن التعلٌل ،وطرافة التعلٌل ،أو حسن التعلٌل ،فاألوّ ل ،كل صٌاؼ ٍة فنٌّة تبرّر
وجهة نظر صاحبها ،والثانً :كل صٌاؼ ٍة فن ٌّ ٍة تبرّر وجهة نظر صاحبها تبرٌراً
ٌهدؾ للمبلحة والظرؾ (.)2
ٖ -طرحه لمفهوم المسافة اإلٌقاعٌة بٌن المقاطع الصوتٌّة ،وخصوصا ً فٌما ٌتعلّق
بالجناس والسجع ،بمعنى الفترة الزمنٌّة التً تستؽرقها اللفظة المجانسة أو المس ِجعة،
لتح ّقق مع نظٌر ِتها ال ِجناس أو السجع (.)3

( )1ظ :البدٌع تأصٌل وتجدٌد.42 :
( )2ظ :م.ن 174 :و.121
( )3ظ :م.ن76 :و 77و 73و.74
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َ
 -7انخكزَز ()1بني املزري وانخأرري ،د .عش اندٍَ عهٍ انسُد:
صا ً ٌنتظ ُم
لم ٌتبن مإلّؾ هذه الدراسة دعوى التجدٌد فً البدٌع بوصفه اشتؽاالً خا ّ
منهجه ،ولك ّنه استعرض ظاهر َة التكرار ونواحٌها التركٌبٌّة فً أفقها الداللً العا ّم ،فً اللؽة
واألدب والببلؼة ،وفً مساحات التفكٌر اإلنسانًّ بصفته الشمولٌّة ،ومن هنا انطلق إلى
البدٌع بوصفه صٌاؼات تكتن ُز فً بنٌتها وتكوٌنها التركٌبً بعداً تكرار ٌّا ً فً جمل ٍة جمّة من
ُ
لحظه لهذه الصفة الخاصّة وتقصً تطبٌقاتها من فنونه داعٌا ً لنا إلى تناول هذه
فنونه ،فكان
الدراسة باإلشارة إلى مجاالت المعالجة التً تناولها مإلّفها.
مفهوم التكرار عند المإلّؾ،
وسنقؾ من الدراس ِة على ثبلثة مفاصِ ل :المفصل األوّ ل ،فً
ِ
والثانً فً دواعٌه ،والثالث ،فً تقسٌماتِه وأؼراضه وحركة البدٌع بٌن مفاصله.
ك ّنا سابقا ً قد تع ّرضنا للتكرار فً طواٌا تحلٌلنا لدراس َتً الدكتور جمٌل عبد المجٌد،
المطلب ،لكونهما تناوال التكرار بوصفِه عنصراً معجم ٌّا ً ّ
ّ
ٌمثل عبلقة
والدكتور مح ّمد عبد
صٌّة ،فبل نجد بنا
تكوٌنٌّة أساسٌّة لبُنى البدٌع ،وتناولنا مفهوم التكرار عندهما وحركته الن ّ
حاجة إلى إعادة ما سردناه ،ولك ّننا سننطلق من رإٌة المإلّؾ للتكرار وبٌان تصوّ راته
لفاعلٌّة هذا الفعل القولً ،بوصفه قدرة كبلمٌّة تصدر عن اإلنسان لتؽذي مشاعره وأحاسٌسه
من خبلل التعبٌر عنها أصدق تعبٌر.
ُ
ٌنطلق المإلّؾ من عد التكرٌر ظاهر ًة إنسانٌّة وكونٌّة عامّة تلُؾ الوجود ،فهً تعرُك
كثٌر من مفاصلِه ،واللؽة بوصفها نشاطا ً فكر ٌّا ً بشر ٌّا ً،
حركته وتمتزج بمسٌرته ،وفً
ٍ
اشتملت على التكرٌر فً نواحً ألفاظِ ها المعبرة عن معانٌها ،ومن لطٌؾ اإلشارة أنّ
مصطلح التكرار اشتمل ُ
لفظه على تكرار الحرؾ ،وخصوص تكرار الراء؛ وذلك الشتمال
مخرجه على الرعشة التً تقتضً تك ّرر ضرب اللسان بسقؾ الفم عند النطق به( .)2وإنّ
التكرٌر فً اللؽة ٌبدأ ُ ِمن أصؽر وحدة صوتٌّة مجرّدة عن المعنى فٌها ،وهً "حرؾ
الهجاء" فً اللؽة العربٌة أو "الفونٌم" بتعبٌر األسلوبٌّات الحدٌثة( ،)3فالتكرٌر الصوتً
ً
للحرؾ فً الكلمة ٌؤخذ مجاال ٍ
مختلفة من خبلل الصٌػ الصرفٌّة لؤلفعال واألسماء التً
ت
ٌتك ّرر فٌها الحرؾُ الواحد( ،)4والتكرٌر عند المإلّؾ ٌوازي التماثل ،بل إ ّنه ٌإ ِثر استعمال
التماثل بدالً من التكرٌر ،لوال الضرورة العرفٌّة اللؽوٌّة التً ألِفت اصطبلح التكرٌر أو
التكرار ،وتعلٌلُه لذلك ،هو أن الحرؾ او اللفظ المنطوق أو المكتوب ٌذهب بذهاب حٌّزه من
()1
()2
()3
()4

تعددت المصطلحات النقدٌة الحدٌثة حول هذا المصطلح ،فترادفت علٌه تسمٌات عدة ،فكان" التواتر ،التردد،
الشٌوع ،الكثرة ،الترداد ،التكرارٌة ..والتكرٌر لدى جوزٌف شرٌم خاصة ،أما مفهومه فً العربٌة فكان واضح
الداللة على المراد ،ومتردداً بٌن اإلعادة ،والتكرار .ظ :إشكالٌة المصطلحٌ ،وسف وغلٌسً.172-166:
ظ :التكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر.11 :
الفونٌم :وحدة وظٌفٌة ال تقبل التجزئة على مستوى التمظهر التركٌبً ،وهو ما ٌسمى بالعربٌة بـ حروف
صوتة ،أو الوحدة الصوتٌة ،أو الصوت اللغوي...ظ :إشكالٌة المصطلحٌ ،وسف وغلٌسً.462:
المبانً ،أو ال ُّ
ظ :التكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر 10 :وما بعدها.
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الزمان والمكان ،فلٌس هو نفسُه العابد بل مثٌلُه فً الشكل أو الصوت( ،)1وهذا األمر
األمر المكرّ ر راج ٌع
صحٌح نسب ٌّا ً إال إنّ حقٌقة التكرار تقتضً التوالد كما ذكرنا ،بمعنى أنّ
َ
فً وجوده اللؽوي اللفظً للمكرّر علٌه ،حتى عاد كؤ ّنه هو ،فبل نج ُد معنىً لكون اللفظ
ب حٌّزه من الزمان والمكان ،وخصوصا ً إذا علمنا أنّ
المنطوق أو المكتوب ذاهبا ً بذها ِ
لناتج قولً سابق ،بل هو تكرٌسٌ
لواقع
كثٌر من صوره لٌس إعاد ًة محضة
التكرار فً
ٍ
ٍ
ٍ
داللً جدٌد محق ٌق به ،وإن أفاد قٌم ًة سمعٌ ًّة وصوتٌ ًّة تؤنقها األذن وتسلو لها النفس.
حذار التوانً ،من خبلل لحظِ الناتج
حذار
حذار التوانًٌ ،ختلؾُ عن قولنا:
فعندما ٌُقال:
ِ
ِ
ِ
الداللً المتحقق من كل منهما.
أدرجها
من هنا ستختلؾُ نظر ُتنا َعن التكرار فً البدٌع ،الذي تناو َل من ُه المإلّؾ فنونا ً عِ ّدة
َ
ضمن التكرار ،كما سٌتبٌّن.
َ
وم ّما تنبؽً اإلشارةُ إلٌه أنّ معالجة المإلّؾ للتكرار قد أخذت بعدٌن :األوّ لّ ،
ٌمثل البعد
العام للتكرار ،الذي ٌعالج التكرار بوصفه مظهراً من مظاهر التتابع الصوتً ،ومطلق
اإلعادة فتجده فً هذا الباب ٌعالج تكرار الحرؾ فً الكلمة ،وٌبٌّن صوره وصٌ َؽه
المختلفة( ،)2والثانً ّ
ٌمثل البعد الخاص للتكرار القابم على إعادة التركٌب رجعا ً على سابقه،
وهو التكرار الف ّنً المتداول ببلؼ ٌّاً ،والمُبلحظ أنّ األساس الذي ٌعتم ُده التكرار فً كبل
بعدٌه هو اإلعادة ،فإعادة الشًء م ّرة بعد أخرى وتك ّرر حصوله ،ولكن لٌس كل متك ّر ٍر
مقتضٌا ً للمماثلة التامّة بٌن المكرر والمك ّرر علٌه ،وهذا األمر ٌبحث فً المعانً ال فً
األلفاظ ،فمثبلً مسؤلة الصبلة فً الشرٌعة اإلسبلمٌّة ،خمس فرابض تتك ّرر ٌوم ٌّاً ،فهل أنّ
هذا التكرار مبن ًٌ على التماثل فً الحقٌقة أم على التؽاٌر؟ بمعنى أنّ حقٌقة الصبلة البلحقة
التكرار فً الصبلة بمعنى
كحقٌقة الصبلة السابقة ،وفً الحقٌقة أنّ التؽاٌر أم ٌر متحقّق؛ ألن
َ
التماثل مخالؾٌ للكمال المطلوب من هذا الفعل العباديْ ،إذ مقتضى الصبلة األمر بالمعروؾ
والنهً عن المنكر فمن لم تن َهه صبلته عن المنكر وتؤمره بالمعروؾ انطبق علٌها التكرار
المتشابه ،ولتؤكٌد كون الصبلة ال على نحو التكرار ،مقتضى ما ُروي من أنّ المصلًّ ٌنبؽً
أن تكون صبلته صبل َة مود ٍع( ،)3فمقتضى التودٌع أنّ هناك ثمر ًة لن تتكرّ ر بمضً وانقضاء
صبلة هذا الٌوم ،وهذا فً أحد فه َمً النص ،وفً اآلخر ٌُمكن القول إنّ التودٌع بمعنى
ٌ
ملحوظ ،وشبٌ ٌه بهذا
إمكان المفارقة بالموت القاطع للمنفعة ،وعلى كبل التقدٌرٌن فإنّ التجد َد
الحال شؤنُ الجدٌدٌن (اللٌل والنهار) فإ ّنهما ٌكرّ ان راجعٌن متتابعٌن ،إال إ ّنهما متج ّددان،
ولشؤن ما ُسمٌا بالجدٌدٌن ،فتكرارهما ظاهري ،ولكنّ باط َنهما تؽ ٌّ ٌر وحدوث.
ٍ
( )1ظ :التكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر.7 :
( )2ظ :م.ن 10 :وما بعدها و كذلك ص .75
( )3ظ :مستمسك العروة الوثقى ،السٌد محسن الحكٌم.617 /5 :
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دواعً التكرٌر :جعل المإلّؾ من سعة المعانً وضٌق األلفاظ داعٌا ً من دواعً التكرار،
بمعنى أنّ األلفاظ تضٌق عن المعانً فٌق ُع الحاف ُر على الحافر "،فإنّ المعانً من ناحٌة أوسع
مدىً من األلفاظ ،وهذا ٌستدعً إعادة األلفاظ على أوج ٍه مختلفة من الهٌبات أو الدالالت
()1
باب التوسّع فً اللؽة ،فٌدخل
المجازٌّة والرمزٌّة؛ الستٌفاء المعانً"  ،وهذا األمر ٌحكً َ
المجاز ،واالستعارة ،والمشترك اللفظً ،والكناٌة ،وؼٌرها ،أمّا التكرار فإ ّنما ٌدخل ضمن
بالنظر إلى إطاره العام ،وم ّما ٌندرج تحت المشترك اللفظً مثبلً ،كإعادة لفظة،
هذا الباب
ِ
الجون للداللة على معنٌٌن متقابلٌن( األبٌض واألسود) ،أو استعمال لفظة العٌن بدالالتها
ً
المختلفة كما استشهد لها المإلّؾ مستعرضا ً
أمثلة لبللتزام فً الجناس( ،)2نورد منها  ،قول
ابن تمّام السبكً(:)3
أقر هللاُ عٌــــــــــــنً
هنٌبا ً قد َّ

فبل رقت العدا أهلً بعٌنً (الباصرة/الحسد)

وقد وافى المبشرُ لً فــؤكرم

بخٌر ربٌئة وافى وعٌــــن (الجاسوس)
ِ

ٌُخبرنً بؤن أخـــــــــــً أتاه

عٌـــن (الجهة)
مُناه وسع ُده من كل ِّ
ِ

ُ
وعٌن
لكنت أعطً له ما فٌه مـن َو ِر ٍق
فلو سم َح الزمانُ
ِ

(الذهب)

أآل ٌا شـــــام َة الشـام افتخاراً

عٌن (الباصرة)
بمن بسناهُ ٌغــشو كل ِ

فتى إن عُدت األعٌان قــالت

ل ُه االٌا ُم  :إ ّنك َ
أنت عـٌنً

()4

(األمثل)

فإنّ التكرار جاء من لحْ ظِ المشترك اللفظً مع إعطاء قرٌنة لفظٌّة صارفة للمعنى المراد،
كما هو موض ٌح فً التظلٌل( اللون الؽامق) ،أمّا التكرار الخاصّ بمعنى إعادة العنصر نفسه،
أو التركٌب ذاته ،فٌختلؾُ ْ ،إذ ال ٌمكن أن نتصوّ ر أن الداعً إلٌه ضٌق األلفاظ عن المعانً،
بل هو ٌؤتً ؼالبا ً للتوكٌد ،وٌدخل فً التوكٌد أؼلب األؼراض الجزبٌّة التً ذكرها
المإلّؾ( )5للتكرار ،إن لم ٌكن كلها ،وهً ( :التكرار للمبالؽة ،والتكرار للقسم ،والتحذٌر،
واإلؼراء ،والتعلٌل ،والبٌان والتصوٌب ،والتفخٌم ،والتهوٌل والتع ّجب ،والتحسّر والحزن،
والتهكم ،والتح ّدي ،والتشرٌك والموافقة ،وال ُمفارقة ،والتلطؾ واالستمالة ،)... ،كما أنّ
َ
ورسوخ
النفس،
حقٌقة التوكٌد هً التثبٌت والرسوخ ،فالذي ٌإ ّك ُد شٌبا ً إ ّنما ٌبتؽً تثبٌ َت ُه فً
ِ
مضامٌنه ،ولعل كثٌراً ممّا ورد من
تكرار فً القرآن الكرٌم مرجع ُه إلى هذا األمر؛ ألنّ
ٍ
النفس ن ّز ٌ
ً
جملة من تكرٌر الشعابر
اعة للتملّص والؽفلة والسهو والنسٌان ،وهذا ما ٌفسر
المعٌّنة والطقوس الدٌنٌّة على مر الزمن؛ التماسا ً لذلك األثر المرت َقب.
( )1التكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر.7:
( )2ظ :م.ن.214- 210 :
( ) 3هو بهاء الدٌن ابو حامد أحمد بن علً بن عبد الكافً بن علً بن تمام السبكً الشافعً ،ولد بالقاهرة سنة 712هـ استجاز له والده
مشاٌخ عصره فً مصر والشام ،اشتغل بالفقه والنحو واألصول ولً القضاء بالشام جمع بٌن الفقه واألدب والحدٌث توفً عام 773هـ ،ظ:
الوافً بالوفٌات :للصفدي.161 /7 :
( )4ظ :م.ن.214 :
( )5ظ :م.ن.135 -117 :
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المثٌر والتأثٌر :تعد هاتان الجنبتان األساس الذي بنى علٌهما المإلّؾ دراسته حول
التكرٌر ،إالّ إن الجانب التنظٌري منه حولهما قلٌ ٌل نسب ٌّاً ،ولعل السبب فً ذلك هو وضوح
مطلبٌهما ،وكثرة تداوله وتناولُه ،وخصوصا ً فً باب التناسب والتواإم ،ومطابقة مقتضى
عرض نقله كبلم بشر بن المعتمر( ،)1فالمثٌر
الحال ،التً كد فً الحدٌث عنها الجاحظ فً َم ِ
هو الداعً النفسً المستحِث لتوجٌه القول الوجهة المعٌّنة المناسبة ،وهو أم ٌر خارجً،
بمعنى ٌؤتً من الخارج الوجودي(الواقعً) ،لٌتوجّه إلى النفس ،فٌحرّك كوامنها ،وٌستحِثها
ٌ
لحاظ داخلًٌ ذاتً ٌنطلق من داخل نفس المتكلّم ،لتنظٌم
القول ،واإلفاضة ،أمّا التؤثٌر ،فهو
َ
اآلخر الخارجً ،لٌجذب ُه إلى دابرتِه ،ومملك ِت ِه
بنحو ٌستدعً التؤثٌر فً
القول وإحكامه
ٍ
الفكرٌّة والشعورٌّة أو العاطفٌّة ،وهذا التفرٌق بٌن ما هو داخلً ،وخارجً ،ال ٌعنً
ّ
والتؤثر ،بل إنّ للمس َتحِث الخارجً أثراً فً
االنفكاك واالستقبلل وعدم التمازج والتؤثٌر
تفعٌل الداخل النفسً ،بل ٌمكن القول إ ّنه بمنزل ِة المرآة التً تعكس الخارج ،ولكن تعكس ُه
ِ
ثٌاب اللفظ  ،ومتؤن ٌق بؤردٌ ٍة من المفردات المرصّعة بوسابل الببلؼ ِة والبٌان،
وهو متسرب ٌل
َ
فٌؤتً نفث َة المص ُدور فً الداللة على األمور ،مع مبلحظة أنّ المسافة الزمنٌّة بٌن المثٌر
ٌ
ؼٌر معدودة فً الزمن،
مسافة ِجد قصٌرة ،وتكاد تكون
والتؤثٌر ،أو الخارجً والداخلً
َ
وهذا تفسرهُ لنا طاقة البداهة واالرتجال ،والموقؾ االندفاعً السرٌع الذي طبع الشعراء
األوابل خصوصا ً ،فمن هنا تساءل المإلّؾ عن تلك القدرة ... " :فمن أٌن ٌؤتً للمرتجل
المفاجؤ بموق ٍ
ؾ ما ببلؼ ُة خطبة قصٌرة أو طوٌلة لو أعطٌناها حقّها من النقد التحلٌلً لوجدنا
َ
)
2
(
العجب العاجب الذي ٌفوق صنعة المتص ّنع فً كثٌر من األوقات؟"  ،من هنا نج ُد المإلّؾ
ُ
ثٌر من أشباه ما ذكره من األؼراض
ٌعتبر التكرٌر أسلوبا ً تعبٌر ٌّا ً ٌُصور انفعال النفس بم ٍ
الجزبٌّة التً أومؤنا إلٌها ،وسببه أنّ المتكلم ٌُك ّرر ما ٌُثٌر اهتماما ً عندهُ وهو ٌُحب فً الوقت
نفسِ ه أنْ ٌنقلَه إلى اآلخرٌن من المخاطبٌن و َمن بحك ِمهم( ،)3و َم َع هذا البٌان الواضح ألهمٌّة
المثٌر فً حدوث التكرٌر ،فقد جعل المإلّؾ من طلب اإلٌقاع مثٌراً أساس ٌّا ً للتكرٌر ،إذ
ٌقول ":المثٌ ُر للتكرٌر على اإلطبلق إمّا ٌعود على اإلٌقاع ،وإمّا ٌعو ُد على موضوعه ،وال
بصاحبه ،ولعل هذا النظر هو أساس بناء البدٌع ٌٌّن
ٌخلو أحدهما عن اقترانه
ٌُتصوّ ر أن
َ
ِ
()4
محسّناتهم التً ٌق ُع فٌها التكرٌر على ما هو لفظً وما هو معنوي ، "..ونود ههنا أن
نناقش فً أمر بناء البدٌع فً جمل ٍة من فنونهِ ،هل هو على اإلٌقاع أم على التكرار الخاصّ ،
أم على التكرار العا ّم؟ ،فالمُبلحظ أنّ التكرار الخاصّ ؼٌر متحقّق فً تلك الفنون على
مصطلح معٌن ،وألن التكرار
التفصٌل؛ أل ّنه إذا تح ّقق صار تكراراً ولم ٌكن فنا ً بدٌعٌا ً ذا
ٍ
الخاصّ قاب ٌم على الترداد ،وهو ما ع ّرفته الناقدة نازك المبلبكة فٌما نقل عنها المإلّؾ فً
( )1ظ :البٌان والتبٌٌن 122 /1 ،و .131
( )2التكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر.73 :
( )3ظ :م.ن.136 ،
( )4م.ن.75 :

214

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
كتابه قٌد الدراسة ،أ ّنه" إلحا ٌح على جه ٍة هامّة! فً العبارةٌُ ،عنى بها الشاعر أكثر مِن
عناٌتِه بسواها ،وذلك كامن فً كل تكرار ٌخطر على البال ،وهو بذلك ذو دالل ٍة نفسٌّة قٌمة
تفٌ ُد الناق َد األدبً الذي ٌدرسُ النص ،وٌحلّل نفس ٌّ َة كاتبه؛ أل ّنه ٌض ُع بٌن أٌدٌنا مفتا َح الفكرة
المتسلّطة على الشاعر )1("...فالناقدة تعد هذا قانونا ً أساس ٌّا ً ٌحك ُم التكرار ،و َث ّم قانونٌ آخر
ٌحكمُه ،تذكرُه لنا الناقدة ،وهو خضو ُعه لقانون التوازن( ،)2بمعنى أنّ الترداد ٌح ّقق توازنا ً
صوت ٌّا ً متماثبلً ،ومولّداً جرسا ً موسٌق ٌّا ً بسب ٍ
ب من التناؼم الذي حصل وكؤ ّنه رج ُع الصدى،
كرار فً شً ٍء .أمّا
فهذه حقٌق ُة التكرار ،أمّا مالم ٌشتمل على هذٌن القانونٌن فلٌس من الت ِ
التكرار العام فهو مطلق التتابع ،ومثلُه تكرار اإلٌقاع المفضً إلى التواإم الصوتً مع ؼض
النظر عن اللفظ ،من نظٌر تكرار اللفظ بالوزن الصرفً" اس ُتفعِل" وبصٌؽة المبنً
صنع شعراً ،أو وضع كتابا ً فقد استهدف ،فإن
للمجهول ،كما ٌنقل عن الجاحظ قولُه ":من
َ
أحسن فقد استعطف ،وإن أسا َء فقد استقذف"( ،)3فالتكرار ٌكاد ٌكونُ تا ّماً ،خبل االختبلؾ
َ
فً حرفٌن ،محقّقا ً جناسا ً ناقصا ً ثبلث ٌّاً ،إال إنّ منشؤهُ اإلٌقاع الصوتً الذي ٌؽشى األذن،
فالتكرار البدٌعً تكرا ٌر صوتً بالدرج ِة األساس ،وهو ما اصطلحنا على تسمٌ ِت ِه بإٌهام
التكرار ،ومن هنا فالبدٌع ٌستثم ُر الطاق َة الصوتٌّة المتؤتٌة من مخاتل ِة التكرار ،وتولٌد البنٌة
البدٌعٌّة من خبلل العنصر اللفظً السابق الذي ت ّتكا علٌ ِه اتكا ًء أساس ٌّاً .وقد تناول المإلّؾ
جملة جمّة من فنون البدٌع أدخلها دابرة التكرٌر ،إال أ ّنه اعتم َد سر َد اصطبلحاتها وأمثلتها
من بطون الكتب الببلؼٌّة األم ،من دون أن ٌُتبعها بمزٌد من تمحٌص الداللة ،وبٌان عبلقة
تكوٌن البنٌ ِة البدٌعٌّة البدٌعة ،فجاءت الفنون البدٌعٌّة المعتمدة على
المثٌر والتؤثٌر فً
ِ
التكرٌر عنده كاآلتً(:الجناس ،العكس والتبدٌل ،تشابه األطراؾ ،ر ّد األعجاز على
ّ
التعطؾ ،المشاكلة ،اإلرصاد أو
الصدور ،التكرٌر بالمعنى الخاصّ  ،التردٌد ،التذٌٌل،
التسهٌم ،االزدواج  ،السلب واإلٌجاب ،التطرٌز ،المشاركة ،المراجعة ،التخٌٌر ،التوأم،
التفرٌع ،التفرٌق ،الجمع مع التفرٌق ،التقسٌم) ،وقد اكتفى المإلّؾ بسرد الشواهد الفنٌّة لهذه
عمق بٌانً ألسلوبٌّة المثٌر والتؤثٌر فً مفصلٌّة تكوٌن تلك
األنواع ،كما ذكرنا ،من دون
ٍ
البُنى ،وٌُعتذر ل ُه بؤ ّنه لم ٌكن من و ْكدِه أن ٌتب ّنى التجدٌد ،وإ ّنما عم َد إلى دراسة التكرٌر
بوصفه ظاهرة عامّة فً النشاط اإلنسانً ،وفً الفعل الكبلمً خاصّة ،فاستعرض البدٌع
ً
َ
التكرار الصوتً وفاعلٌّته فً التؤثٌر.
رونق
وجملة من نماذِجه الفنٌّة لتعكسُ
ِ

( )1التكرٌر بٌن المثٌر والتأثٌر.270 :
( )2ظ :م.ن.
( )3ظ :العمدة ،103 /1 ،و زهر اآلداب وثمر األلباب للحصري ،تعلٌق زكً مبارك.137 /1 :
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 -8انبالغت انعزبُت حأصُم وجتدَد ،د .يصطفً انصبوٌ اجلىٍَُ:
ْ
القلم....إذ جؾ الحبر ...وش َكت األوراق ُسقم المنهج...وتلوّ ى الفكر من تموّ ج
وانكسر
عرض محاول ِة التجدٌد ذي.
النظر ..مشاعر اعترتنً وأنا أحاو ُل
َ
وبمنزلة المق ّدمة نقول :إنّ التجدٌد مسإولٌّة كبٌرة ،وعمل البد أن ٌمتلك من ال ِجد و ُبعد
ٌطرح نف َسه على أرٌك ِة
النظر ،وحصافة الفكر ،ورهافة الحسّ  ،الشًء الكثٌر قبل أن
َ
تؤصٌل انقطا ٌع عنه ،فإذا
التراث ،ثم إن التؤصٌل ببل تجدٌد انقطا ٌع للتراث ،والتجدٌ ُد ببل
ٍ
كانت الدعوى(تؤصٌ ٌل وتجدٌد) ،فُ ِه َم أنّ المراد التزاوج والتنقٌب فً التراث للخروج بالجدٌد
المبلبم والشافً الراوي للعلٌل والؽلٌل .ولكن هل اتسمت دعوى التجدٌد التً أطلقها
الدكتور الجوٌنً بتلك السمات وهل حملت مورّ ثات جٌنٌّة لتؽٌٌر النسل؟ وإذا تركنا التجدٌد
وتؽاضٌنا عنه ،فهل كان التؤصٌل بالمستوى البلبق لجهود أساطٌن الببلؼة العرب ٌّة خبلل
سبعة قرون من الجهد والك ّد والفكر؟.
ومن أجل معرفة منهج المإلّؾ فً التؤصٌل والتجدٌد فقد كفانا هو وصْ َفه و َسم َتهٌُ ،قول":
ُ
أردت منه إلى أمرٌن :أن أقد َم األصول الببلؼٌّة ،أي األسس
فالكتاب الذي أق ّدمه الٌوم
الربٌسٌة من علوم الببلؼة الثبلثة ،المعانً والبٌان والبدٌع مع استبعاد الجانب الفلسفً
الجامد منها ،وهذا ما وضع ُته تحت عُنوان "التؤصٌل" ،ثم أتبعتها بتؤمّبل ٍ
وأفكار ُتعٌد النظر
ت
ٍ
فً تلك األصول وتحاول التجدٌد فٌها تنقٌبا ً عن مواطن الجمال ،وهذا ما أدرجناه تحت
عنوان "التجدٌد""( ،)1فالمتوقّع من التؤصٌل هو إبرا ُز الوجه المشرق للجهد الببلؼً الذي
سقم ،وما
تق ّدم به األوابل ،واستعراض آرابهم فً المسؤل ِة الواحدة وبٌان ما بها من صح ٍة أو ٍ
مٌل أو هوى ،وما تعكسه من أنماط التفكٌر ودالبل على العصر ،وقد
ٌنطوي تحتها من ٍ
مضت بعض الدراسات فً هذا النحو كالدراسة القرٌبة التً تق ّدمت ،وهً دراسة الدكتور
نحو مقبول
منٌر سلطان "البدٌع تؤصٌل وتجدٌد" ،إذ التؤصٌل كان حاضراً فً مفاصلها على ٍ
منهج ٌّاً ،إال إ ّننا ال نكاد نج ُد فً دراسة الدكتور الجوٌنً من ذلك شٌبا ً إال نادراً ولشخصٌّات
محدودة استقطبت عنده واستؤثرت لدٌه ،بل المفا ِجا إقحامه فً التعرٌؾ باالصطبلحات
لبعض الشخصٌّات المإرخة للمإلفات والمإلفٌن ،والمتؤ ّخرة نسب ٌّا ًْ ،إذ ال ٌصّح تقرٌر ح ّدها
بعد استقراره لدى المتق ّدمٌن ،ونعنً بذلك ،تط ّرقه لمصطلح البدٌع لدى حاجً خلٌفة
صاحب كشؾ الظنون( تٔٓٙ1هـ) ،فما عبلقة المإ ّرخٌن بعلم البدٌع ،وهل ٌُطلب منهم،
أو أن ٌُعد هذا تجدٌداً؟ ٌقول" :أمّا مإرّ خو المكتب ِة العربٌّة فنقؾ عند واح ٍد منهم هو حاجً
خلٌفة ،صاحب كشؾ الظنون ،فنجده ٌعرض لعلم البدٌع فً موضعٌن أحدهما ٕٖٕ جـٔ،
فصل عنوانه" علم بدابع القرآن" ذكره المولى أبو الخٌر من جملة فروع علم
فٌقول فً
ٍ
( )1الببلغة العربٌة ،تأصٌل وتجدٌد.6 :
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وقع فً الكبلم القدٌم ،وفً
التفسٌر ،وٌعلّق هو بؤ ّنه" ال ٌخفى أ ّنه هو عل ُم البدٌع إال أ ّنه َ
ثان ٌعرض حاجً خلٌفة لعلم البدٌع وبٌان قٌمته بٌن علوم الببلؼة ،فنسمع عنه ما
موطن ٍ
ٍ
نصه ٕٕٔ جـ ٔ  " :هو عل ٌم ٌُعرؾ به وجوه تفٌد ال ُحسن فً الكبلم بعد رعاٌة المطابقة
لمقتضى المقام ،ووضوح الداللة على المرام ،فإنّ هذه الوجوه إ ّنما ُتعد محسنة بعد تٌنك
الرعاٌتٌن ،وإال لكان كتعلٌق الدرر على أعناق الخنازٌر )1("...ثم ٌستعرض كبلمه حول
حسنها الذاتً أو العرضً وموقعها من القبول أو الرفض....ولٌت شعري فقد استوفى
القدماء هذا الكبلم وم ّدوا علٌه الظل ،فما الجدٌد الذي ق ّدمه حاجً خلٌفة لعلم البدٌع حتى
ّخ فٌه،
ٌستوفً المإلّؾ قوله فٌه ،وٌعمد على خبلؾ المنهج العلمً فٌستند إلى ِ
قول مإر ٍ
مدٌراً ظهره ألرباب صنعته؟ بل توارد الخطؤ علٌه فً نسب ِة كتا ٍ
ب فً البدٌع ألبً أحمد
العسكري(ت ٕٖ5هـ) ،فاقتضى من المإلّؾ التنوٌه إلى خطبهِ!....وهكذا تتر ّدد المبلحظات
المتتابعة والمنقطعة عن سٌاقها أحٌانا ً فً ما أورده المإلّؾ من تؤصٌل ،وفً بعض تؤصٌله
ً
ٌُور ُد عُنوانا ٍ
ؼرٌبة ال تمُت إلى نصاعة البحث الببلؼً بصلة ،ك ُعنوان نساء وأزٌاء،
ت
وصٌد وحٌوان ،فً مبحث علم البٌان( ،)2كما أورد فنونا ً محدود ًة من البدٌع كالتورٌة،
وحسن التعلٌل ،والسجع وااللتفات ،على استحٌاء .فهذا هو التؤصٌل! .
أمّا التجدٌ ُد فنود أن نور َد نص ما أورده ممّا اعت ّد به فً هذا المجال وع ّدهُ تجدٌداً ،لتكون
الصورة نقبلً مباشراً.
(( القسم الثانً /مباحث التجدٌد:
أوالً :الببلغة وفنُّ التشكٌل :رؤٌة فنٌة ،كان النظام ٌرى أن الخبر الصادق أو الكاذب هو
ما اعتقد المخبر أنه صادق أو كاذب ،بٌنما الجاحظ ٌطابق الخبر على الواقع ،فٌقسمه
ثبلثة أقسام ،صادق ،كاذب ،ولٌس صادق أو كاذب( [.)3ما عبلقة هذا الكبلم بالبدٌع!].
الطباق :متوازٌات ومتقاببلت فً الخطوط.
اإلٌجاز واإلطناب :خطوط طوٌلة وقصٌرة [ .ما عبلقة هذا بالبدٌع!].
التورٌة :أسلوب تظلٌلً( )4فٌه نوع من المخادعة الضوئٌة واللعب بالظل ِّ والنور؛ ألنه
معنى مراد.
ٌخدعك بمعنى قرٌب غٌر مراد عن
ً
الجناس :نوع من التنوٌع الموسٌقً على اللحن األساسً ،لتقارب مادي ،لفظتٌن[ هكذا
فً األصل!] من معنى واحد.
( )1الببلغة العربٌة ،تأصٌل وتجدٌد 177 :و.172
( )2ظ :م.ن 132 ،و.141
( )3هكذا فً األصل ،واألصوب :ولٌس صادقا ً وال كاذباً.
( )4هكذا فً األصل ،واألصوب فً نظرنا :تضلٌلً ،بمعنى إبعاد اآلخر عن المراد الحقٌقً.
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السجع :نغم موسٌقً متماثل.
االلتفات :تلوٌن بالضمائر ٌماثل التلوٌن التشكٌلً.
حسن التعلٌل :هنا ٌلعب الخٌال دوره فً التعلٌل.
وفً علم المعانً :التقدٌم والتأخٌر وأسالٌب االستفهام التً تخرج عن مقتضى الظاهر
معنى
وأسالٌب األمر الخارجة عن مقتضى الظاهر ،كلُّها تشكٌل للفظة فً سٌاقها لتعطً
ً
بعٌنه وتقصد إلى قٌمة جمالٌة.
أسلوب الحصر :هو تحدٌد للعبارة مثل تحدٌد الشكل بخطوط أو دوائر.
ثانٌاً :نقد جمالً جدٌد فً دراسة البدٌع:
 -1دراسة تأرٌخٌة تطورٌة لعلم البدٌع.
 -2دراسة مصطلحات البدٌع لغوٌا ً واصطبلحٌاً؛ للتعرف على منابعه الفنٌة.
األدبً والنقدي:
 -3دراسة البدٌع فً مجاالت اإلبداع
ِّ
أ .ففً الطباق مثبلً ندرسه عند قمة ،هو أبو تمام الشاعر.
ب .وفً المقامة ندرس لونً السجع والجناس.
جـ .وفً الدراسات النقدٌة تدرس السرقات األدبٌة باعتبار البدٌع مقٌاسا ً لبٌان األصٌل من
المقلَّد.
.....
المسمط :أن ٌبتدئ الشاعر ببٌت مصرع ،ث َّم ٌأتً بأربعة أقسمة على غٌر قافٌته ،ث َّم ٌعٌد
قسما ً واحداً من جنس ما ابتدأ به ،هكذا إلى آخر القصٌدة ،مثال ذلك [....وٌورد مثاله عن
امرئ القٌس].
المزدوج :مصراعٌن مصراعٌن فقط ،إال إن وزنه كله واحد.
 -1فنا الكتابة والشعر ،صارا ٌبارٌان فن الزخرفة اإلسبلمٌة فً الرقش والتلوٌن،
وإمتاع الحس.
 -2هل الجناس والحلى البدٌعٌة كانت بسٌطة فً مصر ،معقدة فً الشرق البعٌد ،مثال
ذلك ما نجده عند قابوسً بن وشمكٌر.
 -3من ببلغة أرسطو بٌن العرب والٌونان والعرب فً جانب اللفظ ،واألعاجم فً جانب
المعنى.

217

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
مبلحظة طائرة عن أبن أبً اإلصبع:
"إبن أبً اإلصبع ٌشكل المعانً القرآنٌة وفق األلوان األدبٌة فً الشعر ،فٌرى فٌه
هجاء ومدحاً...إلخ"[ ث َّم ٌورد كبلما ً عن ابن المعتز من كتابه البدٌع حول لزوم ما ال
ٌلزم مبٌنا ً وهم الكتاب فً إسناد عتاب المرء نفسه إلى ابن المعتز].
ثالثاً :الطباق ،إن الطباق الفٌافً( )1الذي ابتكره أبو تمام ،مثل قوله:
ً
رعاها وماء الروض ٌنهل ُّ ساكبه
حقبة
رعته الفٌافً بعد ما كان
وتأثره المتنبً فأشاعه فً شعره ،من مثل قصٌدته التً مطلعها:
لكل ِّ امرئ من دهره ما تعودا وعادة سٌف الدولة الطعن فً العدا
نص المقامة األهوازٌة ،لٌنتهً التجدٌد بها]))(.)2
[ ث َّم ٌورد َّ
هذا هو التجدٌد ،وهذه رإٌ ُة المج ّدد ،ولٌت شعري ،هل تربً هذه المبلحظات ذوقا ً
ببلؼ ٌّا ً لدى الناشبة ،وهل ُتثٌر فٌهم ح ّسا ً فن ٌّاً ،وهل ت َنمً قدراتهم على التعبٌر عمّا ٌختلج
ّ
المتقطعة المنقطعة عن سٌاقها،
وأفكار عصرهم ومتطلّباته ،إذ المبلحظ علٌها اإلشارات
ض َبة المُق َتضِ بة للمعانً ،واألفكار الؽرٌبة المتؽرّ بة فً سٌاقها الجدٌد ،مع
والعبارات المقت َ
التداخل الملحوظ بٌن المعانً والبدٌع ،بل المبلحظات المعلّقة فً سماء الفكر ال ٌدرى
إال َم تشٌر ،فٌا َترى هل هذا ال ّنمط من التجدٌد ٌسد الجوع وٌؽذي الطموح ،و ٌا َترى هل
ّ
وتؽذت من نمٌره ،إنّ هذا األفق من
هذه هً الببلؼة التً نشؤت فً أحضان القرآن
التجدٌد ٌجعلنا ُندرجه فً خانة الدراسات التً امتطت التجدٌ َد عنوانا ً وفارقت ُه بنٌاناً،
وصافحته شخصا ً وفارقته فكراً...إنّ أهم شً ٍء ٌتعلّق بالتجدٌد فً نظر البحث ،هو
ابتناإه على ّ
خط ٍة عامّة تؽٌّر أساسا ً من أسسه ،وتفت ُح له أفقا ً مدروسا ً محكما ً لتصوّ راته
العامّة ،وال ٌتقاطع والؽاٌة األساس التً بُنً علٌها ذلك العلم ،وقد ق ّدمنا فً التمهٌد
مظاهر من تلك األسس التً ٌتح ّقق فٌها التجدٌد .وال ٌفوتنا أن نذكر فضٌلتٌن لهذه
الدراسة فً طرحها التجدٌدي ،على الرؼم ممّا ذكرناه عنها ،األمر األول ،هو ص ّحة ما
جاء فً المفردتٌن [أ و جـ] من النقطة الثالثة ،ولو أنّ المإلّؾ ر ّكز اهتمامه علٌهما
لكان شؤنا ً من الشؤن .واألم ُر الثانً :تؤكٌده على أهمٌة
وأسهب فً شرحهما وتحلٌلهما
َ
النصّ األدبًّ وتحلٌله فً خلق الذوق الفنًّ واإلحساس المرهؾ ،ال االصطبلحات
والتحدٌدات ،انطبلقا ً من وظٌفة الببلؼة فً اإلمتاع واإلقناع ،ولٌتنا لمسنا هذه النتٌجة
فٌما ذكره من ِنقاطٍ رآها مظاهر تجدٌد.

( )1هكذا فً األصل ،ولعل األصوب :طباق الفٌافً.
( )2الببلغة العربٌة  ،تأصٌل وتجدٌد ،د .مصطفى الصاوي الجوٌنً 126 :إلى .200
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 -9املىاسَبث انصىحُت يف انزؤَت انبالغُت ،حنى كخببت حأرَخ جدَد نهبالغت
انعزبُت ،اندكخىر حمًد انعًزٌ:
صوتٌّة،
ٌُحٌل عُنوان هذه الدراسة على محورٌن أساسٌن ،األول :هو الموازنات ال ّ
تؤرٌخ جدٌ ٍد للببلؼة العرب ٌّة ،ومن خبلل لحظِ المناسبة بٌن العُنوان
والثانً ،هو :كتاب ُة
ٍ
الربٌس وعتبتِه ٌتبٌن أنّ المإلّؾ ٌروم كتابة التؤرٌخ الجدٌد للببلؼة العربٌّة انطبلقا ً من
صوتٌّة ،وتقصً أثرها ،ووظابفها لدى الببلؼ ٌٌّن األوابل ،ومحاولة رسم
الموازنات ال ّ
مبلمح ببلؼة قابمة على الصوت الداللً ،بوصف ِه مقوّ ما ً بناب ٌّا ً ،من خبلل تت ّبع موقؾ
الموازنات فً التراث الببلؼًّ العربًّ  ،عن طرٌق طرح جملة من األسبلة من قبٌل ":لماذا
اهتم بعض الببلؼ ٌٌّن بالموازنات أكثر من ؼٌرهم؟ ولماذا انصرؾ عنها بعضهم وعاداها
البعض؟ ما مدى اندماج الموازنات الصوتٌّة فً مفهوم التعادل والمناسبة الداللٌّة لتكوٌن
مفهوم ذي بعدٌن صوتً وداللً؟ ما هً مٌكانٌزمات إنتاج المصطلح التوازنً؟"(،)1
و ٌُح ّدد المإلّؾ ؼاٌته من دراسة الموازنات بالقول إنّ " استخراج وتب ٌّن موقع الموازنات
فً الرإٌة الببلؼ ٌّة العرب ٌّة هو فً الوقت نفسه كشؾٌ لبنٌة هذه الببلؼة؛ ذلك أنّ موقع
الموازنات إ ّنما ٌتح ّدد بالمقارن ِة مع مواقع العناصر األخرى المشاركة معها فً تكوٌن
الخطاب الشعري ،)2("...وٌبٌّن المإلّؾ منهجه فً مإل ٍ
الحق له ،وهو (الببلؼة العربٌّة
ؾ
ٍ
أصولها وامتداداتها) ،مفٌداً" إمكانٌّة إعادة قراءة الببلؼة على ضوء مكتسبات المنهجٌّة
الجدٌدة ،والسٌّما مكتسبات اللسانٌّات"( ،)3ومن أجل أن نتعاطى مع هذه الرإٌة سلبا ً أو
اإلطار العام لها ،كما البد من بٌان معطٌاتها على نحو
إٌجابا ً الب ّد لنا أوّ الً من تصوّ ر
ِ
سنور ُدها
ُبرز ألساسٌّات تلك الرإٌة ،ثم ٌتعقّبها ما نراه من مناقشات
ِ
العرض السرٌع الم ِ
علٌها.
بدءاً اشتملت هذه الدراسة على قسمٌن:
القسم األول :المفهوم والمصطلح ،تناول فٌه المإلّؾ مفهوم الموازنات الصوتٌّة،
أبرز رجالِ ِه
والمصطلحات المنبعثة عن هذا المفهوم من خبلل تقصًّ المصطلح عن َد
ِ
المتعاطٌن له .كما سٌظهر.
ت فً منظوم ِة العمل البٌانً ،والببلؼً
القسم الثانً :الموقع ،وهو بٌانٌ لمكان ِة الموازنا ِ
على اختبلؾ اتجاهاته ،وتباٌن وجهات النظر حولها قبوالً ورفضاً.
( )1الموازنات الصوتٌة فً الرؤٌة الببلغٌة :د .محمد العمري.4 :
( )2م.ن.
( )3الببلغة العربٌة أصولها وامتداداتها.2 :
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صد بنٌته الصوتٌّة،
ور َ
وقبل ذلك استند المإلّؾ فً تؤسٌس هذه الرإٌة إلى جنس الشعرَ ،
فجعل المقوّ م الصوتً اإلٌقاعً للشعر متكونا ً من ثبلثة عناصر أساس(:)1
األوّ ل :الوزن المج ّرد( العروض).
الثانً :التوازن والتوازنات( العناصر اللؽوٌّة المش ّخصة ،كالتجنٌس والترصٌع ،والقافٌة
بوصفها جزءاً من هذا النظام ،وفقا ً لرإٌته).
الثالث :األداء الصوتًّ الخارجً( النؽم ،والنبر ،والوقؾ).
جعل المإلّؾ من الموازنة فً التراث الببلؼً مفهوما ً مترجحا ً بٌن العموم
والخصوص ،فالعموم فً وقوعها وصفا ً لكل من اللفظ والمعنى ،والخصوص اشتمل على
فرق بٌنها وإنْ مٌّزها المإلّؾ عن بعضها.
كبٌر
ثبلثة تصوّ رات( ،)2وال نرى
َ
ٍ
ٔ -إعتبار الموازنة بابا ً كبٌراً من أبواب البٌان بمعناه العام ،مشتملة على المقابلة بٌن
الصٌػ الصرف ٌّة والتفعٌبلت ،وجعل هذا التصوّ ر عند ابن أبً الحدٌد.
ٕ -إعتبار الموازنة توازنا ؼٌر مسجوع.
ٖ -إعتبار الموازنة نوعا من المقابلة ،كما هً عند ابن رشٌق.
أمّا مفهومها التفصٌلً فهو بنظره ما جاء عن العسكري فً الصناعتٌن ،من كون
الموازنة صفة لمقوّ مات صوتٌّة هً :االزدواج ،والسجع وكل مظاهر التوازن بٌن الصٌػ
والقرابن( ،)3ومِن خبلل نقله لجمل ٍة من النصوص بوصفها شواهد على بٌان التحدٌد
االصطبلحً للسجع والتوازن واالزدواج ،وعلى الرؼم من نقله لتلك النصوص إال أ ّنه لم
ٌبٌّن وجهة نظر العسكري الحاسمة بٌنها ،فالسجع عند العسكري هو توافق الفواصل فً
الحرؾ األخٌر( الر ِوي) ،أمّا االزدواج فهو تداخل السجع فً السجع بتعبٌره ،أي أنّ تع ّدد
األسجاع ٌح ّقق االزدواج ،أمّا الموازنة ،فهو تقابل الجمل فً العدد وإن اختلفت فً
الوزن( .)4ثم ٌنتقل إلى ابن رشٌق ،إذ ٌطرح األخٌر مصطلح الموازنة بوصفه جنسا ً أعلى
ٌ
بسٌط على طرح العسكري ،وقد تب ّناه
ٌشمل جمٌع المتقاببلت ،وهو  -فً نظرنا  -تعدٌ ٌل
المإلّؾ إال أ ّنه لم ٌُشِ ر إلٌه ،فٌقول ":ومهما توسّع مفهوم الموازنة والتوازن عند الببلؼٌٌن
العرب فإ ّنه ال ٌعدو التعادل والتقابل بٌن األنساق الزمنٌّة القابمة على الكم المجرّد( الوزن
العروضً)! ،أو الكم المش ّخص المتجلًّ فً األنساق الترصٌعٌّة القابمة على التقابل بٌن
نطاق ضٌّق ...ونحن
أنواع الحركات والمد ولم ٌشمل الجانب الجرسً التجنٌسً إال فً
ٍ
( )1ظ :الموازنات الصوتٌة ،التقدٌم.3 ،
( )2ظ :م.ن.7 ،
( )3ظ :م.ن.
( )4ظ :كتاب الصناعتٌن.235-233،
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فً عملنا هذا  ....-نستثمر معنى التعادل والتقابل فً أصل كلمة الموازنة لنجعلها ت ّتسع
أٌضا ً ألنواع التجنٌس الذي ٌقوم هو اآلخر على توازن طرفٌن لؽوٌٌن فً صوامتهما
ووقوعهما فً مواقع متقاربة تحقّق المقابلة"(.)1
ث ّم ٌعقّب المإلّؾ هذا الكبلم ببٌان مشروعٌة هذه الخطوة بالقول ":وترجع مشروعٌّة عملنا
جوهر واحد هو
إلى كون العنصر الصّوتًّ فً الشعر – مهما تع ّددت تجلٌّاته!ٌ -عود إلى
ٍ
التوازن بالمعنى الذي ح ّددناه"( ،)2وهو فً نظره ٌرجع إلى مصطلحٌن أساسٌن هما
الترصٌع والتجنٌس ،وبهذا ص ّنؾ المصطلحات الموازنة فً ثبلث خانات :األولى ،تشتمل
على طرفٌن متكافبٌن ،ومصطلحاتها :الموازنة والتوازن والمماثلة والمتوازي والمقابلة
والمناسبة والتناسب والتجنٌس والتطابق والحاالت التوازن ٌّة ؼٌر الصرٌحة مثل حسن
الرصؾ واالنسجام والسجع .الثانٌة ،انقسام وحد ٍة إلى أجزا ٍء تحتفظ ببعض خصوص ٌّات
ّ
والمشطر واالزدواج وتشابه االطراؾ...
األصل مثل التقسٌم والتجزبة والتقطٌع والتشطٌر
الثالثة ،ورود وحدة أو وحدات ذات خصوص ٌّات متماثلة مرّ تٌن فؤكثر ،التكرار والتكرٌر
ّ
والتعطؾ والمج ّنح ...ورد األعجاز على الصدور( ،)3ث ّم ٌستعرض المإلّؾ النسق
والتعدٌد
العا ّم للتوازن عند ثبلث شخصٌّاتّ ،
تمثل األولى والثانٌة نمطا ً فً دراسة التوازن والوازنة
فً مستوٌات مختلفة صوتٌّة وداللٌّة ،وهاتان الشخصٌّتان هُما ابنُ رشٌق القٌروانً وابن
سنان الخفاجً ،متناوالً مفهوم المقابلة والتقسٌم وأبعادهما الصوتٌّة عند األول ،ومفهوم
المناسبة والتناسب وأبعاده عند الثانً ،أمّا الشخصٌّة الثالثة فهً الشخصٌّة الن ّزاعة إلى
ّ
متمثلة بالسجلماسً صاحب المنزع ،وقد تناول
التحدٌد ،وشق االصطبلحات ،والتركٌب،
فروع ،منها المناسبة والمشاكلة ،وما
مصطلح التكرٌر عنده بوصفه جنسا ً عال ٌّا ً ٌضم ع ّدة
ٍ
ٌندر ُج تحتهما( ،)4وقد ختم المإلّؾ قسم بحث المصطلح متناوالً إنتاج المصطلح التوازنً،
معالجا ً تع ّدد المصطلح الصوتً عند أبرز رجاالت الببلؼة وأسباب ذلك ،ذاكراً مروره
بمرحلتٌن :األولى مرحلة الوضع والنقل ،والثانٌة ،مرحلة استقرار المصطلح عند الس ّكاكً
ومن تبعه ،وأسباب هذا التع ّدد بنظره تعود إلى .ٔ :سب ٍ
تابع الختبلؾ
ب تؤرٌخً ثقافً ٍ
()5
البٌبات التً أنتجت المصطلح .ٕ ،سب ٍ
راجع الختبلؾ زاوٌة النظر ،
ب تكوٌنً داخلً
ٍ
ومن نماذج تلك المصطلحات ٌطالعنا [ المطابق ،والمؽاٌرة والمؽاٌر ،المماثلة والمماثل،
المضارعة والمضارع ،التصرٌؾ  ،المجانس  ،المناسبة  ،التلفٌق .)5(]...

( )1الموازنات الصوتٌة.2 :
( )2م.ن.
( )3م.ن.10 :
( )4ظ :م.ن.22-11 ،
( )5ظ :م.ن.27 ،
( )6ظ :م.ن.31-26 ،
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أمّا الموقع فقد وقعت دراس ُته من قبل المإلّؾ ضمن ما ٌؤتً:
ٔ -تمهٌد طرح فٌه ضرورة إعادة النظر فً مفهوم الببلؼة العرب ٌّة ،وهً فً نظره
الببلؼة المع ّدة فً كتاب (علوم الببلؼة) لمصطفى المراؼً بوصفه كتابا ً منهج ٌّا ً استقى
معارفه الببلؼٌّة عن مصدرٌن أساسٌن هما ،مفتاح العلوم للس ّكاكً ،وس ّر الفصاحة
للخفاجً ،المعتبر فصاحته التً طرحها فصاحة جاحظٌّة(.)1
ٕ -بسبب من ذلك فقد احتلت الموازنات موقعا ً هامش ٌّا ً ناتجا ً عن االستراتٌجٌّة العا ّمة
لنظرٌّة المعنى التً ولدت فً أحضان نظرٌّة اإلعجاز(.)2
ٖ -هذان المصدران المإسسان لمفهوم الببلؼة "هما مصدران ٌهتمان بالنص القرآنً
(ولٌس شعراً على كل حال) أو بالنص النثري الشفويّ " ،وهما ٌرتبطان باتجاهٌن
فكرٌٌن دٌنٌٌن هما األشاعرة والمعتزلة وهما ٌلتقٌان باالهتمام بالمقام ومراعاة األحوال
أي بالخطاب اإلقناعً الذي ال تلعب فٌه الموازنات إ ّال دوراً مساعداً"(!.)3
صً ودراسة الموازنات انتخب المإلّؾ ع ّدة زواٌا فً النظر
ٗ -من أجل تذلٌل مسار تق ّ
ّ
تمثلت فً:
كان ٌمارسُها الشعراء
أ -البدٌع ونقد الشعر :وهو بٌانُ المبلحظات النقد ٌّة العا ّمة التً َ
على الشعر ،وزنا ً وقافٌة وما ٌستتبعها من عٌوب ،والموازنة بٌن الشعراء ،والبحث فً
خصوص ٌّات القدماء والمحدثٌن ،فكان ذلك هو المٌدان الذي أ ُن ِتجت فٌه المصطلحات
التوازنٌة(.)4
ب -البٌان أو ببلؼة اإلقناع :تداو َل فٌه نظرٌّة البٌان عند نموذجٌن أساسٌن متماٌزٌن فً
موضوعه ،وهما البٌان والتبٌٌن للجاحظ ،والبرهان فً وجوه البٌان البن
نظرهما فً توظٌؾ المقوم الصوتًّ ومدى
وهب(تٖٖ1هـ) ،فتطرّق لوجه َتً
ِ
حضوره فً كتابٌهما(.)5
ت -الببلؼة العامّة :وح ّددها بكتاب الصناعتٌن ألبً هبلل العسكري ،فً محاولة الجمع بٌن
اتجا َهً البدٌع والبٌان الساب َقٌن ،فؤفرز كتابه الحدٌث عن الفصاحة والببلؼة والبدٌع،
منطلقا ً من وظٌفة الببلؼة الممتزجة باإلعجاز ،فتح ّددت فً الوظٌفة النقد ٌّة ،والوظٌفة
سنان الخفاجًّ  ،الذي مارس
البن
التعلٌمٌّة( ،)6عاطفا ً القول على كتاب سر الفصاحة
ٍ
ِ
بٌن الفصاح ِة والببلؼة،
ع ّدة جوانب ،منها دراس ُة األصوات وتفاصٌلها ،والتفرٌق َ
والبحث فً حقٌقة الفصاحة وجه ِتها ...ث ّم عرّج المإلّؾ على تقصًّ الحٌز الذي شؽله
( )1ظ :الموازنات الصوتٌة 35 ،و .36
( )2ظ :م.ن.35 ،
( )3م.ن.36 :
( )4ظ :م.ن 32 ،و 47و.42
( )5ظ :م.ن.62-42 ،
( )6ظ :م.ن.67 -62،

223

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
ّ
المتمثلة فً بحث شروط الفصاحة
المقوّ م الصوتً فً النظرٌّة الببلؼٌّة عند ابن سنان،
ّ ()1
[لؤللفاظ المفردة ،والمر ّكبة ،وببلؼة المعانً المفردة] حسب ُخطاطة المإلؾ .
ث -فً نظرٌّة المعنى وببلؼة اإلعجاز :تداول فٌه معركة اإلعجاز ،وما تر ّتب علٌها من
إقصا ٍء للمقوّ م الصوتً فً جمل ٍة من مقوالتها ،كان من أبرزها مقولة الجرجانً فً
المعنى ،وإبعاد المقوم الصوتًّ عن ساحة الببلؼة( ،)2متقصٌا ً آفاق تلك النظرٌّة عنده ،
ومبٌنا ً جهة اإلعجاز التً قصدها الجرجانً ،وهو طر ٌح متقدم إال أنّ المإلّؾ عالجه
بؤسلوبه ولؽته المابلة إلى التحلٌل والربط.
ج -فً نظر ٌّة األدب :وظٌفة التوازن :تداول فٌه المإلّؾ تعاطً الفبلسفة المسلمٌن لكتاب
"فن الشعر" ألرسطو ،وما أفرزه من رإىً من خبلل شرحه ،وتلخٌصه ،ومحاولة
مقارنته باألنموذج الشعري العربً ،فانطلق المإلّؾ من نظر ٌّة المحاكاة ،مبٌّنا ً أثرها
فً تحقٌق الناتج الشعري ،والعلل األخرى المولدة للشعر ،ونظرة الفبلسفة لعناصر
بناء الشعر ،وحركة المقوّ م الصو ِتً ،وعبلقة المحاكاة فً إنتاجه(. )3
هذا خبلصة ما ق ّدمه المإلّؾ فً معالجته لموقعٌّة المقوّ م الصوتً فً التراث الببلؼً،
وإ ّنما ق ّدمناه لت ّتض َح الرإٌ ُة العامّة التً انطلق منها ،وسنحاول إفاضة جمل ٍة من المبلحظات
على هذه المنهج ٌّة ،ومع بٌان مواضع الخلل فً نظرنا فً بعض مفاصلها العامّة بقدر
طاقتنا وما تنطوي علٌه معرفتنا.
انزؤَت انُقدَت :تم ّخضت رإٌ ُتنا النقدٌة حول نظرٌّة الدكتور مح ّمد العمري فً الموازنات
الصوتٌّة ،وفاعلٌّة المقوّ م الصوتً فً الرإٌة الببلؼٌّة العرب ٌّة عن جملة من ال َمبلحِظ،
ارتؤٌنا تثبٌتها بال ِنقاط اآلتٌة:
ٌٔ -ش ّكل العنوان الذي أطلقه المإلّؾ على دراسته جدلٌّة كبٌرة ،من جهة كونه قد جعل
من الموازنات الصوتٌّة -وهً ّ
تمث ُل بعداً جزب ٌّا ً فً منظومة االشتؽال الببلؼً العام،-
جعلها حاكمة على االشتؽال الببلؼً وموجهة له فً كتابة تؤرٌخ للببلؼة العرب ٌّة ،فلو
قبلنا العنوان الربٌس للدراسة ،وهو الموازنات الصوتٌّة ،باعتبارها تقصًّ حركة
المقوّ م الصوتً فً التراث الببلؼً ،وبٌان مدى فاعلٌته ،واشتؽاله ضمن مفاصلها
الربٌسة ،ال ٌمكننا أن نقبل العنوان الفرعً للدراسة وهو" نحو كتابة تؤرٌخ جدٌد
للببلؼة العربٌّة" ،فالتوازن الصوتً جزء العمل ال كله ،وفرع األداء ال أصلُه ،وشواهد
ذلك واضحة ظاهرة ال تحتاج إلى مزٌد عناٌة فً تقصٌّها وتبٌٌنها ،فالقرآن الكرٌم
اعتنى بالصوت عناٌ َة اقتضا ٍء ال عناٌة أصالة ،بمعنى أنّ الموقؾ إذا اقتضى رعاٌة
( )1ظ :الموازنات الصوتٌة .75-67 :
( )2ظ :م.ن.75 ،
( )3ظ :م.ن.23-72 ،
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الجانب الصوتًّ كان الب ّد من ظهوره ،وإال فإ ّنه سٌهوي بعملٌّة التواصل البٌانً،
وٌصب ُح محض أدا ٍء صوتً ال ٌروم منه الباث شٌبا ً إال تواتر النؽم واإلٌقاع ،ومثاله
ّ
المتمثل بتكرار حرؾ السٌن ،الذي ٌ ّتسم
الجرس الصوتًّ الواقع فً سورة الناس،
بصفة الصفٌر؛ أل ّنه ٌخر ُج ممّا بٌن الثناٌا وطرؾ اللسان( )1فٌزدح ُم الهواء ،وٌخرج له
رنٌن وصفٌر ،وهذا الترداد الصوتًّ الخفٌض ٌتناؼم مع الداللة العامّة للسورة المتحدثة
عن حدٌث النفس و الشٌطان الخف ٌٌّن .من هنا فإنّ الصوت أو داللة الصوت تش ّكل
مظهراً جزب ٌّاً ،فكٌؾ ٌصح بناء تؤرٌخ للببلؼة العربٌّة قابما ً على تقصًّ جز ٍء معٌّن من
أجزابها الكثٌرة التً خاضت بها األقبلم وعركتها األفكار ،وخصوصا ً إذا الحظنا أنّ
المإلّؾ اعت ّد بمظهرٌن أساسٌن للمقوّ م الصوتً وكاد أن ٌُقصً ما دونهما ،وهذان
المقومان هما :التجنٌس ،والترصٌع ،فضاقت بذلك زاوٌة النظر أكثر ،وٌمكننا ههنا أن
نقدم تقرٌبا ً ٌبٌّن ضعؾ مرتبة الصوت فً البعد الوجودي الخارجً بالنسبة للمراتب
األخرى السابقة علٌه ،من خبلل ما تقرّر من أنّ لؤلشٌاء أربع َة وجوداتٍ ،وجودٌن
حقٌق ٌٌّن ،ووجودٌن جعلٌٌّن (وضعٌٌّن)( ،)2فالوجودان الحقٌقٌّان هما ،الوجود الخارجً
والوجود الذهنً ،فالوجود الخارجً هو األعٌان الخارجٌّة المدركة والمشاهدة( ،)3وهو
ما تتر ّتب على الماهٌّة فٌه آثارها المقومة لحقٌقتها والمكملة لشٌبٌّتها( ،)4أمّا الوجود
الذهنً فهو العلم بالوجود الخارجً ،وانطبا ُع صورته فً الذهن( ،)5والموجود فً
الذهن هو صورة الماه ٌّة ،ومثالها ،المج ّردان ع ّما لها من آثار ولوازم ( ،)6كما أنّ
الفارق أٌضا ً بٌن الوجود الذهنً والخارجً أنّ األشٌاء فً الخارج متماٌزة ومنحازة
بعضها عن بعض بخبلؾ وجودها الذهنً فإ ّنه ٌمكن تصوّ رها فً الذهن ببل امتٌاز
واضع
لبعضها عن بعض( ،)7أمّا الوجودان اآلخران فهما وجودان ٌتحقّقان بوضع
ٍ
وباعتبار معتبر( ،)7فاللفظ متح ّقق بإراد ِة النطق ،والكتابة متحقّقة إلثبات ما ٌلفظ ،فداللة
ٌ
داللة حقٌقٌّة ،أمّا داللة الوجود اللفظً على
الوجود الذهنً على الوجود الخارجً
()2
الذهنً وداللة الوجود الكتبً على اللفظً فهً داللة وضعٌّة  ،والمبلحظ أنّ تفاوت
ً
مرتبة الوجود الخارجً ،ثم
المرتبة الوجودٌّة لهذه المراتب األربع متحقّق ،فإنّ أقواها
ٌلٌه الوجود الذهنً ،فإ ّنه أدنى مرتبة وهو متقوّ م بالوجود الخارجً ،ثم الوجود اللفظً
وهو متقوّ م بالوجود الذهنً ،ثم الوجود الكتبً ،وهو متقوّ م بالوجود اللفظً ،بمعنى أنّ
( )1ظ :سر الفصاحة.20 :
( )2ظ :المنطق.32 :
( )3ظ :م.ن ،وخبلصة علم الكبلم ،د .عبد الهادي الفضلً.40 :
( )4ظ :خبلصة علم الكبلم.53 :
( )5ظ :المنطق.32 :
( )6ظ :خبلصة علم الكبلم.53:
( )7ظ :مصباح األصول  :السٌد محمد سرور الواعظ.77 /3 :
( )7ظ :المنطق.32:
( )2ظ :مختلف الشٌعة ،العبلمة الحلً.370/7 :
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الحاجة متحقّقة ّ
لبلحق من السابق ،وهذا سٌفرج قضٌّة عبلقة اللفظ بالمعنى وٌوضّح
حقٌقة االرتباط بٌن اللفظ والمعنى ،وهذا التقرٌب طرحه ابن وهب الكاتب وتابعه علٌه
نحو ؼٌر تفصٌلً ،ولك ّنه ٌتناصّ معه ،فابن وهب ٌذهب إلى
ابن سنان الخفاجً ،على ٍ
طرح فكرة مدركات الناس وطرق التعبٌر عنها حاصراً إٌّاها بثبلثة أمور مدمجا ً األول
والثانً معاً ،فالتفكٌر والتؤ ّمل فً الكون ٌُنتج االعتبار وخزن المعارؾ المعتبرة ٌحقّق
االعتقاد( الذهن) ،والتعبٌر اللؽوي عنه هو العبارة(اللفظ) ،ونقل المعارؾ ونشرها هو
الكتاب( الوجود الكتبً)( ،)1أ ّما الخفاجً فقد تناول هذا الموضوع محقّقا ً نسبته إلى علم
المنطق ومستعٌنا ً بثمرته ،فتناوله فً تقرٌر مسؤل ِة الكبلم فً المعانً المفردة ،ذاكراً أنّ
وجودها له أربعة أنحاء " ،األول ،وجو ُدها فً أنفسِ ها ،والثانً ،وجو ُدها فً أفهام
المتصوّ رٌن لها ،والثالث ،وجو ُدها فً األلفاظ التً ت ُدل علٌها ،والرابع وجو ُدها فً
ّ
الخط الذي هو أشكا ُل تلك األلفاظ المعبر بها عنه"( ،)2من هنا نقرّر أنّ الوجود اللفظً
ٌ
مرتبة متن ّزلة عن الوجود الذهنً(المعنى) ،فهً مرتبة ضعٌفة بالنسبة إلٌه ،أمّا
هو
لوازم التصرّؾ فً
صوتً( الترصٌع والتجنٌس بنظر المإلّؾ) ،فهما الز ٌم من
المقوّ م ال ّ
ِ
الوجود اللفظً ،فهو بهذا أضعؾ ،من هنا ٌؤتً اعتراضنا فً كون التؤصٌل الببلؼً ال
ال ٌصح أن ٌستند إلى مرتبة متفرّ عة عن مرتبة ضعٌف ٍة فً الوجود ،وال نرٌد بذلك أن
ننفً المحور ٌّة الداللٌّة للصوت ،إذ إنّ مقتضى مراعاة اللفظ للمعنى محقق لحسن
االختٌار الذي انطلقت عنه العرب ٌّة وأ ّسست له( ،)3وهذا بدوره سٌقود إلى مراعاة
الجانب الصوتًّ الخاصّ فً اللفظ الذي ٌإدي المعنى المعٌّن لتلك الحال ،وهو ما بنى
علٌه ابن ج ّنً ،بالقول ":كلّما ازدادت العبارة شبها ً بالمعنى كانت أد ّل علٌه ،وأشهد
ب الصوتً فً التؤرٌخ الببلؼً -
بالؽرض فٌه"( ،)4فمن هنا فإنّ التركٌز على الجان ِ
لجوانب ج ّم ٍة فً الفكر
وإن اقتضى رصد جوانبه الداللٌّة ،-إال أنّ فٌه مصادر ًة
َ
ٌ
محاولة للتناصّ مع التراث
الببلؼً ،وتشكٌل الخطاب ،ولع ّل محاولة المإلّؾ هذه
صوتً الداللًّ
الشكبلنً البنٌوي ،الذي جعل من المقوّ م الصوتً ،وتعمٌم التعادل ال ّ
محور ٌّ ًة لعمله ،وقد أشار المإلّؾ إلى ذلك(. )5
ٕ -أرجع المإلّؾ المصطلحات التً تحٌل على مفهوم التوازن عند القدماء إلى أمرٌن :
األوّ ل ،تكافإ عنصرٌن وتناظرهما فً نوع الحركات والسكنات والم ّد(الترصٌع)،
والثانً ،تكافإهما وتناظرهما فً أنواع الصوامت ( التجنٌس)(،)6والؽرٌب أ ّنه قبل ذلك
تق ّدم بالقول بؤنّ معنى التعادل والتقابل فً أصل كلمة "الموازنة" لم ٌ ّتسع ألنواع
( )1ظ :نقد النثر ،لقدامة بن جعفر ، 11 :وٌنظر :الموازنات الصوتٌة.52 :
( )2سر الفصاحة.226 :
( )3ظ :الببلغة واألصول  ،محمد مشبال.70 :
( )4الخصائص.154/2 :
( )5ظ :الموازنات الصوتٌة 4 :و .11
( )6ظ :م.ن.2 ،
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التجنٌس ،إال إ ّنه من باب اال ّتساع أدخله ضمنها إذ ال مشاحّة فً االصطبلح! ( ،)1وقد
ارتؤى وضع تلك االصطبلحات فً ثبلث خانات(:)2
ٔ -مفهوم وجود طرفٌن متكافبٌن ،وٌدخل فٌه ( :الموازنة ،والتوازن ،والمماثلة ،والمقابلة،
والمناسبة ،والتناسب ،والتجنٌس ،والمطابق.)....
ّ
والمشطر،
ٕ -انقسام وحدة إلى أجزاء ،وفٌه( :التقسٌم ،والتجزبة ،والتقطٌع ،والتشطٌر،
واالزدواج.)..
ٖ -ورود وحدة أو وحدات ذات خصوصٌّات متماثلة م ّرتٌن أو أكثر ،وفٌه (:التكرار،
ّ
والتعطؾ ،ور ّد األعجاز على
والتكرٌر[ وؼرٌبٌ عطؾُ المؽاٌرة هذا!!] ،والتعدٌد،
الصدور.)...
وفً الحقٌقة فإنّ هذا التقسٌم ال داعً له وال ثمرة تتر ّتب علٌه ،خصوصا ً مع تب ّنً
صوتًّ ٌعتم ُد
المإلّؾ مفهوما ً عا ّما ً عن الموازنة وهو المقابلة والتعادل ،ولبن كان المقوّ م ال ّ
على الوزن العروضً ،والتوازن أو الموازنات ،واألداء النؽمً ،كما ق ّدم ،فإنّ هذه
نظم شعري ،فإن سلِ َم العروض ،فقد ال تسلم
العناصر لٌست دابمة التحقّق فً كل
ٍ
الموازنات ،واألداء الذي ٌتطلّب إلقا ًء شفاه ٌّا ً ح ٌّاً ،وإال لتكرّ رت تجرب َة شعراء البدٌع ،وما
ّن لفنونه ،ث ّم إنّ إدخاله لهذه العناصر المتع ّددة ضمن عنصرٌن
أسهبوا فٌه من
استخدام مهج ٍ
ٍ
هما التجنٌس والترصٌع ،تمحّ ٌل واقتضابٌ لٌس فً محله ،ولع ّل مفهوم المقابلة هو األنسب
تقابل صٌاؼً أو وزنً.
لكل
ٍ
ٖ -وبسب ٍ
ب من هذا التقسٌم ،سٌعود بنا المإلّؾ إلى تؤسٌس ببلؼة قابمة على الشعر ،وجعل
الشعر هو القطبُ والمحو ُر فً تؤسٌس المقوالت الببلؼٌّة ،بل إنّ االقتصار على
الصوت وجوانبه فً معالجة الشعر هو اآلخر تضٌٌق للدابرة ،وضٌاع للكثٌر من
تشكٌبلت الخطاب ونماذجه الكبرى.
()3
ٗ -جعل المإلّؾ من الموازنات ُسلّما ً كثٌر الدرجات ،منه :
أ -الموازنة بٌن الصوابت ،أي بٌن أنواع الم ّد وأنواع الحركات (الترصٌع).
ب -الموازنة بٌن أنواع الصوامت (التجنٌس).
ت -الموازنة بٌن الحركات والسكنات( التفعٌبلت واألوزان العروضٌّة).
ث -الموازنة بٌن مقاطع القصٌدة كما فً المو ّشحات مثبلً بٌن األقفال واألبٌات.
والمبلحظ أنّ الموازنة فً هذه النماذج هً موازنة فً حدودها الضٌّقة ؼٌر
االصطبلحٌّة ،إذا ما ستثنٌنا الترصٌع ،وال ندري كٌؾ تكون الموازنة بٌن الصوابت
( )1ظ :الموازنات الصوتٌة.2 :
( )2ظ :م.ن 2 ،و.10
( )3ظ :م.ن.11 ،
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()1
ً
منتجة للترصٌع الذي ٌتح ّقق بدٌع ٌّا ً "إذا ما كان فً إحدى
(أصوات ال َمد والحركات)
()2
القرٌنتٌن من األلفاظ أو أكثر ،مثل ما ٌقابله من األخرى فً الوزن والتقفٌة"  ،وعند
ِ
السجلماسً "إعادةُ اللفظ الواحد بالنوع فً موضعٌن من القول فصاعداً ،هو فٌهما م ّتفق
النهاٌة بحر ٍ
تصٌر األجزاء ،وألفاظها ،متناسبة الوضع ،متقاسمة ال ّنظم،
ؾ واحد ،وذلك أن
َ
ً ()3
ّ
ٌكون مقطعاهما واحدا"  ،فالصابت إ ّنما
متوخىً فً كل جزبٌن منهما أن
معتدلة الوزن،
َ
ٌمكن تحققه فً الجزء األخٌر ،أو الكلمة األخٌرة من المقطع المشكل بمجموعِ ه الترصٌع،
فهو جز ٌء من كل مجموعً ،وقد جعله المإلّؾ ّ
كبلً ،فضبلً عن ذلك فإنّ أنواع الموازنات
التً ذكرها إ ّنما تعد تسامحا ً فً الموازنة ،فالوزن العروضً ،وتكرار األقفال ،والتجنٌس،
ال تحقّق موازنة بالمعنى الببلؼً المعروؾ ،إذ ال ثمرة داللٌّة تتو ّخى منها ،وهو من تكلّؾ
التوازي.

٘ -من أجل محاولة توطٌد رإٌة المإلّؾ حول الموازنات الصوتٌّة نجده قد تكلّؾ فً
توجٌ ِه داللة بعض النقول التؤرٌخٌّة الببلؼٌّة ،مقحما ً إٌّاها فً الحقل الصوتًّ إقحاماً،
على الرؼم من وضوح داللتها ،من ذلك ما نقله من رواٌات تتناول مسؤلة عٌوب
القافٌة ،كاإلقواء واإلكفاء والسناد ،جاعبلً إٌّاها البٌبة ال ِخصبة إلنتاج المصطلحات
التوازنٌّة ،فهذا –إن صح -فإ ّنما هو أم ٌر نسبً ،فهو قلٌل ،وقد تج ّنبه فحول الشعراء،
فهو ال ٌدخل فً باب الموازنة ،ذلك الباب الكبٌر القابم على التقابل والتعادل – كما
اصطلح علٌه المإلّؾ .-ومن تلك النقول أٌضاً ،ما أورده المإلّؾ عن الجاحظ فً
مقارنا ً بما ح َمله علٌه المإلّؾ لٌ ّتض َح
البٌان والتبٌٌن ،وسننقل نص ما أورده الجاحظ،
َ
ضمن (باب شعر وؼٌر ذلك من الكبلم ممّا
المراد من قولهٌ ،ثبت الجاحظ بابا ً آخر
َ
وٌذكرون الكبل َم الموزون وٌمدحون به ،وٌفضلون إصابة
ٌدخل فً باب الخطب)":
َ
()4
المقادٌر ،وٌذمون الخروج من التعدٌل"  ،ثم ٌنقل " :وقال أح ُد الشعراء لصاحبه ":أنا
َ
وابن عمّه،
وأنت تقو ُل البٌت
أشع ُر منك ،قال :ول َم؟ قال :أل ّنً أقو ُل البٌت وأخاه،
َ
وعاب رإبة شعر ابنه ،فقال " :لٌس لشعره قِران ،وجعل البٌت أخا البٌت إذا أشبهه
ٌوضع إلى جنبه( [..)5ثم ٌُور ُد نماذج شعرٌّة لبٌان موازنة اللفظ للمعنى]
وكان حقّه أن
َ
فهذا ممّا ٌدل على توسّعهم فً الكبلم ،وحمل بعضه على بعض ،واشتقاق بعضه من
بعض"( ،)6وبعد أن ٌُور َد المإلّؾ هذا الكبلم أو بعضهٌ ،قول ":هذه العبارة ؼامضة،
فهل الحمل واالشتقاق منصرفان إلى المعنى أم إلى األصوات؟ االحتمال األول راج ٌح
من خبلل ما سبق ولكنّ الثانً ممكنٌ أٌضا ً ٌدعمه إٌراد المإلّؾ فً هذا السٌاق قول
( )1ظ :اللغة فً الدرس الببلغً.32 :
( )2الببلغة االصطبلحٌة .372:
( )3المنزع البدٌع.302 :
( )4البٌان والتبٌٌن.127 /1 :
( )5م.ن.122/1 ،
( )6م.ن ،200 /1 ،و ٌنظر :الموازنات الصوتٌة.45 :

227

انفصم انزبنذ............................................يصبدر انخجدَد/حتهُم ويىاسَت
لشعره ِقران" ،وال ِقران واالقتران عند الجاحظ ٌ ّتجهان إلى
شعر ابنه" لٌس
رإبة فً
ِ
ِ
()1
تؤلٌؾ الحروؾ واأللفاظ " فعلى الرؼم من كون الجاحظ قد جعل االقتران لؤللفاظ
والحروؾ( )2إال إنّ سٌاق الباب وما أورده من شواهد ،بل وصرٌح جملة من عباراته
التً ق ّدمنا بعضها ٌدل على كون المراد من االقتران هو اقترانُ المعانً واأللفاظ ،إال
إنّ محاولة تؤكٌد الجانب الصوتًّ حملت المإلّؾ على التعمٌم الذي ٌخرج عن
الموضوعٌّة.
ت الصوتٌّة فً التراث الببلؼً
 -ٙمن ال ُمبلحظ أنّ الدراسة جاءت مترصّد ًة للموازنا ِ
العربً ،انطبلقا ً من محاولة تحرٌرها من االنزواء الذي اعتراها بسب ٍ
ب من المنهجٌّة
التً جعلها المإلّؾ منحصرة فً كتاب علوم الببلؼة لمصطفى المراؼً ،الذي حلّل
المإلّؾ ما ّدته الببلؼٌّة إذ نسبها إلى رافدٌن أساسٌن ،األول ببلؼة الس ّكاكً فً مفتاح
العلوم ،وهً المعروفة بإقصابها للموازنات عن نظرٌّة المعنى وجعلها جزءاً من
ً
منتمٌة للجاحظ فً
البدٌع( ،)3والثانً ،فصاحة الكبلم والمتكلّم الخفاجٌّة ،التً جعلها
معالجته للخطاب الشفوي( ،)4والؽرٌب فً ذلك أنّ المإلّؾ جعل هذٌن الرافدٌن من
حال) أو بالنص النثري
الروافد المهتمّة " إمّا بالنصّ القرآنً( ولٌس شعراً على كل
ٍ
الشفوي ،وشروط تحقّقه شفو ٌّا ً تعلّقت بجهاز نطق الخطٌب ،أو هٌبته ،أو باأللفاظ
وخ ّفتها على اللسان والسمع ،فالتٌّاران ٌؽٌّبان الشعر فً استراتٌجٌتهما العامّة وٌؽٌّبان
ّ
المطلع على
مكوّ نا ً من مكوّ ناته األساس ٌّة المم ٌّزة له فً ممارستهما،)5("..على حٌن أنّ
المنهجٌّة العامّة لكبل الرافدٌن ٌجد أنّ المسار الشعري هو الؽالب والموجه لدفّة التقعٌد
والتقنٌن ،فهذه الدعوى التً تق ّدم بها المإلّؾ معكوسة المق ّدمات منقلبة النتٌجة ،ورب
ّ
اطبلع ٍة سرٌعة على متنً هذٌن الكتابٌن ،وؼٌرهما من كتب الببلؼة ،إال ما استثنً
ممّا ذكرناه ،تكون برهانا ً على ذلك ،ومع ما تق ّدم فقد جعل المإلّؾ " الطرح النظري
لوظٌفة الجانب الصوتً فً شمولٌّته ،باعتباره عنصراً بناب ٌّا ً فً الشعر فإ ّنما نجده عند
الفبلسفة المسلمٌن ،ومن ّ
تؤثر بهم فً إطار نظرٌّة المحاكاة"( ، )6فعلى الرؼم من هذا
الحكم العام الذي تق ّدم به المإلّؾ نجد أنّ معالجته للنقطة الخامسة فً منظومة موقعٌّة
الموازنات التً طرحها ،وهً" فً نظرٌّة األدب :وظٌفة التوازن"( ،)7قد اقتصرت
على ترصّد ما ذكره ابن سٌنا ،وابن رشد ،والفارابً حول مفهوم الشعر وعلل تولّد
( )1الموازنات الصوتٌة.45 :
( )2ظ :البٌان والتبٌٌن.77 /1 :
( )3ظ :الموازنات الصوتٌة.35 :
( )4ظ :م.ن.36 ،
( )5م.ن .
( )6م.ن.37 :
( )7م.ن.72 :
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الشعرٌّة ،وهً نظرة ا ّتسمت بتحلٌل الشعر انطبلقا ً ممّا ذكره أرسطو فً الموضوع،
ففً الحقٌقة نو ّد أن ننوّ ه إلى:
أ -أنّ ما نقله عن رإٌة الفبلسفة المسلمٌن ،وتحلٌلهم لعلل نشؤة الشعر هو عٌ ّنه كبلم
أرسطو وتحلٌله ،فلم ٌخرجوا عن حدود ما علّله وذكره ،من أسباب نشؤة الشعر ،وهً
سببان ،وأنّ ذٌنك
المحاكاة وااللتذاذ بها ،والوزن ،إذ إنّ " الشعر  -على العموم – ولّده
ِ
السببٌن راجعان إلى الطبٌعة اإلنسانٌّة ،فإنّ المحاكاة أم ٌر فطري موجود للناس منذ
الصؽر ....،ث ّم االلتذاذ باألشٌاء المحكٌّة أم ٌر عام للجمٌع ...وإذا كان وجود المحاكاة لنا
أمراً راجعا ً إلى الطبٌعة ،وكذا وجود اإلٌقاع والوزن ..فإنّ من كانوا مجبولٌن علٌها
منذ البدء قد أخذوا ٌرقون إلٌها قلٌبلً قلٌبلً ح ّتى ولّدوا الشعر من األقاوٌل
المرتجلة ،)1("..،ولم ٌُشر المإلّؾ إلى ذلك ،بل اكتفى بنقل رإٌة ابن سٌنا فً
الموضوع ،وهً فً حقٌقتها ولٌدةٌ عن ذلك األفق.
ب -إنّ حقٌقة ما طرح من معالجة للشعرٌّة وتحقّقها ،ومقارنتها بالخطابٌّة ،وأنّ الشعرٌّة
قد تعرض لها خطابٌّة والعكس ،ناظ ٌر إلى محض الوزن والتخٌٌل ،فلٌس من معالجة
للجانب الصوتً إال ما كان من الوزن ،وانتظام األقوال المتخٌّلة فً منظومة إٌقاعٌّة
متوحّدة ،وهذا الجانب لٌس فٌه جدٌد ،إذ اكتنفته الدراسات العروضٌّة منذ الخلٌل بن
أحمد ،فٌا ترى هل أنّ حكم المإلّؾ فً كون الموازنات الصوتٌّة طرحت فً أحضان
وبقول أصرح ،بٌن أفٌاء نظرٌّة أرسطو فً الشعر؟ ،مع
معالجة الفبلسفة المسلمٌن،
ٍ
مبلحظة أنّ الجانب الصوتً الداللً عند العمري هو ما كان من التجنٌس والترصٌع
فقط ،وبهذا ٌكون ما طرحه المإلّؾ فً نقطة "البدٌع ونقد الشعر" أكثر عمقا ً وارتباطا ً
ً
أصالة.
بالجانب الصوتًّ األصٌل ،بل أكثر
 -1تناول المإلّؾ مصطلح الببلؼة العامّة قاصداً بها تلك الدراسات التً تناولت دراسة
ً
ً
جامعة بٌن االتجاهٌن األوّ لٌن،
دراسة
الكبلم( طبعا ً الكبلم الشعري بالدرجة األساس)
وهما ،البٌان الجاحظًّ الشفوي الخطابً ،واالتجاه البدٌعً ،وتتبع المقوم الصوتًّ
ش َح شخصٌّتٌن ّ
فٌهما ،وقد ر ّ
مثلتا هذا التوجّ ه ،األولى ،وهً شخصٌّة أبً هبلل
العسكري فً الصناعتٌن ،وهً المإسسة ،والثانٌة شخصٌّة ابن سنان الخفاجً ،وهً
المتمّمة ،أو الموسعة للجانب الصوتً ،وهذا ال ّرصد ممتاز فً هذا السٌاق ،وقد تتبّع
المإلّؾ السٌاق الصّوتً عند ابن سنان ،فؤثارت دهش َت ُه نقطة س ّجلها البن سنان ،إال إ ّنه
َ
صوتً المتؤصّل ،والمنفرد ضمن منظومة
لم
ٌرق بها لٌعترؾ البن سنان بال ّسبق ال ّ
الدراسة الصّوتٌّة ،التً كان ٌروم المإلّؾ رصدها فً التراث من خبلل الموازنات
الصّوتٌّة ،ونحن فً نظرنا أنّ ابن سنان كان رابداً فً هذا المجال ،وحصٌفا ً فً تت ّبعه
لدراسة المقوّ م الصوتً المفرد الحر ،وتت ّبعه فً جذوره وتش ّكبلته المختلفة ،وسٌ ّتضح
( )1فن الشعر 36:و.37
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لنا ذلك بعد تعلٌقنا على ما ذكره المإلّؾ – ،سننقل الكبلم على طوله؛ ألنّ فٌه تمام
المرادٌ -قول ":ونسجّ ل هنا ،بكثٌر من الدهشة جعل نقد الكبلم فرعا ً من دراسة
صفات ،وؼٌرها م ّما ٌمس
األصوات ،إذا قُصد من هذه الدراسة االهتمام بالمخارج وال ّ
األصوات فً انفصالها عن المعانً .ونعتقد أنّ ما ٌقصده المإلّؾ باألصوات – وهذا
صوت ،أو جانب منه ،إنّ هذا
مج ّرد اجتهاد -هو (باب العبارة) أي الداللة باللفظ ،وال ّ
االحتمال الوحٌد الذي ٌمكن استساؼته هنا ،وإن كانت تفاصٌل حدٌث ابن سنان عن
األصوات ذات ُنكهة جاحظٌّة ،أي الحدٌث عن فصاحة المتكلّم وفصاحة اللفظ"(.)1
إنّ إعادة النظر وإجال َت ُه فً كتاب سر الفصاحة للخفاجً ستحٌل على أنّ ابن سنان
كان واعٌا ً الستعراضه مراتب التطوّ ر أو التكوّ ن الصوتً ،من خبلل تقصً مخارج
ً
الحروؾ ودراسة صفاتها ،همسا ً وجهراً ،ش ّد ًة ورخاوة،
واستفالة واستعبلء  ...وإنّ
وعٌه ٌنصب فً قضٌة اإلعجاز فً الحقٌقة ،وبٌان رأٌه فٌها ،فالكتاب– كما ٌرى
البحثٌ -نطوي على رإٌ ٍة عقابدٌّة حاول ابن سنان التعبٌر عنها ،فهو وإن لم ٌصرّح
بالنقض على من قال بالكبلم النفسً من األشاعرة ،تلك المقولة المتعلّقة بكبلم هللا ّ
عز
وجل  ،وهل هو قدٌم أم محدث ،وما دار حولها من معارك كان للسٌاسة ٌ ٌد فً تحرٌك
دفّتها( ،)2إال إنّ أفكار الببلؼٌٌن آنذاك قد الكتها ،وعركتها ،فكان البن سنان سه ٌم فً
كنانته صوّ َبه نحو ذلك الهدؾ ،فتناول األصوات بالدراسة والتفصٌل،
لٌوما إلى أنّ
َ
الكبل َم هو ألفاظ ،واأللفاظ متقوّ ٌ
مة باألصوات ،واألصوات أمور مدركة معقولة ،وما
ُ
والصوت
ُعقل وأدرك فهو موجود ولكنّ وجوده على نحو العرض ال الذاتٌ ،قول":
معقو ٌل  ،أل ّنه ٌُدرك ،وال خبلؾ بٌن العقبلء فً وجود ما ٌُدرك ،وهو َع َرض ولٌس
بجسم أ ّنه مدر ٌ
ك بحاسّة السمع ،)3("... ،ثم
بجسم ،وال صفة لجسم ،والدلٌل على أ ّنه لٌس
ٍ
ٍ
ٌُفٌضُ فً الموضوع إلى أن ٌص َل إلى ذكر الكبلم وبٌان المراد به فٌح ّقق فً أنّ الكبلم
جنس ٌُطلق على المفٌد وؼٌر المفٌد ،وٌف ّند رأي سٌبوٌه ومن وافقه فً حمل الكبلم على
المفٌد دون ؼٌره ،فٌسرد الشواهد واألدلّة من كبلم العرب وٌنقل إجماعهم على أنّ
مرادهم من الكبلم هو مطلق الكبلم المصوّ ت ،الشامل للمفٌد وؼٌر المفٌد( ،)4لٌخلص
إلى نتٌجة ٌوضّح بها رإٌته العقابدٌّة ،بالقول ":فؤمّا من ذهب إلى أنّ الكبلم معنىً فً
النفس من المجبرة ،فإنّ الذي حملهم على هذا المذهب الواضح الفساد ظهور أدلّة ُن ّ
ظار
المسلمٌن على حدوث هذا الكبلم المعقول ،وتقدٌم بعض حروفه على بعض ،فلم ٌتم ّكنوا
( )1الموازنات الصوتٌة.62 :
( )2حول هذا الموضوع توجد دراسة حدٌثة طبعت مؤخراً استقصت هذا الجانب وتناولت اطرافه ،وأبرز مقوالته مع
مناقشتها ،وبٌان لموقف الجرجانً حول القضٌة ،إال إن الباحث لم ٌتعرض البن سنان بالذكر ،على حٌن إن معالجة ابن
تصب فً نفس األفق .ظ :فهم الخطاب القرآنً بٌن اإلمامٌة واألشاعرة ،د .صباح عٌدان عبادي،
سنان –كما نرى-
ُّ
 262وما بعدها.
( )3سر الفصاحة.6 :
( )4ظ :م.ن.30-22 :
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ّ
المتقطعة مع القول بؤنّ كبلم هللا قدٌم ،)1("....ثم
من االعتراؾ بؤ ّنه من جنس األصوات
ٌستعرض ابن سنان مقولة الكبلم النفسً ،وٌناقشها مناقشة مستفٌضة ،وٌقٌم الشواهد
سنان لتقصًّ الصوت فً أنحابه
العقل ٌّة على إبطال القول بها( ،)2فٌظهر أنّ محاولة ابن
ٍ
المختلفة كان بمنزلة المق ّدمة لما أراد تقرٌره فً ر ّد مقولة الكبلم النفسً التً تعاطاها
المتكلّمون من األشاعرة آنذاك ،والتً قال بها معاص ُره الجرجانً( ،)3وٌمكننا مبلحظة
جملة من إشاراته إلى هذا األمر من قوله فً سٌاق الر ّد:
أ " -ولٌس لهم أن ٌمتنعوا من وجود الكبلم فً الصدى ،أل ّنه عندهم معنىً فً النفس ،أل ّنا
قد بٌّنا أنّ الكبلم هو هذه األصوات المخصوصة فٌما تق ّدم.)4(".
ب ..." -والذي ٌدل علٌه [هو تقرٌره لكون الحكاٌة ؼٌر المحكً وإن كانت مثله ،والقارئ
ال ٌُسمع منه إال ما فعله ،والقراءة ؼٌر المقروء ،والكتابة ؼٌر الكبلم ،وإ ّنما هً
باق لما
أمارات للحروؾ]..أ ّننا قد بٌّنا فٌما تق ّدم أنّ الكبلم هو الصّوت فبل شبهة فً أ ّنه ٍ
بٌّناه أٌضاً ،وإذا كان الكبلم هو الصوت – والصوت ال ٌجوز علٌه البقاء -فكٌؾ ٌُقال
إ ّنه ٌوجد فً قراءة كل قارئ ومع الكتابة وؼٌرها؟.)5("...
إذاً فابن سنان جعل من مق ّدمته الصوتٌّة منطلقا ً لتوضٌح رإٌته فً الكبلم النفسً،
كما أنّ لها أثراً آخر ٌرتبط بما تعاطاه من وصؾ الفصاحة فً األلفاظ المفردة،
وضرورة كونها واضحة المخرج متبلبمة األصوات( ،)6من هذا ٌظهر أنّ جعل ابن
سنان نقد الكبلم فرعا ً عن دراسة األصوات( ،)7هو نفس تناوله لسر الفصاحة ،من
جهة ،وكمق ّدمة لبٌان رإٌته تلك ،ال "(باب العبارة) ،أي الداللة باللفظ والصوت ،أو
ؼامضة عاب ً
ً
مة ال ٌُفهم المراد منها ،ولم ٌفصّل
جانبٌ منه"( ،)7التً جعلها المإلّؾ
القول فٌها ،إذ إنّ الصوت هو الز ٌم من لوازم اللفظ ،وباب العبارة عند ابن سنان  ،كما
تمثل المرتبة المتنزلة عن المعنى الذهنً كما تق ّدم  .وقد ّ
هً عند ابن وهبّ ،
تمثل
بعضُ باحثً اإلعجاز المعاصرٌن اتجاه ابن سنان فً نظرته الصوتٌّة ،إذ تناول
اإلٌقاع القرآنً ،فكان " ما ٌتؤلّؾ من مخارج الحروؾ فً الكلمة الواحدة ،ومن تناسق
سر الفصاحة 30 :و.31
(ُّ )1
( )2ظ :م.ن ،من  31إلى .37
( )3ظ :فهم الخطاب القرآنً 312 :و.320
سر الفصاحة.36 :
(ُّ )4
( )5م.ن.37 ،
( )6م.ن 54 ،و 55و .21
( )7ظ :الموازنات الصوتٌة.62 :
( )7م.ن.
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اإلٌقاعات بٌن كلمات الفقرة ،ومن ا ّتجاهات الم ّد فً الكلمات ،ثم ا ّتجاهات الم ّد فً
ّ
المطردة فً اآلٌات ،ومن حرؾ الفاصلة ذاته"(. )1
نهاٌة الفاصلة
صوتً عند الجرجانً ،أ ّنه " لم ٌطرح قض ٌّ َة
 -5أفرز المإلّؾ من خبلل دراسته للمقوّ م ال ّ
صوتًّ  ،بل إ ّنه جعل
المعنى كمبدأ متح ّكم فً كل مكوّ نات الفصاحة ،ومنها المكوّ ن ال ّ
الصوت عوضا ً لؽٌره ،وجعل حضوره فً ؼٌره كافٌا ً إلبعاده ،ولو نظر إلى تفاعل
ٌ
قٌمة كبٌرة"(،)2
صوت والداللة دون أن ٌؽمط أحدهما حقّه لكان لنظر ٌّته
العنصرٌن ال ّ
ك فً كونه داخبلً ضمن
وهذه نظرة صاببة ومحققه ،إذ إنّ اإلعجاز الصّوتً ،ال ش ّ
سٌاق اإلعجاز ،فكٌؾ ٌمكن استثناإه كما فعل الباقبلنً ،وأصله الجرجانً؟!.
من خبلل جمٌع ما تق ّدم من مبلحظات فإ ّننا نرى أنّ المإلّؾ قد أحسن فً محاولة
تقصًّ الموازنات الصوتٌّة فً التراث الببلؼً ،وبٌان موقعها منه ،إال إنّ محاولة حمل
لكثٌر من
الببلؼة العربٌّة على منهجٌّة الموازنات الصوتٌّة نع ّدها محاولة ظالمة ،ومهمشة
ٍ
الرإى واآلفاق ،وخصوصا ً إذا ما الحظنا ضٌق الدابرة التً تح ّرك ضمنها المإلّؾ ،وهً
قص ُر الموازنات على الترصٌع والتجنٌس فقط ،لذلك نرى أنّ تذٌٌل المإلّؾ لعنوان كتابه
بـ" نحو كتابة تؤرٌخ جدٌد للببلؼة العربٌّة" ال ٌستقٌم.

( )1التصوٌر الفنً فً القرآن ،سٌد قطب ،75 :وٌنظر ،فهم الخطاب القرآنً 327 :و ،322اإلعجاز الصوتً،
واإلٌقاعً والسردي.
( )2الموازنات الصوتٌة.73 :
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ُ
البحث بجمل ٍة من النتائج ش ّكلت خاتمته ،نوجزها بما ٌأتً:
وبعد هذه اإلفاضة فقد تكلّل
لعلم من العلوم ،بل إنّ
ٔ -لٌس بالضرورة أن ٌنطوي التجدٌد على تغٌٌر المعالم األساس ٍ
آفاق التجدٌد متع ّددة ومتنوّ عة ،تشتم ُل على وسائل وآلٌات متعددة ،كالتنقٌح
والتهذٌب ،واالختصار ،والحذف ،واإلضافة فً حدو ٍد معٌّنة ،فلٌس التجدٌد أن ٌُعم َد
َ
إدخال قراءا ٍ
والسٌاق التداولً ،أو الثقافً،
ت وحٌثٌّات قولٌّة وفكرٌّة ،قد تتقاطع
إلى
ِ
كثٌر من األحٌان ،ولع ّل مقولة قتل القدٌم فهماّ ،
تمثل المنهج الالحب
والمعرفً فً
ٍ
لمن أراد ّ
شق غمار التجدٌد وولوج أبوابه بطرٌق سلٌمة.
ٕ -القرآنُ الكرٌ ُم هو الكتابُ المعرفًُّ األساس الذي تبلورت عن ُه الثقافة البالغٌّة ،قوانٌن
ومقوالت ،إبّان فورة التقنٌن التً عاشها القرن الثالث ،والرابع الهجرٌٌن ،فكانت
معركة اإلعجاز  ،والنظر فً أعطاف القرآن الستكناه مظاهر إعجازه ،السبب فً
ضوء على جنس الشعر الذي
بلورة المقوالت البالغٌّة ،بل السبب أٌضا فً تسلٌط ال ّ
استأثر بالنظر والتحلٌل على الرغم من كون النصّ المقصود بالدراسة هو القرآن
الكرٌم ،فمن هنا انبثقت جملة كبٌرة من الرؤى وفُرزت إمكانات متع ّددة لبالغة
الشعر وأسلوبٌّته ،على حٌن ظفر النصّ القرآنًُّ بالٌد الصّغرى ،فال تكاد تجد شأنا
بالغٌّا قرآنٌّا محضا أو على نحو التغلٌب ،وال ّ
تتعثر بنظرٌّة بالغٌّة قرآن ٌّة ،إال ما
كان من شأن مباحث اإلعجاز التً أفرزت إمكانات الشعر ووسائله ،من هنا ال ب ّد
لمن رام التجدٌد أن ٌعٌ َد النظر فً البالغة القرآن ٌّة ،و ٌُح ّرر إمكاناتها ،وٌستنطق
بالغتها فً مطابقة الحال لمقتضى السٌاق المقامً والمقالً ،لٌتس ّنى له االنتفاع
بالبٌان القرآنً الذي ٌ ّتسم بالغضاضة والدٌمومة الزمنٌّة.
ٖ -أفرز البحث أنّ محاولة تقصًّ ودراسة اإلعجاز القرآنً ،والتً أفرزت اتجاهٌن
فٌه ،هما االتجاهُ الذاتًُّ فً اإلعجاز ،واتجاه الصرفة ،أنّ كال االتجاهٌن قد أغفال
حقٌقة هذا الكتاب العظٌم ،من جهة عدم استٌعاب حقٌقة التح ّدي التً أصحر بها
القرآن الكرٌم فً أفٌاء العرب ،متح ّدٌا بالغتهم ،ومن ّثم فإ ّننا نجد أنّ نسب َة كبٌرة من
هذه الدراسات التً عالجت اإلعجاز كانت محصلة للحاصل ،متعاطٌة لما برهن
علٌه القرآن وما ثبت إعجازه ،بتسلٌم العرب له قٌادهم ،والشأن األساس فً ذلك هو
كون اإلعجاز قد تحقّق على العرب بسب ٍ
ب من معانً القرآن التً
عد ُم مالحظتِهم
َ
ا ّتسمت جملة منها بالج ّدة عن بٌئة العرب ،وباالمتداد الزمنًّ الواسع ،فهاتان
الطائفتان من المعانً كانتا مندمجتٌن فً لفظه المبارك ،والمعلوم أنّ البلٌغ لو أراد
أن ٌنظم كالما بلٌغا ال ب ّد له من تصوّ ر معناه فً نفسه ،كما قرّره الجرجانً ،ثم
ٌُلبسه ثوبه المناسب به لٌخرج طبقا للحال ،أو المقال ،أمّا إذا خلت نفسه عن معناه،
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وتا َه فً بحر نداه ،فأ ّنى له أن ٌعركه فٌتح ّداه؟  ،فوقفنا على أنّ العرب لم ٌدركوا
حقائق معانٌه ،فاستعصت علٌهم األلفاظ ،فامتنعت المعارضة ،فً وج ٍه من وجوهها.
ٗ -أفرز البحث أٌضا محاولة تكرٌس النسق الشعري بوصفه نسقا ثقافٌا حامال
لمحموالت حضارٌّة وتراثٌّة ،وأنماط تفكٌر ألفها العرب قبل نزول القرآن ،إذ لم نجد
بلورة للنسق القرآنً البدٌل الذي طرح نفسه بدٌال عن النسق الثقافً السائد أوّ ال،
وكاسرا لصولة الشعر بصفتٌه الوزنٌّة والداللٌّة ثانٌا ،وقد تب ّنت السلطات المتتابعة
وظٌفة هذه المحاولة ،مؤصلة للجانب الشعري ومح ّكمة لنسقٌّته ،مغٌبة للقرآن
بوصفه النسق الثقافً األعلى ،ما ك ّرس إمكانات بالغٌّة ونقدٌّة خاصّة بالشعر،
والشعر وحده ،وقد حكمت سائر األجناس القولٌّة األخرى ،كما كان لمحاوالت
الت دوٌن األولى الٌد الطولى فً تهٌئة المادة الالزمة لهذا التكرٌس ،وإن ادعت بعض
المحاوالت الوصول إلى حقٌقة النص القرآنً من طرٌق طرق باب الشعر؛ أل ّنه
عربً.
٘ -ق ّدم البحث رؤٌة جدٌدة ،ومحققة لدعوى أرجحٌة الشعر فً الثقافة اإلسالمٌّة،
نصوص نبوٌّة
ومحاولة ترصّد مواقف مؤٌّدة لهذه الرؤٌة ،من خالل استنطاق
ٍ
استظهروا منها ذلك ،وقد بٌّن البحث أنّ فً هذه المحاولة من التلبٌس الشًء الكثٌر،
فلم تسلم تلك النصوص من نقض داللتها ،فضال عن وجود نصوص جلٌّة محكمة
أخرى كاشفة لداللة الضد ،أهملها كثٌر من الباحثٌن ،والمحققٌن ،قدامى ومحدثٌن ،ما
كثٌر من ُك ُتب األدب والنقد ،وهً رؤٌة غٌر تامّة
أ ّدى إلى ترداد تلك الرؤٌة فً
ٍ
الداللة لما بٌّناه.
 -ٙنتٌجة لما سبق فقد أفرزت البالغة العربٌة جملة من المفاهٌم والرؤى البالغٌّة
تقاطعت فً مستواها البالغً مع بالغة القرآن ،كمفهوم التشبٌه البلٌغ ،وهو ما حذف
منه وجه الشبه وأداة التشبٌه ،وظاهره قوّ ة التشبٌه قٌاسا بالتشبٌه مكتمل العناصر،
وهذا خلل منهجً ٌتقاطع وتشبٌهات القرآن ،بل ح ّتى بعض النصوص األدبٌّة ،ومثله
السجع طوال وقصرا.
 -7مِن أجل تحقٌق رؤٌة بالغٌّة متكاملة ال بد من إعادة النظر فً قضٌّة اللفظ والمعنى،
وبٌان حقٌقة العالقة بٌنهما بعٌدا عن أي محموال ٍ
ت أجنبٌّة عن الموضوع ،عقائدٌّة أو
غٌرها؛ ألنّ دراسة العالقة بٌن اللفظ والمعنى تمثل الوجه الصحٌح لإلنتاج القولً
والفعل الكالمً ،مع إعادة النظر فً الخٌال ،الذي ّ
ٌمثل قوّ ة جُبلت على المحاكاة
بصور مناسب ٍة لها ،ما ٌستدعً ارتساما لفظٌّا معٌّنا تبعا لذلك.
وتصوٌر المعانً
ٍ
ٌُ -8ع ّد مصطلح البدٌع أسبق مصطلحات البالغة والدة ونشأة ،وإن كان تكوّ ن مصطلح
البٌان تزامن مع تولّد البدٌع إال أنّ مصطلح البدٌع نشأ ملتصقا مع حقٌقة األداء
ّ
المتمثل باألسالٌب والصٌاغات الجدٌدة التً استأثر بها بعض الشعراء
البالغً
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المحدثٌن ،وهو ما فتح الباب واسعا للبالغة الشعرٌّة أن تنطلق باتجاه النقد والتقنٌن،
وتفتٌق المصطلحات ،بل ٌمكن ع ُّد البدٌع أساسا فً إثبات أصالة البحث البالغً عند
العرب ،ونقض دعوى ٌونانٌّته؛ أل ّنه ارتب َط أساسا بأسالٌب خالصة فً العربٌّة تبعتها
معالجات نقدٌّة متم ّحضة فً األدبٌّة الخالصة ،كمحاولة ابن المعتز فً كتابه البدٌع.
محض محسنات زخرفٌّة ،ووسائل تحسٌن للقول ،بل إ ّنه
 -9أ ّكد البحث أنّ البدٌع لٌس
َ
فً جمل ٍة من فنونِه ٌخرج عن هذا اإلطار خروجا ملحوظا لٌساهم فً انتاج الداللة
انتاجا ال ٌمكن أن تتحقق من دونِه ،وقد انكشف هذا األمر من خالل دراستنا لمقاربة
األدا ِء الوظٌفً لفنً المقابلة واالنعكاس ،كما أشرنا إلى أنّ السبب فً وصم البدٌع
فعل على محاوالت المح َدثٌن من الشعراء لتقلٌب
بالتحسٌن إ ّنما جاء بوصفه ر ّدة ٍ
بنحو هزلً ،ما ّأثر حتى على دارسً اإلعجاز فٌما بعد ،إذ
شعرهم والعناٌة به
ٍ
أقصوه من درسهم اإلعجازي ،نظرا ل ُسوء السُّمعة الفنٌّة التً اكتسبها بسب ٍ
ب من
متعاطٌه ،على الرغم من كونه أساسا فً الصٌاغة عند العرب القدماء.
أ ّكد البحث ضرورة عدم الفصل بٌن علوم البالغة الثالثة ،بل ٌنبغً أن
ٓٔ-
نسق نظامًٍّ واحد ،إذ ال ٌُتصوّ ر الفصل بٌنها ،وإنّ الدراسات التً
ُت َتناول ضمن
ٍ
تناولتها مفصولة جاءت بنتائج جزئ ٌّة مبتورة ،إذ إنّ العمل الفنً فً مراحل انتاجه
الذهنً من قبل منشئه ال ٌُتصوّ ر انفصاله ،إال بمقدار التصوّ ر الذهنً األوّ لً.
ّ
تتمخض
حملت جملة من الدراسات التجدٌد عنوانا ظاهرا فقط من دون أن
ٔٔ-
فعل على الدراسات الموغلة فً
عن رؤٌ ٍة بالغٌّة متجددة  ،وهو ما اعتبره البحث ر ّدة ٍ
الحداثة ،إذ جعل العنوان بمنزلة القوة الجاذبة لقراءة الموروث ،بما هو.
تكاد تتفق جملة الدراسات المجددة ،على تغٌٌر النظرة للبدٌع بوصفه محض
ٕٔ-
محسنات وزخرفة لفظٌّة ،إلى القول بأثره الداللً على الناتج القولً ،مع اختالف طرق
المعالجة فً تحقٌق هذه الرؤٌة ،بٌن إثبات الوحدة النصٌّة ،أو التولٌد والتحوٌل داخل
التركٌب ،أو محض التحلٌل الداللً ،وغٌرها ،وهً محاولة حسنة فً ر ّد االعتبار لهذا
العلم من علوم البالغة.
الممكن تهذٌب تعرٌف علم البدٌع بالغٌا
وعطفا على ما سبق نرى أ ّنه من
ٖٔ-
ِ
بالقول بأ ّنه" :وجوه أو أسالٌب صٌاغة فنٌّة ٌراد منها إخراج القول إخراجا مطابقا
لمقتضى الحال مع فصاحته ،وتحسٌن لفظه" ،ما سٌجعل منه مشاركا لقسٌمٌه فً انتاج
الداللة.
إنّ كثٌرا من الدراسات التً تناولت البدٌع قصْ َد التجدٌد تناولته مبتورا،
ٗٔ-
فنون جزئٌّة محدود
بمعنى أنها لم تعمد إلى تهذٌب تفرٌعاته وتشققاته ،بل اقتصرت على
ٍ
بما تحقق بها رؤٌتها التً تطرحها فً التجدٌد ،وهذا ما قلّل من جدوى المحاولة على
الرُّ غم من ثمرتها الجزئٌّة.

237

نتائجُُالبحثُ........................................................................:
إنّ من أجدى المحاوالت التجدٌد ٌّة فً هذا العلم بنظر البحث هً تلك
٘ٔ-
المحاوالت التً عمدت إلى تصنٌف فنونه ضمن جمل ٍة من العنوانات الكلٌّة ،أو فلنقل
الحقول العامّة التً تجم ُعها وحدة داللٌّة مشتركة ،تندرج تحتها جملة من الفنون ،فهذا
سٌسهّل دراستها أوّ ال ،وٌقلص من تراكمها العددي ثانٌا.
صٌّة بحاجة إلى بلورةٍ ،وتعمٌق من خالل معالجة
-ٔٙ
ماتزال الوحدة الن ّ
النصوص التً ّ
صٌّة إال
تمثلها تمثٌال صحٌحا ،فعلى الرُّ غم من تج ّدد وتكرّ ر دعوى ال ّن ّ
أ ّننا لم نلمس واقعٌّة لتلك الدعوى إال فً حدود ضٌّقة ،فضال عن أنّ الوحدة النصٌّة
بحاجة إلى تأسٌس مقول ِتها على رؤٌة نظرٌّة قائمة على الوصفٌّة أوّ ال ،ثم االتجاه بها
صٌّة لل ّنصّ .
معٌارٌّا إلفراز قواعدها العامّة التً من خاللها تتح ّدد الوحدة الن ّ
فإن رصد دراسات التجدٌد وتنقٌحها وتهذٌب أفكارها ،محاولة البد
-ٔ7
وأخٌرا َ
سبر غورها ،وتمحٌص صحّة دعواها ،وقد جاءت هذه الدراسة م ّدعٌة السٌر
منها لٌتم َ
فً هذه السبٌل ،فاتحة الباب لها ،لعلّها ُتشفع بدراسات أكثر فاعلٌّة وجدوى .ولع ّل فً
طٌّات البحث من النتائج ما تركت لمتلقٌّه ممّا ٌتعلّق بمعالجة تلك الدراسات .ومن هللا
التوفٌق.
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ملحق..............................................................................................
ّ
ثبجٌٌحعريفيٌببعضٌاملصطلحاثٌالبديعيتٌالواردةٌيفٌالبحثٌ :
اقتضت م ّنا منهجٌّة البحث التعرٌف بجمل ٍة من بُنى البدٌع التً وردت ضمن البحث،
والتً لم نتع ّرض لبٌان ح ّدها االصطالحً مع جمل ِة ما ذكرناه منها ،بسب ٍ
ب من منهجٌّة
والمثال المقتضب؛ لٌتس ّنى الرجوع إلٌها ،نظرا
البحث أٌضا ،فارتأٌنا استعراضها بالتعرٌف
ِ
لكثرة مصطلحات البدٌع ،وتشعّبها ،ما ٌُس ِّببُ الخلط فٌما بٌنها عند المطالع(:)1
 .1تجاهل العارف :وهو سؤال المتكلّم عمّا ٌعل ُمه حقٌقة ،تجاهال منه به لٌُخر َج كالمه
ُمخرج المدح أو الذم ،أو لٌد َّل على ش ّدة التدلُّه فً الحب ،أو لقصد التعجب ،أو
التقرٌر ،أو التوبٌخ ....،مثاله ،قوله تعالى ":أأنت قلت للناس اتخذونً وأ ِّمً إلهٌن
اثنٌن من دون الناس"( سورة المائدة .)2()116
إنسان ،أو ذمّه ،فٌخرج
ٕ .الهزل الذي ٌراد به الجد :وهو أن ٌقصد المتكلّم مدح
ٍ
المقصود ُمخرج الهزل المعجب ،والمجون المطرب :كقول أبً نؤاس:
إذا ما تمٌمًٌّ أتاك مفاخرا

فقل :ع ِّد عن ذا كٌف أكلُك للضبِّ (.)3

ٖ -حسن التضمٌن :وهو أن ٌضمّن المتكلّم كالمه كلمة من بٌت ،أو ِمن آٌة ،أو معنى
مجرّدا من كالم ،أو مثال سائرا ،أو جملة مفٌدة ،أو ِفقرة من حكمة ،كقول اإلمام علًٍّ
علٌه السالم ،فً جواب كتا ٍ
ب ل ُمعاوٌة" :وما الطلقاء وأبناء الطلقاء والتمٌٌز بٌن
المهاجرٌن األولٌن ،وتبٌٌن درجاتهم ،وتعرٌف طبقا ِتهم ،هٌهات لقد "حنَّ قِد ٌح لٌس منها،
وطفق ٌحك ُم فٌها من علٌه الحكم لها"(.)4
ٌكون المتكلّم فً معنى ،فٌخرج من بطرٌق التشبٌه ،أو الشرط،
ٗ -االستطراد :هو أن
َ
أو االخبار ،أو غٌر ذلك ،إلى معنى آخر ٌتض ّمن مدحا  ،أو قدحا ،أو وصفا ،أو غٌر
ذلك  ،كقول حسّان :
ت كاذب َة التً ح ّدث ِتنً
إن كن ِ

ث بن هشام
ت منجا الحار ِ
فنجو ِ

ك األحب َة أن ٌقات َل دونهم
تر َ
َ

ونجى برأس طِ مِرِّ ة( )5ولجــــ ِام

()6

( )1اعتمدنا فً هذا الثبت التعرٌفً على كتاب تحرٌر التحبٌر البن أبً االصبع المصري غالباً ،واإلٌضاح
والصناعتٌن قلٌلً.
( )2تحرٌر التحبٌر 135 :و.136
( )3م.ن 131 :و.131
( )4م.ن.140 :
( )5الطمرة :الفرس العادٌة أو المهٌئة للعدو السرٌع.
( 130 )6و.131
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بمعان ش ّتى من المدح ،أو الغزل ،أو غٌر
٘ -التفوٌف :هو عبارة عن إتٌان المتكلّم
ٍ
ذلك ،من الفنون واألغراض ،ك ُّل فنٍّ فً جمل ٍة من الكالم منفصل ٍة عن أخ ِتها بالتجمٌع
غالبا ،مع تساوي الجمل المر ّكبة فً الوزنٌّة ،وٌكون بالجمل الطوٌلة والمتوسطة
والقصٌرة ،كقول عنترة:
إن ٌلحقوا اكرر وإن ٌُستلح ُموا اش ُدد وإن نزلوا بضنكٍ
فانزل
ِ

()1

 -ٙالتردٌد :هو أن ٌعلّق المتكلّم لفظة من الكالم بمعنى ،ث َّم ٌر ّدها بعٌنها وٌعلّقها بمعنى
(
آخر ،كقوله تعالى " :حتى ٌؤتى مثل ما أوتً رسل هللا هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته"
سورة األنعام  ،)124وقوله تعالى ":ولكن أكثر الناس ال ٌعلمونٌ ،علمون ظاهراً من الحٌاة
الدنٌا" (سورة الروم 6و  ،)7ومن تر ّدد حرف النداء قول المتنبً:
ٌا بد ُر ٌا بح ُر ٌا غمام ُة

لٌث ال ّ
ٌا َ
شرى ٌا حما ُم ٌا رج ُل

()2

 -7اإلطراد :وهو أن ّ
تطرد للشاعر أسماء متتالٌة ٌزٌد الممدوح بها تعرٌفا؛ أل ّنها ال
ّ
متقطعة ،من غٌر ظهور ُكلفة فً
تكون إال أسماء آبائهم تأتً منسوقة صحٌحة غٌر
النظم ،وال تعسّف فً السبك ،بحٌث ٌش ّبه تح ّدرها با ّ
طراد الماء؛ لسهولته وانسجامه
كقول األعشى:
بن خالد
قٌس ِ
بن ِ
أقٌسُ بنُ مسود ِ

()3

وأنت الذي ترجو حبائك وائ ُل

ٌذكر الشاعر أو الناثر ألوانا ٌقص ُد الكناٌة بها ،أو التورٌة بذكرها
 -8التدبٌج :هو أن
َ
ف ،أو نسٌ ٍ
مدح ،أو وص ٍ
ب ،أو هجا ٍء ،أو لبٌان فائدة الوصفِ بها ،كقوله
عن أشٌاء من
ٍ
"(من سورة فاطر)27 ،
،
الجبال ُجد ٌد بٌضٌ و ُحم ٌر مختلفٌ ألوا ُنها وغرابٌبُ ُسود
ومن
تعالى":
َ
ِ
فإنّ المراد بذلك -وهللا أعلم -الكناٌة عن المشت َبه ،والواضح من ُّ
الطرق؛ ألنّ الجا ّدة
البٌضاء هً الطرٌق الملحوب التً ُ
كثر السلوك فٌها جدا ،وهً أوضح الطرق وأبٌنها،
ولهذا قٌل :ركب بهم المحجّة البٌضاء ،ودونها الحمراء ،ودون الحمراء السوداء التً
كأ ّنها فً الخفاء وااللتباس ض ّد البٌضاء فً الظهور والوضوح ،ولمّا كانت هذه األلوان
الثالثة فً الظهور للعٌن طرفٌن وواسطة ،فالطرف األعلى فً الظهور البٌاض،
والطرف األسفل فً الخفاء السواد ،واألحمر بٌنهما على حكم وضع األلوان فً
صب
التركٌب ،وكانت ألوان الجبال ال تخر ُج عن هذه األلوان الثالثة ،والهداٌة بك ِّل َعلَم ُن َ
للهداٌة تنقسم هذه القسمة أتت اآلٌة الكرٌمة على هذا التقسٌم ،فحصل فٌها التدبٌج
وص ّحة التقسٌم ،وهً مسوقة لالعتداد بالنعم على ما هدت إلٌه من السعً فً طلب
( )1تحرٌر التحبٌر 260 :و.261
( )2م.ن 253 :و.254
( )3م.ن.352 :
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المصالح ،والمنافع ،والفرار من المضارِّ والمعاطِ ب ،ومن التدبٌج الحسن فً الشعر قول
الحرٌري " :مذ ازورَّ الحبٌبُ األصف ُر واغبرَّ العٌشُ األخض ُر اسو ّد ٌو ِمً األبٌض
العدو األزرقَّ ،
ُ
الموت األحمر"(.)1
حبذا
ئً لً
ُّ
وابٌضَّ فودي األسود ،حتى ُر َ
 -9اإلدماج :هو أن ٌُدم َج المتكلّ ُم غرضا له فً ضمن معنى قد ن ّحاه من جملة المعانً،
لٌوهم السامع أ ّنه لم ٌقصده ،وإ ّنما عرض فً كالمه لتتمة معناه الذي قصد إلٌه ،كقول
فمن لً ب ِخ ٍّل أ ُودع الحل َم عنده
ابن نباته :والب َّد لً من جهل ٍة لوصالِه
فإ ّنه أدم َج الفخر فً الغزل ،حٌث جعل حلمه ال ٌفارقه بتة ،وال ترغب نفسه عنه جملة
وإ ّنما عزم على أن ال ٌو ّدعه(.)2
ٓٔ -القول بالموجب :وهو أن ٌخاطب المتكلّم مخاطبا بكالم ،فٌعمد المخاطب إلى ك ِّل
كلم ٍة مفرد ٍة من كالم المتكلّم فٌبنً علٌها من لفظه ما ٌوجب عكس معنى المتكلّم؛ ألنّ
حقٌقته ر ُّد الخصم كال َم خص ِمه من فحوى لفظِ ه ،كقول ابن ح ّجاج:
قلت :طولّ ُ
ت قال لً :بل تطوّ لـ

وأبرمت ُ
ُ
َ
قلت :حب َل ودادي
ت،

()3

ٔٔ -التنكٌت :وهو أن ٌقص َد المتكلّم إلى شً ٍء بالذكر دون أشٌاء كلّها ٌ ُس ُّد مس َّده لوال
نكتة فً ذلك الشًء المقصود ُترجِّ ح اختصاصه بالذكر دون ما ٌس ّد مس ّده ،ولوال تلك
النكتة التً انفرد بها لكان القصد إلٌه دون غٌره خطأ ظاهرا عند أهل النقد ،كقوله
رب ال ِّ
شعرى" (سورة النجم  ،)41فإ ّنه سبحانه وتعالى خصَّ ال ِّشعرى
تعالى " :وإنه هو ُّ
بالذكر دون غٌرها من النجوم ،وهو ربُّ ك ِّل شً ٍء؛ ألنّ العرب كان قد ظهر فٌهم رج ٌل
ٌعرف ابن أبً كبشة ع َبد ال ِّشعرى ،ودعا خلقا إلى عباد ِتها فأنزل هللا تعالى "وأ َّنه هو
()4
ربُّ ال ِّشعرى".
باسم مثنى فً حشو العجز ثم ٌأتً ِتلوه
تً المتكلّم ،أو الشاعر
ٕٔ -التوشٌع :وهو أن ٌأ َ
ٍ
باسمٌن مفردٌن هما عٌنُ ذلك المث ّنىٌ ،كون األخٌ ُر منهما قافٌة بٌته ،أو سجعة كالمه
كأنهما تفسٌر ذلك ،كقول رسول هللا ( صلّى هللا علٌه وآله)ٌ ":شِ بُّ ابنُ آدم وتشبُّ فٌه
خصلتان :الحرص وطول األمل" ،وكقول الشاعر:
أ ُمسى وأ ُصب ُح من تذكاركم وصِ با

المشفقان :األهل والولـــ ُد
ٌرثً لً
ِ

قد خ ّدد الدمع خ ِّدي من تذ ُكركــــم

المضنٌان :الوج ُد والكم ُد(.)5
واعتادنً
ِ

( )1تحرٌر التحبٌر 532 :و.533
( )2م.ن 441 :و.450
( )3م.ن.511 :
( )4م.ن.411 :
( )5م.ن.316 :
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جمل من الذوات غٌر مفصّلة ث ّم
ٖٔ -التطرٌز :وهو أن ٌبتدأ المتكلّم ،أو الشاعر بذكر
ٍ
ٌخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكرّرة بحسب العدد الذي ق ّدره فً تلك الجملة
األولى ،فتكون الذوات فً ك ِّل جملة متعددة تقدٌرا ،والجمل متعددة لفظا ،والصفة
الواحدة المخبر بها عن تلك الذوات متعددة لفظا ،وعدد الجمل التً وصفت بها الذوات
تكرار واتحاد ال تعداد وتغاٌر ،كقول ابن الرومً:
ال عدد الذوات ع َد َد
ٍ
أموركم بنً خاقان عــــندي

عجابٌ فً عِ جا ٍ
ب
ب فً عجـا ِ

رؤوس فً وجو ٍه
قرونٌ فً
ٍ

صالبٌ فً صال ٍ
ب
ب فً صال ِ

()1

ٗٔ -التسمٌط :وهو أن ٌع َمد الشاع ُر تصٌٌر بعض مقاطع األجزاء أو كلِّها فً البٌت
على سجع ٌخالف قافٌة البٌت ،كقوله:
()2

هم القوم إن قالوا أصابوا وإن ُدعوا

أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا

ٌكون للبٌت قافٌتان ،متى اق ُتصر به على
٘ٔ -التوأم(:أو التوشٌح ،والتشرٌع) وهو أن
َ
القافٌة األولى كان من ضروب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بٌته منه ،فإذا استوفى
أجزاءه وبناه على القافٌة الثانٌة كان البٌت من ضر ٍ
ب غٌر ذلك الضرب من ذلك البحر،
وغالبه أن ٌختلف الروٌّان وإن جاز توافقهما ،كقول الشاعر:
وإذا الرٌا ُح مع العشًِّ تناوحت

هدج الرِّ ئال ،تكبُّهنّ شماال

ألفٌتنا نفري العبٌ َط لضـــــــٌفنا

القتال ،ونقتل األبطاال
قبل
ِ

()3

 -ٔٙتشابه األطراف( التسبٌغ) :هو أن ٌعٌ َد لف َظ القافٌة فً أوّ ل البٌت الذي ٌلٌها،
والتسبٌغ زٌادة فً الطول ،و ُس ِّمً بتشابه األطراف؛ ألنّ األبٌا َ
ت تتشابه أطرافها ،كقول
أبً نؤاس:
ٌ
خازم
خزٌمة خٌ ُر بنً
ِ

دارم
وخاز ٌم خٌ ُر بنً
ِ

ـــم وما
ودار ٌم خٌ ُر تمٌ ٍ

آدم
مث ُل ٍ
تمٌم فً بنــً ِ

ـــاشم
إال البهالٌ ُل بنو ه
ٍ

هاشم
وهم سٌوفٌ لبنً
ِ

( )1تحرٌر التحبٌر.314 :
( )2م.ن.215 :
( )3م.ن522 :و .523
( )4م.ن.521 :
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 -ٔ7النزاهة :عبارة عن نزاهة ألفاظ الهجاء وغٌره من الفحش ،حتى ٌكون الهجاء كما
قال فٌه أبو عمرو بن العالء " ....الذي إذا أنشد َته العذرا َء فً ِخدرها ال ٌق ُبح علٌها"،
كقول جرٌر:
فال كعبا بلغت وال كالبا(.)1

مٌر
ف ُغضَّ
َ
الطرف إ ّنك من ُن ٍ

 -ٔ8اإلرداف والتتبٌع :وهو أن ٌرٌ َد المتكلّم معنى فال ٌعبِّر عنه بلفظه الموضوع له،
وٌعبِّر عنه بلفظٍ هو ِردفُه ،وتابعه ،أي قرٌب من لفظه قرب الرَّ دٌف من الرِّ دف ،كقوله
ي" (من سورة اآلٌة  ،)44فإنّ حقٌقة ذلك جلست على هذا
الجود ِّ
تعالى  ":واستوت على ُّ
المكان فعدل عن لفظ المعنى الخاص به إلى لفظٍ هو ِردفه ،وكقول امرئ القٌس:
ضحى لم تنتطِ ق عن تفض ِّل(.)2
نؤو ُم ال ُّ

ُ
فتٌت ال ِمسك فوق ِفراشها
و ٌُضحً

 -ٔ9التتمٌم والتكمٌل :وهو أن توفً المعنى ّ
حظه من الجودة  ،وتعطٌه نصٌبه من
الصحّة ،ث ّم ال تغادر معنى ٌكون فٌه تمامه إال تورده ،أو لفظا ٌكون فٌه توكٌده إال
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحٌٌ َّنه حٌا ًة
تذكره ،كقوله تعالى (:من عمل صالحا ً من ٍ
بقوم ٌح ُّبهم وٌح ُّبونه أذل ٍة
طٌبة)( سورة النحل :اآلٌة  ،)17وكقوله تعالى( :وسوف ٌأتً هللا
ٍ
على المؤمنٌن أعز ٍة على الكافرٌن)(من سورة المائدة ،اآلٌة ،)54 :وكقول الشاعر:
ومقا ُم العزٌز فً بل ِد الذ

أمكن ال ّرحٌ ُل ُمحا ُل(. )3
ل إذا
َ

ٕٓ -الرجوع :هو أن ٌذكر شٌئا ث َّم ٌرجع عنه ،كقول القائل ،لٌس معك من العقل شًء،
 ،بلى ،بمقدار ما ٌوجب ال ُح ّجة علٌك ،وكقول الشاعر:
وكثٌ ٌر م ّمن تحبُّ القلٌ ُل(. )4

ك ٌكث ُر عندي
إنّ ما ق ّل من َ

ٕٔ -التفرٌع :وهو نوعان :أح ُدهما أن ٌبدأ الشاع ُر بلفظ ٍة هً إمّا اس ٌم وإما صفة ،ث َّم
ٌك ّررها فً البٌت مضافة إلى أسماء ،وصفات ٌتفرّع من جملتها أنواع من المعانً فً
المدح ،وغٌره  ،كقول المتن ّبً:
أنا ابنُ اللّقا ِء أنا ابنُ ال ّســخاء

ب أنا ابنُ ِّ
الطعان
أنا ابن الضِّرا ِ

أنا ابنُ الفٌافً أنا ابنُ القوافً

أنا ابنُ ال ُّسروج أنا ابنُ الرِّ عـان

طوٌ ُل ال ِّنجاد طوٌ ُل العمـــــا ِد

طوٌ ُل القنا ِة طوٌ ُل ال ِّســـــــــنان

( )1تحرٌر التحبٌر. 514 :
( )2م.ن 207 :و.201
( )3الصناعتٌن 355 :و ،356وتحرٌر التحبٌر.357 :
( )4م.ن.361 :
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حدٌ ُد اللِّحاظ حدٌ ُد ال ِحفاظ

سام حدٌ ُد الجنان
حدٌ ُد ال ُح ِ

أصل واح ٍد إمّا فً بٌ ٍ
ت ،أو
واآلخر ،أن ٌتفرّع عن المعنى ،أو اللفظ معنى واح ٌد من
ٍ
جمل ،وهو أن ٌص ِّدر الشاعر ،أو المتكلّم كالمه
أبٌات ،وإمّا فً جمل ٍة من الكالم ،أو
ٍ
باسم منفً بـ "ما" خاصّة ،ث ّم ٌصف االس َم المنفًَّ بمعظم أوصافها ال ّالئقة به ،إما فً
ٍ
جار ومجرور متعلّقة به
ال ُحسن أو القبح ،ث َّم ٌجعله أصال ٌف ّرع منه معنى فً جمل ٍة من ٍ
فخر ،أو نسٌب ،كقول األعشى:
تعلّق مدح ٍ ،أو هجا ٍء ،أو ٍ
ٌ
ٌ
معشبة
الحزن
روضة من
ما
رٌاض َ
ِ

مسب ٌل هطِ ُل
غ ّنا ُء جا َد علٌــــها ِ

الشمس منها كوكبٌ شــ ِر ٌق
ك
ٌُضاح ُ
َ

ت مكتـــــــــ ِه ُل
مؤ ّز ٌر بعم ٌِم البٌ ِ

طٌب رائحـــــــــ ٍة
بأطٌب منها
ٌوما
َ
َ

ص ُل
وال بأحسن َمنها إذ دنى األ ُ ُ

()1

ٕٕ -اإللغاز والتعمٌة :وهو أن ٌرٌ َد المتكلّم شٌئا فٌعبِّر عنه بعبارا ٍ
ت ٌد ُّل ظاهرُها على
زوجها
تبٌع
َ
بأس بالمرأة إذا احتاجت أن َ
غٌره ،وباطنها علٌه ،مثل قول الشافعً ":ال َ
ل ُتنفق ثم َنه" ،وكقول المعرِّ ي مل ِّغزا فً الهرٌسة:
صبا ُح وقد سـرت
أتتنا وما ال َح ال ّ

الحرائر ال تســـري
إلٌنا ال ّدجى إنّ
َ

منع ٌ
طر
ّمة بٌضاء ما نفحــــــــــــــاتها
ٍ
بعطر ولكن هنّ أشهى من العــــ ِ
ٌ
ٌ
در
ـــــــــــــــة
عان وأ ٌّم كرٌم
لها وال ٌد ٍ
وحاضنة سودا ُء جائشـــة الصــــ ِ
إذا ا ُو ِدعت س ّرا غال فً ضمٌرها

()2

الجمر
المصون على
فباتت من السرِّ
ِ
ِ

ٌقرن الشاعر االستعارة بالتشبٌه ،أو المبالغة ،أو غٌر ذلك من
ٖٕ -المقارنة :وهً أن
َ
ُّ
وٌدق موضعه ،إال عن الحاذق المد ِمن النظر فً
بوصل ٌخفى أث ُره
المعانً فً كالمه
ٍ
هذه الصناعة ،كقوله تعالى( :وهم ٌحملون أوزارهم على ظهورهم أآل ساء ما ٌزرون)
( سورة األنعام :اآلٌة  ،)31ومنه قول أبً تمّام:
ْ
عدوك فاعلم أ ّننً غٌ ُر حام ِد
ٌحمدك ع ّن ًَ صاغرا
فإن أنا لم
ُّ

()3

ُ
تعلٌق الشرطِ على نقٌضٌن ،ممكنٌ  ،ومستحٌ ٌل ومراد المتكلّم
ٕٗ -المناقضة :وهً
لٌؤثر التعلٌق عدم وقوع المشروط ،فكأنّ المتكلّم ناقض نفسه فً
المستحٌل دون الممكن؛
َ
الظاهر إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقٌضٌن ،كقول النابغة:
( )1تحرٌر التحبٌر 372 :و.373
( )2م.ن.571 :
( )3م.ن 603 :و.605
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سوف تحل ُم أو تناهى
وإ ّنك
َ

َ
شاب الغرابُ
شبت أو
إذا ما
َ

()1

بمعان
ٕ٘ -جمع المؤتلفة والمختلفة :أن ٌرٌد الشاعر التسوٌة بٌن ممدوحٌن ،فٌأتً
ٍ
مؤتلفة فً مدحهما ،وٌروم بعد ذلك ترجٌج أحدهما على اآلخر بزٌادة فصل ال ٌنقص
كقول زهٌر:
بمعان تخالف معانً التسوٌة،
بها مدح اآلخر ،فٌأتً ألجل الترجٌح
ِ
ٍ
بشأوهمـا
هو الجوا ُد فإن ٌلحق
ِ

على تكالٌ ِفه فمثل ُه ل ِحـــــــــــقا

أو ٌسبقاهُ على ما كان من م َه ٍل

صالح سب َقا(.)2
فمث ُل ما ق ّدما من
ٍ

أمر ذي صف ٍة أمر آخر مثله فً تلك الصفة ،مبالغة فً
 -ٕٙالتجرٌد :وهو أن ٌنتزع من ٍ
كمالها ،وهو أقسام ،منها  ،كقولهم ":لً من فالن صدٌق حمٌم"  ،وقول الشاعر:
مثل الفــــــنٌق المر ّح ِل(.)3
بمستلئم ِ
ٍ

صارخ الوغى
وشوهاء تع ُدو بً إلى
ِ

 -ٕ7الرجوع :هو العود على الكالم السابق بالنقض لنكتة ،كقول زهٌر:
بلى ،وغٌّرها األروا ُح وال ِّد ٌَ ُم(.)4

قِف بال ِّدٌار التً لم ٌعفِها القِدم

 -ٕ8االستتباع :وهو المد ُح بشً ٍء على وج ٍه ٌستتب ُع المد َح بشً ٍء آخر ،كقول أبً
الطٌِّب:
ن َهبت من األعمار ما لو حوٌته

لهنئت ال ُّدنٌا بأ ّنك خــــــال ُد(.)5

 -ٕ9الّلف والنشر :وهو ذك ُر متع ّد ٍد على جهة التفصٌل أو اإلجمال ،ث َّم ذكر ما لك ِّل واح ٍد
من غٌر تعٌٌن؛ ثقة بأنّ السامع ٌر ّده إلٌه ،كقول ابن الرومً:
آراؤ ُكم ،ووجوهُكم ،وسٌوفكم

دجون نجو ُم
فً الحـــادثات إذا َ

ُ
واألخرٌات رجو ُم(.)6
فٌها معال ُم للهدى ،ومصــــاب ٌح تجلُو ال ُّدجى،
ٖٓ -النزاهة :عبارة عن نزاه ِة ألفاظ الهجاء وغٌره من الفحش ،ح ّتى ٌكون الهجاء إذا
ما أنشدته العذراء فً خدرها ال ٌق ُبح علٌها ،كما ٌقول أبو عمرو بن العالء ،ومنه قول
َ
بلغت وال كالبا(.)7
مٌر فال كعبا
جرٌر:
فغضَّ
َ
الطرف إ ّنك من ُن ٍ
( )1تحرٌر التحبٌر.607 :
( )2م.ن 344 :و.345
( )3اإلٌضاح ،307 :الشوهاء :الفرس القبٌح المنظر ،الفنٌق ،الفحل المكرم ،المرحل ،المشخص.
( )4م.ن.300 :
( )5م.ن.316 :
( )6م.ن.302 :
( )7ظ :م.ن.514 :

246

مصادر البحث ومراجعه.......................................................................
ُ
مصادر البحث ومراجعه
ُ

ُ
 القرآن الكريم.

















أبحاث فً ببلغة القرآن الكرٌم ،محمد كرٌم الكواز ،مإسسة االنتشار العربً،
بٌروت -لبنان ،الطبعة األولى6003 ،م.
اإلتقان فً علوم القرآن ،جبلل الدٌن السٌوطً(ت199هـ) ،تحقٌق سعٌد المندوب،
دار الفكر ،لبنان ،الطبعة األولى9193 ،ه9113 -م.
اإلحكام فً أصول األحكام علً بن محمد اآلمدي(ت 339هـ) ،تعلٌق ،الشٌخ عبد
الرزاق عفٌفً ،نشر المكتب اإلسبلمً ،بٌروت ،الطبعة الثانٌة9106 ،هـ.
أدب اإلمبلء واالستمبلء أبً سعٌد عبد الكرٌم بن محمد التمٌمً السمعانً
(ت236هـ) ،شرح ومراجعة :سعٌد محمد اللحام ،بإشراف  :مكتب الدراسات
والبحوث العربٌة واإلسبلمٌة ،دار ومكتبة الهبلل  -بٌروت – لبنان ،الطبعة األولى،
9101هـ9191 -م.
اإلرشاد فً معرفة حجج هللا على العباد ،الشٌخ محمد بن محمد بن محمد بن النعمان
المفٌد(ت  193هـ) ،تحقٌق :مإسسة آل البٌت علٌهم السبلم لتحقٌق التراث ،نشر دار
المفٌد للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت – لبنان ،الطبعة الثانٌة 9191 ،هـ-
9113م.
االستدالل الببلغً ،د .شكري المبخوت ،دار الكتاب الجدٌد المتحدة ،بٌروت -لبنان،
الطبعة الثانٌة6090 ،م.
أسرار الببلغة ،الشٌخ االمام عبد القاهر الجرجانً(ت179هـ أو171هـ) تحقٌق ه.
رٌتر ،دار احٌاء التراث العربً ،ومإسسة التارٌخ العربً ،بٌروت – لبنان ،الطبعة
األولى 9130ه 6001-م.
األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌة اللسانٌة" البنٌوٌة والتولٌدٌة" ،د .محمد محمد
العمري ،دار أسامة للنشر والتوزٌع ،عمان -األردن ،الطبعة األولى 6006م.
األسس الجمالٌة لئلٌقاع الببلغً فً العصر العباسً ،تؤلٌف وإعداد الدكتورة ابتسام
أحمد حمدان ،مرجعة وتدقٌق أحمد عبد هللا فرهود ،دار القلم العربً -حلب ،الطبعة
األولى9199 ،هـ 9117-م.
األسس الجمالٌة لئلٌقاع الببلغً ،تؤلٌف وإعداد الدكتورة ابتسام أحمد حمدان،
مراجعة وتدقٌق ،أحمد عبد هللا فرهود ،دار القلم العربً بحلب ،الطبعة األولى،
9199هـ9117 -م.
األسس المنطقٌة لبلستقراء ،دراسة جدٌدة لبلستقراء تستهدف استكشاف األساس
المنطقً المشترك للعلوم الطبٌعٌة ولئلٌمان باهلل تعالى ،تؤلٌف ،سماحة آٌة هللا
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العظمى السٌد محمد باقر الصدر ،إعداد وتحقٌق ،لجنة التحقٌق التابعة للمإتمر
العالمً لئلمام الشهٌد الصدر ،نشر مركز األبحاث والدراسات التخصصٌة للشهٌد
الصدر ،الطبعة األولى9161 ،هـ.
األسلوب ،دراسة ببلغٌة تحلٌلٌة ألصول األسالٌب األدبٌة ،أحمد الشاٌب ،مكتبة
النهضة المصرٌة ،الطبعة الرابعة  ،القاهرة9123 ،م.
إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد ،دٌ .وسف وغلٌسً ،منشورات
االختبلف ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون ،الجزابر ،الطبعة األولى9161 ،هـ-
6009م.
اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة لئلمام الحافظ أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً(ت
926هـ) ،دراسة وتحقٌق وتعلٌق الشٌخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشٌخ علً محمد
معوض ،دار الكتب العلمٌة ،الطبعة األولى9192 ،هـ.
أصول البٌان العربً رإٌة ببلغٌة معاصرة د .محمد حسٌن الصغٌر ،دار الشإون
الثقافٌة العامة ،بغداد 9193م.
أصول التفسٌر والتؤوٌل ،مقارنة منهجٌة بٌن آراء الطباطبابً وأبرز المفسرٌن،
السٌد كمال الحٌدري ،مإسسة التارٌخ العربً  ،بٌروت -لبنان ،الطبعة األولى،
9167هـ6003-م.
أصول العقابد فً اإلسبلم ،تؤلٌف السٌد مجتبى الموسوي البلري ،تعرٌب ،محمد
هادي الٌوسفً الغروي ،الدار اإلسبلمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت – لبنان،
الطبعة األولى 9109هـ9199 -م.
أصول الفقه ،الشٌخ محمد رضا المظفر(ت9393هـ9131-م) ،طبع وتوزٌع جبار
الحاج عبود ،الطبعة الرابعة 9179م.
أصول النظرٌة الببلغٌة د .محمد حسن عبدهللا ،مكتبة وهبة ،القاهرة( ،د.ت).
األصول دراسة إبستٌمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب ،النحو -فقه اللغة -الببلغة،
د .تمام حسان ،عالم الكتاب ،القاهرة-أمٌرة للطباعة9160 ،ه6000-م.
األصول فً النحو ،محمد بن سهل ابن السراج(393هـ) ،تحقٌق ،د .عبد الحسٌن
الفتلً ،مإسسة الرسالة ،د.ت.
إعجاز القرآن ،أبو بكر محمد بن الطٌِّب الباقبلنً (ت103هـ) ،تحقٌق ،السٌد ،أحمد
صقر ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف ،مصر 9133م.
األع الالالبلم ،ق الالالاموس ت الالالراجم ألش الالالهر الرج الالالال والنس الالالاء م الالالن الع الالالرب والمس الالالتعربٌن
والمستشالالرقٌن ،خٌالالر الالالدٌن الزركلالالً (ت 9190هالالـ) ،دار العلالالم للمبلٌالالٌن  -بٌالالروت -
لبنان ،الطبعة الخامسة ،أٌار  -ماٌو 9190م.
إقبال األعمال ،السٌد ابن طاووس (ت331هـ) ،تحقٌق ،جواد القٌومً االصفهانً،
مكتب اإلعبلم اإلسبلمً ،الطبعة األولى ،رجب 9191هـ.
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اقتصادنا ،السٌد محمد باقر الصدر(ت  9106هـ) ،تحقٌق  :مكتب اإلعبلم اإلسبلمً
 فرع خراسان ،مإسسة بوستان كتاب قم ( مركز النشر التابع لمكتب اإلعبلماإلسبلمً ) ،الطبعة الثانٌة سنة الطبع 9396 - 9162 ،ش.
أمالً المرتضى(غرر الفوابد ودرر القبلبد) ،للشرٌف المرتضى ،علً بن
الحسٌن(ت133هـ) ،تصحٌح وتعلٌق :السٌد محمد بدر الدٌن النعسانً الحلبً،
منشورات مكتبة آٌة هللا العظمى المرعشً النجفً ،الطبعة األولى9362هـ -
 9107م .
اإلمتاع والمإانسة ،أبو حٌان التوحٌدي(ت حدود سنة 100هـ) ضبط وتصحٌح،
أحمد أمٌن وأحمد الزٌن ،مكتبة الحٌاة -بٌروت( ،د.ت).
أنساب األشراف ،أحمد بن ٌحٌى بن جابر الببلذري (ت671هـ) ،تحقٌق وتعلٌق:
الشٌخ محمد باقر المحمودي ،نشر مإسسة األعلمً للمطبوعات  -بٌروت – لبنان
الطبعة األولى9311هـ – 9171م.
اإلٌضاح فً علل النحو ،أبو القاسم الزجاجً(ت 337هـ) ،تحقٌق ،د .مازن
المبارك ، ،دار النفابس ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة السادسة9193 ،هـ 9113-م.
اإلٌضاح فً علوم الببلغة ،للخطٌب القزوٌنً(731هـ) حققه وعلق علٌه وفهرسه د.
عبد الحمٌد هنداوي ،مإسسة المختار للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،الطبعة الثانٌة(طبعة
مزٌدة ومنقحة)9167 ،ه6003-م .
إٌمان أبً طالب ،الشٌخ المفٌد(ت193هـ) تحقٌق ،مإسسة البعثة ،دار المفٌد للطباعة
والنشر والتوزٌع  -بٌروت – لبنان الطبعة الثانٌة  9191هـ 9113 -م .
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األبمة األطهار ،العلم العبلمة الشٌخ محمد
باقرالمجلسً(ت 9999ه) ،مإسسة الوفاء ،بٌروت– لبنان ،الطبعة الثانٌة المصححة
9103ه 9193-م.
البداٌة والنهاٌة ،ألبً الفداء إسماعٌل بن كثٌر الدمشقً(ت 771هـ) ،تحقٌق علً
شٌري ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت– لبنان ،الطبعة األولى 9109هـ -
9199م.
البدٌع بٌن الببلغة العربٌة واللسانٌات النصٌة ،د .جمٌل عبد المجٌد ،الهٌؤة المصرٌة
العامة للكتاب9119 ،م.
البدٌع تؤصٌل وتجدٌد ،الدكتور منٌر سلطان ،منشؤة المعارف باإلسكندرٌة ،مصر،
9193م.
البدٌع فً ضوء أسالٌب القرآن ،دكتور عبد الفتاح الشٌن ،مكتبة األنجلو المصرٌة
الطبعة الثالثة 9193م .
البدٌع والتوازي ،دكتور عبد الواحد حسن الشٌخ ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة،
المنتزة -أبراج مصر ،الطبعة األولى9191 ،هـ9111 -م.
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البدٌع ،تؤلٌف أبو العباس عبد هللا ابن المعتز( ت612هـ) ،تقدٌم وشرح وتحقٌق ،د.
محمد عبد المنعم خفاجً ،دار الجٌل للنشر والطباعة والتوزٌع ،بٌروت ،الطبعة
الثانٌة9169 ،هـ6007-م.
البدٌعٌات فً األدب العربً ،نشؤتها -تطورها -أثرها ،إعداد علً أبو زٌد ،عالم
الكتب – بٌروت ،الطبعة األولى9103 ،هـ 9193-م.
الببلغة االصطبلحٌة ،دكتور ،عبده عبد العزٌز قلقٌله ،أستاذ النقد األدبً والببلغة
كلٌة اآلداب جامعة الملك سعود ،دار الفكر العربً ،شارع جواد حسنً ،القاهرة،
9103هـ 9191-م .
الببلغة الحدٌثة فً ضوء المنهج اإلسبلمً ،د .محمود البستانً ،مطبعة سلٌمان
زادة ،اٌران -قم  ،الطبعة األولى9161 ،ه9396-ش.
ببلغة الخطاب وعلم النص ،د .صبلح فضل ،سلسلة عالم المعرفة  ،المجلس
الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت ،أغسطس9116 ،م.
الببلغة العربٌة أصولها وامتدادها د .محمد العمري ،إفرٌقٌا الشرق  ،بٌروت  -لبنان
9111م.
الببلغة العربٌة بٌن الناقدٌن الخالدٌن عبد القاهر الجرجانً وابن سنان الخفاجً ،د.
عبد العاطً غرٌب علً غبلم ،دار الجٌل ،بٌروت ،الطبعة األولى9193 ،ه-
9113م .
الببلغة العربٌة تؤصٌل وتجدٌد ،الدكتور مصطفى الصاوي الجوٌنً ،منشؤة
المعارف ،االسكندرٌة9192 ،م.
الببلغة العربٌة قراءة أخرى ،الدكتور محمد عبد المطلب ،الشركة المصرٌة العالمٌة
للنشر ،لونجمان ،الطبعة الثانٌة 6007 ،م.
الببلغة العربٌة ،تؤرٌخها  ،مصادرها ،نشؤتها ،د .علً عشري زاٌد ،مكتبة الشباب،
9196م.
الببلغة تطور وتارٌخ ،د .شوقً ضٌف ،دار المعارف ،الطبعة السادسة9193 ،م.
الببلغة واألصول (دراسة فً أسس التفكٌر الببلغً العربً)نموذج ابن جنً ،محمد
مشبال ،أفرٌقٌا الشرق -المغرب6007 ،م.
الببلغة والتطبٌق د .احمد مطلوب و ،د .كامل حسن بصٌر ،مطابع بٌروت الحدٌثة،
بٌروت – لبنان ،الطبعة األولى 9130 ،ه  6001 ،م .
بناء األسلوب فً شعر الحداثة (التكوٌن البدٌعً) ،د .محمد عبد المطلب ،دار
المعارف ،الطبعة الثانٌة9112 ،م.
البٌان العربً (دراسة فً تطور الفكرة الببلغٌة عند العرب ومناهجها ومصادرها
الكبرى) د .بدوي طبانة ،مكتبة االنجلو مصرٌة -القاهرة ،الطبعة الرابعة ،سنة
9399ه9139-م.
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البٌان القرآنً عند الجاحظ د .هاشم محمد هاشم ،جامعة األزهر(د.ت) .
البٌان فً تفسٌر القرآن ،السٌد أبو القاسم الموسوي الخوبً(ت9193هـ) ،منشورات
التوحٌد للنشر والتوزٌع ،الطبعة الرابعة ،الكوٌت 9311هـ9171 -م.
البٌان والتبٌٌن ،البً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(ت622هـ) ،تحقٌق ،إبراهٌم
شمس الدٌن ،مإسسة األعلمً للمطبوعات ،بٌروت 9163 ،ه6003-م .
تاج العروس من جواهر القاموس ،السٌد محمد مرتضى َّ
الزبٌدي (ت 9602هـ)،
تحقٌق :علً شٌري ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت- 9191 ،
9111م.
تارٌخ اإلسبلم ،الذهبً (ت  719هـ) ،تحقٌق ،د .عمر عبد السبلم تدمري ،دار
الكتاب العربً ،بٌروت – لبنان ،الطبعة األولى9107 ،هـ 9197 -م .
تارٌخ األمم والملوك ألبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري(ت399هـ) مإسسة
األعلمً للمطبوعات –بٌروت ،مراجعة وتصحٌح نخبة من العلماء(د.ت).
تؤرٌخ العربٌة ،تؤلٌف د .عبد الحسٌن محمد الفتلً ،و د .رشٌد عبد الرحمن العبٌدي،
و د .طارق عبد عون الجنابً ،منهج معد لطلبة المرحلة الثانٌة ،قسم اللغة العربٌة،
جامعة بغداد.
تؤرٌخ النقد األدبً عند العرب ،طه أحمد إبراهٌم ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
الطبعة األولى9102،هـ9192 ،م.
تؤرٌخ بغداد أو مدٌنة السبلم ،تؤلٌف أبً بكر أحمد بن علً الخطٌب البغدادي(ت
 133هـ) ،دراسة وتحقٌق ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت –
لبنان ،الطبعة األولى 9197،هـ 9117 -م .
تؤسٌس الشٌعة لعلوم اإلسبلم ،آٌة هللا السٌد حسن الصدر ،شركة النشر والطباعة
الغرافٌة المحدودة9370 ،هـ 9129-م.
التبٌان فً تفسٌر القرآن ،تؤلٌف شٌخ الطابفة أبً جعفر محمد بن الحسن الطوسً
(ت130هـ) ،تحقٌق وتصحٌح ،أحمد حبٌب قصٌر العاملً ،مكتب اإلعبلم
اإلسبلمً ،دار إحٌاء التراث العربً ،الطبعة األولى9101 ،هـ.
تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز القرآن ،البن أبً اإلصبع
المصري(ت 321هـ) ،تقدٌم وتحقٌق الدكتور حفنً محمد شرف ،الجمهورٌة العربٌة
المتحدة ،لجنة إحٌاء التراث العربً9393 ،هـ9133-م.
تدوٌن السنة الشرٌفة ،محمد رضا الجبللً ،مركز النشر التابع لمكتب اإلعبلم
اإلسبلمً الطبعة الثانٌة  9199 ،هـ  9373 -ش .
تذكرة الموضوعات ،محمد طاهر بن علً الفتنً(ت 193هـ) ،تقدٌم محمد عبد
الجلٌل السامرودي (د.ت).
التراث النقدي والببلغً للمعتزلة ،ولٌد قصاب ،دار الثقافة ،الدوحة.9192 ،
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تصحٌح االعتقاد فً دٌن اإلمامٌة للشٌخ الصدوق محمد بن علً بن بابوٌه القمً (ت
399ه) ،تحقٌق عصام عبد السٌد ،دار المفٌد للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت –
لبنان ،الطبعة الثانٌة9191 ،ه 9113،م.
تصحٌفات المحدثٌن ،ألبً أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعٌد العسكري(ت  396هـ)،
تحقٌق :محمود أحمد مٌرة ،المطبعة العربٌة الحدٌثة – القاهرة ،الطبعة األولى،
 9106هـ  9196 -م.
التصوٌر الفنً فً القرآن ،سٌد قطب ،دار المعارف ،القاهرة9133 ،م.
التعبٌر الفنً فً القرآن الكرٌم  ،د .بكري الشٌخ أمٌن ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت،
الطبعة األولى 9111 ،م .
تفسٌر ابن كثٌر ،إلسماعٌل بن عمر بن كثٌر(ت771هـ) ،تقدٌمٌ ،وسف عبد الرحمن
المرعشلً ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت – لبنان 9196 ،هـ -
9116م.
تفصٌل وسابل الشٌعة إلى تحصٌل مسابل الشرٌعة ،محمد بن الحسن محمد العاملً
(ت9901ه) ،مإسسة آل البٌت ألحٌاء التراث ،قم  ،الطبعة الثانٌة 9191ه .
التفكٌر الببلغً عند العرب أسسه وتطوره الى القرن السادس ،حمادي صمود ،دار
الكتاب الجدٌد المتحدة ،الطبعة الثالثة6090 ،م.
التفكٌر الببلغً فً كتب اإلعجاز عند المحدثٌن ( ،أطروحة دكتوراه) ،قصً
ابراهٌم نعمة الحصونة ،كلٌة اآلداب /جامعة البصرة9136 ،هـ 6099-م.
تقٌٌد العلم ،ألحمد بن علً بن ثابت الخطٌب البغدادي( ت 133هـ) ،تحقٌق وتعلٌق،
ٌوسف العش ،نشر ،دار إحٌاء السنة النبوٌة ،الطبعة الثانٌة9171 ،م.
التكامل االجتماعً لئلنسان ،آٌة هللا الشهٌد مرتضى المطهري ،منظمة اإلعبلم
االسبلمً -قسم العبلقات الدولٌة ،سبهر9103 ،هـ.
التكرٌر بٌن المثٌر والتؤثٌر ،د .عز الدٌن علً السٌد ،عالم الكتب ،بٌروت ،الطبعة
الثانٌة9193 ،م.
تهذٌب التهذٌب ،ابن حجر العسقبلنً(ت926هـ) ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزٌع ،بٌروت -لبنان ،الطبعة األولى9101 ،هـ9191 -م.
التواصل الببلغً من المصرح به إلى المسكوت عنه ،د .احمد طاٌعً ،منشورات
زاوٌة  ،مطبعة أمنٌة ،الرباط ،الطبعة األولى9161 ،ه6009-م
التوسع فً الموروث الببلغً والنقدي ،دراسة فً مفهوم االبداع باللغة عند العرب،
د .حسٌن عقلة الجداونة ،مإسسة حمادة للدراسات الجامعٌة والنشر والتوزٌع أربد-
االردن  ،الطبعة العربٌة األولى  6099م.
جامع أحادٌث الشٌعة ،آٌة هللا العظمى السٌد حسٌن البروجردي(ت9393هـ) ،مطبعة
مهر ،قم9317،هـ.
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جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن محمد بن جرٌر الطبري(ت 390هـ) ،تقدٌم :
الشٌخ خلٌل المٌس ،ضبط وتوثٌق وتخرٌج ،صدقً جمٌل العطار ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت – لبنان9192 ،هـ9112 -م.
جامع الشتات ،المٌرزا القمً(ت 9639هـ) ،تصحٌح مرتضى الرضوي ،انتشارات
كٌهانً ،الطبعة األولى  9376،ش.
الجامع ألحكام القرآن ،لمحمد بن أحمد القرطبً (ت 379هـ) تصحٌح :أبو إسحاق
إبراهٌم أطفٌش ،دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت  -لبنان 9102،هـ 9192 -م.
جواهر األدب فً أدبٌات وإنشاء لغة العرب ،تؤلٌف السٌد أحمد الهاشمً ،طبعة دار
الفكر ،الطبعة الثانٌة والعشرون9397 ،هـ9137 -م.
جواهر األلفاظ ،ألبً الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي(ت337هـ) ،تحقٌق
محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت -لبنان ،الطبعة األولى،
9102هـ9192-م.
حِلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء ،أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا األصبهانً(ت130هـ)،
نشر دار الكتاب العربً -بٌروت ،الطبعة الرابعة 9102هـ.
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي(ت 9030هـ-
9013هـ)  ،المطبعة األمٌرٌة بوالق ،الطبعة األولى(د.ت).
الخصابص ،أبو الفتح عثمان بن جنً(316هـ) ،تحقٌق محمد علً النجار ،الطبعة
الرابعة ،دار الشإون الثقافٌة العامة ،بغداد9110 ،م.
الخصابص ،أبو الفتح عثمان بن جنً(316هـ) ،تحقٌق محمد علً النجار ،الطبعة
الثانٌة ،مصورة عن نسخة دار الكتب المصرٌة ،القاهرة9123 ،م.
الخطابة ألرسطو ،ترجمة د .عبد الرحمن بدوي ،دار الرشٌد للنشر ،وزارة الثقافة
واإلعبلم -الجمهورٌة العراقٌة.9190 ،
خبلصة علم الكبلم ،الدكتور عبد الهادي الفضلً ،دار المإرخ العربً  ،بٌروت،
الطبعة الثانٌة9191 ،هـ ـ 9113م.
الدر المنثور فً التفسٌر بالمؤثور ،جبلل الدٌن السٌوطً(ت199هـ) ،دار المعرفة
للطباعة والنشر ـ بٌروت.
دراسات فً الببلغة والشعر ،د .محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة ،القاهرة،
الطبعة األولى9199 ،هـ9119 -م.
دراسات منهجٌة فً علم البدٌع ،دكتور الشحات محمد أبو ستٌت ،دار خفاجً
للطباعة والنشر ،طحانوب  -قلٌوبٌة ،الطبعة األولى9191،هـ9111-م.
دراسات نقدٌة وببلغٌة ،جدل التراث والمعاصرة د .ناصر حبلوي ،جمع ودراسة
د .حامد ناصر الظالمً ،دار ومكتبة البصابر للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت –
لبنان ،الطبعة األولى9131 ،ه 6093-م.
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دراسات ورإى فً تؤرٌخ البصرة ،د .جواد كاظم النصر هللا ،دار الفٌحاء للطباعة
والنشر والتوزٌع ،العراق -لبنان ،الطبعة االولى9131،هـ6093-م.
دراسة النحو العربً فً ضوء الغاٌة المعرفٌة ،د .احمد رسن ،دار الفٌحاء للطباعة
والنشر والتوزٌع ،العراق -لبنان ،الطبعة األولى9131،هـ6093 -م.
دٌوان ابن الرومً ،أبً الحسن علً بن العباس(ت693هـ) ،تحقٌق د .حسٌن نصار،
الهٌؤة المصرٌة العامة للكتاب.
دٌوان أبً الطٌب المتنبً (ت321هـ) ،شرح عبد الرحمن البرقوقً(ت9111م)،
دار الفكر للطبعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت – لبنان،ط6006 ،9م.
دٌوان األعشى األكبر مٌمون بن قٌس(ت7هـ) اعتنى به ،عبد الرحمن المصطاوي،
دار المعرفة ،بٌروت -لبنان ،الطبعة الثانٌة9130 ،هـ6001 -م.
دٌوان األفوه األودي ،شرح وتحقٌق ،محمد التونجً ،دار صادر ،بٌروت – لبنان،
الطبعة األولى9119 ،م.
دٌوان البحتري ،أبً عبادة الولٌد بن عبٌد هللا(ت690هـ)  ،دار المعارف9133 ،م.
دٌوان الخنساء ،دار صادر ،بٌروت (د.ت).
دٌوان الشرٌف الرضً محمد بن علً بن الحسٌن(ت101هـ) ،منشورات مإسسة
األعلمً ،بٌروت – لبنان( ،د.ت).
دٌوان الشماخ بن ضِ رار الذبٌانً ،حققه وشرحه ،صبلح الدٌن الهادي ،دار المعارف
بمصر ،القاهرة9399 ،هـ9139 -م.
دٌوان الصاحب بن عباد(ت 392هـ) ،تحقٌق الشٌخ محمد حسن آل ٌاسٌن ،مطبعة
المعارف – بغداد ،الطبعة األولى 9391هـ 9132م .
دٌوان الفرزدق ،همام بن غالب بن صعصعة(991هـ) ،شرحه وضبطه وقدم له،
األستاذ علً فاعور ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة األولى9107 ،هـ -
9197م.
دٌوان المتنبً ،دار بٌروت للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت9103 ،هـ9193 -م.
دٌوان النابغة الذبٌانً ،شرح وتقدٌم ،عباس عبد الساتر ،دار الكتب العلمٌة بٌروت –
لبنان ،الطبعة الثالثة9193 ،هـ9113 -م.
دٌوان امرئ القٌس ،ضبطه وصححه األستاذ مصطفى عبد الشافً ،محققة عن شرح
حسن السندوبً ،منشورات محمد علً بٌضون ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت -لبنان،
الطبعة الخامسة9162 ،هـ6001 -م.
دٌوان زهٌر بن أبً سلمى ،شرحه وقدم له األستاذ علً حسن فاعور ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت لبنان ،الطبعة األولى9109 ،هـ9199 -م.
دٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرُّ قٌات ،تحقٌق وشرح ،د .محمد ٌوسف نجم ،دار صادر،
دار بٌروت9379 ،هـ 9129-م.
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دٌوان عدي بن زٌد العبادي ،حققه وجمعه ،محمد جبار المعٌبد ،دار الجمهورٌة
للنشر والطبع ،بغداد ،وزارة الثقافة واإلرشاد9392 ،هـ 9132-م.
الذخٌرة فً علم الكبلم ،السٌد المرتضى علم الهدى علً بن الحسٌن الموسوي(
ت133هـ) ،تحقٌق ،السٌد أحمد الحسٌنً ،مإسسة النشر اإلسبلمً ،التابعة لجماعة
المدرسٌن بقم المقدسة9199 ،هـ.
الرافد فً علم األصول ،تقرٌرا ألبحاث آٌة هللا العظمى السٌد السٌستانً ،للسٌد منٌر
الخباز ،نشر مكتب آٌة هللا العظمى السٌد السٌستانً ،مهر  -قم  ،الطبعة األولى،
جمادي اآلخرة  9191هـ.
رجال الطوسً ،شٌخ الطابفة أبً جعفر محمد بن الحسن الطوسً(ت130هـ) ،طبع
ونشر مإسسة اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المشرفة ،تحقٌق جواد القٌومً
االصفهانً الطبعة األولى 9162هـ.
رجال النجاشً ،أبو العباس أحمد بن علً ال ِّنجاشً األسدي(ت 120هـ) ،طبع ونشر
مإ سسة النشر اإلسبلمً التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المشرفة ،تحقٌق السٌد موسى
الشبٌري الزنجانً9193 ،هـ.
الرسابل األدبٌة ودورها فً تطوٌر النثر العربً القدٌم (مشروع قراءة شعرٌة)،
صالح بن رمضان ،كلٌة اآلداب والفنون واإلنسانٌات  -تونس  ،دار المعرفة للنشر-
الجمهورٌة التونسٌة،ط6007 ،6م.
ّ
الرسائل واألطروحات اجلامعية:



الرٌاض النضرة فً مناقب العشرة ،ألبً جعفر أحمد المحب الطبري(ت 311هـ)،
دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان (د.ت).
ز َه الالالالالر اآلداب وثم الالالالالر األلب الالالالالاب ،أب الالالالالو إس الالالالالحاق إب الالالالالراهٌم ب الالالالالن عل الالالالالً القٌروان الالالالالً
المغربً(ت123هـ) ،تعلٌق زكً مبارك ،طبعة دار الجٌل ،بٌروت ،الطبعة الرابعة.
سر الفصاحة ،لؤلمٌر عبد هللا بن محمد بن سنان الخفاجً الحلبً المتوفً سنة
133ه ،شرح وتصحٌح عبد المتعال الصعٌدي ،مطبعة محمد علً صبٌح وأوالده،
مٌدان األزهر 9391ه9131-م .
سنن أبً داوود ،سلٌمان بن األشعث السجستانً(ت 632هـ) ،تحقٌق وتعلٌق ،سعٌد
محمد اللحام ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،الطبعة األولى9190 :هـ -
9110م.
سٌر أعبلم النببلء ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد الذهبً(ت  719هـ) ،إشراف
وتخرٌج  ،شعٌب األرنإوط ،الجزء السادس ،تحقٌق :حسٌن األسد ،مإسسة الرسالة
 -بٌروت – لبنان ،الطبعة التاسعة 9193 ،هـ  9113 -م .
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سٌر أعبلم النببلء ،أبوعبد هللا محمد بن أحمد الذهبً(ت 719ه) ،إشراف وتخرٌج،
شعٌب األرنإوط ،الجزء السابع ،تحقٌق :علً أبو زٌد ،نشر مإسسة الرسالة،
بٌروت -لبنان ،الطبعة التاسعة 9193،هـ9113-م.
سٌر أعبلم النببلء ،أبوعبد هللا محمد بن أحمد الذهبً(ت 719ه) ،إشراف وتخرٌج،
شعٌب األرنإوط ،الجزء العاشر ،تحقٌق :محمد نعٌم العرقسوسً ،نشر مإسسة
الرسالة ،بٌروت -لبنان ،الطبعة التاسعة 9193،هـ9113-م.
شرح ابن عقٌل ،قاضً القضاة بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل ،العقٌلً ،المصري،
الهمدانً(ت 731هـ) ،تحقٌق ،محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،نشر وتوزٌع ،دار
التراث القاهرة ،الطبعة العشرون9100 ،هـ9190-م.
شرح أصول الكافً ،محمد صالح المازندرانً(ت 9099ه) ،تعلٌق ،المٌرزا أبو
الحسن الشعرانً ،ضبط وتصحٌح ،السٌد علً عاشور ،نشر دار إحٌاء التراث
العربً ،بٌروت لبنان ،الطبعة األولى  9169،هـ6000-م.
شرح الصولً لدٌوان أبً تمام ،دراسة وتحقٌق د .خلف رشٌد نعمان ،منشورات
وزارة الثقافة والفنون ،الجمهورٌة العراقٌة ،دار الطلٌعة للطباعة والنشر بٌروت،
الطبعة األولى . 9179
شرح الكافٌة رضً الدٌن االستراباذي (ت 393هـ) ،تصحٌح وتعلٌق ٌ :وسف حسن
عمر مإسسة الصادق – طهران ،جامعة قار ٌونس 9312،هـ 9172 -م.
شرح دٌوان المتنبً ،عبد الرحمن البرقوقً ،مراجعة دٌ .وسف الشٌخ محمد
البقاعً ،دار الكتاب العربً ،بٌروت -لبنان9139 ،هـ6090 ،م.
شرح دٌوان حسان بن ثابت األنصاري ،ضبط وتصحٌح ،عبد الرحمن البرقوقً ،دار
األندلس للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت9190،م.
ش الالالالالرح عق الالالالالود الجم الالالالالان ف الالالالالً عل الالالالالم المع الالالالالانً والبٌ الالالالالان ،ت الالالالالؤلٌف ج الالالالالبلل ال الالالالالدٌن
السٌوطً(ت199هـ) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت ،لبنان (،د.ت).
شرح نهج الببلغة ،ابن أبً الحدٌد المعتزلً( ت332هـ) ،تحقٌق محمد أبو الفضل
إبراهٌم ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،عٌسى البابً الحلبً وشركاإه ،الطبعة األولى،
9379هـ9121 -م.
شعر دعبل بن علً الخزاعً(919هـ613-هـ) صنعه الدكتور عبد الكرٌم األشتر،
مطبوعات مجمع اللغة العربٌة بدمشق ،الطبعة الثانٌة9103 ،هـ 9193-م.
الشعر فً بغداد حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري ،د .أحمد عبد الستار الجواري،
المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ،بٌروت ،الطبعة االولى 6003م .
الشعر والشعراء ،البن قتٌبة (ت673هـ) تحقٌق وشرح ،أحمد محمد شاكر ،دار
المعارف ،الطبعة الثانٌة9377 ،هـ9129 -م.
الصبغ البدٌعً ،الدكتور أحمد ابراهٌم موسى ،طبعة دار الكتاب العربً9193 ،م.
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة ،إسماعٌل بن حماد الجوهري (ت 313هـ)،
تحقٌق :أحمد عبد الغفور العطار ،دار العلم للمبلٌٌن  -بٌروت – لبنان ،الطبعة
الرابعة9107 ،هـ 9197 -م.
صحٌح البخاري ،أبً عبد هللا محمد بن اسماعٌل البخاري(ت 623ه) ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع ،طبع باألوفٌست عن طبعة دار الطباعة العامرة
استانبول9109،ه  9199-م.
صحٌح مسلم ،مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري (ت 639هـ) ،دار الفكر
بٌروت -لبنان(،د.ت).
الصحٌح من سٌرة النبًِّ األعظم(صلى هللا علٌه وآله) ،العبلمة المحقق جعفر
مرتضى العاملً ،المركز اإلسبلمً للدراسات ،بٌروت -لبنان ،الطبعة السادسة،
9139هـ6090 -م.
الصحٌفة السجادٌة الكاملة ،اإلمام علً بن الحسٌن زٌن العابدٌن(علٌه السبلم)(ت
12هـ) ،تقدٌم ،السٌد محمد باقر الصدر ،منشورات الفجر ،بٌروت ،الطبعة
األولى9139،هـ6090-م.
الصواعق المحرقة فً الر ِّد على أهل البدع والزندقة ،ابن حجر الهٌثمً(ت173هـ)،
أحمد بن حجر الهٌتمً المكً( ،ت 171هـ) ،خرج أحادٌثه وعلق حواشٌه  ،وقدم
له ،عبد الوهاب عبد اللطٌف ،نشر مكتبة القاهرة ،لصاحبها :علً ٌوسف سلٌمان،
مٌدان األزهر بمصر ،الطبعة الثانٌة9392 ،هـ 9132 -م.
صوت اإلمام علً(عليه السالم) فً نهج الببلغة ،السٌد حسن السٌد علً القبانجً،
مإسسة إحٌاء التراث الشٌعً -النجف األشرف الطبعة األولى9163 ،هـ.
الصورة الفنٌة (فً التراث النقدي والببلغً عند العرب)  ،د.جابر عصفور ،المركز
الثقافً العربً ،بٌروت ،الطبعة الثالثة . 9116
طبقات الشافعٌة الكبرى ،عبد الوهاب بن علً ابن السبكً(ت779هـ) ،الطبعة
األولى ،المطبعة الحسٌنٌة الشهٌرة.
طبقات الشعراء ،البن المعتز(ت613هـ) ،تحقٌق ،عبد الستار أحمد فراج ،دار
المعارف بمصر9123 ،م.
الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد(630هـ) ،تقدٌم ،إحسان عباس ،دار صادر،
بٌروت -لبنان(د.ت).
طبقات فحول الشعراء ،تؤلٌف محمد بن سبلم الجمحً(ت639هـ) شرح محمود
محمد شاكر ،مطبعة المدنً القاهرة 9100هـ9190 -م.
طراز الحلة وشفاء الغِلة فً شرح حلة السٌرى فً مدح خٌر الورى ،تؤلٌف أبً
جعفر أحمد بن ٌوسف بن مالك الرُّ عٌنً الغرناطً(ت 771هـ) ،مخطوط ،مكتبة
جامعة الرٌاض  ،رقم .6129
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ظهر اإلسبلم ،أحمد أمٌن ،الطبعة األولى ،القاهرة.
الظواهر المسرحٌة عند العرب ،علً عقلة عرسان ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
دمشق9199 ،م.
عروس األفراح فً شرح تلخٌص المفتاح  ،بهاء الدٌن السبكً(ت773هـ) ،القاهرة،
9370هـ.
العبلقات الداللٌة و التراث الببلغً العربً (دراسة تطبٌقٌة) الدكتور عبد الواحد
حسن الشٌخ ،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزٌع ،أبراج مصر ،الطبعة األولى،
9191هـ 9111-م.
علم البدٌع د .عبد العزٌز عتٌق ،دار اآلفاق العربٌة ،القاهرة ،الطبعة األولى،
9167ه6003-م.
علم البدٌع دراسة تارٌخٌة وفنٌة ألصول الببلغة ومسابل البدٌع ،د .بسٌونً عبد
الفتاح فٌود ،مإسسة المختار للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،الطبعة الثانٌة9161 ،ه-
6009م .
علم الداللة ،أ .ف .آر .بالمر ،تحقٌق مجٌد الماشطة ،منشورات الجامعة
المستنصرٌة ،بغداد .9192
علم الداللة ،تؤلٌف الدكتور أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة الخامسة،
 9119م.
عمدة القاري شرح صحٌح البخاري ،بدر الدٌن العٌنً( ت922هـ) ،دار إحٌاء
التراث العربً ،بٌروت (.د.ت).
العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ،أبو علً الحسن بن رشٌق القٌروانً ،تحقٌق
د .عبد الحمٌد هنداوي ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت لبنان9169 ،هـ6007-م.
عوالً الآللا ،البن أبً الجمهور األحسابً (ت 990ه) تحقٌق :الحاج آقا مجتبى
العراقً الطبعة األولى 9102،ه 9192 -م .
عٌار الشعر ،تؤلٌف أبً الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي( ت366هـ)،
شرح وتحقٌق ،عباس عبد الساتر ،مراجعة ،نعٌم زرزور ،منشورات محمد علً
بٌضون ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة الثانٌة9163 ،هـ6002-م.
عٌون أخبار الرضا ،ألبً جعفر محمد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه القمً الصدوق
(ت399ه) ،تصحٌح وتعلٌق وتقدٌم ،حسٌن األعلمً ،مإسسة األعلمً للمطبوعات،
بٌروت لبنان9101 ،هـ9191 -م.
فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري ،ابن حجر العسقبلنً (ت 926ه ) ،دار
المعرفة للطباعة والنشر – بٌروت لبنان ،الطبعة الثانٌة(د.ت) .
فقه اللغة ،د .علً عبد الواحد وافً ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع ،الطبعة
الثالثة6001 ،م.
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فلسفة اللغة تؤلٌف سٌلفان أورو ترجمة عبد المجٌد جحفة دار الكتاب الجدٌد المتحدة
6090م الطبعة األولى فً دار المطبوعات الجامعٌة الفرنسٌة فً فرنسا .
الفلسفة واللغة (نقد المنعطف اللغوي فً الفلسفة المعاصرة) ،د .الزواوي بغورة ،دار
الطلٌعة للطباعة والنشر ،بٌروت -لبنان ،الطبعة األولى6002 ،م. .
فن القول ،أمٌن الخولً ،تقدٌم صبلح فضل ،مطبعة دار الكتب المصرٌة ،القاهرة ،
9113م.
فن القول ،أمٌن الخولً ،دار الفكر العربً ،القاهرة9117 ،م.
الفهرست ،الشٌخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسً( ت 130هـ) ،تحقٌق ،الشٌخ
جواد القٌومً ،مإسسة نشر الفقاهة  ،الطبعة األولى ،شعبان المعظم  9197هـ.
فهم الخطاب القرآنً بٌن اإلمامٌة واألشاعرة ،دراسة مقارنة فً ضوء ركابز
األسلوبٌة ،الدكتور صباح عٌدان حمود العبادي ،دار الفٌحاء للطباعة والنشر
والتوزٌع ،الطبعة األولى9131 ،هـ6093 -م.
فً النقد الجمالً ،د .أحمد محمود خلٌل ،دار الفكر المعاصر ،بٌروت -دمشق،
9113م.
فً ماهٌة اللغة وفلسفة التؤوٌل ،تؤلٌف سعٌد توفٌق ،المإسسة الجامعٌة للدراسات
والنشر والتوزٌع ،بٌروت –لبنان ،الطبعة األولى 9163هـ 6006-م.
فٌض القدٌر شرح الجامع الصغٌر ،محمد عبد الرإوف المناوي(9039هـ)،
تصحٌح ،أحمد عبد السبلم ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت ،الطبعة األولى 9192هـ-
9111م.
القاموس المحٌط ،مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي(ت997هـ) تقدٌم الشٌخ
نصر الهورٌنً ،دار العلم للجمٌع ،بٌروت –لبنان.
قراءة فً تعدد القراءات ،مناقشة لمبادئ التعددٌة فً كلمات الدكتور عبد الكرٌم
سروش ،علً أحمد الكربابادي ،دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزٌع – بٌروت،
الطبعة األولى9139،هـ6090 -م.
القرآن فً اإلسبلم ،تؤلٌف العبلمة السٌد محمد حسٌن الطباطبابً ،ترجمة السٌد أحمد
الحسٌنً ،مركز اعبلم الذكرى الخامسة النتصار الثورة االسبلمٌة فً إٌران،
طهران 9101ه.
قواعد التفسٌر لدى الشٌعة والسنة ،محمد فاكر المٌبدي ،مركز التحقٌقات والدراسات
العلمٌة التابع للمجمع العالمً للتقرٌب بٌن المذاهب االسبلمٌة  ،الجمهورٌة االسبلمٌة
فً إٌران ،طهران  ،الطبعة األولى 9169 ،هـ6007 -م.
قوت القلوب فً معاملة المحبوب ووصف طرٌق المرٌد إلى مقام التوحٌد ،ألبً
طالب المكً( ت393هـ) ،ضبطه وصححه ،باسل عٌون السود ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروت ،لبنان ،الطبعة األولى9167 ،هـ9117 -م.
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الكافً ،الشٌخ الكلٌنً (ت 361هـ) ،تصحٌح وتعلٌق ،علً أكبر الغفاري ،مطبعة
حٌدري ،دار الكتب اإلسبلمٌة – طهران  ،الطبعة الرابعة 9332،ش.
الكامل فً ضعفاء الرجال ،ألبً أحمد عبدهللا بن عدي الجرجانً (ت332هـ)،
قراءة وتدقٌقٌ ،حٌى مختار غزاوي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت
– لبنان ،الطبعة الثالثة محرم 9199 - 9101م.
كتاب أرسطو طالٌس فً الشعر ،نقل أبً بشر متى بن ٌونس القنابً ،من السُّرٌانً
إلى العربً ،حققه مع ترجمة حدٌثة ودراسة لتؤثٌره فً الببلغة العربٌة الدكتور
شكري محمد عٌاد ،الناشر :دار الكتاب العربً للطباعة والنشر بالقاهرة9393 ،هـ -
9137م.
كتاب األغانً ،ألبً الفرج علً بن الحسٌن اإلصفهانً( ،ت323هـ 173م) ،تحقٌق
د .إحسان عباس ،د .إبراهٌم السعافٌن ،األستاذ بكر عباس ،دار صادر -بٌروت،
الطبعة الثالثة 9161هـ 6009م .
كتاب التعرٌفات ،علً بن محمد الجرجانً(ت993هـ) ،تحقٌق إبراهٌم األبٌاري ،دار
الكتاب العربً ،بٌروت ،الطبعة الرابعة 9119م.
كتاب الحٌوان ،ألبً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت622هـ) ،تحقٌق عبد السبلم
هارون ،الطبعة االولى9113 ،م .
كتاب الخبلف ،تؤلٌف شٌخ الطابفة اإلمام أبً جعفر محمد بن الحسن الطوسً (ت
130هـ) ،تحقٌق ،المحققون :السٌد علً الخراسانً  ،السٌد جواد الشهرستانً ،الشٌخ
محمد مهدي نجف ،المشرف ،الشٌخ مجتبى العراقً ،مإسسة النشر اإلسبلمً
التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المشرفة ،الطبعة األولى  9197هـ.
كتاب الصناعتٌن ،الكتابة والشعر ،تصنٌف أبً هبلل الحسن بن عبد هللا بن سهل
العسكري(ت312هـ) تحقٌق .علً محمد البجاوي  ،محمد أبو الفضل ابراهٌم،
المكتبة العصرٌة ،بٌروت – لبنان ،الطبعة األولى 9167ه6003-م .
كتاب الضعفاء الكبٌر تصنٌف الحافظ أبً جعفر محمد بن عمرو بن حماد
للعقٌلً(ت366هـ) ،تحقٌق الدكتور عبد المعطً أمٌن قلعجً ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروت – لبنان ،الطبعة الثانٌة 9199هـ..
كتاب الطراز المتضمن ألسرار الببلغة وعلوم حقابق اإلعجاز ،تؤلٌف السٌد اإلمام
ٌحٌى بن حمزة بن علً العلوي الٌمنً(ت711هـ) ،مراجعة وضبط وتدقٌق ،محمد
عبد السبلم شاهٌن ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت – لبنان ،الطبعة األولى9192 ،هـ-
9112م.
كتاب دالبل اإلعجاز ،تؤلٌف الشٌخ االمام أبً بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن
محمد الجرجانً النحوي المتوفى( 179أو177ه) ،قرأه وعلق علٌه ،محمود محمد
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شاكر ،نشر ،مطبعة المدنً المإسسة السعودٌة بمصر ،الطبعة الثالثة9193 ،هـ -
9116م .
الكتاب ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(،ت990هـ) ،تحقٌق عبد السبلم محمد
هارون ،الهٌؤة العامة للكتاب ،الطبعة الثانٌة9177،م.
الابق التؤوٌ الالالل ووج الالالوه األقاوٌ الالالل ،لج الالالار هللا محم الالالود ب الالالن عم الالالر
الكش الالالاف ع الالالن حق الال ِ
الزمخش الالري(ت239ه الالـ) ،ش الالركة مكتب الالة ومطبع الالة مص الالطفى الب الالابً الحلب الالً وأوالده
بمصر9392 ،هـ9133 -م.
كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد هللا حاجً خلٌفة (ت
9037هـ) ،دار الفكر ،بٌروت -لبنان (9106هـ9190-م).
كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال ،عبلء الدٌن المتقً بن حسام الدٌن
الهندي(ت172هـ) ضبط وتفسٌر ،الشٌخ بكري حٌانً ،تصحٌح وفهرسة ،الشٌخ
صفوة السقاسنة ،مإسسة الرسالة  -بٌروت – لبنان9101 ،هـ 9191-م.
كنز الفوابد ،ألبً الفتح محمد بن علً الكراجكً (ت 111هـ) ،مكتبة مصطفوي،
قم ،الطبعة الثانٌة9331 ،هـ،ش.
الكنى واأللقاب ،الشٌخ عباس القمً( ت9321هـ) ،تقدٌم محمد هادي الٌوسفً،
مكتبة الصدر – طهران( ،د.ت).
لسان العرب ،ابو الفضل محمد بن مكرم(ت799هـ) ،نشر أدب الحوزة ،قم،
9102هـ.
لسان المٌزان ،أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً( ت926هـ) ،نشر ،مإسسة
األعلمً للمطبوعات  -بٌروت – لبنان ،الطبعة الثانٌة9310 ،هـ 9179-م.
الشٌعة بٌن األشاعرة والمعتزلة ،هاشم معروف الحسنً ،دار القلم ،بٌروت -لبنان،
الطبعة األولى9179 ،م.
اللسانٌات واللغة العربٌة نماذج تركٌبٌة وداللٌة د .عبد القادر الفاسً ،الكتاب األول،
دار الشإون الثقافٌة ،بغداد 9193م.
اللسانٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة ،د .عادل فاخوري ،دار الطلٌعة للطباعة والنشر ،
بٌروت -لبنان ،الطبعة الثانٌة9199 ،م.
اللغة فً الدرس الببلغً ،أ .د عدنان عبد الكرٌم جمعة ،دار السٌاب( ،لندن)،
الطبعة األولى6009 ،م .
المباحث الببلغٌة فً ضوء قضٌة اإلعجاز القرآنً ،نشؤتها وتطورها حتى القرن
السابع الهجري ،د .أحمد جمال العمري ،مطبعة المدنً  ،القاهرة9190 ،هـ -
9110م.
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المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،لضٌاء الدٌن ابن األثٌر(ت337هـ) ،قدمه
وعلق علٌه ،الدكتور .أحمد الحوفً و ،الدكتور .بدوي طبانة ،دار نهضة مصر
للطباعة والنشر ،القاهرة(،د.ت).
مجاز القرآن ،خصابصه الفنٌة وببلغته العربٌة ،د .محمد حسٌن علً الصغٌر ،دار
الشإون الثقافٌة العامة ،بغداد -العراق ،الطبعة األولى  9111م.
المجاز والتمثٌل فً العصور الوسطى( ،كتاب مشترك) دار قرطبة ،البٌضاء،
الطبعة الثانٌة9113 ،م.
المجازات النبوٌة ،الشرٌف الرضً محمد بن الحسٌن ( ت103هـ) تحقٌق وشرح،
طه محمد الزٌتً ،منشورات مكتبة بصٌرتً -قم .
مجمع الزوابد ومنبع الفوابد ،علً بن أبً بكر الهٌثمً(ت 907هـ) ،دار الكتب
العلمٌة –بٌروت 9109 ،ه 9199م.
مختلف الشٌعة ،العبلمة الحلً الحسن بن المطهر(763هـ) مإسسة النشر اإلسبلمً،
التابعة لجماعة المدرسٌن بقم المشرفة .الطبعة األولى9199 ،هـ.
مراصد االطبلع على أسماء األماكن والبقاع ،صفً الدٌن البغدادي(ت731هـ)
تحقٌق ،علً محمد البجاوي ،دار المعرفة ،بٌروت ،الطبعة األولى 9373هـ -
9121م.
المراٌا المقعرة ،نحو نظرٌة نقدٌة عربٌة ،د .عبد العزٌز حمودة ،مطابع الوطن،
الكوٌت سلسلة عالم المعرفة ،جمادى األولى 9166ه  ،اغسطس 6009م .
المزهر فً علوم اللغة وأنواعها ،جبلل الدٌن السٌوطً(ت199هـ) ،دار الكتب
العربٌة ،الطبعة الرابعة 9192م.
مستمسك العروة الوثقى ،آٌة هللا العظمى السٌد محسن الحكٌم قدس سره ،منشورات
مكتبة آٌة هللا العظمى المرعشً النجفً ،الطبعة الثالثة9101 ،هـ.
مسند أحمد بن حنبل (ت 619ه) ،دار صادر – بٌروت لبنان (د.ت) .
مصباح األ صول ،تقرٌر بحث السٌد الخوبً ،للسٌد محمد سرور الواعظ البهسودي،
مكتبة الداوري -قم ،الطبعة الخامسة 9197 ،هـ.
مصباح المتهجد ،الشٌخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسً(ت130هـ) ،مإسسة فقه
الشٌعة ،بٌروت -لبنان ،الطبعة األولى 9199،هـ 9119 -م.
المصنف ،ابن أبً شٌبة الكوفً( ،ت 632هـ)  ،تحقٌق وتعلٌق ،سعٌد اللحام ،نشر
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  -بٌروت – لبنان ،الطبعة األولى9101 ،هـ -
9191م.
المصنف ،تؤلٌف أبً بكر عبد الرزاق الصنعانً(ت 699هـ) ،تحقٌق وتخرٌج
وتعلٌق ،حبٌب الرحمن األعظمً  ،منشورات المجلس العلمً (د.ت).
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المصون فً األدب ،حسن العسكري( ت396هـ) ،تحقٌق ،عبد السبلم محمد هارون،
مكتبة الخانجً بالقاهرة ،الطبعة الثانٌة9106 ،هـ9196 -م..
معالم االهتداء إلى الوقوف واالبتداء ،خلٌل محمود الحصري ،دار ابن الهٌثم،
القاهرة9130 ،هـ6001 ،م.
معانً األخبار ،للشٌخ الجلٌل األقدم أبً جعفر محمد بن علً بن الحسٌن بن بابوٌه
القمً الصدوق ( ت 399ه) ،تصحٌح وتعلٌق :علً أكبر غفاري مإسسة النشر
اإلسبلمً التابع لجامعة المدرسٌن بقم المشرفة9339 ،هـ.
معانً القرآن ،سعٌد بن مسعدة األخفش األوسط (ت692هـ) ،تحقٌق ،د .فاٌز فارس،
الكوٌت ،الطبعة األولى9171 ،م.
معجم البلدانٌ ،اقوت الحموي( 363هـ) ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت –
لبنان9311 ،هـ 9171-م.
المعجم الكبٌر ،أبو القاسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً (ت 330هـ) ،تحقٌق وتخرٌج،
حمدي عبد المجٌد السلفً ،مكتبة ابن تمٌمة القاهرة ،الطبعة الثانٌة مزٌدة
ومنقحة(.د.ت).
معجم المصطلحات الببلغٌة وتطورها ،تؤلٌف الدكتور أحمد مطلوب ،مطبعة المجمع
العلمً العراقً ،الجزء األول9103 ،ه9193-م .
معجم المصطلحات الببلغٌة وتطورها ،تؤلٌف الدكتور أحمد مطلوب ،مطبعة المجمع
العلمً العراقً ،الجزء الثانً9103 ،ه9193-م .
معجم المطبوعات العربٌة ،إلٌان سركٌس( ،ت 9329هـ) مكتبة آٌة هللا المرعشً
النجفً  -قم المقدسة 9190 ،هـ.
معجم المإلفٌن تراجم مصنفً الكتب العربٌة ،تؤلٌف عمر رضا كحالة ،مكتبة المثنى
 بٌروت – لبنان ،و دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت – لبنان9373 ،هـ9121م.
معجم رجال الحدٌث وتفصٌل طبقات الرواة ،السٌد أبو القاسم الموسوي الخوبً
(ت 9193هـ) ،الطبعة الخامسة  ،طبعة منقحة ومزٌدة 9116 - 9193 ،م.
المعنى وظبلل المعنى ،أنظمة الداللة فً العربٌة ،د .محمد محمد ٌونس علً ،دار
المدار اإلسبلمً ،بنغازي -لٌبٌا ،طبعة مزٌدة ومنقحة ،الطبعة الثانٌة6007 ،م.
مفتاح العلوم ،تؤلٌف أبً ٌعقوب ٌوسف ابن أبً بكر بن علً السكاكً(ت 363هـ)،
دراسة ،أكرم عثمان ٌوسف ،ساعدت جامعة بغداد على نشره ،مطبعة دار الرسالة ،
بغداد ،الطبعة األولى9106 ،هـ 9196-م.
المفردات فً غرٌب القرآن ،تؤلٌف أبً القاسم الحسٌن بن محمد الراغب
األصفهانً(ت 206هـ) ،ضبط ،هٌثم طعٌمً ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت-
لبنان ،الطبعة األولى9163 ،هـ6006-م.
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مقاتل الطالبٌٌن ،أبو الفرج علً بن الحسٌن األصفهانً(ت 323هـ) ،تقدٌم وإشراف:
كاظم المظفر ،مإسسة دار الكتاب للطباعة والنشر  -قم  -اٌران ،منشورات المكتبة
الحٌدرٌة ومطبعتها  -النجف األشرف ،الطبعة الثانٌة 9132 - 9392 ،م.
مقاٌٌس الببلغة بٌن األدباء والعلماء ،الدكتور حامد صالح خلف الربٌعً ،جامعة أم
القرى ،فهرسة مكتبة الملك فهد أثناء النشر9193 ،هـ 9113-م.
مقدمات منهجٌة فً تفسٌر النصِّ القرآنً ،األستاذ الدكتور عبد األمٌر كاظم زاهد،
منشورات المنتدى الوطنً للفكر والثقافة ،،الضٌاء للطباعة والتصمٌم  ،النجف
األشرف9161 ،هـ 6009-م.
مقدمة العبلمة ابن خلدون ،المسمى (كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام
العرب والعجم والبربر ،ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر) ،مطبعة مصطفى
محمد ،مصر شارع محمد علً (د.ت).
مقدمة فً النقد األدبً د .علً جواد الطاهر ،منشورات المكتبة العالمٌة –بغداد،
الطبعة الثانٌة9193 ،م.
المكتفى فً الوقف واالبتدا فً كتاب هللا عز وجل ،ألبً عمرو عثمان بن سعٌد
الدانً (ت111هـ) ،دراسة وتحقٌق ،دٌ .وسف عبد الرحمن المرعشلً ،نشر
مإسسة الرسالة ،بٌروت -لبنان ،الطبعة الثانٌة9107 ،هـ 9197-م.
المكتفى فً الوقف واالبتدا فً كتاب هللا عز وجل ،ألبً عمرو عثمان بن سعٌد
الدانً (ت111هـ) ،دراسة وتحقٌق ،جاٌد زٌدان مخلف ،جمهورٌة العراق وزارة
األوقاف والشإون الدٌنٌة9103،هـ9193 -م.
من آفاق الفكر الببلغً عند العرب ،دكتور عبد الحكٌم راضً ،نشر مكتبة اآلداب-
القاهرة ،الطبعة األولى6003 ،م.
من تجارب األصولٌٌن فً المجاالت اللغوٌة ،السٌد محمد تقً الحكٌم ،المإسسة
الدولٌة للدراسات والنشر ،بٌروت ،الطبعة األولى9136 ،ه –  6006م.
مناهج المتكلمٌن فً فهم النص القرآنً ،د .ستار جبر حمود األعرجً ،بٌت الحكمة
 ،بغداد6009 ،م.
مناهج ببلغٌة ،الدكتور أحمد مطلوب ،بٌروت9313هـ9173-م.
المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع  ،تؤلٌف أبً محمد القاسم االنصاري
السجلماسً ،من نقاد القرن الثامن الهجري بالمغرب ،تقدٌم وتحقٌق عبلل الغازي،
مكتبة المعارف ،الرباط -المغرب ،الطبعة األولى 9109ه9190-م .
المنطق ،تؤلٌف العبلمة الشٌخ محمد رضا المظفر(ت 9313هـ) ،الناشر حبٌب،
مطبعة ݒاسدار إسبلم ،قم ،الطبعة األولى9160 ،ه .ق.
القرطاجنً (ت391هـ) ،تحقٌق محمد الحبٌب،
منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حازم
َ
إبن خوجة ،تونس 9133م.
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الموازنات الصوتٌة فً الرإٌة الببلغٌة ،نحو كتابة تؤرٌخ جدٌد للببلغة العربٌة ،د.
محمد العمري ،منشورات مجلة دارسات .سال ،مطبعة النجاح الجدٌدة ،الدار
البٌضاء ،الطبعة األولى9119 ،م.
الموازنة بٌن شعر أبً تمام والبحتري ،ألبً القاسم الحسن بن بشر
اآلمدي(ت370هـ) ،الجزء األول  ،تحقٌق ،السٌد أحمد صقر ،دار المعارف ،الطبعة
الرابعة9196 ،م.
الموشح ،فً مآخذ العلماء على الشعراء ،أبو عبد هللا محمد بن عمران المرزبانً(ت
391هـ) تحقٌق علً محمد البجاوي ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزٌع9132م.
الموضوعات البن الجوزي(ت271هـ) ،ضبط وتقدٌم وتحقٌق ،عبد الرحمن محمد
عثمان ،الطبعة األولى 9393هـ9133-م.
مٌزان االعتدال فً نقد الرجال ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً(ت719هـ)،
تحقٌق ،علً محمد البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بٌروت – لبنان ،الطبعة
األولى9396 ،هـ9133 -م.
المٌزان فً تفسٌر القرآن ،العبلمة السٌد محمد حسٌن الطباطبابً( ت9196هـ)،
منشورات جماعة المدرسٌن فً الحوزة العلمٌة بقم المقدسة .
النحو الوافً ،مع ربطِ ِه باألسالٌب الرَّ فٌعة والحٌا ِة اللُّغوٌة المتجددة ،تؤلٌف عباس
حسن ،انتشارات ناصر خسرو -قم  ،الطبعة الثامنة93911 ،ش9163-هـ.
النص الدٌنً فً اإلسبلم من التفسٌر إلى التلقً ،د .وجٌه قانصوة ،دار الفارابً،
بٌروت –لبنان ،الطبعة األولى6099 ،م.
النقد اللغوي عند العرب حتى نهاٌة القرن السابع الهجري ،نعمة رحٌم العزاوي،
منشورات وزارة الثقافة والفنون – جمهورٌة العراق ،دار الحرٌة للطباعة،
9319هـ9179-مِ.
النقد المنهجً عند العرب ،د .محمد مندور ،مكتبة النهضة ،مصر ،القاهرة(،د.ت).
نقد النثر أو كتاب البٌان ،ألبً الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت -لبنان9100 ،هـ9190 -م.
النكت فً إعجاز القرآن ضمن ثبلث رسابل فً إعجاز القرآن ،د محمد زغلول
سبلم ،طبعة دار المعارف.
نهج الببلغة شرح محمد عبده ،منشورات ذوي القربى ،قم ،الطبعة الثالثة 9161هـ.
نهج الببلغة ،جمع الشرٌف الرضً(ت101هـ) ،ضبط وفهرسة د .صبحً الصالح،
انتشارات أنوار الهدى ،مطبعة ٌاران ،الطبعة الثالثة 9162 ،ه .ق.
هكذا رأٌتهم ،األستاذ الدكتور محمد حسٌن علً الصغٌر ،مإسسة المعارف
للمطبوعات ،الطبعة األولى9166 ،هـ6009 -م.
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 الوافً بالوفٌات  ،للصفدي( ت731هـ) تحقٌق ،أحمد األرناإوط  ،وتركً مصطفى،
بٌروت دار إحٌاء التراث9160 ،هـ6000 -م.
 وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان (ت399هـ) ،تحقٌق  ،إحسان عباس
دار الثقافة ،لبنان(،د.ت).
ٌ نابٌع المودة لذوي القربى ،الشٌخ سلمان بن إبراهٌم القندوزي الحنفً(ت 9611هـ)،
تحقٌق  ،سٌد علً جمال أشرف الحسٌنً ،الطبعة األولى ،نشر دار األسوة للطباعة
والنشر9193 ،هـ .
ّ
الرسائل واألطروحات اجلامعية:
 األشكال البدٌعٌة فً خطاب اإلمام الصادق جعفر بن محمد (علٌهما السبلم) فً
كتاب األصول من الكافً للكلٌنً ،أطروحة دكتوراه ،بإشراف ،د .فالح كامل
اسكندر ،ود .ضٌاء الثامري ،جامعة البصرة9136 ،هـ6099 -م.
 بنٌة الخطبة فً نهج الببلغة ،دراسة فً ضوء نظرٌة أرسطو فً الخطابة ،رسالة
ماجستٌر(مخطوطة) ،طارق محمد حسن ،بإشراف ،م .م ماجد عبد الحمٌد الكعبً،
جامعة البصرة ،كلٌة اآلداب9161 ،هـ6009-م.
 التفكٌر الببلغً فً كتب اإلعجاز عند المحدثٌن ( ،أطروحة دكتوراه) ،قصً
ابراهٌم نعمة الحصونة ،كلٌة اآلداب /جامعة البصرة9136 ،هـ 6099-م.
 علم البدٌع نشؤته وتطوره( ،رسالة ماجستٌر) جلٌل رشٌد فالح ،كلٌة اآلداب -جامعة
بغداد 9176م.
ّ
اجملّلت:
المدخل إلى ببلغة المحسِّنات ،محمد الولً ،مجلة "فكر ونقد" ،المدٌر المسإول

وربٌس التحرٌر :محمد عابد الجابري ،الموقع  ،www.aljabriabed.comالعدد (.)31
الشالالعرٌة اللسالالانٌة والشالالعرٌة األسالاللوبٌة ،محمالالد القاسالالمً ،مجلالالة " فكالالر ونقالالد" المالالدٌر

المسالالإول وربالالٌس التحرٌالالر محمالالد عابالالد الجالالابري ،الموقالالع، www.aljabriabed.com
العدد (.)29
 األسلوب بٌن التراث العربً واألسلوبٌة الحداثٌة ،د .محمد بلوحً  ،مجلة التراث
العربً -مجلة فصلٌة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب -دمشق العدد ( - )12السنة الرابعة
والعشرون  -أٌلول  - 6001رجب .9162 ،
 وصٌة أبً تمام اإلسناد والتوثٌق ،د .عبد الكرٌم محمد حسٌن ،مجلة جامعة دمشق
لآلداب والعلوم االنسانٌة ،ربٌس التحرٌر ،د .محمد شفٌق البٌطار ،الموقع،
 ،www.damascusuniversity.edu.syالمجلد ( )91العدد(6003 ،)1+3م.
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مواقع الشبكة اإللكرتونية:

 موقع ملتقى الببلغة العربٌة ،أطروحة (محاوالت التجدٌد فً الببلغة العربٌة فً
العصر الحدٌث ،د .عبد هللا مساوي).
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In the Name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful
Thank is for Allah, for He is beginning favors. And His blessings and peace are upon
His messenger Mohammed and his family, the lamps of the darkness, the lords of Arabs
and foreigners, and the commanders of nations and universes. And then…
Indeed, the rhetorical research has fertility in the lingual intellect generally, for the
power, it has, to straighten human tong – and forming it, the tong, in the form that actualizes
its aim in expression, and revealing what is meant, and for it helps in seeing the linguistic
aesthetic aspect with best circumstance and rightest utterance. And, indeed, Arabic
eloquence has a unique share and wide range in human tong path towards that destination.
The rank of Arab eloquence, of the others, is like the pearl of the crown, and like the
rectitude in argument, for it has being watered from the greatest channel, and it has a
sheath to sheathe its utterance swards, which is the great holy Qur’an.
No doubt, Arabic inheritance needs treatment in this field, so that its material can be
displayed in a form that meets what the eloquence power and the communication through
saying and uttering have reached. This is done with keeping its fundamental bases upon
which it had been built, and with treating what is necessary to be treated. Hence the
importance of renewal comes. It is the way of generating from the inheritance, not the
treatment based on interring, what belongs to the others, in our special system, regardless
of the environmental and cultural reality from which that new generated.
Therefore, Studies and treatments in Arabic eloquence have sequenced, for some
men feel that it is important to renew its subjects and change its blood so that its heart can
beat with life. So, such studies came varied in their depth of treatments. Some are
conscious and actual, as others are unripe and useless based on being completely affected
by the others, with no activating for the accuracy of what was dissertated in the inheritance,
and treatments it presented.
Hence, this study titled “The Prospects of Innovation in the Contemporary Rhetorical
Intellect / Bade’e Studies As a Choice” came, to treat these studies that adopted the renewal
and tried to change the bloods, as they claimed. The researcher has chosen (Bade’e) among
its brothers (eloquence and meanings), for two causes: first, there are a lot of studies
treated the renewal unattached with its brothers. Second, because rhetoric nowadays
tended towards Bade’e, bringing considering back to this science of rhetoric which was
prisoned by its incorporeal marginality. So, modern studies tried to return sale ability and
popularity back to it, as they considered it as the beginning point from which Arabic
rhetoric grown, in regarding it as the first discussed subject in its field, through these
technical forms and devised expressive styles.
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So, this study is to treat these studies and declare the extent of what innovation
claims achieved. Also to declare the scientific avail of some treatments, for some are unripe
and empty of originality, when the others are nasty for the taste, because they promised but
haven't yet fulfilled. So, among this and that, this study came. It is arranged in a preface,
three chapters, and conclusion.
The preface is on two introductions: first, treats the general prospect of innovation,
and some of its causes and justifications, expressing the directions of innovation and some
major attempts in this field. Second, relates on the first chapter, for it treats some
knowledge bases that stamped the inherited Arabic rhetorical. With such discussion it gives
the necessarily regarded bases of innovation, emphasizing the centralization of holy Qur'an
from Him rhetoric existed. But It was absent in its general approach. Therefore, an attempt,
which rides the saddle of innovation, should consider the rhetoric of this great text, and
even should match its walk and water itself from its purity, by throwing its pails in these
pure springs to be watered.
Where the first chapter treats the absence of series of holy Qur'an and the presence of
another series, which is poetry. Thence, most rhetorical essays began, and all the efforts
and endeavors were focused on, though holy Qur'an is the originalizing of rhetoric, that
motivates intentions by Its miraculous eloquence, when It was and is and will last generous
in this science. At the same time, the equal texts were missed, the holy sayings of the
prophet Mohammed and his family, for they are the equal of the holy Qur'an, and Muslims
are commanded by their prophet Mohammed to adhere to them, with the control of very
limited technical taste based on relativity. Sometimes, it is governed by the freaks and
fundamentalism factors, and other times by leadership and colonelcy ones.
The second chapter is to treat (Bade'e), material of the study. It declares its lexical and
idiomatic reference, and its development from Ibnil-Mo'taz till it anchors in Al-Kateeb AlQizweeny. Also it treats the improving prospect which expresses that the free improving
vision is unfair. yet it bears in its folds a great capability, to produce and incubate the
denotation, which is not less than semantics and eloquence, yet by which [Bade’e]
perpetuity, communication and continuity in rhetoric are fulfilled.
The last chapter treats the most important references which studies rhetorical
innovation. Therefore, many principal references were chosen to be treated by analysis and
comparison, because most of these references were practiced in scientific research as
connotation and extraction. So, the study declares, in this chapter, some blames of these
studies, in comparison with what came from predecessors’ ideas in this field,
approximating the views, and declaring some methodical notes that the research
underwent, alleging straightening what the research sees deviant from the shrewd
rhetorical view, shedding light on some of these studies which seemed, by some of which,
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that they are adopting a claim but don’t present an evidence, nor details for the
applications. So, they were “ Much Ado About Nothing”, as the saying says .
As usual, in academic researches, the study has been tailed by some consequences
which are detailed in the conclusion. The most remarkable outcome is that an attempt for an
innovation should consider the precedent texts in the rhetorical domain, i.e.: holy Qur’an
and Its equivalent, the holy sayings of the prophet Mohammed and his family, Allah
blessing them all. For they are the kernel of rhetoric, the highest pearls, the evidence of
marvels, the secret of eloquence, and the fathers of the two professions, knowledge and
actions. Therefore, there is no way; these rhetoric samples must be debated with the power
of the theoretical research, in order to purify rhetoric from many fabrication unoriginality.
Also, among the research results is that, indeed, (Bade’e) represents the focus from
which rhetoric comes, for it is technical framings that reflect its men’s ability that makes
them deal with language technically. And this stimulates to push rhetoric wheel towards the
level of actual outcome. Furthermore, the research reaches straitening procedures for many
deliberated studies on the academic research level, declaring some methodical blames
according to the scientific research.
Finally, thanks and praise to Him Who has granted me the power, and kept me away
from troubles along this journey. So, oh God, I thank thee for thy continual help, and
following support, and thine increasing providing. Then, thank is connected to reach my
lords, the protectors of my favors, and my guidance to the truth, Mohammed and his family
God blessing them all. The, I thank my teacher, who has sponsored this journey with big
toleration and patience for his student, Dr. Falih Kamil Iskender. And, too, thanks for my
parents and family, for they have tolerated the burden of this travel. And for any who gave a
hand, presented a help, and participated and supported physically or spiritually. And I’m
less than to reward them, but I pray for Allah to do so, for He is has this power, and the last
of my call will be, Praise to Allah, Lord of the worlds.
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