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ملخص البحث :
ِ
البحث من مبدأ نظري يرى ّ
ُ
املعطياتُ ،يلز ُم عىل الباحثني
تغري
يصدر هذا
ُ
أن ّ َ
ِ
َ
الرتاث ما َ
التحق به ،ليس إلسقاطِه
كان من ُه بعيدا وما
وتأويل
بداه ًة أن يعيدوا قراء َة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تأويله حتى ال يبقى عائقا
وإعادة
للتواصل معه
واالستغناء عنه ،ولكن
احلاﴐ
عىل
ِ
ِ
أهل الن ِ
أو بديال للحاﴐ ،هذا وال ﳜفى عىل ِ
َظر ّ
العلمية
اإلمكانات
غياب
أن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلنيةُ ،
َ
إسار ذلك
التخلص من
القارئ عاجزا عن
املؤرخ
ﲡعل
واالبستمولوجية
َ
ِ
ِ
ِ
تأويله فيكتفي باستجالبه أو ِ
اإلطالق ،هذا ما ﳛي ُلنا
نفيه عىل
إعادة
املاﴈ ومن

دون ﹴ
تردد إىل املرشو ِع البالغي ملحمد العمري ُ ،
تصفح مرشو َعه
يتصفح ُم
حيث ال
ﹲ
ُ
ﹴ
ِ
بﴚء من الت ِ
ُ
والرت ّوي
ّصنيف ،و
ويدرك التّجرب َة النّقد ّي َة التي تثوي وراء الت
إال
ّأمل ّ
الرت ِ
ِ
ُ
يدرك ُ
اث البالغي ّ
طرائق املعاجلة التي توسل ﲠا حممد
أن
كل مهمو ﹴم بإعادة
قراءة ّ
َ
ِ
ِ
اإلعالن عن
اخلطاب إىل
أجنح
ّجديدي ،سوا ًء
اهلاجس الت
تقع يف صميم
ُ
َ
ّ
العمري ُ
ِ
ِ
ِ
ستوضحه
البالغية كام
ّصوص
الباحث للن
تلطف ﲠا واقتصدَ فيها؛ فقراءة
اجلدّ ِة أم
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
البالغة اجلديدة ،ويف حقيقتِها
ملقوالت
ظاهرها خالص ًة
هذه الدراس ُة جاءت يف

ِ
ﹴ
ﹴ
بمسالك يف الت ِ
َ
ّناول
البحث ،وتوحي
إمكانات متعد ّد ﹴة يف
تفتح عىل
مرشوع قراءة ُ
َ
ِ
ِ
اإلجابات.
أكثر مما تقد ُم من
عام ُسلك،
ُ
ُ
وتطرح من األسئلة َ
ﲣتلف ّ
الكلامت املفتاحية :البالغة  ،تأويل ،تعدد املعاﲏ ،تغيـّر األفق ، ،القراءة

٢٦٣
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Abstract:
The scholar mohamed Elomari as a project is deemed one of the
most accurate in depth and methodologically sound figure in the
field, particularly in setting of the the theoretical and methodological
finding of the ancient Arab critics . Reading El omari’s The Criticism
of Poetry according to the Arabs , one could trace its distinction
from the many published critical artworks of its time. A distinction
attributed to At- El omari recruitment of an excavation method
of critical inquiry. Scu a methodology enables him to uncover the
tracks of the development of Arabic literary criticism and objectively
underline the visions adopted and the domains trageted by such
criticism without any bias for or against tradition.
Keywords: -la Rhetoric- Interpreting- Polysemy-Changing `horizon–
Reading
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مهاد نظري :البالغــــــة العربيــــــة والقــــراءة النسقية :
يتأكد التذكري هاهنا ّ
أن فحص الرتاث البالغي من منظور اإلحراجات

املنهاجية التي عرفتها ﳐتلف النظريات األدبية و احلجاجية احلديثة  ،قد شكل

ملمحا بارزا يف مشهدنا النقدي املعارص ،وكان من نتائج ذلك ظهور حماوالت
رائدة ال ﲣفي سعيها إىل بناء بالغة عامة وجديدة تعنى بدراسة كل أشكال اخلطاب

االحتاميل املؤثر يف بعدهيا التخيييل األديب واحلجاجي املنطقي(∗)؛ وتبعا ملا تقدم  ،نقر

ها هنا بوجود طروحات تداولية وحجاجية يف النقد العريب املعارص وبخاصة يف
املغرب ،يتجىل يف ما يروج من مطارحات وما يتداول من كتب يف املوضوع  ،هذا

وال ﳜفى عىل أهل النظر أن«التأليف البالغي يف املغرب عرف خالل الربع األخري

من القرن العرشين وبداية األلفية الثالثة انتعاشا ملحوظا بسبب تعدد اجلامعات
وما واكبه من إصالح انبثقت عنه تكوينات جديدة وجمموعات بحث يف البالغة
وحتليل اخلطاب،هذا إىل جانب انفتاح عدد من الباحثني عىل الدرس البالغي يف

الغرب»(.)1

الضخم الذي قدّ مه
الرتاكم
إنه ملن قبيل املجازفة ،واملهمة الشاقة احلفر يف ّ
القرائي ّ
ّ

الباحث حممد العمري(∗) .وهلذا سيحاول هذا البحث الوقوف عىل موقع اجلاحﻆ

ضمن دراسات الباحث(∗) ،وهكذا سنحاول تتبع املتصورات اجلوهر ّية لقراءة

ّقدي ،مركزة عىل قراءات حممد
القراءة ،بوصف هذه الدراسة ستشتغل عىل املتن الن ّ
العمري التأويلية التي قدمت إضافات حقيقية يف املنظومة النقدية العربية بامتياز،

ومن يتمعن خبايا قراءات العمري من حيث مكوناهتا وأصوهلا جيدها – كام سنقف

عليه – مؤسسة عىل مبدإ النقض ،بمعنى أهنا ظلت حتدد نفسها ليست منطلقة من
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ذاهتا دوما ،ولكن انطالقا مما تقدر أهنا عليه بالنسبة لقراءات أخرى ،وكأن عنارص

مقاربات العمري -من حيث تعريفها الذايت -استمدت كينونتها مما يميزها من
اآلخر ويفصلها عنه؛ وهذه الكينونة-كام بدا لنا -مؤسسة عىل مبدأ فهم النسق

النظري الذي كانت تتولد منه كتابات أعالم الرتاث من قبيل ابن جني ،واجلرجاﲏ
و اجلاحﻆ .

يقتﴤ النّظر يف البالغة العربية  -بوصفها خطابات كُتبت يف مرحلة متقدمة-

القرائي النّقدي ()La conscience Lisante critique
حتقق نمط من الوعي
ّ
ّ

؛ متسم بتعدد واجهاته ،وتنوع اسرتاتيج ّياته حتى يتمكن من االنتشار يف أكثر من

معريف ويقدر عىل مواجهة األسئلة املخصوصة التي تفرزها مقوالت تراثنا
اﲡاه
ّ

القديم :ما طبيعة املعاجلة التي يمكن أن نرومها؟ هل نح ّلل املقوالت البالغية،

نؤوهلا أو نقارﲠا؟ أم ينبغي -ونحن نقارب املقوالت
أو نرشحها ،أو نفرسها ،أو ّ
البالغية -أن تكون أعيننا عىل احلاﴐ؛ أي البحث عن انعاكاسات قراءتنا يف واقعنا

الثقايف املعارص.

يالحﻆ الباحث حممد اليمالحي أن اإلنتاج البالغي باملغرب أخذ بصفة عامة

منحيني واضحني:األول تراثي(البالغة القديمة) ويرتبط بتحقيق املتون ،وﲣريج
مصطلحات بالغية

(∗)

واملنحى الثاﲏ حداثي متظهر يف ثالثة تيارات :تيار البالغة

اجلديدة(∗)  ،والتيار الفلسفي(∗) والتيار اللساﲏ(∗) .وكل تيار يمثله ثلة من الدارسني.
ارتبطت نشأة البالغة اجلديدة باجلامعات املغربية ارتباطا وثيقا ومتينا ،إذ إن

جل ممثليه ﲣرجوا من اجلامعة ثم عادوا للتدريس ﲠا  ،ومن ثم فإن ما أنجزوه من
٢٦٦

دراسات وأبحاث يعود يف األصل إىل السياق اجلامعي ،سواء يف إطار الرسائل أو
األطاريح اجلامعية ،بل إن بعضهم أنشأ وحدات للبالغة ﲠدف تكوين فرق للبحث
يف هذا املجال »(.)2

يعد الباحث حممد العمري من الباحثني الذين حرصوا يف بداية مسارهم العلمي

عىل إدماج البالغة العربية القديمة يف سياق النظريات األدبية املعارصة .وملا ظهرت
الدعوات احلديثة إىل إعادة االعتبار للبالغة ،سعى الباحث إىل بناء بالغة أدبية تتسم
بتعبريه بالرحابة يف املوضوع واملنهج ،بالغة تقوم عىل الدعوة إىل دراسة وحتليل
ﲨيع األنواع األدبية شعرية ونثرية ،قديمة وحديثة بشكل ُيمكن من بيان ما يتقوم به

كل نوع من مكونات وسامت أسلوبية.

توحي مقاربات العمري –من حيث املنهج -بنسق وسطي قائم عىل وعي

ﹴ
مفض إىل تأصيل املعرفة واملنهج ،وليس إىل التّلفيق(*)«الذي كثريا ما ﳜلط
توفيقي،
ّ

بينه وبني التّوفيق ّية»( ،)3وهكذا يظهر أن العمري قام بعمليتني متكاملتني متد يف كل
ّارﳜي
واحدة منهام ال ّيد حلضارة من احلضارتني العرب ّية والغرب ّية ،بنوع من الوعي الت
ّ

الفاحص ،حتى يتحقق التّالقح املرغوب ،باالنسجام والتّوافق املطلوبني ،دون
نشاز وال تنافر:

العلمي وسرب أغواره ،واكتشافه من جديد حلرص
:الرجوع إىل تراثنا
ّ
العملية األوىل ّ
حي منها ومالئم لتوظيفه كام هو ،أو
العنارص املعرف ّية واملنهج ّية ،واستحضار ما هو ّ

ما هو قابل للتّطوير قبل التّوظيف ،وكذا الستخالص ما هو صالح لننطلق منه أو
نستوحي أو نستمد بعض ما يقوي فينا قدرة اإلبداع أو يفتح أبوابه.
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شتى
العملية الثانية :التّفتح بوعي وعمق وحرية عىل تراث الغرب ،وبجد ،يف ّ

الركب الهثني خلفه،
نواحيه وﳐتلف ميادينه ،ليس ملجرد اتباعه والبقاء يف مؤخرة ّ
ولكن الكتساب املقومات التي أهلته للتّقدم

يتأكد التذكري ها هنا ّ
أن أصحاب املقاربات النسقية للبالغة العربية – فيام

العجيمي( – )4كانوا أكثر حرصا عىل ﲡنب ما يمكن أن يوجه
يقول الباحث نارص
ّ

الرتاث من منظور حديث وإسقاط مفاهيم النّقد اجلديد عىل
إليهم من هتمة قراءة ّ

تصورات نقد ّية نشأت يف ّ
ظل ظروف مباينة متام املباينة للظروف التي ظهرت فيها

هذه املفاهيم؛ فكان ج ّلهم إىل املجادلة أنزع وإىل إبراز األسس السليمة التي ينبني

أن ّ
صح ما يراه بعض املن ّظرين من ّ
كل دراسة تنهض
عليها اختيارهم أميل ،وإذا ّ
عىل إجابة عن سؤال وإثارة آلخرّ ،
فإن للسؤال الذي ﳛاول هؤالء أن جييبوا عنه

/الرتاث
بعدا مزدوجا قائام عىل ما ييل :هل بوسعنا أن نقرأ البالغــــــة العربيــــــة
ّ

دون أن نغرتب عن عرصنا ،وأن ننخرط يف العرص دون أن نغرتب عن أنفسنا وما

به نكون؟ أو َوفق تعبري حممد العمري الذي يرىّ :
تغري املعط ّيات التي نمتلكها،
«أن ّ َ
ِ
األسئلة املطروحة عىل األدبُ ،
واإلمكان ّيات التي ﱢ
جيعل من الالزم
وتغري
نسخرهاَ ّ ،
تغريت ﴍوط القراءة و ظروفها .فاحلاﴐ يغني املاﴈ بقدر ما
إعاد َة الكتابة ك ّلام ّ

يغتني بمحاورته .املاﴈ نص مفتوح للقراءة عىل الدّ وام»(.)5

ّ
إن ّقراء البالغــــــة العربيــــــة وفق هذا األفق طمحوا إىل إعادة التّأسيس

والكتابة ،ومل يكن هذا ال ّطموح يتوجه إىل االستعادة أو اإلسقاط أو كتابة نوع من

الصامت بقدر ما كان يتوجه إىل االنتقاد والتّثوير واملجاوزة.
التّاريخ ّ

٢٦٨

-

ّأوييل(اخلطاب اجلاحظي و القراءة
حممد العمري ،واألفق
ّ
البيداغوجي والت ّ
املعارصة):
«املاﴈ نص مفتوح للقراءة عىل الدّ وام» حممد العمري.

لعل تركيز الباحث حممد العمري عىل اجلاحﻆ واعتباره نقطة البداية يف كثري مما

كتبه ينطلق من وعيه بقيمته التارﳜية واملعرفية واملنهجية  ،فزمن اجلاحﻆ كام يقول
عباس ألرحيلة « صادف ،ما أطلق عليه ،حركة التدوين250-15( ،هـ) ،إذ انتقلت

فيه الثقافة اإلسالمية العربية من عنفواهنا الشفهي ،عىل ألسنة البلغاء وأهل العلم

يف املحافل واملنتديات واملساجد ،إىل تسجيلها يف األوراق ،وانطلقت فيها صناعة

التأليف ،فكان أبو عثامن اجلاحﻆ أحد أعالم التأليف الذين واجهوا ﲡربة تصنيف
الكتب أثناء انطالقة حضارة اإلسالم ،وممن وطدوا هذه التجربة ورسخوها يف

حقل األدب بشكل خاص .وهي مرحلة تارﳜية دخلت فيها اللغة العربية يف بلورة

هوية إسالمية ،وبناء ثقافة إنسانية ،فوقعت يف حلظتي اختبار وحتدد ،بدأت خالهلام

تستجمع تارﳜها الثقايف ،وتتطور لتعرب عن معرتك العرص وما ﳛفل به من حتوالت
حضارية ضخمة يف جوانبها املادية والفكرية»(.)6

تكتﴘ دراسات حممد العمري حول اجلاحﻆ أﳘية بالغة بالنظر إىل موضوعها

وما تثريه من قضايا نقدية وتارﳜ َّية وفكر َّية وحضار َّية ،ومن هنا فقد تتعدد أوجه

النظر فيها ،وقد تتنوع زوايا قراءهتا ،ألهنا دراسات فيها من عمق النظر ،وفيها

من االجتهادات والنظرات العميقة ما جيعلها جديرة بالتأمل والقراءة الفاحصة،
باإلضافة إىل ما فيها من مواقف ومناقشات تثري أنواعا من اخلالف الفكري ،ومن
هذا املنطلق يمكن القول إن هلذه الدراسات طبيعة خاصة ،أو لنقل إن هلا وجها
٢٦٩
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ظاهرا وآخر باطنا لعله هو اهلدف ا َّلذي دفع بمحمد العمري إىل الكتابة والتأليف،

وأقصد هنا بالوجه الباطن تلك األبعاد اجلدلية واملناقشات العقلية اهلادئة ا َّلتي

أدارها يف ثنايا دراساته سواء تلك ا َّلتي تتعلق بمسألة إمكانية قراءة النص اجلاحظي
من منظورين تداويل وﲨايل  ،أو تلك ا َّلتي ترتبط بمنهجية اجلاحﻆ وأسلوبه يف

الكتابة ،أو غريها من القضايا ا َّلتي عاجلها يف ﳐتلف أبحاثه كقضية املعلن واملضمر
 ،وحتول املرشوع  ،والبيان واحلجاج .

اجلاحظي – وللبالغة
حاول الباحث حممد العمري يف أثناء مقاربته للنّص
ّ

العربية عامة – من خالل كتابه املوسوم«البالغة العرب ّية؛ أصوهلا وامتداداهتا» اجلمع

البيداغوجي يتجىل يف فحصه مرشوع
ّأوييل()7؛ فالبعد
بني البعدين
ّ
ّ
البيداغوجي ،والت ّ
اجلاحﻆ انطالقا من خطاطات تقوم عىل االختزال الدّ ال؛ كام هي احلال يف توضيحه

ملفهوم البيان عند اجلاحﻆ ،وهذا البعد يبدو من حيث اإلجراء عمال وصف ّيا ،ولكنّه
أن العمري يريد أن يضبط ويتفق – بادئ ذي ﹴ
ﳘا إقناع ّيا؛ ذلك ّ
بدء – عىل
ﳛمل َ ﹰﹼ
البالغي ومنجزاته ،وشتان ما بينهام يف أغلب األحوال،
حمتويات مرشوع اجلاحﻆ
ّ

املعرب عنها وبني املنجز مما تتيحه الظروف املحيطة،
والرغبات ّ
شتان ما بني املنطلقات ّ

ثم ّ
وهو ما ب ّينه الباحث الحقا حينام صدح ّ
إن
بأن مرشوع اجلاحﻆ أخفق كمنجز؛ ّ

الباحث كام بدا لنا اتكأ عىل هذا اإلجراء قصد اخلروج من حلقة النّصوص اجلاحظ ّية

السياق التي مل تزدنا إال تشويشا واختالفا يف فهم الفكر البالغي
املقطوعة عن ّ
اجلاحظي وتقويمه .أما البعد التأوييل الذي اعتمده الباحث فقد ساهم – يف تقديرنا
– يف ربط مرشوع اجلاحﻆ بابن وهب وأيب هالل العسكري ،وابن سنان ،وساهم
اجلاحظي.
هذا البعد أيضا يف الكشف عن خلف ّيات املشاريع املرتبطة باخلطاب
ّ
٢٧٠
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ّ
استثنائي؛ إذا قرأت مرشوعه وتفحصته
إن قراءة العمري استثنائ ّية بجهد
ّ

مل ّيا ثم تدبرت وﳘمت باستثامره وتشخيص منحاه وجدت فيه ما يغريك بأن

تعاجله بالتّمحيص وأنت جاعل منتهى غايتك أن حتسم األمر فيه إن كان من صنف
الدّ راسات احلجاج ّية ،أم هو من صنف الدّ راسات البنيو ّية األسلوب ّية...

وبناء عىل كل ذلك ،سنطوف بأطراف الكتاب طوافا لنفحصه يف ضوء ما

قاله هو عن نفسه ولنفحصه أيضا يف ضوء ما مل يقله هو عن نفسه؛ ذلك ّ
أن املنهج

املختار ﳛمل – بل يقتﴤ – أن نتساءل عن الغائب يف ضوء املوجود ،مستدلني عنه
يف ّ
ثم نتوسل ﲠذا الغائب لكشف مقاصد احلاﴐ املذكور.
الذهن املغمور ّ

ّ
إن مقاربة الباحث العمري – انطالقا من املنهج الذي اعتمده وصوال

إىل النتائج التي توصل إليها – تُعد امتدادا جلهود الباحث ﲪادي صمود يف هذا

الشك ّ
ّ
أن للمعاجلة البنيوية اللسانية ،جدوى كبرية
الطريق ،وبنا ًء يستند إىل بناءاته و

يف استخراج األنساق وتفسري الفعالية ،ولذلك حاول الباحث العمري استثامرها
إىل أقﴡ حد ممكن ،كام أننا الحظنا استغالله لبعض مقرتحات ﲨال ّية التّلقي يف
بعدها التارﳜي؛ بمعنى ّ
أن عدة الباحث يف قراءته للجاحﻆ (والبالغة العرب ّية

عموما) هي اجلمع بني البنيوية والتّلقي؛ فالبنيوية تقدم أدوات فعالة يف مستوى

الوصف والتفكيك والرتكيب ،وهذا مستوى أول ﴐوري يف معاجلة أي موضوع،

نؤول جيب
عليه ينبني التأويل والتفسري ،وهو الذي يعطي معنى لﻺحصاء ،فقبل أن ّ

أن نعرف ما سنؤوله وقبل أن نحﴢ ينبغي أن نعرف ما نحﴢ ،والكثري من نتائج
التأويل واإلحصاء تبدو عبثية نتيجة عدم قيامها عىل عملية بنيوية وصفية دقيقة،

البنيوي ،ومفتقر إليه.
أما التلقي فهو عملية تالية – يف قراءة العمري – للوصف
ّ
٢٧١
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ّ
لعل ّأول ما يطالع املتأ ّمل يف قراءة العمري بادئ ذي بدء هو تقليله من

اليوناﲏ(∗) ،إن مل جيعله عقيام ،معتمدا
قيمة اجلدل حول البالغة اجلاحظ ّية واألثر
ّ

خاصة مفهوم التّحويل ،وق ّلل من فكرة حتكم اإلعجاز
يف ذلك املفاهيم القرائ ّية
ّ
يف البالغة العرب ّية – بخالف قراءة ﲪادي صمود املوسومة بـ التفكري البالغي عند
البالغي
السؤال
العرب ( –:)10بل جعله أي اإلعجاز
ّ
عنرص إغناء من حيث توجي ُه ّ
َ
وعمق التّحليل يف املعتد :اللفﻆ أو املعنى ،حسب املرجع ّيات.

وبحث ًا عن استخراج األنساق وتفسري الفعال ّية عىل أساس مفاهيمي/

لساﲏ ينطلق العمري من طرح مفاده أنّنا ال نستطيع أن نعد ابن وهب قارئ ًا
بنيوي
ّ
ّ

للجاحﻆ قبل أن نفكّك ،ونركب عمل ّ
كل منهام ،يقول العمري« :وإذا نظرنا من

يب ّ
فإن مرشوع اجلاحﻆ يف البيان والتبيني ال يمكن أن
زاوية اخلطابة والبيان اخلطا ّ
يفهم إال من خالل قراءة ابن وهب له ،واستئنافه ملرشوعه؛ فابن وهب يرى ّ
أن

اجلاحﻆ مل يقدم شيئا يستحق االعتبار يف باب البيان»(.)11

ِ
ّ
ألرض البالغة ،أراد أن يبني ّ
أن
ولعل الباحث بام هو راسم خريطة عامة

البالغي،
السؤال
السؤال
ّ
املعريف إىل ّ
ّ
كتاب البيان والتبيني للجاحﻆ يمثل انتقاال من ّ
فبالنّظر يف خطة البيان والتبيني للجاحﻆ؛ يف حديثه عن أنواع الدّ اللة عىل املعاﲏ،

وبالنّظر إىل ما فهمه قراؤه مثل ابن وهب ،نجد أن حممد العمري يسوغ لنفسه

القول ّ
وصل إىل بالغة اخلطاب اإلقناعي(∗)من خالل البحث يف املعرفة
بأن اجلاحﻆ َ
بصفة عامة؛ كيف نَفهم وكيف نُفهم؟ بالغة قوامها االعتدال يف استعامل الصور

البالغ ّية حسب األحوال واملقامات ،مع توظيف كل اإلمكانات املسعفة ،واعتامد
ذخرية معرف ّية شديدة التّنوع من النّصوص األدب ّية ،والدّ ين ّية ،واألخبار ،واألمثال،
٢٧٢

واحلكم (ثقافة اخلطيب) .وقد وقف الباحث العمري أمام مفهومني للبيان :املفهوم

األول هو الذي ظهر عند اجلاحﻆ يف كتابه :البيان والتبيني ،كمرشوع طموح ولكنّه
أخفق كمنجز ،واستأنفه ابن وهب يف إطار نظر ّية عرب ّية إلنتاج املعرفة ومعاجلتها

جزئي يتعلق بمفهوم من
كاكي ،وهو مفهوم
ّ
الس ّ
اﲏ ،عند ّ
وتداوهلا .واملفهوم ال ّث ّ

الصورة اللغو ّية ذات البعد
مفاهيم املحاكاة عند الفالسفة العرب؛ أي جانب إنتاج ّ
عرب عنه اليوم يف كثري من املؤلفات
احلﴘ كالتّشبيه ،واالستعارة والتّمثيل ،وهو ما ُي َّ ُ
ّ

بام يقابل ( )Imageيف الثقافة الغرب ّية (.)12

ويف مقابل فهم العمري للبيان العريب نجد اجلابري ينطلق من تصور عام

ِ
يب؛ فالبيان بالنّسبة إليه هو أحد
مبن ﱞي باملنهج الذي اعتمده يف إطار حتليل العقل العر ّ

البياﲏ
املعريف
العرفاﲏ ،ثم النّظام
املعريف
الربهاﲏ ،والنّظام
املعريف،
أضالع املثلث:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أو املعقول؛ فمفهوم البيان إذن عنده ،هو مفهوم يف مقابل مفاهيم أخرى .ولذلك
ّ
وكأن اجلابري يطلب
يب
يطلب هلذا املفهوم أن يستوعب كل ما ُيعد سمة للعقل العر ّ

التّعميم.

()13

وعىل هذا نالحﻆ ّ
أن الختالف اآلل ّيات واملناهج املعتمدة يف مقاربة النّص

اجلاحظي أثرا بالغا يف اختالف النتائج املتوصل إليها ،فاملفاهيم القرائ ّية املعتمدة يف
ّ

اجلابري – ال ﲣرج عن النّسق والبنية
قراءة العمري لنصوص اجلاحﻆ – وبخالف
ّ
واملرشوع واملنجز والقارئ واملقروء له ومفاهيم أخرى تفريع ّية تدخل يف إطار
نظر ّية التّلقي؛ فهذه املفاهيم ومفاهيم أخرى كاالختيار والتّنسيق واملركز ،واهلامش

وحتويل املركز ،والتّخليص ،يف تقدير العمري ﴐور ّية لفهم واستيعاب بنية البالغة

اجلاحظية/العربية.

٢٧٣
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نسق الفهم واإلفهام يف البيان اجلاحظي:
اﲏ؛ والذي يمتد يف تقديره
ّ
ينـزل الباحث/العمري اجلاحﻆ ضمن املسار ال ّث ّ

فالسؤال املطروح من قبل
من اجلاحﻆ إىل حازم
القرطاجني؛ مسار حتليل اخلطابّ ،
ّ
السؤال الذي طرحه اجلرجاﲏ يف
اجلاحﻆ وابن وهب يف تقدير العمري ليس هو ّ

فالسؤال عند اجلرجاﲏ هو ما الذي جيعل نصا أحسن من نص آخر؟ أما
األرسار؛ ّ

فالسؤاالن إذن ﳐتلفان؛ أي
البيان عند اجلاحﻆ فهو الفهم واإلفهام بكل بساطةّ ،

ّ
االبستمولوجي/
اجلاحظي بكالم اجلرجاﲏ هيمل هذا الفرق
إن االستشهاد للبيان
ّ
ّ

املعريف؛ وإال ّ
(العقالﲏ)،
فإن البحث يف أدب ّية النص موجود كذلك يف تراث أرسطو
ّ
ّ
ويف تراث ﲨيع الشعوب.
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ويالحﻆ الباحث يف كتابه «البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول» ّ
أن

يب متميز ،و أنتج الئحة مصطلح ّية دالة عىل
مصطلح البيان قد تربع عىل جمال خطا ّ

اهلجري ،وبخالف البديع الذي اهتم
علم جديد بداية مع اجلاحﻆ يف القرن ال ّثالث
ّ

بالعبارة ّ
اهتم البيان يف تقدير العمري بالفهم واإلفهام،وقد تدرج اجلاحﻆ
الشعر ّيةّ ،

حسب العمري من كلمة بيان إىل كلمة بالغة ،ومن كلمة بالغة إىل كلمة خطابة،
الﴚء نفسه ،وهنا يسجل
وينتقل من الواحدة إىل األخرى وكأنّام يتحدث عن ّ

الباحث ّ
أن كلمة بالغة ظهرت عند العرب واإلغريق يف احلقل نفسه؛ (قاصدا حقل

اخلطابة) ،وال يتعلق استنتاج العمري هذا يف تقديرنا بقضية األثر والتأثر والتبعية

واألسبقية بل يتعلق بطبيعة اخلطابة نفسها(∗∗) لقد كان من املعقول تفرع البالغة عن

البيان؛ فتحول البيان إىل بالغة يعني تقديم اإلفهام عىل الفهم ،إن مل يعن التخيل عن
الفهم لصالح اإلفهام هنائيا ،أي اخلروج من نظرية املعرفة إىل نظرية اإلقناع(∗∗∗)،
٢٧٤

كام خرجت البالغة من دائرة اخلطابة عند اليونان.وهكذا ،نصل مع العمري إىل ّ
أن
القراءات البالغ ّية الالحقة استفادت من اجلاحﻆ ،ابتداء من العسكري وانتهاءيبابن

اإلقناعي ،وﳘا :املناسبة ،واالعتدال ،فام
أهم مكونني للخطاب
ّ
سنان ،فقد أخذا منه ّ

وقع يف مؤلف ابن سنان حسب العمري شبيه بام وقع يف بيان اجلاحﻆ ،فاملرشوع عند

اجلاحﻆ هو البيان بجميع أصناف الدّ اللة عىل املعاﲏ من لفﻆ وغري لفﻆ (اإلشارة
ويض ِ
ثم رسعان ما ُق ِ
ت البالغة
وي َض البيان بالبالغة ثم ُق َ
واخلط والعقد والنّصبة)ّ ،

باخلطابة ،وتوجه االهتامم إىل املقام ،واألحوال وكان تقديم صحيفة برش عم ً
ال رمز ّيا
حاسام :تقديم البديل(.)15

وبالنّظر إىل هذا املسار وهذه النّهاية فقد الحﻆ العمري ّ
أن اجلاحﻆ كان
ِ
سوء فهم من الدّ ارسني بعده سواء أتعلق األمر بأولئك الذين توجهوا
موضوع
َ

توجها منطقيا مثل ابن وهب يف كتابه الربهان يف وجوه البيان ،أم بنقاد الشعر؛

فابن وهب وهو الذي تبنى موضوع البيان بكل حذافريه مستأنف ًا القول فيه ،يعلن
برصيح العبارة ّ
ثم يتوىل هو مهمة َم ﹾل ِء
أن اجلاحﻆ مل يقل شيئ ًا يف موضوع البيانّ ،

اخلانات األربع يف جمال الدّ اللة وهي :االعتبار ،واالعتقاد ،والعبارة ،والكتاب أي

استنباط املعرفة (االعتبار) ،ومعاجلتها (االعتقاد) ،وتداوهلا (العبارة والكتاب)(.)16
بعض
لذلك – انطالقا من فهم العمري للبالغة اجلاحظ ّية – فمن املثري أن نجد َ

الدّ ارسني املحدثني يبحثون يف عمل اجلاحﻆ عن بالغة شعر ّية مثل كتاب «البالغة

ّ
الشعر ّية يف كتاب البيان والتبيني للجاحﻆ» لـ حممد عيل زكي ص ّباغ ،وكذلك بعض
الدّ راسات اجلامعية املخطوطة مثل« :الرؤية الشعرية عند اجلاحﻆ»

(∗).

والعميل تدرج اجلاحﻆ بحسب
ّحول من الطموح إىل املتاح
ففي مسلسل الت ّ
ّ
٢٧٥
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العمري من كلمة بيان إىل كلمة بالغة ،ومن كلمة بالغة إىل كلمة خطابة؛ ينتقل
الﴚء نفسه ،مبينا ّ
الرتاجع من
أن هذا ّ
من الواحدة إىل األخرى وكأنّام يتحدث عن ّ

يب عرب «البالغي» مل تستسغه مقاربة ابن وهب؛ فعدّ عمل اجلاحﻆ
املعريف إىل اخلَطا ّ
ّ
غري موف بمفهوم البيان كمرشوع ،فاستأنف العمل ّية يف كتابه «الربهان يف وجوه

واملعريف عىل ّ
اإلقناعي(..)17
الشفوي
رجحت ك ّفة املكتوب،
البيان» يف ظروف أخرى ّ
ّ
ّ
لقد كان استيعاب العمري ملرشوع ابن وهب من خالل فحصه لكتاب

الربهان يف وجوه البيان – سببا متينا يف إدراكه ملرشوع اجلاحﻆ املعريف ،فابن وهب

املعاﲏ من لفﻆ
«يعود مع اجلاحﻆ إىل املحاسبة عىل املنطلق نفسه :أنواع الدّ اللة عىل
ّ
وغري لفﻆ ،هل وفاها اجلاحﻆ حقها أم مل يفعل؟»(.)18

ّ
اجلاحظي انطلق يف تقديرنا من حماولته لرصد غايات
إن فهم العمري للبيان
ّ

اجلاحﻆ الذي كان يسعى ألن يقدم وسيلة للحوار يف عرصه بني الفرقاء يف املجال
يب من جهة وأحوال
الفكري
يب العر ّ
الرصيد اخلطا ّ
ّ
والسياﳼ ،احلوار من خالل ّ
ّ

املهم :كيف يكون اخلطاب ناجع ًا ،فاعالً ،مع ما يؤدي
املخاطبني من جهة أخرىّ ،
إليه هذا املسعى من مفارقة بني اجلامل واملنفعة العمل ّية اآلن ّية.

وهذا ما أدى بالباحث إىل االقتناع ّ
بأن التّيار العام كان لصالح اجلاحﻆ ،ظهر

ذلك يف القراءات الالحقة ابتداء من العسكري وانتهاء بابن سنان ،فقد أخذا من
اإلقناعي ،وﳘا :املناسبة واالعتدال(∗) .وبقي البيان
أهم مكونني للخطاب
ّ
اجلاحﻆ ّ

السميائ ّية احلديثة خارج املسارات التي تندفع
يف معناه
املعريف القريب من املفاهيم ّ
ّ
يف منحدر املجرى الكبري الذي سيسمى بالغة ،إىل أن ُقزم هو اآلخر (أي مصطلح
البيان) يف مفتاح العلوم للسكاكي ،كام هو معلوم .ومن نافلة القول اإلشارة إىل
٢٧٦

ّ
فضل – بعد ذلك – كلمة حمايدة هي (الصناعتني) عالمة عىل مادة
أن العسكري ّ

مأخوذة ،يف أغلبها ،من اجلاحﻆ وابن املعتز ،يف حني انحاز ابن سنان العتبارات

معريف إىل مصطلح جديد(∗∗) :الفصاحة ،معيدا جانبا كبريا
أديولوج ّية ذات كساء
ّ
من بيان اجلاحﻆ إىل الواجهة.

السكاكي،
اجلاحظي بحسب العمري مع ”علم املعاﲏ“ عند
يلتقي البيان
ّ
ّ

ويتكامل معه يف كون كل واحد منهام يبحث يف عالقة اخلطاب باألحوال واملقاصد،

اﲏ
أي يف البعد التّداويل للخطاب؛ األول (املعاﲏ) يف املستوى
اللساﲏ الدّ ال ّيل ،وال ّث ّ
ّ
وسيونفﴘ .لقد بذل اجلاحﻆ حسب العمري
الس
(البيان) يف املستوى
اللساﲏ ّ
ّ
ّ
قصارى جهده للمالءمة بني مطلب مراعاة أحوال املخاطبني الذي قدمه من خالل

صحيفة برش بن املعتمر(∗) ،وبني مطلبي صحة اللغة وحسن التعبري.

ُ
ّ
األحوال
السكاكي كام يراه العمري هو
إن املركز يف بيان اجلاحﻆ ومعاﲏ ّ

واملقاصد ،ولذلك ّ
ظل البديع/صور التعبري الشعري وأسئلته عىل هامشهام(∗∗).

فاجلاحﻆ حسب العمري يكون قد اﲡه إىل بناء نظر ّية للمعرفة انطالقا من

اجتهادات أوائل األصول ّيني ،مثل ّ
األرسطي؛
افعي ،واعتامدا عىل أصداء املنطق
ّ
الش ّ

فنظر يف أصناف الدّ اللة من لفﻆ ،وغري لفﻆ؛ جاعال البيان يف الفهم واإلفهام،

وموسعا أصناف الدّ اللة لتتسع للفﻆ وغري اللفﻆ (اإلشارة واخلط والعقد والنصبة)
يف مرشوع طموح)19( .وهذا الفهم الذي أشار إليه حممد العمري هو الذي جعل

بعض الدارسني املحدثني يدخل البيان اجلاحظي ضمن الدرس السميائي عىل نحو
ما فعله إدريس بلمليح يف كتابه املوسوم ”الرؤية البيانية عند اجلاحﻆ“.

وهكذا توحي مقاربة الباحث بأنه انجرف يف تيار من الدراسات نذر أصحاﲠا
٢٧٧
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م.د .مسالتي محمد عبد البشير

أنفسهم لتجديد التفكري يف حقل البالغة اخلامل الذي رسعان ما بدأ يستعيد حيويته

شيئا فشيئا ،وما كان يعني حممد العمري هو التمكن من ضخ أفكار جديدة يف مادة
كانت تبدو آسنة أو غري صاحلة ،لقد وضح فحص العمري -من خالل طرح أسئلة
منهاجية حديثة -أن اجلاحﻆ مل يتجاوز اإلعالن عن املرشوع ،إذ رسعان ما دبت

أصح منه،
ﲡر وراءها علم العرب الذي مل يؤسسوا بعد يف عرصه علام ّ
البالغة إليه ّ

األموي التي ال جياريه فيها عرص آخر أي اخلطابة؛ وهو
وتقدم أمامهام ظاهرة العرص
ّ
الذهبي
األموي بحق العرص
ما وقف عليه الباحث إحسان النص حينام عدّ العرص
ّ
ّ

()20
ألهنا مطلب العرص بالنّسبة للمعتزلة (ومنهم
للخطابة العرب ّية ؛ تتقدم اخلطابة ّ

اجلاحﻆ) الذين ﴍعوا يف بناء وسائل اإلقناع واحلجاج ضد خصوم اإلسالم،
ّ
وكأن ضغط اخلطبة(∗) نصا ومطلبا يف
وخصوم املذهب ،وضدّ طغيان االستبداد؛

البياﲏ من
تقدير العمري كان له كبري األثر يف بداية تراجع اجلاحﻆ عن مرشوعه
ّ
ثم
صفحة لصفحة عرب كتاب البيان والتبيني ،فيقايض البيان بالبالغة يف ّأول األمرّ ،

يقايض البالغة باخلطابة ،فيعطينا ّأول – وربام آخر – صياغة خلطابة إقناع ّية ابتداء

من جهاز نطق اخلطيب وعيوبه الفيزيولوج ّية النطق ّية انتهاء باألحوال واملقامات

(∗∗)

اخلطاب ّية مع ما يتطلبه ذلك ك ّله من ثقافة ومعرفة باإلنسان واللغة

(.)21

البياﲏ عند اجلاحﻆ ،فلم يبق منه غري اخلطة
وهكذا ،خنقت البالغة املرشوع
ّ

األوىل وال ّطموح ،وقد أشار العمري إىل تنبه البالغ ّيني ،بعده ،إىل ذلك فقال ابن

وهب ،الذي أعاد النظر يف املوضوع بعد وفاة اجلاحﻆ بعدة عقود يف كتابه الربهان

يف وجوه البيان« :أما بعد فإنّك كنت ذكرت يل وقوفك عىل كتاب اجلاحﻆ الذي

سامه كتاب البيان والتبيني ،وأنّك وجدته إنّام ذكر فيه أخبارا منتخلة وخطبا منتخبة،
ومل يأت فيه بوظائف البيان ،وال أتى عىل أقسامه يف هذا اللسان ،فكان عندما وقفت

عليه غري مستحق هلذا االسم الذي نسب إليه»( .)22إذ ًا ،نلحﻆ – َوفق فهم العمري
٢٧٨

– ّ
جر اجلاحﻆ فاكتشف جزيرة غري التي قصدها يف منطلق رحلته،
أن التيار قد ّ
يب ،ولذلك لقي كتابه من العناية ما مل
وكانت هي اجلزيرة املناسبة ملسار التّيار العر ّ

يلقه كتاب ابن وهب من القديم إىل اليوم .ومل هيتم النّاس كثريا باملفارقة بني املرشوع
واملنجز من كتابه( .)23ويبدو األمر – من خالل مقاربة الباحث لفكرة البيان واملقام

وحق له ذلك؛ بحيث ال
السابق والالحق ّ
عند اجلاحﻆ – ملتبسا عليه يف قضية ّ

السابق والالحق داخل ذهن اجلاحﻆ :هل فكر أوال
السهل احلسم يف أمر ّ
يكون من ّ

ثم حاول تأطريه بمفهوم البيان ،أم ّ
ثم
إن البيان العام هو املنطلق لتفكريه ّ
يف املقام ّ
انحرس وضاق حتى مل يبق منه إال البيان باللغة ،فاحتكم فيه إىل املقام.

هكذا ،من عىل ﴍفة هذا الفهم ،ال نجانب الصواب إذا قلناّ :
إن غاية البيان

أي طريق كان ،وبأ ّية وسيلة ،والوسيلة
عند اجلاحﻆ-بفهم العمري -هي اإلفهام من ّ
إما عالم ّية (نص ّية وغري نص ّية) ،وإما مقام ّية (تداول ّية) وهذه الفكرة هي التي قادت

العمري إىل حماولة توضيح ّ
السميائ ّيات بالتّداول ّية ،بمعنى
أن البيان يلتقي باملقام لقاء ّ

ّ
أن املقام ﲠذه الصفة ال يضمن حضور البيان بكل مكوناته ،بل سيحل اخلاص حمل

الض ّيق.
العام ،بل سيجره ليحارصه يف زاوية ضيقة ،هي زاوية اخلطابة بمعناها ّ

()24

ويمكن أن نصدح يف هذا املضامر ّ
اإلقناعي من
بأن ما تقدمه بالغة اخلطاب
ّ

إمكانات إشارية مصاحبة لﻸلفاظ ومساعدة هلا (حال اإللقاء ،واإلنشاء) ال يمكن

أي
جراء التّحول من مفهومه العامّ ،
بحال من األحوال أن يعوض البيان ما فقده ّ

الفهم واإلفهام(∗) بكل أصناف الدّ اللة من لفﻆ وغري لفﻆ (اإلشارة والنّصبة واخلط
والعقد) إىل اإلفهام باللفﻆ فحسب تبع ًا للمقامات واألحوال.

أن املقام مل يكد – وهو الذي ّ
هكذا ،تؤكد مقاربة العمري ّ
حل حمل البيان

بالـهجنة اللغو ّية ،وبمفهوم عام
بفهمه – يستقر يف مقعد القيادة حتى اصطدم ُ
٢٧٩
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يفرق بني األجناس فثارت حوله ّ
الرتاجع عن
الشبهات وبدأت عملية ّ
للفصاحة ال ّ
املقام لصالح الفصاحة؛ والذي يؤيد هذا الطرح هو اخلطوة التي قام ﲠا العمري يف

أن اجلاحﻆ نفسه عارف يف احلني ّ
سياق فحصه للنّصوص اجلاحظ ّية؛ حيث ّبني ّ
أن

لقمة املقام مل تكن سائغة ،كانت باردة من اخلارج فحسب ،فنفث أكثرها.

()25

وقد اتكأ العمري عىل هذا الفهم ليفرس به تراجع اجلاحﻆ عن اإلطالق الذي

قدّ م به شواهد حتكُّم الغرض يف الوسيلة؛ من ذلك كام يذكر العمري تقييد اجلاحﻆ

يب
يب الذي أورده مطلق ًا يف قمة نشوة احلديث عن املقام ،قال« :والعتا ّ
لكالم العتا ّ
أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ ،مل يعن ّ
حني زعم ّ
أن كل من أفهمنا من معاﴍ

املولدّ ين قصده ومعناه ،بالكالم امللحون ،واملعدول عن جهته ،واملرصوف عن
ح ّقه ،أنّه حمكوم له بالبالغة كيف كان ،بعد أن نكون قد فهمنا عنه .ونحن قد فهمنا
ّبطي الذي قيل له :مل اشرتيت هذه األتان؟ قال :أركبها ،وتَلدَ يل .وقد
معنى كالم الن ّ

علمنا ّ
أن معناه كان صحيح ًا.)26(»...

إن الذي ال ندحة عنه يف تقدير العمري ّ
ّ
أن ما يشوب كتاب البيان والتبيني

واملفكر فيه واملنجز امللموس
من تردد بني اإلطالق والتّقييد والتّعارض بني املرشوع
ّ
يرجع إىل تعايش مفهومني كبريين يقتﴤ ضبط احلديث يف املوضوع التّمييز بينهام

(∗):

أوال :مفهوم البيان باعتباره بحث ًا يف املعرفة والتّواصل عامة :كيف ن ﹾعرف؟

والشك ّ
ّ
عرب عنه اجلاحﻆ يف احليوان،
وكيف نوصل ونؤ ّثر؟
أن هذا املفهوم الذي ّ

من خالل النّص املشهور نفسه الذي اعتمده يف البيان والتبيني يشكّل روح أعامله
أساﳼ .ويبدو مفهوم اجلاحﻆ
ك ّلها باعتبارها اجتهادا يف جمال تداول املعرفة بشكل
ّ

قايف املتاح يف عرصه ،فام هو
لصياغة نظر ّية معرف ّية سابقا ألوانه بالنّظر إىل ّ
الرتاكم ال ّث ّ

متاح ال يعدو أن يكون عبارة عن(:)27
٢٨٠

−

لﻸصوليني ،وفكرة العمري هنا هي ما قصده اجلابري
اجتهادات أوىل
ّ
حينام َّبني ّ
اللغوي إىل املستوى
أن مفهوم البيان «يقفز»( )28من املستوى
ّ
الرسالة ،حيث يتضح
االصطالحي يف تعريف اإلمام
الشافعي له يف كتابه ّ
ّ
ّ

من خالل مناقشته ملسائل البيان أنّه اسم جامع ملعان جمتمعة األصول،
()29
ّ
وكأن العمري أراد أن يثبت أن اجلاحﻆ قد تأثر ﲠذا
متشعبة الفروع

األصولـي وضع
القرآﲏ دليال عىل معان ﳛاول
املفهوم الذي جيعل النّص
ُّ
ّ
الكالمي الذي جيعل
أصول (أي قوانني) الستكشافها ،كام هو متأثر باملفهوم
ّ

الكون دليال عىل وجود اهلل وقدرته ،بيد ّ
أن العمري ال ينحو منحى اجلابري
الذي وسم الفكر العريب بالبيان ّية يف مقابل العقالن ّية اليونان ّية ،فـ«البيان جمال،

أما البيان ّية كطابع ،إن ُوجدت ،فهي مرحلة»(.)30
−

أصداء ال ّثقافة اليونان ّية ،إذ يبدو ّ
أن األفكار العامة ملنطق أرسطو وفلسفته

كانت معروفة إىل حدّ ما يف عرص اجلاحﻆ ،ولكنّها كانت غامضة بالقدر
الذي يسمح بالتّفكري بموازاهتا ،أو بعيدا عنها ،باستثناء ف ّن اخلطابة الذي

يظهر أنّه فهم فهام ج ّيدا يف جانب تأسيسه لبالغة اإلقناع عىل املقامات

واألحوال .بيد ّ
أن نقل املفهوم مفصوال عن النّسق العام الذي يقتﴤ متييز

اخلصوص ّية ّ
الشعر ّية جدير بأن يؤدي إىل اخللط ،وقد بذل الفالسفة فيام بعد

جهدا لتدارك هذا اجلانب؛ فظهرت آثار أعامهلم يف تصور متأخر ،مثل حازم
القرطاجني وابن خلدون.

نص ّية وأدائ ّية ،بل نص ّية/أدائ ّية،
ثانيا :مفهوم البيان باعتباره فصاحة لغو ّية ّ

األمران وثيقا االرتباط عنده ،إذ فصاحة النّص تظهر عند أدائه ،ومن املعلوم ّ
أن
اجلاحﻆ حتدث عن العيوب النّطق ّية ،كام حتدث عن انسجام الكالم وتوازنه ليصري
٢٨١
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خفيفا عىل اللسان ،جيري عليه كام جيري الدّ هان .وهذا املنحى هو الذي جيعل

فويّ .
اإلقناعي ّ
إن املتأ ّمل لقراءة
اجلاحﻆ منظرا ،بل ّأول من ّظر للخطاب
الش ّ
ّ
يلحﻆ ّ
ّ
أن قضية املرشوع واملنجز من القضايا األساس ّية التي اتكأ عليها يف
العمري

املذهبي يؤديان أحيانا إىل وجود
فحص البالغة اجلاحظ ّية ،فقد كان الطموح والدافع
ّ
اختالف كبري بني الوعود النّظر ّية والبناء املنجز( )31كام يفهم من طرحه .وقد حاول

الباحث حممد العمري تلخيص موضوع البيان عند اجلاحﻆ يف اخلطاطة التالية(:)32

٢٨٢

ّ
وكأن الباحث يربهن عىل
نستبطن من مقاربة العمري ملفهوم البيان عند اجلاحﻆ،

قضايا مشكوك فيها ،حيث ركّز أحيانا عىل التّفاصيل (مثل بيانه ألنواع األدلة عىل
املعاﲏ (ينظر املخطط) ،مع خطاطة جمسدة تكون حجة عىل ما يقول ،وهكذا ،حتمل
احلجاجي مهام يف
وكأﲏ به يرى اجلانب
مقاربة العمري بني حناياها بعدا حجاج ّيا؛ ّ
ّ

جعل احلوار بنّاء؛ فالعمري إذن حرص عىل اإلمساك بمرشوع اجلاحﻆ ،وعرضه

حجاجي يف الواقع .لينتهي إىل ّ
اجلاحظي
أن البيان
غرضها
يف خطوات بيداغوج ّية ُ
ّ
ّ

بوصفه مهتام بالفهم واإلفهام ،فهويمتد ،يف املرشوع والطموح ،إىل نظر ّية يف املعرفة

(استنباطا ومعاجلة وتداوال) ،ويرتاجع يف املنجز حسب مقتضيات اللحظة التّارﳜ ّية
معرفة ،ووظيفة إىل تقن ّية يف التّأثري واإلقناع.

وعىل اجلملةّ ،
فإن ما رام العمري بيانه للقارئ هو مالحظة كيف ّية تقلص

عميل ملموس ،وذلك انطالقا من تتبعه مفاهيم وتعاريف
البياﲏ بشكل
املرشوع
ّ
ّ

اجلاحﻆ للبيان ،بحيث ّبني ّ
ثم
أن اجلاحﻆ رسعان ما كان يقايض البيان بالبالغة ّ
يقايض البالغة باخلطابة دون إعالن ،أو بيان عالقة هذا بذاك ،وهو يف ّ
كل هذا
يقدم تفسريا طريفا لكتايب اجلاحﻆ« :البيان والتبيني» و»احليوان»؛ حيث يرى ّأهنام

االجتامعي
ياﳼ
ّ
ينطويان عىل مرشوع متكامل لصياغة مفهوم البيان؛ بمعناه ّ
الس ّ

املعريف يف الكتاب الثاﲏ؛ إذا ﳜوض اجلاحﻆ يف «البيان
يف الكتاب األول ،ومعناه
ّ
والتبيني» معركة فكر ّية حضار ّية ،ألجل ذلك انشغل بتجميع كل املواد التي تسهم

يف تكوين اخلطيب القادر عىل خوض معركة احلجاج من أمثال وحكم وخطب

وأشعار املذاكرة( .)33وهو يف كتاب «احليوان» يتأ ّمل أرسار الكون وغرائبه« ،هذا
املجال الذي دعاه اجلاحﻆ النّصبة واالعتبار»( .)34أي ّ
السياق
إن «البيان» يف هذا ّ

معرفة ،واستكشاف للكون باعتباره عالمة دالة .ونقول ّ
إن الذي يمكن أن يفهم من
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طرح العمري هو ّ
أن بالغة اجلاحﻆ هي الوحيدة احلاملة بني ثناياها البعد املقامي

اهتم به أرسطو
(اإلقناعي) املنطقي املتعلق باملجال
السيكولوجي واالجتامعي الذي ّ
ّ
ّ
كثري ًا يف اخلطابة(∗).

خامتة:
لعلنا ال نجايف الصواب إذا قلنا ّ
إن الباحث بطرحـه هذا؛ يريد إعادة النظـر يف

النص واألسلوب ّية
املوروث
يب؛ نظر ًا يستند إىل ما نحتته علوم ّ
ّقدي العر ّ
البالغي والن ّ
ّ
ّ
والسيميائ ّيـة وحركة النّقد اجلديـد يف فرنسا ،من مفاهيم ملعاجلة قضايا
والشعر ّيـة ّ

تصـورات عن مباﲏ القـول،
يب وأرسار اإلبداع فيه ،وما صاغتـه من
ّ
اخلطاب األد ّ

وتو ّلد معانيـه؛ فجاء احلاصل من هذا النّظر قراءة ﳐصبة أبانت عن خصائص
يب يف بعض
يب كانت خاف ّية وأدرجت النّص
يف املنوال
البالغي العر ّ
البالغي العر ّ
ّ
ّ

مهمة ،ما زالت يف حاجة
مدارات األسئلة العلم ّية احلديثة؛ كام طرح الباحث أسئلة ّ

إىل معاجلة وتد ّبر.

وإﲨاال ال يتصفح متصفح كتاب الباحث حممد العمري إال ويدرك التّجربة

والرت ّوي يدرك كل مهموم
النّقد ّية التي تثوي وراء التّصنيف ،و بﴚء من التّأمل ّ
الرتاث النّقدي ّ
أن طرائق املعاجلة التي توسل ﲠا الباحث تقع يف صميم
بإعادة قراءة ّ

ّجديدي ،سواء أجنح اخلطاب إىل اإلعالن عن اجلدّ ة أم تلطف ﲠا
اهلاجس الت
ّ

واقتصد فيها؛ فقراءة الباحث للنّصوص البالغية كام وقفنا عليه جاءت يف ظاهرها

يب اإلنشائي ،ويف حقيقتها مرشوع قراءة تفتح عىل إمكانات
خالصة للبحث األسلو ّ

عام ُسلك ،وتطرح من
متعد ّدة يف البحث ،وتوحي بمسالك يف التّناول ﲣتلف ّ

األسئلة أكثر مما تقدم من اإلجابات.
٢٨٤

وﲠذا ،يمكن أن نفرس ما فيها من عدم التزام بطريقة يف النّظر تقﴢ ما سواها،
الرت ّدد واحلرية عند معاجلة
وزهد يف تبني نسق تبنّ ّيا مدرس ّيا ،وما فيها من وجوه ّ

ألهنا
ال ّظواهر التي ال تسلم قيادها إال باسرتفاد مناويل أخرى يف ّ
الرشح ،والتّأويلّ ،
تقدّ م من اخلطاب ،ومن ال ّظاهرة اللغو ّية عموما جانبا ال تعتّد الدّ راسات األسلوب ّية
واإلنشائ ّية به يف ما تبني من مقدمات ،وتقرتح من طرائق يف املعاجلة.

ولوال هذا التّنازع يف التّأويل املتو ّلد عن التّسامح أو املرونة يف إجراء األنساق

ملا أمكن هلذا البحث أن ينتبه إىل أﳘ ّية نظرية البيان باعتبارها أصال جامعا لكل

يتنزل فيها،
تصورات ال ّثقافة العرب ّية لﻺنجاز
اللغوي عىل اختالف املستويات التي ّ
ّ

الرمز ّية واألدب ّية وحتديد وظائفها؛
وسلطة بعيدة التّأثري يف إدراكها ألبن ّية اللغة ّ

ذلك ّ
لغوي ،وقاعدة كل تصور لوجوه
أن البيان وإن كان أصال جامعا لكل إنجاز
ّ

ترصيف اللغة ترصيفا راقيا مل يقم البالغيون – بحسب ما أفاد به حممد العمري –

بالتّفكري يف ﲨال العبارة ،وقدرة املتكلم عىل إتيان املعرض احلسن لرتويج معانيه

للسامع
بألفاظه كام كان يقال ،وال يف ما يرتتب عىل ذلك من إمتاع وأرﳛ ّية حتصالن ّ
اللغوي باملنفعة والنّجاعة لدهيم بحكم املدونة
أو القارئ ،وإنّام من ارتباط الفعل
ّ

التي نظروا فيها ،وهي مدونة تتشكل – يف ج ّلها – من نصوص ُأنجزت يف مقامات

خطاب ّية ،واحتفظت بام ّ
يدل عىل أصوهلا ّ
الشفو ّية ،وعىل نوع ّية املقام(∗) الذي قيلت

احلجة باحلجة،
فيه .وقد كان أغلبها من باب املنازعات ،واملناظرات ،ومقارعة
ّ
وإفحام اخلصوم للظهور عليهم وتكذيب مقالتهم ،فنشأ عن ّ
كل هذا تضافر ال
يمكن ح ّله بني اجلميل والنّافع وتالزم يكاد يطرد بني التّفوق والنّجاعة.

املعريف للباحث بتصورات مستحدثة
والذي تأكد لنا يف كل هذا هو ائتالف اجلهاز
ّ
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مر بنا حاور البالغة العربية
سلك ﲠا قنوات أدائ ّية متميزة نوع ّيا ،فمحمد العمري كام ّ

إبالغي
عرب عن حصيلة االستكشاف بواسطة خطاب
ّ
بمجهر املقوالت املبتكرة ثم ّ
مستحدث ،وهكذا ﲡنب اإلسقاط ،معتدا باالستنطاق ،وكان هاجسه يف ّ
كل هذا

احلس ال ّظاهر ،واشتقاق قرائن
هو استنباط عالقات من نصوص اجلاحﻆ ﲣفى عىل ّ
تتوارى ثاوية وراء ملفوظ نصوصه ،ف حممد العمري إذن مل يتق ّيد بشبكة الدّ وال

عىل حساب نسيج املدلوالت ،ومل يرهن مطارحته بمنظار املعنى عىل حساب ضفري
األشكال ،بل ّ
ﳘها األوكد أن تعثر عىل نمط من انسجام مقوالت
إن مقاربته كان ّ

صوري.
البالغة العربية ﲣرجها عىل هيئة تشكيل
ّ

٢٨٦

اهلوامش
(∗) -للوقوف عىل اخللفيات االبستيمية املؤسسة هلذه األسئلــــة ينظر  :الندوة املوسومة بـ نحو
بالغة رحبة لتحليل اخلطاب“ قراءة يف املرشوع العلمي للدكتور حممد مشبال الوطنية التكريمية
للدكتور حممد مشبال واملنعقدة بتاريخ 24ـ  25فرباير  2016والذي نظمه ﳐترب الرتﲨة وتكامل
املعارف ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-مراكش ،وينظر أيضا :جملة البالغة وحتليل اخلطاب
جملة فصلية حمكمة ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء.
( -)1حممد اليمالحي :أسئلة الفكر البالغي يف املغرب ،مقاربة ملرشوع حممد العمري،
ضمن البالغة وحتليل اخلطاب إعداد وتنسيق :حممد مشبال ،منشورات ضفاف ،منشورات
االختالف،ط ،2014، -01ص241
يتنزل طرح الباحث يف سياق عودة البالغة إىل جمال الدراسات والنقد األدبيني ،وهي
(∗)ّ -
العودة املظفرة التي دشنها بريملان ،وروالن بارت ،وبول ريكور ،وأوليفي روبول ،وشارل مايري
يف جمال البالغة العامة ،وستيفان أوملان ،وبريﳼ لوبوك ،وواين بوت يف جمال بالغة الرسد ،وﲠذا
بحثت دراسة العمري واهتمت بالعالقة بني املعلن واملنجز يف الرتاث البالغة ،جاعلة اخلطاب يف
نسق كيل ،بحيث ال ُيفهم اجلزء إال يف سياق الكل.
(∗) -لعل أبرز دراسات الباحث( :وهي مرتبة حسب تاريخ صدورها ترتيبا تصاعديا):يف بالغة
اخلطاب اإلقناعي (مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية) اخلطابة يف القرن األول
نموذجا عن دار الثقافة يف الدار البيضاء  ،1986والبالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا عن أفريقيا
الرشق بالدار البيضاء ـ بريوت  ،1999والبالغة اجلديدة بني التخييل والتداول عن أفريقيا الرشق
بالدار البيضاء ـ بريوت  ،2005ومنطق رجال املخزن وأوهام األصوليني عن منشورات ﲨعية
وادي احلجاج ـ دار القرويني بالدار البيضاء .2009
(∗) -مثل كتاب الشاهد البوشيخي :مصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني
للجاحﻆ ،و أعامل إدريس الناقوري،وحتقيق عالل الغازي لكتاب (:املنزع البديع يف ﲡنيس
أساليب البديع للسجلامﳼ) وحتقيق رضوان بنشقرون لكتاب ( :الروض املريع يف صناعة البديع
البن البناء) وحتقيق حممد ابن ﴍيفة لكتاب( :التنبيهات عىل ما يف البيان من متوهيات أليب املطرف
أﲪد ابن عمرية )...
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(∗) -من أبرز أقطاب هذا التيار يف املغرب نذكر :حممد العمري ،وحممد مشبال و حممد الويل....
(∗)-من أبرز أقطاب هذا التيار يف املغرب نذكر :طه عبد الرﲪن،وحممد مفتاح ،وحسان الباهي
وﲪو النقاري....
(∗)-من أبرز أقطاب هذا التيار يف املغرب نذكر :عبد اإلله سليم ،وحممد غاليم....،
( -)2حممد اليمالحي :أسئلة الفكر البالغي يف املغرب ،مقاربة ملرشوع حممد العمري ،ص.243
(*) -والفرق كبري طبعا بني التوفيقية والتلفيقية ،فالتلفيق هو أن نجمع بتحكم بني املعاﲏ واآلراء
املختلفة حتى نؤلف منها مذهبا واحدا ،وهذه املعاﲏ واآلراء ال تبدو لك متفقة لعدم التعمق يف
إدراك بواطنها ،ولذلك كان استعامل هذا اللفﻆ يف مقام =الذم أكثر منه يف مقام املدح .ومذهب
التلفيق مقابل ملذهب التوفيق ،ألن مذهب التوفيق ال جيمع من اآلراء إال ما كانت وحدته مبنية
عىل أساس معقول ،أما مذهب التلفيق فال يبايل بذلك ،ألنه يقترص عىل النظر يف األشياء نظرا
سطحيا للوقوف عىل هذه املصطلحات ينظر :ﲨيل صليبا :املعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناﲏ،
بريوت ،ج.365/1
(-)3اجلراري ،عباس :خطاب املنهج ،منشورات السفري ،ط ،،1990 ،1ص.45
(-)4ينظر:حممد النارص العجيمي :النقد العريب احلديث ومدارس النقد الغربية ،دار حممد عيل
احلامي للنرش والتوزيع ،صفاقس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سوسة ط ،1ديسمرب ،.1998
ص  419وما بعدها.
(-)5حممد العمري :البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا ،أفريقيا الرشق ،بريوت ،لبنان ،والدار
البيضاء ،املغرب ،ط ، .1999 ،1ص .09
(-)6الكتاب وصناعة التأليف عند اجلاحﻆ ،الوراقة الوطنية ،مراكش ،2004 ،ص .12-11
(-)7حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا( ،ينظر للمنهج الذي أعلنه يف املقدمة)
(-)8ينظر :املصدر نفسه من املقدمة ،ص16
(-)9حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص11
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(∗)-يتأكد التذكري يف هذا املقام ّ
أن مواقف دارﳼ األثر اليوناﲏ يف فكر اجلاحﻆ قد تراوحت
بني إنكار األثر اليوناﲏ – خاصة الفلسفي – عىل اجلاحﻆ ،واإلقرار الرصيح به ،كام تفاوتت
املؤلفات التي أقر أصحاﲠا ﲠذا األثر يف تقدير حجمه وقيمته ،ويف منهج العرض ،بني الرتكيز عىل
نقاط حمدودة ،واجلنوح إىل التعميم وتوسيع مدى النظر مما أفﴣ إىل تغطية مساحات أقل أﳘية،
والعبور عىل غريها مما يتمتع بأﳘية أكرب .ويرى عبد احلكيم راﴈ ّ
أن القاسم املشرتك بني هذه
الدراسات هو« :التغاﴈ عن خصوصية الثقافة الفلسفية للجاحﻆ التي انحاز فيها إىل مذهب
الطبيعيني ،وعن خصوصية موقفه العقدي ،الذي دفع به إىل تزعم فرقة عرفت باالنتساب إليه،
وكذلك التغاﴈ عام كان اللتقاء الفلسفة عنده بالدين وكيف انصهرت معارفه الفلسفية يف بوتقة
فكره الديني ومبادئه الكالمية بصفة عامة ،فكان له من ذلك مزيج خاص أحسن توظيفه واإلفادة
منه يف فكره الديني ومواقفه السياسية ونظراته البالغية والنقدية» .عبد احلكيم راﴈ :األبعاد
الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند اجلاحﻆ ،ط ،3مكتبة اآلداب ،القاهرة،
 ،.2006ص.08
(-)10حيث انتهى صمود من إنجاز هذا العمل سنة 1980م ،وصدر ضمن منشورات اجلامعة
ِ
ﹴ
وﳐلص
باختياره
التونسية سنة 1981م ،وقد عولج البيان يف كتابه من منظور حداثي لساﲏ وا ﹴع
له .ينظر أيضا الطبعة الصادرة عن دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،ط .2010 ،03وينظر كذلك
تعليق حممد العمري عىل مرشوع صمود،ص10
(-)11حممد العمري :البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص .13
(∗)-وقد وقف الباحث أمام البعد اإلقناعي للبالغة العربية يف كتابه األول ”بالغة اخلطاب
اإلقناعي“ ،وذكر أن هذا البعد كان حاﴐ ًا عند اجلاحﻆ عىل وجه اخلصوص ،ﳐالفا بذلك طرح
الباحث ﲪادي صمود يف كتابه ”التفكري البالغي عند العرب“ الذي ينفي وجود البعد اإلقناعي
للبالغة العربية/اجلاحﻆ ،حيث حرص صمود كام سنقف عليه احلدث اجلاحظي بالوظيفة
اإلبالغية ال اإلقناعية؛ أي ّ
إن دور البالغة عند اجلاحﻆ بفهم ﲪادي صمود يتوقف عند اإلفهام ال
وجها
التداول واحلجاج واإلقناع ،كام ذهب صمود أيضا إىل أن القرآن واحلدث اجلاحظي ﳘا من ّ
البالغة العربية هذا التوجه.وﲠذا يكون الفصل الذي خصصه العمري ”للبيان“ – يف تقديرنا
احلجاجي يف البالغة العرب ّية من جهة ،عطفا عىل كونه يمثل حماورة مع
– موجها إلبراز البعد
ّ
جمموعة من الدّ ارسني الذين كانوا يبحثون عن مصطلحات نقد الشعر يف كتاب البيان والتبيني.
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بيد أننا حني نفصل بني البالغية واإلبالغية بحدّ ة ،ونتج ُه بالبالغية نحو مفهوم ”األدبي ّة“ باملفهوم
الذي صاغه الشكالنيون اللسانيون ّ
يغيب عن مدى
فإن املسافة بيننا وبني اجلاحﻆ ستتسع حتى
َ
نظرنا ،أما حني نرتك ياكوبسون وﲨاعة الشكالنيني عامة ونقرتب من البالغة اجلديدة كام صاغها
بريملان يف إطار منطق القيم فإننا سنجد املفاهيم اجلاحظية يف قلب املخاض البالغي.
(-)12حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص  32وقد وضح العمري هذه
الفكرة تقريبا يف كل كتابه.
(-)13كان اهتامم اجلاحﻆ – يف تقدير اجلابري – منصبا حول قوانني إنتاج اخلطاب وذلك بخالف
الرتكيز عىل ﴍوط تفسري القرآن ،وأبرز من مثل هذا التوجه يف تقدير اجلابري
اجلهود التي حاولت ّ
هو اإلمام ّ
املرشع األكرب
«أول واضع لقوانني تفسري اخلطاب
الشافعي حيث كان ّ
البياﲏ وبالتّايل ّ
ّ
يب» حممد عابد اجلابري :بنية العقل العريب ،حممد عابد اجلابري :بنية العقل العريب:
للعقل العر ّ
دراسة حتليليية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية ،مركز دراسات الوحدة العربـية ،بريوت،
ط.2009 ،09ص  .26واجلاحﻆ/املتكلم يف فحص اجلابري مل يكن معنيا بقضية «الفهم» ،فهم
كالم العرب وحسب ،بل لقد كان مهتام أيضا ،ولر َّبام يف الدّ رجة األوىل «بقضية اإلفهام» ،إفهام
السامع وإقناعه وقمع املجادل وإفحامه» ،ومن ثم فقد خلص الباحث إىل ّ
أن اﲡاه اجلاحﻆ غري
اﲡاه ّ
وأساﳼ يف العمل ّية البيان ّية ،بل بوصفه
الشافعي ،فاجلاحﻆ « يدخل السامع كعنرص حمدد
ّ
اهلدف منها ،الﴚء الذي كان غائبا عن اهتامم ّ
الشافعي الذي كان هيمه بالدرجة األوىل قصد
املتكلم» حممد عابد اجلابري :بنية العقل العريب ،ص .26
(-)14ينظر :حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص189
(∗∗)-نشري بذلك إىل استغالل اخلطيب للمعطيات املنطقية ،والشعرية (موسيقية ورسدية)
والسيكولوجية ،واألخالقية… ذلك لغرض التأثري والتفعيل.
(∗∗∗) -هذا الفهم كام بدا لنا يبعد الباحث عن كثري من احلرج الذي يؤدي إليه احلديث عن
البيان باعتباره صفة للعقل العريب ،حتى ولو قيد ذلك بمرحلة تارﳜية .عطفا عىل ّ
أن ارتباط
البالغة باعتبارها صفة للكالم بالنثر كام يظهر من الكتب التي ألفت حتت العنوان مثل :هنج
البالغة ،البن أيب احلديد... ،وهناك مع ذلك بالغات النساء من الشعر وغريه.
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(-)15حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص16
(-)16ينظر :املرجع نفسه ،ص .16

(∗) -وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة لِـ :عبد الرحيم الرﲪوﲏ نوقشت باملغرب.
(-)17ينظر:املرجع نفسه ،ص .200
(-)18املرجع نفسه ،ص .13
(∗) -إلدراك طرح العمري هذا ينظر :املرجع نفسه ،ص  .441 – 431والصفحة  .291وقارن
بـ ص .271
(∗∗)-يقصد الباحث باجلدة عدم ظهوره ُ
قبل عنوانا لكتاب يف وصف اخلطاب الشعري
والتداويل.
(∗) -ما يفرس إيراد اجلاحﻆ لصحيفة برش بن املعتمر هو ارتباط اخلطابة بالنـزعة املذهبية مما
جعل أصحاب الفرق وزعامء امللل هيتمون بقوانني صناعتها ،حيث كانوا يعلمون ذلك صبياهنم
والناشئة من ذوهيم ،ويمكن أن نعد هذه الصحيفة منهاجا لتعليم اخلطابة ،فيها أحكام تتعلق
الريض
بظروف الكتابة واهليئة الواجبة للخطاب ،ويف خامتها كام يقول صمود« :مقاييس تساعد ّ
عىل معرفة حظه من التوفيق فيها وما هو أهل له منها» .ينظر :ﲪادي صمود :التفكري البالغي عند
العرب،أسسه وتطوره إىل القرن السادس ،مرشوع قراءة ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،ط،03
 ،2010ص.174- 173
(∗∗) -بمعنى ّ
أن اجلاحﻆ وفق طرح الباحث كان يبحث عن نظرية للمعرفة فوقع يف البالغة.
(-)19حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص206
(-)20يراجع:إحسان النص:
•

اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.1964 ،1

•

اخلطابة السياسية يف عرص بني أمية ،منشورات دار الفكر ،دمشق ،دت.
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حيث نلحﻆ ّ
أن املؤلف يكثر من اإلحالة عىل كتب اجلاحﻆ خاصة البيان والتبيني وذلك مهام كان
اجلانب املدروس.
(∗)-اهتم اجلاحﻆ باخلطباء عىل ﳐتلف مللهم ونحلهم واختصاصهم يف العلم فتحدث عن
اخلطباء من الشعراء والعلامء اخلطباء واخلطباء من النساك والزهاد .ينظر:البيان والتبيني ،حتقيق
عب دالسالم حممد هارون ،ط ،03نرش مؤسسة اخلانجي ،القاهرة ،دت .52/1.واملتأمل يف
خطب اجلاحﻆ يتضح له أهنا كانت تدور عىل حماور ثالثة؛ األول ديني سخرت بمقتضاه الدعوة
إىل التوحيد ،والثاﲏ سياﳼ وكثريا ما يشرتك مع املحور األول وقد استعملت اخلطابة يف هذا
املحور لبسط النفوذ وإقرار نظام احلكم ،أما املحور الثالث فهو جديل مذهبي .راجع :ﲪادي
صمود :التفكري البالغي عند العرب ،ص .172-171
(∗∗)-املقام:)Situation( :لعل أهم ما تولد عن فكرة املقام عند اجلاحﻆ مبدأ نسبية األحكام
األسلوبية فتكون البالغة بالغات والفصاحة فصاحات ،وعىل ضوء هذا االعتبار نفهم رغبة
اجلاحﻆ عن تصنيف الوجوه البالغية وضبطها إذ هي مقاييس متحولة بتحول املقام؛ معنى ذلك
من الوجهة النظرية أن احلكم البالغي نسبي ال ينفصل عن مدى ترابط النص والسياق الذي
يتنـزل فيه ،وقد أفﴣ هذا التصور باجلاحﻆ إىل القول بأن بالغة بعض األجناس األدبية تكمن
يف خروجها عن قوانني = البالغة والفصاحة .كام نتج عن اهتامم اجلاحﻆ بفطرة املقام والسياق
انصهار الظاهرة ونقيضها يف بوتقة تصوره البالغي العام :فاإلجياز بالغة ،واإلطالة بالغة ،كام أن
الترصيح بالغة ،والكناية بالغة ،والوحي واإلشارة بالغة.
( -)21ينظر :حممد العمري ،:أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة ،دراسات وحوارات،
أفريقيا الرشق ،املغرب.2013 ،ص .114
(-)22ابن وهب ،الربهان يف وجوه البيان ،حتقيق حفني حممد ﴍف ،مكتبة الشباب ،القاهرة،
 ،1969ص .49
(-)23ينظر :حممد العمري :أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة ،ص .114
(-)24ينظر :املصدر نفسه،ص ن.
(∗)ّ -
إن أول ما نبع عن غاية الفهم واإلفهام عند اجلاحﻆ السعي إىل نجاعة اخلطاب وضامن
فائدته ،وكل ما يضمن ويؤدي إىل ذلك فهو يف صلب املقاييس اجلاحظية .ينظر:ﲨال حﴬي:
املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية ،املؤسسة اجلامعية ،للدراسات والنرش والتوزيع،
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بريوت ،ط.2010 ،01ص .65
(-)25اجلاحﻆ :البيان والتبيني  .161/1وينظر :حممد العمري :أسئلة البالغة يف النظرية
والتاريخ والقراءة ،ص .130-129
(-)26اجلاحﻆ :البيان والتبيني  .161/1وينظر :حممد العمري :أسئلة البالغة يف النظرية
والتاريخ والقراءة ،ص .130-129
(∗) -يمكن إدراك هذا الطرح من خالل الفصل الرابع من القسم األول املعنوان بـ“املعرفة
واإلقناع ،من البيان إىل البالغة ،ص  213-187من كتاب البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا.
(-)27ينظر :حممد العمري :أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة ،ص .130
(-)28حممد عابد اجلابري :بنية العقل العريب :دراسة حتليليية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة
العربية ،مركز دراسات الوحدة العربـية ،بريوت ،.09،2009 ،ص .18
(-)29راجع :الشافعي ،حممد بن إدريس :الرسالة ،املكتبة العلمية ،بريوت .حتقيق وﴍح :أﲪد
حممد شاكر.
(-)30حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص  ،هامش ص .196
(-)31ينظر :حممد العمري :أسئلة البالغة يف النظرية والتاريخ والقراءة ،ص .134
(-)32حممد العمري .البالغة العربية أصوهلا و امتداداهتا ،ص .194
(-)33ينظر :حممد العمري :املوازنات الصوتية ،يف الرؤية البالغية واملامرسة الشعرية ،نحو
كتابة تاريخ جديد للبالغة والشعر ،أفريقيا الرشق ،2001 ،دط ص .205
(-)34املرجع نفسه ،ص .195
(∗)-املقصود باملجال السيكولوجي واالجتامعي الذي اهتم به أرسطو هو تفصيله القول يف
فكرة املالءمة بني املقام واملقال حيث بني أنواعها ومقاماهتا وحدد لكل نوع معامل لتعذر اإلطار
النظري الشامل هلا – فجاءت متطلبات اخلطابة االستشارية أو احلملية( )Le delieratifﳐتلفة
عن متطلبات النوع القضائي ( )Le judiciareوهذه بدورها ﳐتلفة عن متطلبات اخلطابة
االستشارية ( .)Demonstratfولئن صادفنا لدى صاحب البيان والتبيني منـزعا يف دراسة
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اخلطابة شبيها بـمنـزع أرسطو كام ذهب العمري كتحديد أنواعها وضبط ما يالئمها من أساليب،
فإن وجه الطرافة يف تفكريه كام يقول صمود« :أهنا مل تتولد – أي املالءمة – عن هذا السبب
الضيق ،وال نبالغ إن قلنا :إن دور مقام اخلطابة يف بروز هذه الفكرة عنده ثانوي إذا قيس بام
خصصه ملنـزلة املخاطب اللغوية واالجتامعية .والطرافة بل واألصالة يف هذا املجال ربطه ربط
النتائج باألسباب ،هذه الفكرة بوضع لغوي نوعي كانت عليه العربية يف ذلك العرص ،وهو وضع
يعكس الرتكيبة االجتامعية والطبقية السائدة ،وبذلك وفق إىل إدراجها ضمن إطار تارﳜي مؤهل،
موضوعيا ،إلفرازها إفرازا ذاتيا فينسى القارئ أصوهلا ويغلب عىل ظنه أنه اخرتعها اخرتاعا».
ﲪادي صمود :التفكري البالغي عند العرب ،ص  .195-194ورغم أﳘية طرح العمري
فإننا نذهب مذهب صمود من كون أصول التقسيم عند الرجلني ﳐتلفة :فأرسطو يؤسسه عىل
املضمون؛ «فاالستشارية أو احلملية» مضموهنا النصيحة والتحذير ،و»القضائية» التقاﴈ كام
يدل عليها اسمها ،أما االستداللية يف خطب املدح والذم لذلك نجد إىل جانب الكليات اخلطابية
خاصيات مرتبطة بكل نوع .أما اجلاحﻆ فيعتمد يف تقسيمه عىل املناسبة التي تلقى فيها اخلطبة ،ومل
هيتم بقضية املضامني ،فذكر ما يقال يف املساجالت ومناظرات وما يقال يف القتال واحلرب ،كذلك
ذكر خطب املفاخرات واملنافرات وخطب املصاهرة .ينظر :البيان والتبيني.6/3 ،117/1،و يف
مقابل البعد املقامي املنطقي ،أشار حممد العمري كذلك إىل وجود البعد التداويل اللساﲏ السياقي
الذي هيتم بمالءمة العبارة للمقاصد .وهو مبحث يف تقدير الباحث غني جدا يف البالغة العربية
وهو الذي صاغ ُه السكاكي يف أعقاب عبد القاهر اجلرجاﲏ ،وعده مركز ًا للبالغة ول ّب ًا هلا ،وقد بينه
حممد العمري يف الفصل الرابع من القسم الثاﲏ من كتابه ”البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا“.
(∗) -بالغ بعض قراء مسألة التأثري األجنبي عىل البالغة العربية وذلك حني رأوا ّ
أن كثريا من
القوانني واملبادئ التي ترتكز عليها نظرية اخلطاب عند البالغيني املعتزلة ومنهم اجلاحﻆ – نحو
مفهوم املنفعة وربط املقام باملقال ومراعاة مقتﴣ احلال(–)Convenanceأجنية يمكن ر ّدها
إىل السوفسطائيني وإىل طريفة سقراط يف توليد املعاﲏ ،نذكر منهمإبراهيم سالمة :بالغة أرسطو
بني العرب واليونان ،مطبعة األنجلو املرصية ،ط  ،2القاهرة ،1952 ،ص ،69ص .37-31
وﲠذا نقول إن اجلنس البرشي يتمتع بقاسم مشرتك أعظم من الفطنة يوصلهم إىل نتائج متشاﲠة
إن فكروا يف نفس املوضوع.
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قائمة املصادر واملراجع
إبراهيم سالمة :بالغة أرسطو بني
.1
العرب واليونان ،مطبعة األنجلو املرصية ،ط
 ،2القاهرة1952 ،

ﲪادي صمود :التفكري البالغي عند
.9
العرب ،أسسه وتطوره إىل القرن السادس،
مرشوع قراءة ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة،
ط2010 ،03

ابن وهب ،الربهان يف وجوه البيان،
.2
حتقيق حفني حممد ﴍف ،مكتبة الشباب،
القاهرة1969 ،

الشافعي ،حممد بن إدريس:
.10
الرسالة ،املكتبة العلمية ،بريوت .حتقيق
وﴍح :أﲪد حممد شاكر.

إحسان النص:اخلطابة العربية يف
.3
عرصها الذهبي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،1
.1964

عبد احلكيم راﴈ :األبعاد الكالمية
.11
والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند
اجلاحﻆ ،ط ،3مكتبة اآلداب ،القاهرة،
.2006

إحسان النص:اخلطابة السياسية يف
.4
عرص بني أمية ،منشورات دار الفكر ،دمشق،
د ت.
اجلاحﻆ :البيان والتبيني ،حتقيق
.5
عبد السالم حممد هارون ،ط ،03نرش مؤسسة
اخلانجي ،القاهرة ،دت.
ﲨيل صليبا :املعجم الفلسفي ،دار
.6
الكتاب اللبناﲏ ،بريوت.،
اجلراري ،عباس :خطاب املنهج،
.7
منشورات السفري ،ط1990 ،1
ﲨال حﴬي :املقاييس األسلوبية
.8
يف الدراسات القرآنية ،املؤسسة اجلامعية،
للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط،01
2010

عباس ألرحيلة :الكتاب وصناعة
.12
التأليف عند اجلاحﻆ ،الوراقة الوطنية،
مراكش.2004 ،
حممد العمري :البالغة العربية
.13
أصوهلا وامتداداهتا ،أفريقيا الرشق ،بريوت،
لبنان ،والدار البيضاء ،املغرب ،ط1999 ،1
حممد العمري :املوازنات الصوتية،
.14
يف الرؤية البالغية واملامرسة الشعرية ،نحو
كتابة تاريخ جديد للبالغة والشعر ،أفريقيا
الرشق ،2001 ،دط.
حممد العمري :البالغة اجلديدة بني
.15
التخييل والتداول ،دار إفريقيا للرشق2005 ،
.16

حممد العمري ، :أسئلة البالغة
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يف النظرية والتاريخ والقراءة ،دراسات
وحوارات ،أفريقيا الرشق ،املغرب..2013 ،
حممد النارص العجيمي :النقد
.17
العريب احلديث ومدارس النقد الغربية ،دار
حممد عيل احلامي للنرش والتوزيع ،صفاقس،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سوسة ط،1
ديسمرب ،.1998
حممد اليمالحي :أسئلة الفكر
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