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امللخ�ص:
يع ّد م�صطلح «�شجاعة العربية» من امل�صطلحات العربية التليدة الذي ين�ضوي حتته �ألوامنن البيان والبديع،
والتي ت�شكل يف جوهرها جزء ًا �أ�صي ًال من الرتاث البالغي ،وتعك�س الذائقة الإبداعية عندهم.
ويعالج هذا البحث م�صطلح «�شجاعة العربية «من حيث :تعريف امل�صطلح ،و�سبب الت�سمية ،ثم الوقوف على
�إرها�صاته الأولى عند النحويني ،وانتقاله �إلى احلقل البالغي ثم الك�شف عن �أق�سامه املتعددة وحتليلها ق�سم ًا
ق�سم ًا .وقد وقف البحث عند بالغ َيينْ فذ ّين هما ابن الأثري اجلزري وابن الأثري احللبي
ومن ثم �سعت الدرا�سة للك�شف عن جتليات امل�صطلح يف النقد احلديث؛ لبيان �صورة املثاقفة احلا�صلة بني
ال�شعرية العربية القدمية وال�شعرية العربية احلديثة.

م�صطلحات �أ�سا�سية� :شجاعة العربية� ،آثاد الدرا�سني ،الرتاث البالغي.
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The Term “The Bravery of Arabic” in the Arabic Rhetorical Heritage:
A review of scholars’ previous studies
Dr. Ibrahim M. Abanamee

Abstract:
The term “The Bravery of Arabic” is considered one of the inherited time-honored
Arabic technical colloquial terms, covering a variety of eloquence and magnificence of
speech. It forms, in its essence, an integral part of the rhetorical heritage, and reflects the
creative taste of the rhetoricians.
This research addresses the term “The Bravery of Arabic” in terms of its definition,
and the reason for the name. The study then deals with the origin of the term, how it has
moved into the rhetoric field, exploring its various definitions individually. Finally, it
deals two unparalleled men of eloquence: Ibn Al-Atheer Al-Jazri and Ibn Al-Atheer AlHalabi.
The study has sought to discover the manifestations of the term in modern criticism
to demonstrate the image of acculturation occurring between ancient Arabic poetry and
modern Arabic poetry.
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بليغ متمر�س يف البالغة قادر على االتيان بكالمه،
كله ،ف�صيح ًا م�ستوفي ًا لأنواع البالغة ،فكان القا�صد
�إلى الت�أليف يف هذه الأق�سام �صاحب جر�أة ومقدرة
ف ّذة على الت�صرف والتفنن يف الكالم؛ لأن اللطائف
فيها كثرية واملحا�سن متوفرة ولأنّ «معظم البالغة
مندرجة يف �أثنائه �أي �شجاعة العربية ،ومنطوية حتت
�ضروبه»( ) .وميكننا االطمئنان للفكرة ال�سابقة �إذا
ما وقفنا على دالالت الفعل َ
«�ش ُجع» يف ل�سان العرب،
لنجد ابن منظور يربطها بالإقدام واجلر�أة وال�شدة
يف الب�أ�س( ).
�إن الكالم على م�صطلح «�شجاعة العربية»
يت�ضمن يف طياته الإقدام على �أمر ما ،وقد كان
للعرب – كما يقول اجلاحظ �« :-إقدام على الكالم،
ثقة بفهم �أ�صحابهم عنمهم»( )،ذلك �أنّ بع�ض �أنواع
البيان يف البالغة العربية م�سلكها �صعب ،وحتتاج
ممن ميار�سها �أن يكت�سب مرجعية ثقافية ت�ؤهله لفك
ّ
�أ�سرارها ،كما حتتاج �إلى معرفة الزبة ب�صيغ العدول
يف ال�سياقات ت�ؤهله للوقوف على «ما دار بني العرب
يف لغاتهم الف�صيحة عند النطق بها من تقدمي
معنى �أو ت�أخري �أو تثنية جمع �أو جمع �أو انتقال يف
ا�سرت�سال الكالم من غيبة �إلى ح�ضور� ،أو من ح�ضور
�إلى غيبة»( ) .ثم ت�ؤهله لتطبيقها يف كالمه ف�صيح ًا
م�ستوفي ًا لأنواع البالغة ،ومن هنا �أجمع البالغيون
على �إدراج �أ�صناف من البالغة حتت ا�سم «�شجاعة
العربية».
وتت�أتّى جمالية احلديث عن �شجاعة العربية
من �أنّ الأق�سام التي در�ست �ضمن هذا امل�صطلح
جاءت لت�ؤكد �إعجاز القر�آن الظاهر يف نظمه؛ لذا
جند �أغلب ال�شواهد املُ�ساقة يف هذه الأق�سام هي
�شواهد قر�آنية،وقد در�سها البالغيون حتت باب
�شجاعة العربية ليتمكنوا من خاللها «االطالع على
�إعجاز القر�آن العزيز و�إظهار فائقه وخفايا �أ�سراره،
و�إي�ضاح طرق بالغته»( ) .فم�ستوى اخلطاب القر�آين
يعد خارج ًا عن م�ألوف اللغة ونظامها ،وذلك اخلروج
هو ما ي�ش ّكل بالغته ومن ثم �إعجازه ،ولهذا ي�ؤكد
ن�صر حامد �أبو زيد �أنّ البحث يف ق�ضية الإعجاز لي�س

املقدمة:
يع ّد م�صطلح «�شجاعة العربية» م�صطلح ًا عربي ًا
تليد ًا درج البالغيون على درا�سته �ضمن مبحثي
«البيان» و«البديع»( ) ،وامل�صطلح الفت للنظر يف
تركيبه فهو مركب من �إ�ضافة «ال�شجاعة» �إلى
ح�سي ُت�سند
«العربية» ،وامل�ألوف �أنّ ال�شجاعة فعل ّ
للإن�سان( ) ،وتعني بهذا الإ�سناد «الإقدام ،والرجل
�إذا كان �شجاع ًا ف�إنه يرد املوارد ال�صعبة ،ويقتحم
ال ُو َرط العظيمة ،حيث ال يردها غريه ،وال يقتحمها
�سواه»( ) ،كما ميكن لل�شجاعة �أن ُت�سند للحيوان «�إذ
حقيقة ال�شجاعة قوة يف نف�س احليوان يظهر �آثارها
على بدنه وجوارحه من �إقدام و�شدة وطعن»( ) ،ومن
ثم ظهر هذا امل�صطلح يف حقل الدرا�سات النحوية
ثم البالغ ّية ،و�صار يطلق على املو�ضوعات التي
حتتاج من �صاحبها معرفة ح�صيفة بالبالغة وذلك
لقوتها ،وكرثة ت�صرفاتها املختلفة .وقد �أو�ضح ابن
الأثري حقيقة ال�شجاعة املن�سوبة �إلى العربية بقوله �أن
«للعربية �أ�سرار ًا ال يط ّلع على خباياها ،وال يقدر قدر
مزاياها �إال من تغذى بلبان البالغة طف ًال ون�ش�أ عليها
كبري ًا و�صغري ًا ،و�سلك مناهج هذا العلم ،وفاز منه
ب�أوفر احلظ والق�سم»( ).
واجلدير بالذكر �أنّ م�صطلح �شجاعة العربية
لي�س م�صطلح ًا م�ستق ًال بل يندرج حتته �أق�سام من
علم البيان ،وهي :االلتفات ،وعك�س الظاهر ،واحلمل
على املعنى ،والتقدمي والت�أخري ،واالعرتا�ض .ومن
يطالع املدونات البالغية والنقدية والنحوية التي
ظهرت يف منت�صف القرن الثالث الهجري وما بعده،
بتف�صيل �أو �إجمال عن هذه الأق�سام،
يجدها حتدثت ّ
تجُ
مما يفرز الت�سا�ؤل الآتي :ما الدافع لأن مع هذه
ّ
الأق�سام حتت باب واحد منذ نهايات القرن الرابع
الهجري ،وحتديدً ا يف القرن ال�سابع الهجري؟وملاذا
هذه الأق�سام بالذات مع العلم �أنّ املدونات البالغية
تفي�ض مب�صطلحات البيان والبديع ؟وتبدو الإجابة
ماثلة يف االطالع على هذه الأق�سام وفهمها ليتبني
للقارئ �أنّ من ّ
يطلع على هذه الأق�سام يتبني حقيقة
�صعوبة الت�أليف فيها ودقته ،فال يقدر عليه �سوى
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يف حقيقته �إال بحث ًا عن ال�سمات اخلا�صة للن�ص التي
متيزه عن الن�صو�ص الأخرى يف الثقافة وجتعله يعلو
عليها ويتفوق وذلك بخروجه عن نظام جميع كالم
العرب ومباينته للم�ألوف من ترتيب خطابهم( ).
وكان البالغيون �أحيان ًا ي�سوقون ال�شواهد ال�شعرية؛
لأن مثل هذه ال�شواهد قد ك�شفت عن قوة ال�شاعرية
ودقتها يف �شعرنا العربي القدمي وقدرة �شعرائنا
على التفنن يف �أ�ساليب الإبداع يف �شعرهم ،فهم
«�أمراء الكالم ُي�صرفونه �أنى �شا�ؤوا ،ويجوز لهم
ما ال يجوز لغريهم من �إطالق املعنى وتقييده ومن
ت�صريف اللفظ وتعقيده وا�ستخراج ما ك ّلت الأل�سن
عن و�صفه ونعته والأفهام عن فهمه و�إي�ضاحه»( ).
وبذلك ي�صبح الوقوف على هذه ال�شواهد ال�شعرية
والقر�آنية وحماولة فهمها وتذوقها �ضمن املعايري
البالغية املندرجة حتت باب �شجاعة العربية ت�أ�سي�س ًا
ملا ن�سميه بـ«اللحظة اجلمالية» �أو ال�شعور بقيمة العمل
الفني( ).
�أ ّما ما يتعلق بتعليل امل�صطلح ،فيقدم ابن جني
تعليله �إذ يربط �سبب الت�سمية ب�شجاعة الفار�س
و�إقدامه يف احلرب �إ�شارة �إلى مدلول الت�سمية يف
اللغة ،وك�أن البليغ يف وروده للت�أليف حتت هذا الباب
ميلك من اجلر�أة والإقدام ما ميلكه الفار�س يف
احلرب ،فيقول« :مثله يف ذلك عندي مثل جمرى
اجلموح بال جلام ،ووارد احلرب ال�ضرو�س حا�سر ًا
من غري احت�شام .فهو و�إن كان ملوم ًا يف عنفه وتهالكه،
ف�إنه م�شهود له ب�شجاعته وفي�ض ُم ّنته» ( ) وهذا ابن
الأثري احللبي ير ّد ال�سبب �إلى «�أنه ملا كان كالم ًا فيه
قوة يت�صرف بها يف املخاطبات من غيبة �إلى ح�ضور،
ومن ح�ضور �إلى غيبة ،ومن تثنية �إلى جمع ،ومن جمع
�إلى تثنية وتقدمي وت�أخري كما تقدم ذكره ،ومع ذلك
كله ال يخرجه من ح ّد الف�صاحة والبالغة ،ال ين�سب
�إلى خلل وال تق�صري يف ا�ستيفاء املعاين �صار يف نف�سه
�شجاع ًا بالن�سبة �إلى العربية ،ت�شبيه ًا بالرجل الذي
تكون فيه �شجاعة حتمله يف احلرب على التقدمي
والت�أخري ...وق ّل ما يكون �آخذ ًا يف موقف احلرب
�إلى جهة اليمني حتى ي�أخذ جهة ال�شمال وبالعك�س...

د .رامي جميل أحمد سالم

فح�سنت ت�سمية الكالم املحتوى على ما ق ّدمناه من
التق�سيم الذي �شرحناه بهذه الت�سمية ،لأن ال�شجاعة
يف مثل هذا الكالم حتمله على اجلوالن يف جوانب
املعاين كيف �شاء»( ).
ومن يطالع �أقوال البالغيني يف بع�ض الأق�سام
التي در�سوها �ضمن �شجاعة العربية يقف على
جمموعة من اجلمل البالغية التي ت�شري بل تدلل على
�سبب الت�سمية؛فعندما يتحدث ابن الأثري اجلزري
عن االلتفات يقول يف �آخر حديثه  »:فانظر �إلى هذه
اللغة ال�شريفة ،وتنا�سب هذه املعاين اللطيفة التي
الأقدام (ال) تكاد تط�ؤها ،والأفهام مع قربها �صافحة
عنها»( ) .وعندما يتحدث عن عك�س الظاهر يبني
�أن هذا الق�سم يف علم البيان «له �أ�سراره الغريبة،
وخفاياه امل�ستطرفة العجيبة»( ) .وعندما يتحدث
ابن الأثري احللبي عن احلمل على املعنى يرى ب�أن
هذا الق�سم « دقيق امل�سلك ،بعيد املذهب ،يحتاج �إلى
ف�ضل معاودة وزيادة ت�أمل»( ) .ويف نظرة فاح�صة
�إلى اجلمل ال�سابقة نتبني �أنّ للبالغة العربية معا َ
ين
لطيفة ال تط�ؤها الأقدام ،و�أ�سرارا وخفايا عجيبة
الأفهام �صافحة عنها ،وم�سالك دقيقة حتتاج �إلى
معاودة وت�أمل ،والت�أليف فيها يحتاج �إلى �شجاعة
ومهارة و�إبداع ا�ستحقت معها �أن تدخل �ضمن �سياق
«�شجاعة العربية»
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�شجاعة العربية يف الرتاث النحوي والبالغي:
لقد ط ّور �أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ)
فكرة الإقدام واجلر�أة عند العرب يف الكالم ،و�أحكم
الربط بينها وبني االنحراف عن النمط امل�ألوف
وذلك يف حديثه ع ّما �س ّماه (�شجاعة العربية) التي
انفرد بت�سميتها ب�شهادة �صاحب «اجلامع الكبري»
و�صاحب «جوهر الكنز» .حيث يقول ابن الأثري�« :إال
�أين مل �أجد �شيئ ًا منه [يق�صد �شجاعة العربية] عند
�أرباب هذه ال�صناعة [يق�صد علم البيان والبالغة]،
وال وجدته يف كتاب م�صنف يف هذا الفن� ،سوى �أين
ر�أيت �أبا الفتح عثمان بن جني قد ذكر يف كتابه
املو�سوم باخل�صائ�ص� ،شيئ ًا من التقدمي والت�أخري،
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املثال وظاهرة االنحراف عنه� ،سعي ًا لتحقيق قيمة
�إ�ضافية هي التنويع ،وهذه القاعدة يف االنحراف عن
الأ�صل لتحقيق قيمة فن ّية تنطبق على ما �أ�سماه ابن
جني (قوة اللفظ لقوة املعنى) الذي عقد له يف كتابه
«اخل�صائ�ص» باب ًا يحمل هذا العنوان ،ويق�صد به �أن
�أي حتول يف بنية اللفظ –زيادة على بنيته الأ�صلية-
يتبعه زيادة يف معناه،وهو ما يك�سب داللته قدر ًا
من املبالغة يتفاوت من حالة �إلى �أخرى تبع ًا ملدى
االنحراف عن ال�صورة الأ�صلية .يقول ابن جني:
«ونحو من تكثري اللفظ لتكثري املعنى العدول عن
معتاد حاله ،وذلك ُفعال يف معنى فعيل؛ نحو طوال؛
فهو �أبلغ (من معنى) طويل»( ) ،لذا يعود الف�ضل �إلى
ابن جني يف �شيوع مثل هذه اال�صطالحات وانت�شارها
ودخولها �إلى حميط الدر�س البالغي .
وبناء على ما �سبق ف�إنّ البالغيني العرب،
الذين تناولوا م�صطلح �شجاعة العربية بالدر�س
والتحليل� ،أخذوا امل�صطلح عن ابن جني ،كما �سرنى
الحق ًا،وا�ستفادوا كثري ًا من �شروحه وملحوظاته حول
كثري من الق�ضايا التي عر�ض لها يف باب «�شجاعة
العربية» ،وتعدت مرحلة الإفادة من امل�صطلح �إلى
�أخذ مباحث ب�أعيانها دون �أي تغيري( ) ،مثل احلمل
على املعنى والتقدمي والت�أخري ،والفارق بينهما نظرة
كل منهما �إلى الق�ضية وطريقة عر�ضها وحتليلها.
وقد �أ�شار ابن الأثري احللبي وابن الأثري اجلزري �إلى
ذلك يف مفتح كتابيهما.
و�إنْ تعجب فعجب �أن امل�صطلح مل َ
يحظ باهتمام
البالغيني خا�صة يف القرنني اخلام�س وال�ساد�س،
فلم يولج م�صطلح �شجاعة العربية عامل البيان بهذه
بالغ ْيينَ �أحدهما يف منت�صف
الت�سمية �إال على يد ِ
القرن ال�سابع وهو ابن الأثري اجلزري ،والثاين يف
منت�صف القرن الثامن وهو ابن الأثري احللبي ؛�أما
البالغي الأول وهو ابن الأثري اجلزري (637هـ) فيفرد
يف كتابه «اجلامع الكبري» -الذي كان قد �أ ّلفه قبل
كتابه «املثل ال�سائر» ) (-باب ًا لـ«�شجاعة العربية»( ).
م�شري ًا �إلى �أنّ هذا الباب «نوع من علم البيان تتكاثر
لطائفه ،وتتوفر حما�سنه»( ) ،ويرى �أن �أهميته نابعة

واحلمل على املعنى ال غري»( ) .وكالم ابن الأثري
ي�شري �إ�شارة وا�ضحة �إلى تف ّرد ابن جني ب�إثارة هذا
امل�صطلح واحلديث عنه يف زمنه.
ومن يراجع كتاب «اخل�صائ�ص» البن جني يجده
يفرد ل�شجاعة العربية باب ًا م�ستق ًال ،ويدرج حتته
خم�س ظواهر مبين ًا «�أن معظم ذلك �إمنا هو احلذف
والزيادة والتقدمي والت�أخري ،واحلمل على املعنى
والتحريف»( ) ،ثم �أفا�ض احلديث يف مناق�شة كل
مدعم ًا نقا�شه ب�شواهد من القر�آن
ق�ضية على ِحدة ّ
الكرمي ومن عيون ال�شعر العربي .موجه ًا نقا�شه فيها
توجيه ًا نحوي ًا ولغوي ًا� ،إذ �أغلب الق�ضايا التي ناق�شها
يف باب �شجاعة العربية غلب عليها التحليل النحوي،
ف�إذا ما �شرع يف حتليل �شاهد �شعري �أو قر�آين يتعلق
مب�س�ألة احلذف والزيادة مث ًال كان ه ّمه من�صب ًا على
الأدائني اللغوي والنحوي ،ويعلل حممد عبد املطلب
ذلك ب�أن النحويني واللغويني يقيمون مباحثهم
على رعاية الأداء املثايل( ) �أي الكالم يف م�ستواه
العادي �.إال �أنه ال ُينكر البن جني تنبهه على ظاهرة
االنحراف عن الأداء املثايل ،وهو يعالج الكثري من
ال�شواهد القر�آنية �سواء يف كتابه «اخل�صائ�ص» �أو
يف كتابه «املحت�سب» ،وميكن الإ�شارة يف هذا املقام
�إلى مو�ضعني ي�ؤكد�أن �صحة ما نذهب �إليه؛ ففي كتاب
املحت�سب يتحدث ابن جني عن التنقل بني وزنني للفعل
من �صيغة واحدة،ذلك بالنظر �إلى قراءة اجلماعة
لقوله تعالى« :فم ّهل الكافرين �أمهلهم رويدا» ،وقراءة
ابن عبا�س« :فم ّهل الكافرين م ّهلهم رويدا»� ،إذ
يقول ...« :وذلك �أنّ قولهم« :فم ّهل الكافرين �أمهلهم
رويدا» فيه �أنه �آثر التوكيد،وكره التكرير،فلما ّ
جت�شم
�إعادة اللفظ مع تكارهه �إياه انحرف عن الأول بع�ض
االنحراف بتغيريه املثال ،فانتقل عن ف ّعل �إلى �أفعل،
فقال�« :أمهلهم» ...و�أما يف هذه القراءة ف�إنه كرر
اللفظ واملثال جميع ًا ،فقال« :م ّهل الكافرين م ّهلهم»
فجعل ما تكلفه من تكرير اللفظ واملثال جميع ًا عنوان ًا
لقوة معنى توكيده �،إذ لو مل يكن كذلك النحرف يف
احلال بع�ض االنحراف»( ).
فالن�ص ال�سابق يو�ضح تن ّبه ابن جني على فكرة
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�أن نراجع ما كتبه الطويف حتى ي�أفل جنم الطرافة،
وعلة ذلك �أنه �أعاد كالم ابن الأثري بحذافريه؛
ف�أق�سام �شجاعة العربية عنده هي عينها عند ابن
الأثري والأدهى من ذلك �أنه يعتمد الرتتيب نف�سه،
ويكرر ال�شواهد نف�سها مع �إ�ضافة ب�سيطة .لن�صل
يف نهاية املطاف �إلى ابن الأثري احللبي (737هـ) يف
كتابه «جوهر الكنز» ،حيث يفرد لـ«�شجاعة العربية»
باب ًا م�ستق ًال ،ويرى �أنَّ هذا الباب هو عبارة عن �أنواع
�شتى من البديع( ) ،هي :االلتفات (�سواء يف الأفعال
�أو ال�ضمائر) ،وعك�س الظاهر ،وت�أنيث املذكر وتذكري
امل�ؤنث ،وت�صور معنى الواحد يف اجلماعة ،ومعنى
اجلماعة يف الواحد ،وتق ّدم املفعول على الفعل،
وتقدمي الظرف على املظروف وتقدمي اخلرب على
املبتد�أ ،ونوع اال�ستفهام ،وتقدمي الظلمات على النور،
والتقدمي بالذات ،وتقدمي ال�سببية ،وتقدمي الرتبة،
والتقدمي بال�شرف ،وتقدمي الأكرث على الأقل.

من �أن «معظم البالغة مندرجة يف �أثنائه ،ومنطوية
حتت �ضروبه»( ) ،وتبدو هذه الأهمية المعة من
طرفني :الأول �أنه وجد �أكرث التطبيقات وال�شواهد
عليه موجودة يف �أثناء القر�آن الكرمي( ) .والثاين
�أنه و�صف ال�شواهد عليه �-سوا ًء �أكانت �شعرية �أم
قر�آنية -باللطائف واملحا�سن ،ثم بينّ كونها «�أ�شياء
عجيبة ،ونكت ًا ظريفة»( ) .وهو بعد ذلك يجعل
�شجاعة العربية يف خم�سة �أق�سام هي :االلتفات،
يف الإخبار عن الفعل املا�ضي بامل�ضارع وعن الفعل
امل�ضارع باملا�ضي ،عك�س الظاهر ،احلمل على املعنى،
التقدمي والت�أخري ،االعرتا�ض .ثم مي ّثل على كل ق�سم
من �أق�سام �شجاعة العربية بالأمثلة وال�شواهد ذات
الفائدة الق ّيمة حماو ًال �أن يعلل �سبب ارتباط كل ق�سم
ب�شجاعة العربية.
وجدير باملالحظة �أنّ جار اهلل الزخم�شري قد
اجتهد يف تف�سري بع�ض الآيات القر�آنية وبخا�صة
امل�شتملة على االلتفات ،ومل يتوقف عند العامل
النف�سي وهو يف�سر الظاهرة القر�آنية ،بل التفت
كذلك �إلى العن�صر املعنوي املتغري مع كل حالة من
حاالت االلتفات( ) .والزخم�شري (537هــ) �سابق،
من الناحية التاريخية ،البن الأثري اجلزري ،والغريب
�أن اجتهادات الزخم�شري يف التف�سري مل تلقَ قبو ًال
لدى اجلزري،بل احت�شد هذا الأخري لتفنيد �آراء
الزخم�شري ونقده يف تف�سرياته( ) ،ولكن و�إن كان
اجلزري �صائب ًا فيما وجهه من نقد �إلى الزخم�شري،
�إال �أنه ا�ستفاد من تف�سرياته واجتز�أ من كالمه خا�صة
يف باب االلتفات،ومع ذلك ف�إن ما عر�ضه يف فح�صه
ملقولة االلتفات ويف ا�ستنباطاته النظرية وحتليالته
العلمية كان بحق تتويج ًا ملراحل التطور التي م ّر بها
املبحث البياين من التعميم املطلق �إلى االجتهاد
الأويل ثم �أخري ًا �إلى التخ�صي�ص املو�ضوعي املدقق.
والطريف �أن م�صطلح «�شجاعة العربية» يلقى
ح�ضور ًا عند واحد من علماء التف�سري وهو علم خارج
�إطار البالغة والبيان ،فيتحدث عنه �سليمان بن عبد
القوي الطويف (716هـ) يف كتابه «الإك�سري يف علم
التف�سري» يف الق�سم الرابع من �أق�سام البيان .ولكن ما
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م�ضامني �شجاعة العربية ودالالتها:
ً
يع ّد م�صطلح �شجاعة العربية واحدا من
امل�صطلحات العربية بح�سب نظرة البالغيني
العرب ،يكون اللغة العربية اخت�صت به دون غريها
من اللغات ،وقد �أدرك البالغيون العرب �أن امل�ستوى
امل�ألوف للغة يخ�ضع للنظرة النحوية ،لهذا ول ّوا
وجوههم �شطر امل�ستوى الفني ،ذلك امل�ستوى الذي ال
يتحقق �إال بتجاوز ما هو م�ألوف �أي بتجاوز امل�ستوى
النحوي �إلى امل�ستوى البالغي والبحث عن الأبعاد
الداللية والنف�سية الكامنة وراء هذا امل�صطلح ،ال
�سيما �أن �أغلب ال�شواهد �آتية من القر�آن الكرمي
وال�شعر العربي وكالم العرب ،وقد ر�صد البالغيون
«هذا التجاوز بقدر كبري من الدقة والفهم لل�ضرورة
التي يقت�ضيها املوقف من مراعاة حال املخاطب»( ).
وتبدو ق�ضية املعنى وخ�صو�صية الداللة هي الطابع
العام لأق�سام �شجاعة العربية ،فالق�ضية يف الأ�سا�س
هي ق�ضية معنى ،لذلك جعل البالغيون وعلى ر�أ�سهم
ابن الأثري اجلزري �شجاعة العربية من ال�صناعة
املعنوية ،فهناك معنى يق�صد �إليه من�شئ اخلطاب
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و�أنّ هذا الرجوع ُي�ستعمل لتعظيم �ش�أن املخاطب
و(هو) اهلل .ف�شرع يف تو�ضيح ذلك التعظيم ب�أنه ذكر
احلقيق باحلمد «الحْ َ ْم ُد للهِّ َر ِّب ا ْل َعالمَِنيَ» و�أجرى عليه
ال�صفات العظام من الربو ّية العامة وامللك اخلا�ص
ِ مـ ِل ِك َي ْو ِم الدِّ ِين» ،فعلم العامل
ال َّر ْحم ِـن «ال َّر ِحيم َ
مبعلوم عظيم ال�ش�أن ،حقيق باخل�ضوع له ،واال�ستعانة
يف املهمات به ،فخوطب ذلك املعلوم املو�صوف بتلك
ال�صفات فيقل� :إياك نعبد يا من هذه �صفاته �أي
نخ�ص بالعبادة واال�ستعانة ،ليكون �أ ّدل على العبادة
لذلك التميز الذي ال حتق العبادة �إال به( ).
وجند االلتفات من الغيبة �إلى اخلطاب .ف�إن قوله:
« ِ�إ َّي َ
اك َن ْع ُبد» بعد قوله« :الحْ َ ْم ُد للهِّ َر ِّب ا ْل َعالمَِنيَ» لي�س
العدول فيه من الغيبة �إلى اخلطاب ات�ساع ًا �إمنا عدل
�إليه لفائدة ح�سنة ،وذلك �أنّ احلمد هلل دون العبادة،
�أال تراك حتمد نظريك وال تعبده فا�ستعمال لفظ
لتو�سطه مع الغيبة يف اخلرب فقال« :احلمد
«احلمد» ّ
هلل» ومل يقل «احلمد لك» ،وملا �صار �إلى العبادة قال
«�إياك نعبد» فخاطب العباد �إ�صراح ًا بها وتقرب ًا
«�ص َر َ
مت
اط ا َّل ِذينَ �أَن َع َ
منه –ع ّز ا�سمه ،-ثم قالِ :
َع َليهِ ْم» ف�ص ّرح باخلطاب ملّا ذكر النعمة ،ثم قال:
َ
«غ ِري ا َمل ُ
وب َع َليهِ ْم» ،ومل يقل «غري الذين غ�ضب
غ�ض ِ
عليهم»؛ لأنّ الأول مو�ضع التقرب من اهلل بذكر نعمه.
فلما �صار �إلى ذكر الغ�ضب ،قالَ :
«غ ِري ا َمل ُ
وب
غ�ض ِ
َع َليهِ م ْ»  ،فجاء باللفظ منحرف ًا به عن ذكر الغ�ضب،
ف�أ�سند النعمة �إليه لفظ ًا ،وزوى عنه ذكر الغ�ضب
حت�سن ًا ولطف ًا»( ).
ّ
�إن كالم ابن الأثري ال�سابق يك�شف عن ما حتمله
�شجاعة العربية من دالالت �ضمن �إطار االلتفات،
ون�ستطيع �أن ن�شري هنا �إلى نقطتني :الأولى بينّ البعد
النف�سي لاللتفات فيما يتعلق باملخاطب من خالل
ح�صر االلتفات بفائدة ح�سنة ،مو�ضح ًا �أن تلك
الفائدة ال تنح�صر يف �أمر حمدد بعينه بل هي مرتوكة
لل�سياق ،فقد تكون الفائدة تطرية لن�شاط ال�سامع
و�إيقاظه ،وقد يكون تعظيم ًا ل�ش�أن املخاطب كما
يت�ضح من الن�ص القر�آين ال�سابق ،ذلك «�أن الغر�ض
املوجب ال�ستعمال هذا النوع من الكالم ال يجري

ويحققه من خالل �صيغة معينة مثل االلتفات �أو عك�س
الظاهر �أو التقدمي والت�أخري ...دون �أن يرتبط معنى
من املعاين ب�صورة حا�سمة ب�صيغة معينة من ال�صيغ
ال�سابقة ،فقد ترد �صيغة ّما يف �سياق لت�شري �إلى
املعنى املق�صود ،ثم ترد ال�صيغة نف�سها يف �سياق �آخر
لت�شري �إلى معنى �آخر مق�صود ،ف�إذا انتفى �أن يجري
هذا اال�ستخدام على وترية واحدة انتفت �إمكانية
�ضبطه وح ّده بحد .وبذا ا�ستطاع البالغي �أن يحقق
ذلك املعنى يف مباحث �شجاعة العربية من خالل
اعتماده على �صورة الكالم املنحرف واملنعزل عن
�صيغته «املجاز» ،وذلك مقابل �صورة الكالم املثايل
يف م�ستواه امل�ألوف «احلقيقة» ،فابن الأثري ي�شري �إلى
مفهوم العدول وهو يحلل الن�صو�ص القر�آنية املتعلقة
بااللتفات( ) .لذا كل من يدر�س مباحث �شجاعة
العربية من الباحثني املعا�صرين يدر�سها �ضمن باب
�شعرية العدول �أو باب الأ�سلوب( ) ،فالعدول ميثل
الطاقات الإيحائية يف الأ�سلوب ،ويك�سب اجلملة
ميزة فنية يعمد �إليها املبدع خللق �صورة فنية متميزة
ال جندها يف الكالم مب�ستواه العادي( ) .ويبدو �أن
البالغيني العرب كانوا يدركون �أهمية خمالفة هذا
النمط امل�ألوف يف �أ�شعار العرب مبا ميثله من �إقدام
من املتكلم؛ لذا جعلوا �شجاعة العربية خال�صة علم
البيان( ) .كما وجدوا �أن القر�آن يحوي �آيات كثرية
�صاحلة للتطبيق على �أق�سام �شجاعة العربية لذا
ربطوا قدرة القر�آن الإعجازية ب�شجاعة ال�صياغة
النظمية التي تف ّرد بها.
يع ّد االلتفات �أول �أق�سام �شجاعة العربية الذي
ب�سط ابن الأثري احلديث فيه ،وتو�سع يف مناق�شته،
وم ّثل على �أق�سامه ،وو�ضعه يف ثالثة �أق�سام ،الأول:
الرجوع من الغيبة �إلى اخلطاب ومن اخلطاب �إلى
الغيبة ،الثاين :الرجوع عن الفعل امل�ستقبل �إلى
فعل الأمر ،والثالث :الرجوع من خطاب التثنية �إلى
خطاب اجلمع .ثم حتدث عن الإخبار عن الفعل
املا�ضي بامل�ضارع وعن امل�ضارع باملا�ضي( ).
وقد ح�صر �شواهده القر�آنية يف �سورة الفاحتة
مو�ضح ًا �أنّ فيها رجوعا من الغيبة �إلى اخلطاب،
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فحواها وا�ستنبط رمزها ،ف�إذا �أعاد فيها النظر وجد
متح�صل ملبتغاها.
نف�سه بعيد ًا عن مرماها غري
ّ
ومن الأمثلة ال�شعرية التي ُت�ضرب مث ُال على عك�س
( )
الظاهر قول امرئ القي�س:
على الحبٍ ال ُيهتدى ملناره
�إذا �سا َف ُه ال َعو ُد الدّيا َيف جرجرا
فقوله «ال ُيهتدى ملناره» يعني ،ظاهر ًا� ،أن له منار ًا
غري �أنه ال يهتدي به،ولي�س املراد ذلك ،بل هو �أنه ال
منار له �أ� ً
صال حتى يهتدي به.
ومن �أق�سام �شجاعة العربية «احلمل على املعنى»
وذلك �أن العرب حملت بع�ض كالمها على املعنى،
فلم تكد تراجع اللفظ حل�صول املق�صود من دونه
كقوله تعالى�« :أَلمَ ْ َت َر �إِ َلى ا َّل ِذي َح� َّآج �إِ ْب َر ِاه َيم»
(البقرة� ،)258،إلى �أن قال�« :أَ ْو َكا َّل ِذي َم َّر َع َلى َق ْر َي ٍة»
فحمله على املعنى ك�أنه قال َم َث ُل قومك يف كفرهم
حاج �إبراهيم يف كفره �أو كالذي م ّر على
كمثل الذي ّ
قرية .ولو كان تابع اللفظ لقال� :أمل تر �إلى الذي م ّر
حاج �إبراهيم( ).
على قرية كقوله �أمل تر �إلى الذي ّ
ويت�ضمن ق�سم احلمل على املعنى �أق�سام ًا منها:
ت�أنيث املذكر وتذكري امل�ؤنث ،وت�ص ّور معنى الواحد
للجماعة واجلماعة للواحد ،وحمل الثاين على لفظ
الأول� ،أ� ً
صال كان ذلك اللفظ �أم فرع ًا( ).
وكل هذه الأق�سام تقوم على انتهاك ال�صياغة
املبا�شرة والعدول بها من جهة اللفظ �إلى جهة املعنى،
لي�صبح الكالم حممو ًال على داللة املعنى ومهم ًال
لداللة اللفظ ،فما جاء يف تذكري امل�ؤنث قوله تعالى:
يب ِّمنَ المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ» (الأعراف,
«�إِنَّ َر ْح َم َت اللهَِّ َق ِر ٌ
 ،)56فعدل �إلى �صيغة التذكري «قريب» بعد قوله
ب�صيغة امل�ؤنث «رحمة» لأنه �أراد بالرحمة هنا
املطر( ) ،فحمل كلمة قريب على املطر لأن كليهما
مذكر .فعدول ال�صيغة جاء حممو ًال على املعنى دون
اللفظ .و�أما ت�صور حمل اجلماعة على الواحد كقوله
تعالىَ « :ب َلى َمنْ �أَ ْ�س َل َم َو ْج َه ُه للِهِّ َوهُ َو محُ ْ ِ�سنٌ َف َل ُه �أَ ْج ُر ُه
ِع َند َر ِّب ِه َو َال َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو َال هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ » (البقرة,

على وترية واحدة ،و�إمنا هو مق�صور على العناية
باملعنى املق�صود ،وذلك املعنى يت�شعب �شعب ًا كثرية
ال تنح�صر ،و�إمنا ي�ؤثر بها على ح�سب املو�ضوع الذي
ترد فيه»( ) .الثاينّ :
و�ضح ابن الأثري البعد الداليل
لبالغة اخلطاب القائم على االلتفات ،مو�ضح ًا �أنّ
�أي التفات له داللة بالغية خا�صة تتعلق باملخاطب،
وقد �أ�شار حممد عبد املطلب �إلى �أن �إدراك ابن
الأثري للعدول عن الن�سق اللغوي يف التطابق جعله
ي�ؤثر احلديث عن �شجاعة العربية �ضمن مباحث
�أهمها االلتفات؛ لأن ال�شجاعة تقت�ضي الإقدام ،وال
�شك يف �أن خمالفة النمط امل�ألوف ميثل �إقدام ًا من
املتكلم ،من هنا جعل �شجاعة العربية خال�صة علم
البيان( ) .ويبدو �أن هذا ما جعله يع ّلق يف �آخر �شرحه
ل�سورة الفاحتة بقوله« :فانظر �إلى هذه اللغة ال�شريفة
وتنا�سب هذه املعاين اللطيفة التي الأقدام (ال) تكاد
تط�ؤها ،والأفهام مع قربها �صافحة عنها»( ).
ومن �أق�سام �شجاعة العربية «عك�س الظاهر» وهو
م�صطلح عربي نقدي تليد يقع يف �صميم الت�أويل( )،
�أول من انفرد بذكره �ضياء الدين ابن الأثري ،وقد
ع ّرفه ب�أنه نفي ال�شيء ب�إثباته ،وذلك �أنهم يذكرون
كالم ًا يدل ظاهره على معنى ،وهم يريدون به معنى
�آخر عك�سه وخالفه ،والأ�صل يف ذلك �أنك تذكر
كالم ًا يعطي معناه �أنه نفي ل�صفة �شيء قد كان وهي
نفي للمو�صوف �أنه كان �أ� ً
صال( ).
ويزعم ابن الأثري �أن هذا الفن مل يذكره �أحد قبله
وال �أ�شار �إليه ،و�أنه عرث على �أول كالم منه يف قول
علي –كرم اهلل وجهه -وهو ي�صف جمل�س النبي:
«ال ُتث ّنى فلتاته» �أي ال تذاع �سقطاته ،فظاهر الن�ص
�أن هناك �سقطات بيد �أنها ال تذاع ،ولكن الأمر لي�س
كذلك بل �أراد �أنه مل يكن ثمة فلتات فتثنى( ) .وهذا
الأمر مركوز يف الطباع ومقرر يف النفو�س .ويبدو �أنّ
ما دفع ابن الأثري ليجعله من �أق�سام �شجاعة العربية
�أن «هذا الق�سم من ُم�ش ّكالت علم البيان ،و�أ�سراره
الغريبة ،وخفاياه امل�ستطرفة العجيبة»( )� .إذ هذا
الق�سم من النكت البالغية الدقيقة التي حتتاج �إلى
ت�أمل و�إعادة مراجعة ،فمن يقر�ؤها يظن �أنه فهم
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البالغيني؛ لأن هذا الباب «عجيب امل�أخذ ،كثري
الفائدة ،و�آخر اللطائف ...ف�إن حاجة امل�ؤلف الكالم
�إليه ما�سة»( ) ،لذا يخاطب القارئ ب�أن هذا الباب
من كرثة لطائفه يروق له ويذهب به يف االمتحان كل
مذهب.
ويعر�ض ابن الأثري احللبي يف كتابه «جوهر
الكنز» �أنواع ًا تتعلق بالتقدمي يجعلها �ضمن باب
�شجاعة العربية ،وهي �أنواع ال جندها عند البالغيني
قبله� ،أما من جا�ؤوا بعده ف�أخذوها عنه مثل يحيى
ابن حمزة العلوي ،وهذه الأنواع هي :تقدمي الظلمات
على النور( ) كقوله تعالىَ « :و َج َع َل ُّ
ات َوال ُّنو َر»
الظ ُل َم ِ
(الأنعام .)1 ,والتقدمي بالذات( ) كقوله تعالى:
َ«ما َي ُكونُ ِمن نجَّ ْ َوى َثال َث ٍة ِ�إ َّال هُ َو َرا ِب ُع ُه ْم» (املجادلة,
 .)7وتقدمي ال�سببية كتقدمي العزيز على احلكيم لأن
�سبب احلكم العزة( ) .وتقدمي ال ّرتبة( ) ،كقوله
تعالىَ « :و�أَ ِّذن فيِ ال َّنا�سِ ِبالحْ َ ِّج َي�أْ ُت َ
وك ر َِجالاً َو َع َلى ُك ِّل
َ�ض ِام ٍر» (احلج، )27،فجعل رتبة الإتيان م�شي ًا �أعلى
( )
من رتبة الإتيان على ال�ضامر .وتقدمي ال�شرف
كقوله تعالىَ « :ف�أُ ْو َلـ ِئ َك َم َع ا َّل ِذينَ �أَ ْن َع َم اللهّ ُ َع َل ْيهِ م ِّمنَ
ال�صدِّ ي ِق َني َو ُّ
ال�صالحِِ َني َو َح ُ�سنَ
ال َّن ِب ِّي َني َو ِّ
ال�ش َه َداء َو َّ
�أُو َلـ ِئ َك َر ِفيق ًا»(الن�ساء .)69 ,وتقدمي امل�شروف على
ن�س
الإ َ
ال�شريف( ) كقوله تعالىَ « :و َما َخ َل ْقتُ الجِْ نَّ َو ِ
ُون» (الذاريات )56 ,فق ّدم اجلن على
ِ�إ َّال ِل َي ْع ُبد ِ
الإن�س ال�شتمال اجلن على املالئكة .وتقدمي الأكرث
َاب ا َّل ِذينَ
على الأقل( ) كقوله تعالىُ « :ث َّم �أَ ْو َر ْث َنا ا ْل ِكت َ
ا�ص َط َف ْي َنا ِمنْ ِع َبا ِد َنا َفمِ ْن ُه ْم َظ مِ ٌ
ال ِّل َنف ِْ�س ِه َو ِم ْن ُهم
ْ
ُّم ْق َت�صِ ٌد َو ِم ْن ُه ْم َ�سا ِب ٌق ِبالخْ َ يرْ َ ِات ب ِِ�إ ْذ ِن اللهَِّ » (فاطر,
، )32فقدم الظامل لأنه كثري الوجود ثم تاله املقت�صد
لأنه �أقل ثم تاله ال�سابق لأنه �أقل.
�إن للعربية �أ�سرار ًا يف البالغة دقيقة وم�سالك
بديعة ال يح�صل �شرف الكالم �إال بها ،وباب
التقدمي والت�أخري واحد منها فهو من دقائق البيان
التي تن�شط الأذهان ،وتفتح للمتلقي باب ًا وا�سع ًا هو
الت�أويل والتف�سري حتى ي�سلك مناهج هذا العلم ويفوز
ن�ص عبدالقاهر
منه باحلظ الوفري ،وي�ستوقفنا ّ
الذي ي�شري �إلى فائدة ذلك الباب بقوله« :هذا باب

 ،)112فحمل الكالم يف �أوله على لفظ الواحد
«وهو» ،و«له» و�آخره حمله على لفظ اجلمع «عليهم»،
و«هم»( ) ،وهذا الأمر يحتاج �إلى ثقافة من القارئ
و�إلى زيادة ت�أمل ،فالت�أليف يف باب احلمل على
املعنى «دقيق امل�سلك ،بعيد املذهب ،يحتاج �إلى ف�ضل
معاودة وزيادة ت�أمل ،وقد ورد يف القر�آن الكرمي،
وف�صيح الكالم منثور ًا ومنظوم ًا»( ) .ويبدو �أن هذا
ال�سبب كان وراء ع ّده من �أق�سام �شجاعة العربية� ،إذ
مق�ص ٍر
ال�شجاعة �أن ت�أتي بالكالم ف�صيح ًا بليغ ًا غري ّ
داخل به اخللل والنق�ص.
يف معناه وال ٍ
ومن �أق�سام �شجاعة العربية «التقدمي والت�أخري»،
وقد نظر البالغيون �إليه من زاوية فائدته يف
ال�سياقات الكالمية ،و�إال فهذا الباب متداول يف
الدرا�سات النحوية وقد تنبه ابن الأثري على ذلك،
وال ب ّد �أنه اطلع عليه عند ابن جني ،فقال يف مفتتح
مما يتعلق بعلم النحو،
حديثه عن هذا الباب» وذلك ّ
ف�إن لنا تقدمي ًا وت�أخري ًا يف الكالم ،وال يتعلق بالنحو،
ولي�س هذا بابه»( ) فابن الأثري مدرك للعمل الذي
يق ّدمه وللوجهة التي يدير بها دفة حديثه يف البالغة،
فهو يريد �أن يتحدث من وجهة نظر البالغي،
فالبالغيون «بحثوا الأمر [يف التقدمي والت�أخري] بحث ًا
فكري ًا منطقي ًا دقيق ًا ،ناظرين �إلى حال املخاطب،
وما هو الأعرف لديه من ركني الإ�سناد اللذين هما
ق�سم الكالم على التقدمي
من املعارف»( ) .لذا ّ
والت�أخري فيما يتعلق بالفائدة �إلى �ضربني :الأول �أن
يكون التقدمي هو الأولى والأبلغ ملو�ضع االخت�صا�ص،
ويعطي �أمثلة عليه مثل تقدمي املفعول على الفعل،
وتقدمي اخلرب على املبتد�أ ،وتقدمي الظرف �أو احلال
�أو اال�ستثناء على العامل( ) .وال�ضرب الثاين �أن
يكون الت�أخري هو الأولى والأبلغ �إ ّما لفائدة تقت�ضي
ذلك و�إ ّما خوف ًا من ف�ساد املعنى واختالله ،وي�ضرب
عليه �أمثلة كتقدمي ال�صفة على املو�صوف ،وتقدمي
ال�صلة على املو�صول وتقدمي العطف على املعطوف
وغريها( ).
ّثم ي�ضرب على التقدمي والت�أخري مثا ًال هو باب
اال�ستفهام ويراه جدير ًا بالتناول من حيث نظرة
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“شجاعة العربية” في التراث البالغي مراجعة في آثار الدارسين

ال�سامع �،أال ترى قوله تعالى «لو تعلمون» اعرتا�ض ًا بني
املو�صوف وال�صفة ،ذلك �أوقع يف الأنف�س ،لتعظيم
املق�سم به� ،أي �إنه من عظيم ال�ش�أن وفخامة الأمر
بحيث لو علم ذلك لويف حظه من التعظيم ،فالفائدة
املتعلقة باالعرتا�ض تتجه �صوب ال�سامع (املخاطب)،
وهذا مثل قولنا�« :إن هذا الأمر لعظيم ،بحيث لو
تعلم يا فالن عظمه ،لقدرته حق قدره» ،ف�إنّ ذلك
يكرب يف نف�س املخاطب ،ويعظم موقعه عنده ،ويبقى
متطلع ًا �إلى معرفة عظمه ،ويرتامى به وهمه �إلى
�أعلى املنازل( ) .وقد جعل ابن الأثري هذا النوع
من االعرتا�ض من �أق�سام �شجاعة العربية؛ لأن فهم
ال�سياق القر�آين املت�ضمن لالعرتا�ض يحتاج �إلى
ت�أويل �سياقي مبني على معرفة ث ّرة بها.
و�أما الق�سم الثاين من االعرتا�ض وهو الذي
ي�أتي يف الكالم لغري فائدة ،فهو �ضربان :الأول يكون
دخوله يف الت�أليف كخروجه منه ،ال ي�ؤثر ُح�سن ًا وال
قبيح ًا ،فمن ذلك قول النابغة:
يقول رجال يجهلون خليقتي
لعل زياداً ال �أبالك غافل
فقوله «ال �أبا لك» اعرتا�ض ال فائدة فيه ولي�س
ي�ؤثر يف البيت ُح�سن ًا وال ُقبح ًا.
و�أما ال�ضرب الثاين الذي يكون م�ؤثر ًا يف الكالم
نق�ص ًا ،ويف املعنى ف�ساد ًا فما جاء منه قول بع�ضهم
فقد ّ
وال�شك بينّ يل عنا ٌء
بو�شك فراقهم ُ�ص َر ٌد ي�صيح
فمن رديء االعرتا�ض يف البيت �أنه ف�صل بني قد
والفعل الذي هو «بينّ » ،وذلك قبيح لوجوب ات�صال
«قد» مبا تدخل عليه من الأفعال.وقد ف�صل بني املبتد�أ
الذي هو ال�شك وبني اخلرب الذي هو عناء بقوله «بينّ »
وف�صل بني الفعل الذي هو «بينّ » وبني فاعله الذي
هو �صرد بخرب املبتد�أ الذي هو عناء ،فجاء البيت
ال�شعري بينّ القبح الذي ال خفاء فيه( ).
ومن املالحظ �أن ال�شواهد املدرجة يف ال�ضرب

جم املحا�سن ،وا�سع الت�صرف ،بعيد
كثري الفوائدّ ،
الغاية ،ال يزال يفرت لك عن بديعة ،ويف�ضي بك �إلى
لطيفة ،وال تزال ترى �شعر ًا يروقك م�سمعه ،ويلطف
لديك موقعه ،ثم تنظر فتجد �سبب �أن راقك و َل ُطف
عندك� ،أن ق ّدم فيه �شيء وحول اللفظ من مكان �إلى
مكان»( ).
الق�سم ال�ساد�س من �أق�سام �شجاعة العربية هو
«االعرتا�ض» والالفت للنظر �أن ابن الأثري ينفرد من
بني البالغيني العرب يف احلديث عن هذا الق�سم،
�إذ مل يلتفت �إليه �صاحب جوهر الكنز ،ومل يدرجه
ابن جني �ضمن باب �شجاعة العربية .وينبع اهتمام
ابن الأثري بهذا الق�سم من ع ّده �شعبة من علم البيان
تتكاثر حما�سنها( ) .ويعرب عن غر�ضه من هذا
الباب وهو بيان الفوائد البالغية من الكالم املعرت�ض
�أي الكالم الواقع بني جز�أي اجلملة املرتبط �أحدهما
بالآخر ،ولي�س ح�صر قواعده النحوية ،فالغر�ض منه
حتى «يفرق امل�ؤلف به بني اجليد منه والرديء ،ال ما
يعلم به اجلائز ،وغري اجلائز ،فاعرف ذلك»( )،
ويق�صد باجلائز وغري اجلائز ما ي�ؤخذ من كتب
النحو فلي�س هذا وكده وغايته.
ويق�سم االعرتا�ض بح�سب ح�صول املنفعة والغاية
البالغية ق�سمني� :أحدهما ال ي�أتي يف الكالم لفائدة
وهو جا ٍر جمرى التوكيد يف كالم العرب ،والآخر
ي�أتي يف الكالم لفائدة( ) ،ومن الأمثلة القر�آنية التي
�ساقها على االعرتا�ض الذي ي�أتي يف الكالم لفائدة
قوله تعالىَ « :فال �أُ ْق ِ�س ُم مِ َبوا ِق ِع ال ّن ُج ِوم و�إ ّن ُه َل َق َ�س ٌم
َاب َم ْك ُنون»
لو َت ْع َلمونَ َع ِظ ْيم �إ َّن ُه َل ُقر�آ ٌن َكرِيمْ ٌ يف ِكت ِ
(الواقعة ،)75 ,ففي الآية اعرتا�ضان� :أحدهما «و�إ ّن ُه
َل َق َ�س ٌم لو َت ْع َلمونَ َع ِظ ْيم» لأنه اعرتا�ض بني الق�سم،
الذي هو «�إ َّن ُه َل ُقر�آ ٌن َكرِيمْ ٌ » ويف نف�س هذا االعرتا�ض
اعرتا�ض �آخر،بني املو�صوف الذي هو «ق�سم» وبني
�صفته التي هي «عظيم» ،وهو قوله تعالى «لو تعلمون».
ولو جاء الكالم يف ال�سياق القر�آين غري معرت�ض فيه
لوجب �أن يكون « َفال �أُ ْق ِ�س ُم مِ َبوا ِق ِع ال ّن ُج ِوم �إ َّن ُه َل ُقر�آ ٌن
َكرِيمْ ٌ »� .إال �أن هذا االعرتا�ض بني الق�سم وجوابه قد
جاء لفائدة هي تعظيم ل�ش�أن املق�سم به يف نف�س
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املجازية وذلك باخلروج على ما توا�ضعت عليه اللغة.
�إن �أ�سلوبية التعبري هي التي ينبغي �أن تكون حمط
النظر النقدي لعنايتها بدرا�سة القيمة الأ�سلوبية
لأدوات التعبري ،وقد �أ�شار جون كوهن �إلى نوعني من
االنزياح الأ�سلوبي :االنزياح اال�ستبدايل وهو الذي
يحدث يف م�ستوى اللغة كما يف اال�ستعارة وغريها من
الأ�ساليب البيانية .واالنزياح ال�سياقي ،وهو مو�ضوع
بحثنا،الذي يحدث يف م�ستوى الكالم ب�أمناط متعددة
كالقافية واحلذف والتقدمي والت�أخري وااللتفات
( )
وغريها
وجدير بالذكر �أن االنزياح ال�سياقي عنيت به
مدونات النقد العربي القدمي ل�صدوره عن �أ�ساليب
لغوية،كان الت�أ�سي�س لها يف مراحل بدايات النقد
العربي .
�أما ما يتعلق بالعدول ف�إن الوقوف على مفهومه
يجعلنا نقرتب من �أوجه الت�شابه بني وجهي العملة
النقدية ،فالعدول «نقل الدالالت من �سياقاتها
امل�ألوفة �إلى �سياقات �أخرى مغايرة بحيث ت�شرتك هذه
االنحرافات يف �سل�سلة من العالقات االنزاح ّية تن�ش�أ
عن الت�صادمات النحوية ب�إخراج الكلمات من جمال
ت�صنيفها املعهود �إلى نوع من الهند�سة اال�ستنباطية
يعيد ر�سم احلروف وتركيب اجلمل وبناء ال�صور
وانتظامها يف تكامل بيوطيقي (�شعري) متميز،
وتلك هي ا�ستاطيقا (جمال) الكلمة� ،أن جتعل ال�شكل
منظور ًا �إليه يف ذاته ،يف قدرته على اكت�ساب مت ّيز
�آخر»( ).
ومن هنا ف�إنّ مثل هذا التعريف يجعل العدول من
�أهم مباحث الأ�سلوبية القائمة على االنتهاك الذي
يحدث يف ال�صياغة ،كما يف�سر لنا �سبب ارتباط
�شجاعة العربية مبفهوم العدول الذي عرف مبرتادفات
عديدة �أهمها :االلتفات ،والتو�سع ،واحلمل على
املعنى ،والتقدمي والت�أخري ،وكلها مرتادفات «تدل يف
�آن واحد على قوة الكالم املنزاح و�إقرار منزلته التي
خ�صت مبيزات وجتوزات مل ي�سمح لأي �أداء كالمي
ّ
( )
�أن يحظى بها»  .لذا دارت مباحث املعاين يف كثري

الثاين من االعرتا�ض هي �شواهد �شعرية فقط ،وعلة
ذلك �أن القر�آن الكرمي ال ي�أتي لغري فائدة� ،إذ لكل
حرف فيه �إعجاز ،ولكل �آية بيان .
ال�صك اجلديد لل ُع ْملة البالغية
العدول ّ
القدمية:
�إن دعوى «جتديد الرتاث» التي �أطلقها الدار�سون
�أحيت املوروث البالغي القدمي ،من خالل معاجلة
الرتاث القدمي مبفاهيم نقدية حداثية ،وهذا
جنده جلي ًا يف م�صطلح «�شجاعة العربية» الذي هو
م�صطلح �أ�صيل يف ثقافتنا وموروثنا العربي البالغي،
وقد القى هذا امل�صطلح يف النقد احلديث اهتمام ًا
من الدار�سني جاء هذا االهتمام يف �ضوء �سعيهم
لدرا�سة مباحث البالغة يف �ضوء النقد احلديث،
فارتبط امل�صطلح القدمي مب�صطلحات �أ�سلوبية
حديثة مثل :العدول ،واالنزياح .وذلك يعني �أن تراثنا
النقدي والبالغي احتوى جذور هذه امل�صطلحات
احلديثة ،وعبرّ عنها مب�صطلحات بالغية �أخرى مثل
مما ي�ؤكد �صورة املثاقفة
�شجاعة العربية وااللتفاتّ ،
احلا�صلة بني ال�شعرية العربية القدمية وال�شعرية
العربية احلديثة ،وهذايجعل �أق�سام �شجاعة العربية
وامل�صطلحات الغربية مثل العدول واالنزياح وجهني
لعملة واحدة ،تلتقي حول مفهوم واحد هو الإتيان
ب�صياغات وتراكيب جديدة خمالفة لل�سابق ومعدولة
عنه.
واالنزياح بو�صفه انحراف ًا عن الطريقة العادية
املتوقعة يف التعبري ،ي�شك ّل مقوم ًا من مقومات
ال�شعرية�،إذ ال�شعرية يف �أحد معانيها «الطاقة
املتفجرة يف الكالم املتميز بقدرته على االنزياح،
والتفرد ،وخلق حالة من التوتر» ( ) ،كما �أ ّنه ُيع ّد من
�أهم الظواهر التي يدر�سها علم الأ�سلوب؛ ذلك �أن
املدخل االنزياحي ينظر �إلى الأ�سلوب الأدبي بو�صفه
انحراف ًا �أو عدو ًال �أو انزياح ًا عن الأ�سلوب املعياري يف
اللغة العربية� ،إما على م�ستوى الرتكيب بحيث يكون
فيه االنحراف يف اخلروج على قواعد اللغة ،و�إما
على م�ستوى الداللة بحيث يتمثل االنحراف يف اللغة

74

75

73

76

124

د .رامي جميل أحمد سالم

“شجاعة العربية” في التراث البالغي مراجعة في آثار الدارسين

اخلطاب بطاقات �أ�سلوبية وجمالية حتدث ت�أثري ًا
خا�ص ًا باملتلقي .والثاين ي�سميه م�ستوى املعرفة وهو
ي�صف ،يف ت�شكيل نحوي �سليم ،معرفة العامل( ).
ويقرر �أن قوة اللغة تعني قدرتها على �أن تقبل �أي
تنحي �أي �شيء من �أجل حتقيق
�شيء متاح ،و�أن ّ
معانيها( ) ،وك�أّن جرميا�س هنا يتحدث عن قوة اللغة
االنزياحية.
�إن داللة العدول يف ال�سياق ت�شري �إلى املخزون
الداليل لكيفيات الأداء الأ�سلوبي املتميز ،وتفح�ص
القدرة الكامنة مل�ستوياته التي تعجز بنية الألفاظ
امل�ألوفة عن حتقيقها؛ ولذلك ي�صبح البناء القائم
ً
ممتخ�ضا عن �إنتاج عالقة غيابية
على االنزياح
وح�ضورية يف الن�ص ،احل�ضورية هي ما هو منتج
وموجود يف الن�ص والغيابية ما يبحث عنه القارئ
وراء الن�ص (املعنى اخلفي �أو امل�سكوت عنه يف
الن�ص)( ) ،لذا «حني ي�صبح العدول يف هذا امل�ستوى
ف�إن الأمر يدعو �إلى ت�ضافر �إلزامي لتالحم الداليل
والرتكيبي يف ت�شكيل �إبداعي جديد يت�ضمن امتحان
القوى القارئة بكل ا�سرتاتيجياتها الت�أويلية والتقبلية
الواردة واملحتملة»( ) .ويف ال�سياق البالغي تنه�ض
�شجاعة العربية على َخ ْرق النظم الرتكيبية وعلى
افرتا�ض وجود منط بالغي لغوي �سابق تنزاح عنه
�أو تخرج عنه يف �أ�شكال تعبريية وفن ّية �شتى ،وهي
�أق�سام �شجاعة العربية كااللتفات ،واحلمل على
املعنى ،وعك�س الظاهر وغريها ،وذلك يقود �إلى
ا�ستعمال الأ�ساليب القائمة على العدول واالنزياح
لت�صبح قادرة على �إحداث الت�أثري ،وجلب الت�أمل
والإن�صات( ).

من جوانبها حول العدول عن النمط امل�ألوف على
ح�سب مفهوم �أ�صحاب اللغة وتقاليدهم يف �صناعة
الكالم ،وهذا العدول ميثل الطاقات الإيحائية يف
الأ�سلوب .ومن املُالحظ �أن علم البالغة يت�أ�س�س على
�أبواب تقوم �أ�سا�س ًا على العدول يف اللغة عن م�ستوى
ا�ستخدامها امل�ألوف ،ومثل هذا التوجه البالغي
ي�ؤدي بال�ضرورة الى �إخ�ضاع الن�ص لدرجات من
االنزياح حتقيق ًا لذلك الهدف وو�صو ًال الى م�ستوياته،
وهو ميثل قيمة تعبريية �أو منهج ًا �أ�سلوبي ًا يف تكملة
املباحث املن�ضوية حتت �شجاعة العربية التي تعتمد
يف �أغلبها على االنحراف عن الن�سق املثايل ،ولكن
ب�صورة متعددة �إما عن طريق االنتقال من �صيغة �إلى
�صيغة� ،أو احلمل على املعنى� ،أو باحلذف والزيادة.
وكانت و�سيلة البالغيني يف معظم هذه الأبواب تقوم
على «التقدير» �سواء بالزيادة �أو احلذف �أو بالتقدمي
والت�أخري وغريها( ) .وقد �أو�ضح عبد احلكيم
را�ضي �أن ذلك التقدير يكون من خالل مفهوم ُيغفل
ظاهرة العبارة و�صو ًال �إلى باطن يعتمد على ت�شكيل
مثايل افرتا�ضي ي�ستمد معامله من تقديرات النحاة
وت�أويالتهم( ).
وقد ّ
و�ضح عبد احلكيم را�ضي الرتابط بني
العدول و�شجاعة العربية ب�أنّ «النحاة واللغويني
قد �أقاموا مباحثهم على مثالية اللغة يف م�ستواها
العادي ،بينما �سار البالغيون يف اجتاه �آخر ،حيث
حر�صوا على رعاية �صفة خمالفة يف اال�ستخدام
الفني للغة ،و�أقاموا مباحثهم على �أ�سا�س انتهاك هذه
املثالية والعدول عنها يف الأداء الفني .ولي�س معنى
هذا �إنكار البالغيني للم�ستوى املثايل ...بل �إن ذلك
ي�ؤكد �إدراكهم لتحققه ،بحيث جعلوه اخللفية الوهمية
وراء ال�صياغة الفنية التي ميكن �أن يقي�سوا �إليها
عملية العدول يف هذه ال�صياغة»( ).
وقد حتدث البياين الغربي جرميا�س عن م�ستويات
اللغة ،فوجد �أن اللغة تنطوي على م�ستويني الأول:
م�ستوى الطاقة وهو يتحكم يف مو�ضوع اخلطاب املراد
دون االلتفات فيه �إلى �سالمة الرتكيب النحوي� ،أي
العدول يف اخلطاب وهذا امل�ستوى يهدف �إلى �شحن
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َّ
ال�ش ِاك ِرين» (يون�س.)22 ,
�إن فهم ال�سياق القر�آين ال�سابق يتحقق يف �إعمال
حل�سه الت�أويلي ،وح�سن التمعن للوقوف على
القارئ ّ
الفائدة من خا�صية االلتفات من اخلطاب �إلى الغيبة،
فقد �أحدث �سياق الغيبة (وجرين بهم) فائدة وهي
�أن اهلل ذكر لغريهم حالهم ليعجبهم منها ،كاملخرب
لهم ،وي�ستدعي منهم الإنكار عليهم والتقبيح؛ لذا
جاء �سياق اخلطاب التفات ًا من اخلطاب �إلى الغياب
لتحقري �ش�أن املخاطب»( ) .فااللتفات احلا�صل يف
ال�شاهد القر�آين ك�سر جمود اخلطاب وحقق بانزياحه
غاية بالغية ما كانت لتحقق لوال ذلك االنزياح �أو
العدول يف ال�صيغة .ف�صيغة الت�أويل هي ال�صيغة
القادرة على �إدراك م�سالك �أخرى اللتبا�سات ال�صور
االلتفاتية يف ا�ستجابتها لالن�سياب اجلمايل الذي
حتدثه ،بانتقالها من �سياق يكون فيه البناء على
�صورة معينة �إلى ما ينبغي �أن تكون عليه هذه ال�صورة
يف �سياق �آخر( ).
ويبدو �أن ابن الأثري جعل االلتفات من «�شجاعة
العربية» ،وذلك لأن االلتفات مرهون ب�أمرين:
التقبل ،والت�أويل� ،إذ يرتبط كل منهما بالقارئ
وقدرته على ت�صويب ملكته الت�أملية و�سيل ًة الكت�شاف
ال�صور االلتفاتية( )؛ �أما التقبل فهو يعتمد على كون
متلق �أو قارئ ،وعلى
اخلطاب موجه ًا �إلى �سامع �أو ٍ
القراءة �أن ت�ضيف بع�ض املعاين املنفلتة والدالالت
الغائبة ،ومن جهة الت�أويل يجري الرتكيز على من�شئ
اخلطاب (الق�صدية) وا�ستبعدوا وجود القارئ لأن
عملية االلتفات مرتبطة �أ�سا�س ًا بالنا�ص ،و�إليه تعود
فعنده يكون م�ضمون الق�صد( ) .ومن ال�شواهد
القر�آنية التي يقدمها ابن الأثري قوله تعالىَ « :قا ُلو ْا َيا
هُ و ُد َما ِج ْئ َت َنا ِب َب ِّي َن ٍة َو َما َن ْحنُ ِبتَا ِر ِكي �آ ِل َه ِت َنا َعن َق ْو ِل َك
َو َما َن ْحنُ َل َك مِ ُب�ؤ ِْم ِننيَ� .إِن َّن ُق ُ
ول �إِ َّال ْاعترَ َ
َاك َب ْع ُ�ض
�آ ِل َه ِت َنا ِب ُ�س َوءٍ َق َال �إِنيِّ �أُ ْ�شهِ ُد اللهِّ َو ْ
ا�ش َهدُو ْا َ�أنيِّ َب ِري ٌء
ممِّ َّ ا ُت ْ�ش ِر ُكونَ » (هود.)53-54 ,
تظهر يف الآية االلتفات يف الأفعال فقد عدل عن
�صيغة امل�ستقبل �إلى �صيغة الأمر ،فلم يقل «و�أ�شهدكم»

التي ميكن التعبري عنها ب�صيغ �أخرى مثل التو�سع،
والتي ت�ؤ�س�س للخطاب الأدبي جمالية خا�صة .ومثل
الت�أويل كون االلتفات ميثل �أ�سلوب ًا داللي ًا وانتقالي ًا،
يتم فيه حتويل اخلطاب من �صيغة معينة �إلى �صيغة
�أخرى خمتلفة عنها ،ويف ذلك انتقال من �سياق
كالمي �إلى �سياق كالمي �آخر ،وبطرائق متعددة،
وقد ح�صرها ابن الأثري يف «اجلامع الكبري» يف
�أمناط حمددة يتم من خاللها ت�سامي الداللة يف
القر�آن الكرمي.
�إن ربط االلتفات بالعدول يجعله ينطوي على
دالالت نف�سية تكتنف عملية التخاطب� ،إذ تتجه
تلك الدالالت يف �أغلبها �إلى املخاطب ،وقد �أ�شار
ابن الأثري �إلى مثل ذلك عندما ّ
و�ضح «�أن االنتقال
من اخلطاب �إلى الغيبة �أو من الغيبة �إلى اخلطاب
ال يكون �إال لفائدة اقت�ضته ،وتلك الفائدة �أمر وراء
االنتقال من �أ�سلوب �إلى �أ�سلوب ...قد ا�ستعمل لتعظيم
�ش�أن املخاطب»( ) ،فعدول االلتفات ظاهرة �أ�سلوبية
متتلك القدرة على لفت انتباه القارئ ومداعبة ح�سه
الت�أملي بجعله يت�أمل يف اخلطاب ،وينتبه �إلى بنائه
القائم على �أعمال التب�صر واجتهاد الت�أويل بغية
حتليلها والوقوف على بعدها اجلمايل( ).
ويحقق االلتفات تن�شيط ًا لوعي القارئ و�إعما ًال
لفكره �أن الغر�ض منه (�أي املعنى) يكون م�ضمر ًا
يف ال�شيء غري املعلن يف الن�ص ،والذي يتو�صل �إليه
ممار�سته لعملية ت�أويل ن�صي
القارئ من خالل ّ
ليتجلى له املعنى امل�ضمر عن طريق فهمه ملا هو
موجود �أمامه «الدال احلا�ضر» ،فااللتفات «من
الفنون ذات الأثر الفعال يف تنويع �أمناط الكالم تلبية
لبواعث نف�سية �شتى ومقت�ضيات �أحوال خمتلفة يف
التحدث عن �أجزاء املو�ضوع الواحد ب�أ�ساليب خمتلفة
يف مغايرة لظواهر الأحوال العادية»( ) .ومن الأمثلة
التي �ساقها ابن الأثري قوله تعالى« :هُ َو ا َّل ِذي ُي َ�سيرِّ ُ ُك ْم
فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َحتَّى �إِ َذا ُكنت ُْم فيِ ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْينَ بِهِ م
ِب ِر ٍيح َط ِّي َب ٍة َو َف ِر ُحو ْا ِب َها َجا َء ْت َها رِي ٌح َعا�صِ ٌف َو َجا َءهُ ُم
يط ِبهِ ْم َد َع ُو ْا اللهَّ َ
المْ َ ْو ُج ِمن ُك ِّل َم َك ٍان َو َظ ُّنو ْا �أَ َّن ُه ْم �أُ ِح َ
مخُ ْ ِل�صِ َني َل ُه الدِّ ينَ َلئِنْ �أَ َ
جن ْي َت َنا ِمنْ هَ ِذ ِه َل َن ُكو َننِّ ِمنَ
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له تعريف ًا يو�ضح حقيقته فقال« :ومن �أق�سام �شجاعة
العربية ق�سم ُيقال له «عك�س الظاهر» وحقيقته �أن
تذكر كالم ًا يدل ظاهره على معنى ،ويراد به معنى
�آخر عك�سه( ) ،وم ّثل له بقوله تعالىَ « :و َي ْق ُت ُلونَ
ال َّن ِب ِّي َني ِب َغيرِْ الحْ َ قِّ » (البقرة ،)61 ,فقوله بغري حق»
تعني �أن ثمة من يقتل بحق ،ولكن املراد هو �أنه ال ُيقتل
نبي �إال بغري حق( ).
ومن ال�شواهد التي ت�ساق على عك�س الظاهر،قول
( )
عمرو بن �أحمر الباهلي يف و�صف فال ٍة:
أرانب �أهوا ُلها
ال ُت ـ ـ ـ ْفـ ـ ــز ُع ال َ
ال�ضب فيها ينجح ُر
وال نرى
ّ
فظاهر املعنى �أنّ ثمة «�أرانب» تفزع من �أهوال
وخماطر املفازة وال�صحراء ،وثمة «�ضب» لكنه
غري منجحر ،ولي�س املراد كذلك ،بل املعنى �أنه مل
يكن ثمة �ضب �أ� ً
تخ�ص�ص
صال،ولي�س هناك قرينة ّ
البيت ال�شعري حتى ُيفهم املق�صود منه ،لكن قد
تكون القرينة الذهنية دالة على ذلك وهي �شدة
�أهوال املفازة نف�سها التي ال تمُ ّكن الأرانب ال�سكون
ال�ضب �أي�ض ًا.
فيها،وكذا ّ

بل قال «وا�شهدوا» والو�صول �إلى املعنى اخلفي «الدال
ممار�سة عملية ت�أويلية،
الغائب» يفرت�ض من القارئ ّ
و�إعمال فهمه للوقوف على فائدة العدول ،فبني ابن
الأثري �أن ذلك العدول ليكون موازن ًا له ومبعناه لأن
�إ�شهاد اهلل على الرباءة من ال�شرك �صحيح ثابت يف
معنى يثبت التوحيد ،وي�شد معاقده ،و�أما �إ�شهادهم
فما هو �إال تهاون من هود بدينهم وداللة على قلة
املباالة بهم ،لذلك عدل عن لفظ الأول الختالف ما
بينهما وجاء به على �صيغة الأمر( ) .فااللتفات هنا
جاء لال�ستهانة والإقالل من �ش�أن املخاطب ويبدو �أن
كل الأمثلة التي �ساقها ابن الأثري على االلتفات دقيقة
املغزى لطيفة امل�أخذ ،عجيبة الفوائد لذا احتاجت
�إلى الت�أويل وت�أ ّبت على الفهم الأول.
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عدول عك�س الظاهر:
ويقع عك�س الظاهر يف �صميم الت�أويل ،وهو يدل
على املعنى و�ضده (الغريية ال�ضدية) لذا ُيع ّد من
�أظرف الت�أويالت املعنوية( ) ،وي�ضرب املثال عليه
بقول علي بن �أبي طالب عن جمل�س الر�سول ب�أنه:
«ال تث ّنى فلتاته» �أي ال تذاع فلتاته ويعلق ابن الأثري
ب�أن ظاهر اللفظ �أنه كان ّثم فلتات غري �أنها ال تذاع،
ولي�س الأمر كذلك ،بل �أراد �أنه مل يكن ثمة فلتات
فتثنى ،والقرينة بذلك ما ثبت يف النفو�س من �أن
جمل�س الر�سول منزّه عن فلتات تكون به( ).
�إن املثال ال�سابق يك�شف عن حاجة املتلقي �إلى
الت�أويل لفهم املعنى امل�ستور من الن�ص ،والوقوف
على الفائدة املرج ّوة منه ،وهي تعظيم �ش�أن جمل�س
الر�سول ،وبذلك تكمن قدرة الت�أويل على «الك�شف
عن العالقات والرتابطات التي مل ُيك�شف عنها من
قبل� ،أو التي مل ُيفكر فيها من قبل� .إنها عالقات
وترابطات ما كان من املمكن احل�صول عليها لو بقي
الت�أويل يف حدوده الدنيا �أو املعتدلة»( ).
وجدير بالذكر �أنّ م�صطلح «عك�س الظاهر» ورد
ذكره عند ابن جني و�صاحب اجلامع الكبري( )،
�إال �أنهما مل يقدما له تعريف ًا ،فالتقطه ابن الأثري
احللبي ون ّوه الى �أخذه من �سابقيه ،و�أ�ضاف ب�أن ق ّدم
93

عدول احلمل على املعنى:
تظهر �أهمية احلمل على املعنى بو�صفها و�سيلة
من و�سائل فهم العدول اللغوي ،ف�أق�سام احلمل على
املعنى كت�أنيث املذكر وتذكري امل�ؤنث ،وت�صور الواحد
للجماعة واجلماعة للواحد كلها تقوم على اخرتاق
اللغة والعدول بها عن �صيغتها املثالية .وقد واجه
املف�سرون والبالغيون بع�ض الآيات املُ�شكلة التي
ي�صعب الو�صول �إلى حقيقة كنهها لأنها قامت على
�أ�سا�س العدول ،خا�صة م�س�ألة التذكري والت�أنيث كقوله
تعالى« :ا َّل ِذينَ َي ِر ُثونَ ا ْل ِف ْر َد ْو َ�س هُ ْم ِفي َها َخا ِلدُونَ »
(امل�ؤمنون ،)11 ,فالإ�شكالية تكمن يف ال�ضمري
(فيها) وهو �ضمري م�ؤنث ولكنه يعود على مذكر
وهو (الفردو�س) ،هنا تظهر احلاجة �إلى فهم ت�أملي
و�إعمال فاعلية الت�أويل والتف�سري ،فكان احلل الأمثل
ملثل هذه الظواهر القر�آنية كامن يف «احلمل على
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املعنى» فبينّ الزرك�شي �أنه �أ ّنث الفردو�س وهو مذكر
حم ًال على معنى اجلنة وهي م�ؤنث( ).
ومن هنا �أولى البالغيون القدامى هذه امل�س�ألة
قدر ًا كبري ًا من النظر بو�صفها متيفات تتكرر كثري ًا
يف تراثنا البالغي والنقدي القدمي ،كقولهم (�شكرت
من �أح�سنوا �إيل على فعله) وقولهم (�شابت مفارقه)
و�إمنا هو مفرق واحد( ) ،فاحلمل على املعنى وا�سع
يف اللغة ،والعرب كانت �إذا حملت على املعنى مل
تكد تراجع اللفظ( ) .ويبدو �أن ارتباط احلمل على
املعنى بالعدول � ٍآت من �أن الت�أليف يف هذا الق�سم
«دقيق امل�سلك ،بعيد املذهب ،يحتاج �إلى ف�ضل
معاودة وزيادة ت�أمل»( ) ،فمن املعروف �أن ف�ضل
املعاودة وزيادة الت�أمل مرتبطة بالت�أويل الناجت عن
�صيغة العدول ،وي�ضرب ابن الأثري على ذلك الأمثلة
العديدة منها قول ذي الرمة( ).
وم ّية �أح�سن الثقلني خ ّداً
و�سالف ًة و�أح�سن ُه َقــذا ًال
فقال ال�شاعر (و�أح�سنه) ف�أفرد ال�ضمري وكان
حقه �أن يقول (و�أح�سنهم) وهو قادر على ذلك.
ويعلق ابن الأثري على ذلك ب�أن هذا يدل على قوة
اعتقاد ال�شعراء يف �أحوال املوا�ضع ،وكيف ما يقع
فيها� .أال ترى �أن هذا املو�ضع –هذا قول ابن الأثري-
مو�ضع جمع ،وقد �سبق يف الأول لفظ اجلمع فرتك
اللفظ وموجب املو�ضع وعدل �إلى الإفراد من غري
�ضرورة( ).

الكالم ،من خالل العدول عن الرتتيب امل�ألوف �إلى
ترتيب �آخر ،يتميز بقدرته على �إبراز الداللة بتقدمي
جزء على �آخر �أو ت�أخريه عنه ،مع االهتمام بالناحية
التطبيقية ،...ور�صد �سياقات معينة للخروج منها
بالتنويعات التي متثل ناحية فردية بقدر ما متثل
ظواهر �أ�سلوبية ترتبط مبجال تعبريي حمدد»( ).
ون�ستطيع �أن نتحقق «اجلمالية البالغية»
امل�ستوحاة من �سياق التقدمي والت�أخري بالوقوف
على �شاهد قر�آين �أورده ابن الأثري وهو قوله تعالى:
«ال ِفي َها َغ ْو ٌل» (ال�صافات ،)47،فال�سياق القر�آين
يتحدث عن اخلمرة وهنا ق ّدم الظرف ،وتقدمي
الظرف �أفاد التف�ضيل وذلك تف�ضيل خلمر اجلنة
على خمور الدنيا ب�أنها ال تغتال العقول كما تغتالها
اخلمور الدنيوية وك�أنه قال« :لي�س فيها ما يف غريها
من هذا العيب والنقي�صة»( ) .و�أما قولنا «ال غول
فيها» �أي بت�أخري الظرف يق�صد �أن ينفي عن اخلمرة
�أنها تغتال العقل دون �أن يف�ضلها على غريها.
ويف هذا ال�شرح داللة على ما يحققه �أ�سلوب
التقدمي �أو الت�أخري يف الن�ص القر�آين �أو يف غريه
من فائدة ،بيد �أنّ هذه الفائدة ال تنح�صر يف
جمال ،بل تتعدد الفوائد؛ فهي جتدد جتربة املتلقي
بالن�ص ون�سيجه امل�ستحدث ،و ُتن�شئ ما بني الكلمات
�ألفة جديدة تنقلها من �سياقها الرتكيبي �إلى �سياق
انتظاما يلفت
مغاير يتم فيه �إعادة انتظام اجلمل
ً
ح�سه اجلمايل
القارئ ،كما �أنها جتعل املتلقي ين�شط ّ
يف �إدراك ال�صورة املتغرية وا�ستيعاب فارق التغيري
و�إحداث نوع من ال�سحر الناجت عن خرق توقعات
املتلقي ،و�أخري ًا توحي بذكاء ال�شاعر املبدع يف تغيري
مواقع الكلمات و�إخراجها يف عالقات مبتكرة ي�ساعد
على �إنعا�ش مكونها الداليل( ) .ومن املالحظ �أن
الفوائد ال�سابقة لها اعتبارات ،فمنها ما يرتبط
باملتكلم من باب االهتمام بها �أو تربك ًا به ،ومنها ما
يرتبط باملتلقي من حيث ت�شويقه �إلى خرب ما( ).
ف�إذا نظرنا �إلى قوله تعالىَ « :و َظ ُّنوا �أَ َّن ُهم َّما ِن َع ُت ُه ْم
ُح ُ�صو ُن ُهم ِّمنَ اللهَِّ َف�أَ َتاهُ ُم اللهَّ ُ »(احل�شر ،)2،وجدنا
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العدول يف �سياق التقدمي والت�أخري:
ر�صد البالغيون القدامى كثري ًا من التعبريات
التي انداحت �ضمن �سياق التقدمي والت�أخري ،وما
ميكن �أن تتغري به الداللة تغ ً
يرّا يوجب لها املزية
والف�ضل بداللتها اجلديدة( ) ،غري متنا�سني �أن
الدافع للحديث عن هذا ال�سياق يف هذا املو�ضع
�أن البالغيني ال يهتمون مب�س�ألة ال ّرتب يف اجلملة
«و�إدراك البالغيني لهذه احلقيقة النحوية �أتاح لهم
�أن ي�ضيفوا �إلى مباحثهم بعد ًا جمالي ًا يف تركيب
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تقدمي اخلرب (مانعتهم) على املبتد�أ (ح�صونهم)
والفائدة يف ذلك التقدمي «دلي ًال على فرط اعتقادهم
يف ح�صانتها وزيادة وثوقهم مبنعها �إياهم ،ويف
ت�صيري �ضمري(هم) ا�سم ًا لأنَّ  ،و�إ�سناد اجلملة
�إليه ،دليل على تقريرهم يف �أنف�سهم �أنهم يف عزة
وامتناع ،ال يبايل معها �أحد بتعر�ض طامع �أو ق�صد
قا�صد .ولي�س �شيء من ذلك يف قولك« :وظنوا �أن
ح�صونهم ما نعتهم �أو متنعهم»( ) .فلوال التقدمي
والت�أخري ملا ح�صلنا على مثل هذه الفائدة التي حتدد
ح�سه اجلمايل يف
جتربة املتلقي بالن�ص ،وتن�شط ّ
�إدراك ال�صورة املتغرية وتوحي بذكاء املبدع،وهو اهلل
عزّوج ّل ،وما يحدثه من �سحر ونظم.
�إن �سياقات التقدمي والت�أخري ت�أتي لإفادة بالغية
هي االخت�صا�ص �أو التخ�صي�ص ،وقد ن�ص ابن الأثري
على هذه الفائدة يف تعليقه على ال�شواهد القر�آنية
التي �ساقها يف هذا ال�سياق ،فهو يرى �أن تقدمي
املفعول على الفعل ،وتقدمي اخلرب على املبتد�أ وتقدمي
الظرف وتقدمي احلال واال�ستثناء كلها ت�أتي لإفادة
تخ�صي�ص .ومن الأمثلة على ذلك ما يورده ابن الأثري
فيقول« :فمن ذلك تقدمي املفعول على الفعل ،و�إمنا
تعمد �إلى ذلك ق�صد ًا لالخت�صا�ص� ،أال ترى قولك
«زيد ًا �ضربت» تخ�صي�ص ًا له بال�ضرب� ،إذ يحتمل �أن
يكون ال�ضرب لغريه»( ) ،وقوله« :ويف هذا النحو،
اك َن ْع ُب ُد و ِ�إ َّي َ
قوله تعالى�ِ ( :إ َّي َ
اك َن ْ�س َت ِعنيُ)( ) ف�إن قوله
«�إياك نعبد» تخ�صي�ص له بالعبادة ،وقوله« :و�أما
تقدمي خرب املبتد�أ عليه ،ف�إنه ال يعمد �إليه �أي�ض ًا �إال
ل�ضرب من االخت�صا�ص ،كقولك «زي ٌد قائ ٌم» و»قائم
زيد» فقولك «قائم زيد» قد �أثبت له القيام ال حمالة،
وقولك «زيد قائم» �أنت باخليار يف �إثبات القيام له �أو
نفيه عنه»( ) .وم�س�ألة االخت�صا�ص ج ّرت البالغيني
�إلى درا�سة �أمناط من التعبري تقوم �أ�سا�س ًا على
العدول عن ال�صياغة امل�ألوفة �إما يف حالة التقدمي
بحيث يكون التقدمي هو الأبلغ ملو�ضع االخت�صا�ص،
و�إما يف حالة الت�أخري بحيث يكون الت�أخري هو الأبلغ
لفائدة تقت�ضي ذلك( ).
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ويبدو �أن م�س�ألة االخت�صا�ص ج ّرت �صاحب
«جوهر الكنز» للتحدث عن حاالت من التقدمي ال
جندها عند �صاحب «اجلامع الكبري» ،فالتقدم عنده
له درجات يحكمها العقل :كتقدم العلة على املعلول،
ثم التقدم بالذات مثل تقدم الواحد على االثنني،
ثم التقدم بال�شرف كتقدمي الأنبياء على االتباع ،ثم
التقدم بالزمان واملكان( ) .فكل هذه احلاالت متثل
عدوال ً عن ال�صياغة التي تعتمد على عقالنية الأداء
لأغرا�ض البالغة ي�أتي االخت�صا�ص يف معظمها.
لقد �أدرك البالغيون ملا ل�سياقات التقدمي
والت�أخري من قدرة على �إ�ضفاء البعد اجلمايل
يف تركيب الكالم من خالل العدول ،كما �أدركوا
�أن الكالم برتتيبه املعتاد ال يقدم �أ�سلوب ًا باملعنى
الأدبي ،ويبدو �أن هذا الأمر هو ما جعل عبد القاهر
اجلرجاين يفرد للتقدمي والت�أخري باب ًا وا�سع ًا يف كتابه
«دالئل الإعجاز» ليخلق من خالله �صور ًا فنية متميزة
تت�أ�س�س على �شجاعة الطرح والإقدام يف التف�سري.
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اخلامتة:
عالج هذا البحث ق�ضية بالغية هي «�شجاعة
العربية» من حيث ح�ضورها الفاعل يف املدونات
البالغية وامتداداتها يف النقد احلديث ،وقد تو�صل
البحث �إلى جمموعة من النتائج من �أهمها:
�أو ًال :ورد م�صطلح «�شجاعة العربية» عند �أهل
البالغة يف مرحلة مت�أخرة من بدايات القرن ال�سابع
تقريب ًا خا�صة عند ابن الأثري اجلزري ،وبدايات
القرن الثامن عند ابن الأثري احللبي ،ومل يكن
م�صطلح ًا م�ستق ًال بل اندرج حتته �أق�سام من علم
البيان والبديع ،كان العرب قد حتدثوا عنها قدميا
يف ت�ضاعيف كتبهم� ،إال �أنها مع نهايات القرن الرابع
اندرجت حتت عنوان واحد هو «�شجاعة العربية» ،ثم
ملعت الت�سمية م ّرة �أخرى عند البالغيني العرب مع
بدايات القرن ال�سابع ،ويبدو �أنّ هذا الإدراج كان له
ما ي�س ّوغه عندهم.
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ثاني ًا� :أق�سام �شجاعة العربية عند النحويني
تختلف عنها عند البالغيني؛ فابن جني جعلها
يف �أربعة ق�ضايا هي :احلذف والزيادة ،والتقدمي
والت�أخري ،واحلمل على املعنى ،والتحريف .بينما
جعلها ابن الأثري اجلزري يف �ستة �أق�سام هي:
االلتفات ،وعك�س الظاهر ،واحلمل على املعنى،
والتقدمي والت�أخري ،واالعرتا�ض� .أما ابن الأثري
احللبي فيعيد الأق�سام نف�سها لكن بطريقة مغايرة
وي�ضيف عليها �أق�ساما من التقدمي يجعلها من علم
البديع.
ثالث ًا� :أقام البالغيون مباحثهم يف �شجاعة
العربية على مبد�أ انتهاك املثالية وهي الكالم يف
م�ستواه العادي ،والعدول عنها يف الأداء الفني،
وبذلك ت�أ�س�ست مباحث �شجاعة العربية على ق�ضية
معنى
املعنى وخ�صو�صية الداللة ،ذلك �أنّ هناك ً
يق�صد �إليه من�شئ اخلطاب ،وميكن حتقيقه من
خالل �أي ق�سم من �أق�سام �شجاعة العربية.
رابع ًا :خل�ص البحث �إلى �أنّ مفهوم امل�صطلح
البالغي مبا يت�ضمنه من �أق�سام له ح�ضور بارز

يف النقد احلديث من خالل ق�ضايا �أ�سلوبية مثل
مما ي�ؤكد احتواء الرتاث البالغي
العدول واالنزياحّ ،
جلذور هذه امل�صطلحات احلديثة� ،أو لنقل ت�أكيد
�صورة املثاقفة بني ال�شعريتني�.إال �أنّ هذا احل�ضور
يتجلى يف املفهوم ولي�س يف امل�صطلح؛ فقد اختلفت
امل�صطلحات وجتددت مع بقاء املفهوم؛ لأن ال�سياق
الثقايف واملعريف والتاريخي الذي تو ّلدت فيه
املفاهيم احلديثة مباين لل�سياق الثقايف والتاريخي
القدمي،مما يعني وجود فوارق بني
لتولد امل�صطلح
ّ
امل�صطلحات من حيث الأ�صول واالجراءات.
خام�س ًا� :إنّ ظاهرة االنحراف عن املثال يف
�صورها التي جاءت �ضمن «�شجاعة العربية» كانت
املحور الذي دارت حوله كل املباحث الأ�سا�سية التي
ت�شكل �صلب النظرية العربية يف اللغة الأدبية ،و�أن
حر�ص البالغيني على ت�أكيد هذه ال�صفة قد �أدى بهم
�إلى �سلوك �أ�ساليب معينة ،واعتناق �آراء خا�صة،وتبني
وجهات نظر من �ش�أنها امل�ساعدة على �إبراز هذه
اخلا�صية .
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 .2عبد الواحد ح�سن ال�شيخ ،درا�سات يف البالغة عند �ضياء الدين بن الأثري ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعية،1986 ،
�ص.274
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مطبعة املجمع العلمي العراقي� ،1956 ،ص.118-117
	.6امل�صدر ال�سابق� ،ص.98
َ
باب(�ش ُج َع) ،وانظر:املعجم الو�سيط،ج� ،1ص.473
	.7ابن منظور ،ل�سان العرب ،بريوت :دار �صادر ،م،8،1900
بطر�س الب�ستاين ،حميط املحيط ،بريوت :مكتبة لبنان� ،1977 ،ص.453
� .8أبو عمرو بن بحر اجلاحظ ،احليوان ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،بريوت :املجمع العلمي اال�سالمي ,ط،5
اجلزء اخلام�س� ،1969 ،ص.32
 .9جنم الدين ابن الأثري احللبي ،جوهر الكنز ،حت :حممد زغلول �س ّالم ،الإ�سكندرية :من�ش�أة دار املعارف،
�ص.118
	.10امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 .11ن�صر حامد �أبو زيد ،مفهوم الن�ص درا�سة يف علوم القر�آن ،املركز الثقايف العربي� ،1990 ،ص.137
 .12حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حت :حممد احلبيب بن اخلوجه ،دار الكتب ال�شرقية،
� ،1964ص.143
 .13جمال مقابلة ،اللحظة اجلمالية يف النقد الأدبي ،عمان :دار �أزمنة� ،2007 ،ص.181و ُيق�صد باللحظة
اجلمالية الإح�سا�س �أو ال�شعور الذي يعرتي املرء بقيمة العمل الفني ،فهي خربة م�شرتكة بني الفنان واملتلقي،
ومن ثم �صفة جوهرية يف عملية التذوق.
�	.14أبو الفتح عثمان بن جني ،اخل�صائ�ص ،تـح :حممد علي جنـار ،دار ال�ش�ؤون الثقافيـة العامـة ،ط:2 ،4،1990
.392
	.15ابن الأثري احللبي ،جوهر الكنز� ،ص.119-118
	.16ابن الأثري اجلزري ،اجلامع الكبري� ،ص.99
	.17امل�صدر ال�سابق� ،ص.105
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	.18ابن الأثري احللبي ،جوهر الكنز� ،ص.124
	.19اجلزري ،اجلامع الكبري� ،ص.98
	.20ابن جني ،اخل�صائ�ص.362: 2 ،
ُ .21ي�سمي النحاة واللغويون العرب القدامى الأداء املثايل «�أ�صل املعنى» �أو «�أ�صل الكالم» م�شريين بذلك
�إلى اللغة العادية املبا�شرة.راجع على التوايل:اخل�صائ�ص.317 :1،والك�شاف.276 :2 ,والإي�ضاح.180،
واملفتاح48،78،137:
 .22ابن جني ،املحت�سب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات والإي�ضاح عنها ،حت حممد عبد القادر عطا ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،املجلد الثاين.355 ،1998 ,
 .23ابن جني ،اخل�صائ�ص.267 :3 ,
	.24انظر يو�سف ب ّكار ،عك�س الظاهر م�صطلح عربي تليد ،جملة جذور ،ال�سنة الثامنة ،العدد التا�سع ع�شر،
� ،2007ص.109-108
 .25يجعل ابن الأثري يف كتابه املثل ال�سائر �شجاعة العربية مندرجة حتت باب االلتفات فيجعل االلتفات و�شجاعة
العربية وجهينّ لعملة واحدة ،فال�شجاعة تخت�ص ب�أ�صحابها وااللتفات تخت�ص به اللغة العربية دون غريها،
انظر املثل ال�سائر ،حت� :أحمد احلويف وبدوي طبانة ،القاهرة.168 ،1973 ،
	.26انظر اجلزري ،اجلامع الكبري� ،ص.98
 .27يبدو �أنّ ابن الأثري �أخذ امل�صطلح من ابن جني وهو ي�شري �إلى ذلك يف كتابه ،اجلامع الكبري.98 ،
	.28اجلزري ،اجلامع الكبري ،ال�صفحة نف�سها.
	.29امل�صدر ال�سابق� ،ص.98
 .30نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 .31جار اهلل الزخم�شري ،الك�شاف ،انظر حتليله للفاحتة  .13 :1وانظر .338 :3وغريها
 .32انظر النقد الذي وجهه ابن الأثري اجلزري للزخم�شري يف املثل ال�سائر.136-135 :2 ،
	.33احللبي ،جوهر الكنز� ،ص .118يبدو �أنّ ابن الأثري جعل �شجاعة العربية من �أق�سام علم البديع لأنّ املدونات
البالغية �أخذت تلخ�ص البالغة يف علم البديع خا�صة منذ مطالع القرن ال�سابع الهجري.
 .34ح�سني الرفايعة ،ظاهرة العدول عن املطابقة يف العربية ،عمان :دار جرير� ،2006 ،ص.62
	.35اجلزري ،اجلامع الكبري� ،ص.99
	.36انظر مث ًال :حممد عبد املطلب ،البالغة والأ�سلوبية .خرية حمر العني� ،شعرية االنزياح درا�سة يف جماليات
العدول .يرى جان كوهن �أن ال�شعرية هي عدول �أ�سلوبي يقول� :إننا نه ّد اللغة ال�شعرية �إذن كواقعة �أ�سلوبية
يف معناها العام� ،إن ال�شاعر ال يتحدث كما يتحدث النا�س جميع ًا بل �إنّ لغته �شاذة وهذا ال�شذوذ هو الذي
يك�سبها �أ�سلوب ًا ،فال�شعرية هي علم الأ�سلوب ال�شعري.انظر بنية اللغة ال�شعرية ،ترجمة حممد الويل ،الدار
البي�ضاء :دار توبقال� ،1986 ،ص.15
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 .37حممد عبد املطلب ،البالغة الأ�سلوبية� ،ص.271-270
	.38انظر اجلزري ،املثل ال�سائر.167 :2 ،
	.39اجلزري ،اجلامع الكبري ،102-98 ،ي�ضع ابن الأثري يف كتابه «املثل ال�سائر» التق�سيمات الآتية :الرجوع من
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والرجوع من خطاب النف�س �إلى خطاب اجلماعة .يف الرجوع عن الفعل امل�ستقبل �إلى فعل الأمر وعن املا�ضي
�إلى الأمر ،يف الأخبار عن املا�ضي بامل�ستقبل� ،ص.181-167
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	.41امل�صدر ال�سابق� ،ص.99
	.42اجلزري ،املثل ال�سائر.170 :2 ،
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	.44اجلزري ،اجلامع الكبري� ،ص.99
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 .49ديوان امرئ القي�س (طبعة �صادر)،الالحب :الطريق الوا�ضح � /سافه� :ش ّمه  /العود :اجلمل ّ
ن�سبة الى دياف وهي قرية بال�شام ُتن�سب �إليها النجائب  /جرجر :ردد �صوته.
	.50الطويف ،الإك�سري� ،ص.184
 .51هذه الأق�سام حتدث عنها ابن جني حتت باب احلمل على املعنى ،وناق�شها من وجهة نظر نحوية ،ثم ذكرها
ابن الأثري يف كتابه اجلامع الكبري ،ويبدو �أنه ا�ستمدها من ابن جني فذكرها حتت باب احلمل على املعنى،
�ص ،106ونظر �إليها من وجهة نظر بالغية وداللية ،ثم �أعادها الطويف يف كتابه الإك�سري� ،ص ،184وذكرها
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 .67بد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز ،حت :حممود حممد �شاكر ،القاهرة :مطبعة املدين� ،1992 ،ص.106
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 .71اجلزري ،اجلامع الكبري� ،ص119-118
 .72امل�صدر ال�سابق.121-120 ،
� .73أحمد مطلوب ،ال�شعرية ،مقال �ضمن كتابه يف امل�صطلح النقدي ،من�شورات املجمع العراقي� ,2002 ,ص. 153
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	.81املرجع ال�سابق� ،ص .908هناك م�ستويات يف الت�شكيل اللغوي :امل�ستوى العادي :يقوم على الوظيفة الإبالغية
يف اخلطاب وي�ستعمل اللغة العادية امل�ألوفة ،وامل�ستوى الإبداعي ويقوم على خرق امل�ستوى امل�ألوف للغة
وانتهاك �صيغ الأ�ساليب اجلاهزة.
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التي تركز على دور القارئ (املتلقي) وقدرته على تلقي ّ
النف�سية املتعلقة ب�أق�سام �شجاعة العربية تتجه نحو القارئ (املتلقي �أو املخاطب) وت�سعى للت�أثري فيه من
خالل تلقيه للن�ص القائم على عدول ال�صياغة .انظر :ناظم عودة خ�ضر ،الأ�صول املعرفية لنظرية التلقي،
عمان :الدار الأبجدية� ،1997 ،ص 119وما بعدها .مو�سى ،خليل ،من م�صطلحات معجم النقد الأدبي
املعا�صر ،دم�شق� ،2000 ،ص.72
	.85اجلزري ،املثل ال�سائر� ،ص.169
ن�ص للزخم�شري .انظر الك�شاف،
	.86اجلزري ،اجلامع الكبري� ،ص .98يبدو �أن ابن الأثري اعتمد يف كالمه على ّ
.14-13 :1
 .87جليل ر�شيد فالح ،فن االلتفات يف مباحث البالغيني ،جملة �آداب امل�ستن�صرية ،العدد التا�سع� ،1984 ،ص.63
	.88اجلامع الكبري� ،ص.100
 .89خرية حمر العني� ،شعرية االنزياح� ،ص.46
	.90املرجع ال�سابق� ،ص.45
 .91نف�سه� ،ص.51
	.92اجلامع الكبري� ،ص.101
 .93يو�سف ب ّكار ،عك�س الظاهر� ،ص.102
 .94اجلامع الكبري� ،ص.106
� .95إمربتو �إيكو ،الت�أويل بني ال�سيميائية والتفكيكية� ،ص ،273تر �سعيد بنكراد ،ترجمة ،املركز الثقايف العربي،
� ،2000ص.173
 .96جوهر الكنز� ،ص.118
 .97امل�صدر ال�سابق� ،ص.123
 .98جوهر الكنز� ،ص.123
� .99شعر عمرو بن �أحمد الباهلي ،جمع وحتقيق ح�سني عطوان ،دم�شق :جممع اللغة العربية(،د.ت)� ،ص.67
فزع �أهوال تلك املفازة الأرانب ،لأنه ال �أرانب فيها حتى تفزع من �أهوالها ،لأنه ال ميكنها
و�شرح البيت :ال ُت ِ
�ضب فيها ينجحر.
ال�سكون فيها ل�شدة �أهوالها ،وال �شوهد ال�ضب فيها منجحر ًا لأنه ال ّ
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�سالفة� :صفحة العنق /قذا ًال� :أعلى كل �شيء.
 .105اجلامع الكبري� ،ص.107
 .106عبد املطلب  ،البالغة والأ�سلوبية� ،ص.329
 .107املرجع ال�سابق� ،ص.337
 .108اجلامع الكبري� ،ص.111
 .109خرية حمر العني� ،شعرية االنزياح� ،ص .39-38ملعرفة املزيد من الفوائد انظر �صالح ال�شاعر ،ظاهرة التقدمي
والت�أخري يف النحو العربي ،مثال الكرتوين .www.ilsalihalshair.jeeran.com
 .110انظر هذه االعتبارات عند حممد عبد املطلب ،البالغة والأ�سلوبية� ،ص 336-334وانظر� ،ص ،270وانظر
�282ص وما بعدها.
 .111اجلامع الكبري� ،ص.110
 .112امل�صدر ال�سابق� ،ص.109
 .113نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
 .114نف�سه.
 .115نف�سه.
 .116جوهر الكنز� ،ص.127-126
قائمة امل�صادر واملراجع العربية واالجنبية:
	القر�آن الكرمي. �إ�سماعيل ،عز الدين :جماليات االلتفات� ،ضمن كتاب الرتاث النقدي يف املحور الرابع.1988 ، �إيكو� ،إمربتو :الت�أويل بني ال�سيميائية والتفكيكية ،تر �سعيد بنكراد ،املركز الثقايف العربي.2000 ،	الب�ستاين ،بطر�س :حميط املحيط ،بريوت :مكتبة لبنان.1977 ،	اجلاحظ� ،أبو عمرو بن بحر :احليوان ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،بريوت :املجمع العلمي العربي اال�سالمي،136

“شجاعة العربية” في التراث البالغي مراجعة في آثار الدارسين

د .رامي جميل أحمد سالم

ط ،5اجلزء اخلام�س.1969 ،
	اجلزري ،ابن الأثري :اجلامع الكبري يف �صناعة املنظوم من الكالم املنثور ،حت :م�صطفى جواد وجميل �سعيد،مطبعة املجمع العلمي العراقي.1956 ،
	اجلزري ،ابن الأثري :املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،حتقيق �أحمد احلويف وبدوي طبانة ،القاهرة،اجلزء الثاين.1973 ,
	اجلرجاين ،عبد القاهر :دالئل االعجاز ،حتقيق حممود حممد �شاكر ،القاهرة :مطبعة املدين.1992 ،	ابن جني� ،أبو الفتح عثمان :اخل�صائـ�ص ،تـح :حممد علي جنـار ،دار ال�ش�ؤون الثقافيـة العامـة ،اجلزءالثاين ،ط.1990 ،4
	ابن جني� ،أبو الفتح عثمان ،املحت�سب يف تبيني وجوه �شواذ القراءات والإي�ضاح عنها ،حتقيق حممد عبدالقادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،اجلزء الثاين.1998 ،
	احللبي ،جنم الدين ابن الأثري :جوهر الكنز (تلخي�ص الرباعة يف �أدوات ذوي الرياعة) ،حت :حممد زغلول�س ّالم ،الإ�سكندرية :من�ش�أة دار املعارف. 1900 ,
 حمر العني ،خرية� :شعرية االنزياح درا�سة يف جماليات العدول ،الأردن :م�ؤ�س�سة حمادة .2001،خ�ضر ،ناظم عودة :الأ�صول املعرفية لنظرية التلقي ،عمان :الدار الأبجدية 1997 ،
 دروا�ش ،م�صطفى :خطاب الطبع و ال�صنعة ر�ؤية نقدية يف املنهج والأ�صول  ،دم�شق :من�شورات احتاد الكتابالعربي.2005،
 ذي ال ّرمة :ديوان ذي الرمة� ،شرح اخلطيب التربيزي ،كتب مقدمته جنيب طراد ،دار الكتاب العربي.1993، را�ضي ،عبد احلكيم :نظرية اللغة يف النقد العربي ،القاهرة :املجل�س الأعلى للثقافة.2003 ،	الرفايعة ،ح�سني :ظاهرة العدول عن املطابقة يف العربية ،عمان :دار جرير.2006 ،	الزرك�شي ،بدر الدين حممد بن عبداهلل ،الربهان يف علوم القر�آن ،اجلزء الثالث ،بريوت :دار الكتبالعلمية.2001 ,
 �أبو زيد ،ن�صر حامد :مفهوم الن�ص درا�سة يف علوم القر�آن ،املركز الثقايف العربي.1990 ، �شيخ ،عبد الواحد ح�سن :درا�سات يف البالغة عند �ضياء الدين ابن الأثري  ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعية.1986 ،	الطويف� ،سليمان بن عبد القوي البغدادي :االك�سري يف علم التف�سري ،حت عبد القادر ح�سني ،القاهرة :مكتبةالآداب.2002 ،
 عبد املطلب ،حممد :البالغة والأ�سلوبية ،لوجنمان :ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر.1994 ،	العلوي ،يحيى بن حمزة :الطراز املت�ضمن لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز ،بريوت :دار الكتب العلمية،اجلزء الثاين.1982 ،
عيا�شي ،منذر :مقاالت يف الأ�سلوبية ،دم�شق :احتاد الكتاب العرب 1990 ،
-

137

العدد  - 33صيف 2019م

	القرطاجني ،حازم :منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،حت حممد احلبيب ابن اخلوجه ،دار الكتب ال�شرقية،.1964
 كوهن ،جان  :بنية اللغة ال�شعرية ،تر حممد الويل وحممد العمري ،الدار البي�ضاء :دار توبقال .1986 ، امل�س ّدي ،عبد ال�سالم  :الأ�سلوبية والأ�سلوب ،الدار العربية للكتاب ،ط.1982 , 2 مقابلة ،جمال :اللحظة اجلمالية يف النقد الأدبي ،عمان :دار �أزمنة.2007 ،	ابن منظور :ل�سان العرب ،بريوت :دار �صادر ،املجلد الثامن1900 . امليداين ،عبد الرحمن :البالغة العربية �أ�س�سها وعلومها وفنونها ،ط ،1دم�شق :دار القلم.1996 ،الدوريات العربية:
-

ب ّكار ،يو�سف :عك�س الظاهر م�صطلح عربي تليد ،جملة جذور ،ال�سنة الثامنة ،العدد التا�سع ع�شر.2007 ،
فالح ،جليل ر�شيد :فن االلتفات يف مباحث البالغيني ،جملة �آداب امل�ستن�صرية ،العدد التا�سع.1984 ،

138

