األسس النظرية للمنهج التعليمي
في بالغة ابن سنان الخفاجي
الدكتور عبد الكريم الحياري
الجامعة األردنية

أ-تنسب كتب التراجم إلى ابن سنان الخفاجي (544-هـ) طائفة من المؤلفات لم
"سر الفصاحة" وديوان شعره( . )1أما مؤلفاته األخرى فلدينا
يصل إلينا منها إال كتابه ّ
أسماؤها ليس غير ،إذ ال نعرف أحداً نقل عنها أو ذكر أنه أفاد منها ،خالفاً لكتابه
"سر الفصاحة" الذي كان له أثر واضح في تاريخ الفكر األدبي عند العرب( .)2وهكذا
ّ
عما جاء به في هذا
ث
تتحد
فإنما
ا
ناقد
أو
ا
بالغي
أو
ر
ا
مفك
سنان
ابن
تناولت
إذا
فإنك
ً
ً
ً
ّ
ّ
الكتاب على وجه التحديد( .)3وهذا البحث محاولة للمشاركة في الجهود الرامية إلى
مما لعلّه يساعد في بيان موقعه
إيضاح ما ّ
قدمه ابن سنان لنظرية األدب عند العربّ ،
()5
في تاريخ الفكر البالغي والنقدي .وقد كنت ذهبت في موضع آخر إلى أن الرجل
المؤمل أن
مما هو جدير به من عناية الدارسين ،ومن
ّ
لم يحظ حتى اآلن إال بأق ّل ّ
ثمة جوانب في فكر ابن سنان ما زالت في حاجة إلى
ّ
تبين الصفحات القادمة أن ّ
دراسة وتحليل.
اخترت ههنـا أن أتنـاول تعلـيم البالغـة فـي رأي ابـن سـنانل فـإن المسـألة التعليميـة
ه ــذه م ــن أه ــم القض ــايا المتّص ــلة بالبالغ ــة ،ب ــل لعلّه ــا تتق ـ ّـدم عل ــى ك ــل مسـ ـألة غيره ــال
()4
معلمـو
(يفترض فيهم أنهـم)
فالبالغة علم تعليمي وليس مادة ثقافية ،والبالغيون ُ
تعرض ــت له ــا البالغ ــة ق ــديماً وح ــديثاً إنم ــا ص ــدرت ع ــن ه ــذه
البي ــان ،والحم ــالت الت ــي ّ
 .1انظر فـي مؤلفاتـهص صـالح الـدين الصـفدي ،الـوافي بالوفيـات404/11 ،ل وهـذه المؤلفـات نفسـها يـذكرها ابـن شـاكر
"سر الفصاحة" وديوان ابن سنان غير مرة.
الكتبي ،انظرص فوات الوفيات ،222/2 ،وقد طبع ّ
 .2انظــر فــي هــذا الشــأنص عبــد العــاطي عــالم ،البالغــة العربيــة بــين الناقــدين الخالــدينص عبــد القــاهر الجرجــاني وابــن
سنان الخفاجي ،ص-340ص ،312ص-313ص.382
 .3انظــر فــي موضــوعات الكتــابص عبــد ال ـراز أبــو زيــد ازيــد ،كتــاب سـ ّـر الفصــاحة البــن ســنان الخفــاجي ،د ارســة
وتحليل ،ص 34وما بعدها.
 .5انظــرص عبــدالكريم الحياري"،اســتقالل الــنص األدبــي عــن مؤلفــه فــي النقــد العربــي القــديم" ،مجلــة أبحــاث اليرمــوك،
33./15
يميــز البالغــة (عــن األســلوبية التــي هــي "وليــدة
 .4انظــر مــثالً مــا يقولــه عبــد الســالم المســدي مــن أن مــن أبــرز مــا ّ
البالغ ــة ووريثهـ ــا المباشـ ــر") "أن البالغـ ــة علـ ــم معيـ ــاري يرس ــل األحكـ ــام التقييميـ ــة ويرمـ ــي إلـ ــى "تعلـ ــيم" مادتـ ــه
وموضــوعهص بالغــة البيــان" ،وأن البالغــة "ترمــي إلــى خل ـ ا بــداي بوصــاياها التقييميــة" ،األســلوبية واألســلوب،
ص-42ص43.
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المسألة التعليمية بعينها ،فقد أُخـذ علـى البالغيـين إخفـاقهم فـي تعلـيم هـذا الفـن ،أي أن
ال لتحقيقــه(.)4
علمهــم غيــر قــادر علــى الوفــاء بــال رض الــذي يـ ّـدعون أنــه قــد ُوجــد أص ـ ً
وللبحث في تعليم البالغة عند ابن سنان بخاصة أهمية من وجه آخرل ذلـك أن النـاس
وقــد ش ـ لهم النظــر فــي وظيفــة البالغــة فــي تعلــيم فــن القــول كــادوا ي فلــون عــن أن هــذا
العلــم ي ـراد بــه أيض ـاً تعلــيم فــن النقــد .وال أد ّل علــى مــا فــي ذلــك مــن جــور علــى هــذا
ـيتبين فيمـا بعــد ،مق ّـدم فـي مـذهب ابـن ســنان
ال ـرض النقـدي مـن أنـه هــو نفسـه ،كمـا س ّ
على غيره ،بل يط ى على ما سواه عنده.
ويسـترعي االنتبــاه حقـاً فــي كتــاب "س ّـر الفصــاحة" أن صــاحبه يسـتوقفك بــين حــين
وآخر ُليسمعك رأيه في أمر من األمور المتصلة بتعليم البالغة ،وهذا ينبئـك عـن مـدى
اهتمامه بهذه المسـألة ،أو ربمـا مـدى إلحاحهـا عليـه .هـذه اآلراء قـد تـأتي علـى قـدر مـا
مــن التفصــيل حينـًا ،وربمــا جــاءت مــوجزة شــديدة ا يجــاز حينـًا آخــر ،كمــا أنهــا تتفــاوت
دونـ ــه ابـ ــن سـ ــنان مـ ــن آراء
كـ ــذلك فـ ــي مـ ــدى وضـ ــوحها .وغرضـ ــنا ههنـ ــا ّ
تقصـ ــي مـ ــا ّ
مبوبــة وف ـ
ومالحظ ـات تتّصــل مــن تعلــيم البالغــة بســبب ،وتناولهــا بالد ارســة والتحليــل ّ
الجوانـب المختلفــة للمســألة التعليميــة ،وذلــك بضـ ّـم مــا تـ لف منهــا واتّصــل بجانــب بعينــه
ال ،وتوضـيح مـا
من تلك الجوانب بعضه إلى بعض ،وتفصيل ما تركه ابن سـنان مجمـ ً
يتضمنه كالمه أو يسـتلزمه ممـا لـم يص ّـرح
يحتاج منها إلى شرح وبيان ،واستخراج ما
ّ
به ،مع عدم إغفـال االسـتعانة فـي أثنـاء ذلـك بمـا جـاء عنـد غيـره مـن البالغيـين والنقـاد
إذا كان ذلـك يسـاعد فـي إيضـاح مقاصـده ،أو ا بانـة عـن قيمـة آ ارئـه ،أو وضـع أفكـاره
في سيا عام يتجاوز حدود كتابه.
والحــديث عــن تعلــيم البالغــة ،أو علــم الفصــاحة فــي مصــطلح ابــن ســنان ،يتنــاول
ردها في نهاية األمر إلى أبواب أربعةص
أمو ًار يمكن ّ
 -1ال رض من تعلّم البالغة أو تعليمها.
 -2إمكانية تعليم البالغة.
 -3مادة الدرس البالغي.

 -5طريقة تقديمها للمتعلّم.

 .4انظر مثالًص أمين الخولي" ،بل هي ثورات على علوم البالغة" ،مجلة الهالل.454-451/55 ،
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وسيصار فيما سيأتي من البحـث إلـى ل ّـم أشـتات المالحظـات التـي تنـاثرت فـي
ُ
( *)
كتـاب "سـ ّـر الفصــاحة" ممــا يتّصــل بكــل بــاب مــن تلــك األبـواب ،بمــا يفضــي إلــى
يتميـز
إعادة صياغة مـذهب ابـن سـنان التعليمـي علـى نحـو متـرابط ،يتب ّـين معـه مـا ّ
بــه هــذا المــذهب مــن وضــوح واتســا وتماســك ،أو مــا يعتــوره مــن أوجــه الضــعف
وجوانب القصور.
ب-رأى ابــن ســنان النــاس مختلفــين فــي مفهــوم الفصــاحة ،يتــداولون مصــطلحاً ال
يعرفون حقيقة معناه ،ومـن ث ّـم فـإنهم يختلفـون فـي تمييـز الكـالم الفصـيح مـن غيـره،
ألنهم ال يحتكمون في ذلك إلى أصول مق ّـررة ومعـايير معلومـة( .)1ولـذلك فـإن بيـان
مفهـ ــوم الفصـ ــاحة وشـ ــروطها هـ ــي ال ايـ ــة التـ ــي أراد ابـ ــن سـ ــنان بكتابـ ــه أن يصـ ــل
إليه ـ ــاص"اعلم أن ال ـ ــرض به ـ ــذا الكت ـ ــاب معرف ـ ــة حقيق ـ ــة الفص ـ ــاحة ،والعل ـ ــم بس ـ ـ ّـرها"
"سر الفصـاحة"ل فـإن فـي الفصـاحة أسـ ار اًر
(ص .)13ومن هنا اختار لكتابه عنوان ّ
تخفى على الناس ومفهومها يكتنفه ال موض ،وقـد ألّـف كتابـه لكشـف تلـك األسـرار
وا ازلــة ذلــك ال مــوض( .)8ولكــن مــا الفائــدة التــي يجنيهــا المــرء مــن معرفــة الفصــاحة
وما ال رض الذي ُوجد علم الفصاحة أصالً للوفاء به وا جابة عـن ذلـك ضـرورية
ـأدب وجــه الحاجــة إلــى هــذا العلــم ممــا يحملــه
فــي نظــر ابــن ســنانل فــإن معرفــة المتـ ّ
عل ــى ا قب ــال علي ــه والعناي ــة ب ــه ،فك ــان "م ــن الواج ــب أن نب ـ ّـين ثمـ ـرة ذل ــك ]العل ــم[
وفائدته ،لتقع الرغبة فيه" (ص.)13

* .الطبعـة المسـتخدمة هنـا هـي الصـادرة عـن دار الكتـب العلميـة ،بيـروت .1382 ،وقـد أشـرت فـي مـتن البحـث إلـى
"سر الفصاحة" ،والى غيرها فـي الحواشـي .والصـفحات المـذكورة فـي المـتن جميعهـا
المواضع المقتبسة ّ
بنصها من ّ
تشير إلى مواضع من هـذه الطبعـة .واذا أشـير فـي الحواشـي إلـى مصـدر مـا دون تحديـده ،فالمقصـود هـذه الطبعـة
"سر الفصاحة".
من ّ
 . 1انظرص ص ،13قارنص ص ،43ص.284
 . 8انظرص ص ،235ص.231
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أهمية العلم بالفصاحة وعظيم خطـره ،وأن
يحرص ابن سنان على التنبيه على ّ
ماسة شديدة" (ص)15ل ذلك أن كالً مـن
"الدواعي إلى معرفة ذلك قوية ،والحاجة ّ
()3
طالــب األدب وطالــب العلــوم الشــرعية جميع ـاً محتــاج إليــه ص"أمــا العلــوم األدبيــة،
فاألمر فـي تـأثير هـذا العلـم فيهـا واضـح ،ألن الزبـدة منهـا والنكتـة نظـم الكـالم علـى
اخــتالف تأليفــه ،ونقــده ومعرفــة مــا ُيختــار منــه ممــا ُيك ـره .وكــال األم ـرين ]أي نظــم
الكــالم ونق ــده[ متعلّ ـ بالفص ــاحة ،بــل ه ــو مقص ــور علــى المعرف ــة بهــا ،ف ــال غن ــى
عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحه ونش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب"
للمنتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األدب ّ
(ص-13ص.)15
علم الفصاحة يضع بين يدي طالـب األدب جملـة مـن األسـس والمبـادي التـي
يهتدي بها في إنشاء كالم ينوي تأليفه ،أو يستعين بها فـي الحكـم علـى كـالم أنشـأه
غيره .وهذا بعينه هو ما تسعى العلوم األدبيـة كلّهـا إلـى تحقيقـهص أن تسـاعد المـتعلم
جيــد الكــالم مــن رديئــه .علــم الفصــاحة
يميــز ّ
علــى أن يصــبح أديبـاً منشــئاً ،أو ناقــداً ّ
فن ا نشاء وصناعة النقـد ،أي أن ال ايـة التـي تطمـح الد ارسـات
ُوجد أصالً لتعليم ّ
األدبيــة مجتمعــة إلــى االنتهــاء إليهــا هــي غرضــه المباشــر ،ولــذلك فــإن منزلتــه بــين
علوم األدب غير خافية ،وحاجة المتأدبين إليه بادية ظاهرة.
ظنــك بعلــم
ويحظــى هــذا العلــم
بأهميــة كبي ـرة أيض ـاً بــين العلــوم الشــرعية ،ومــا ّ
ّ
الرســول –صــلى اللــه عليــه وســلم -بســبب
يتّصــل مــن معج ـزة ا ســالم ودليــل نبـ ّـوة ّ
بد منها عند البحث فيما به كان القرآن معج اًز ،وال يست ني المرء
وثي إنه أداة ال ّ
عــن هــذا العلــم مهمــا كــان أريــه فــي وجــه إعجــاز الق ـرآن وفصــاحته ،فهــو عنــد ابــن
سنان أحد رجلينص رجل ُيرجع عجز العرب عن معارضة القرآن إلى كـون فصـاحته
خارقــة للعــادة ،خارجــة عــن حــدود الطاقــة البشـرية ،وآخــر يــرى أن القـرآن مــن جــنس
كالم العرب وأن فصاحته كانت في مقدورهم ،واّنما عجزوا عن معارضـته ألن اللـه
تعــالى ص ـرفهم عــن ذلــك وأفقــدهم القــدرة عليــه .واألمــر فــي الحــالين يعــود بنــا إلــى
ـأي مـن هـذين المـذهبين ال ب ّـد لـه مـن معرفـة حقيقتهــال
موضـوي الفصـاحة ،والقائـل ب ّ
 . 3انظر مثالً ما يقوله أبو هالل العسكري في هذا الموضوي ،كتاب الصناعتين ،ص-1ص3.
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فـاألول لـيس لـه "مندوحـة عـن بيـان مــا الفصـاحة التـي وقـع الت ازيـد فيهـا موقعـاً خــرج
األول في الحاجة إلى تحقّ الفصاحة
عن مقدور البشر] ...والثاني[ يجري مجرى ّ
ما هي ،ليقطع على أنها كانت في مقدورهم ،ومن جنس فصاحتهم" (ص.)15
مفهوم الفصاحة ودرجاتها هـو الموضـع الـذي يفتـر عنـده أصـحاب المـذهبينص
هل كانت الدرجة التي وصلت إليها فصاحة القرآن ممكنـة للعـرب لـوال الصـرف ،أم
أنهــا لــم تكــن ممكنــة لهــم علــى ا طــال وهــذا يبـ ّـين أهميــة علــم الفصــاحة وخط ـره
للباح ــث ف ــي موض ــوي ا عج ــاز .وال ُيلتف ــت هن ــا إل ــى م ــا ي ــروى م ــن ك ــالم مس ــيلمة
ممـن حـاولوا معارضـة القـرآن الكـريم ،فهـذا كـالم يفتقـر إلـى الفصـاحة
الك ّذاب وغيـره ّ
التحدي أصالً .وههنا أيضاً نجد أنفسنا في حاجة إلـى هـذا العلـم
التي هي موضوي
ّ
لك ـي "نعلــم أن مســيلمة وغي ـره لــم يــأت بمعارضــة علــى الحقيقــة ،ألن الكــالم الــذي
أورده ٍ
التحدي بها" (ص.)15
خال من الفصاحة التي وقع
ّ
قرره ههنا في مطلع كتابه من وجه الحاجة إلى
على أن ابن سنان قد قنع بما ّ
علــم الفصــاحة فــي بحــث موضــوي ا عجــاز ،وال يكــاد يعــود إلــى هــذا الموضــوي إال
لتأكيــد إص ـ ارره علــى أنــه مــن القــائلين بمــذهب الص ـرفة( . )10األغـراض األدبيــة لهــذا
العل ــم ه ــي الت ــي تس ــتأثر باهتم ــام اب ــن س ــنان ،عل ــى أنن ــا هن ــا أيضـ ـاً نج ــد أن تعل ــيم
نص عليه أيضـاً فـي مبتـدأ
صناعة النقد يحظى بعنايته خالفاً لل رض اآلخر الذي ّ
موجــه إلــى مــن ينقــد
كتابــه ،ذلــك المتصــل بتعلــيم فــن ا نشــاء .خطابــه فــي العــادة ّ
كالماً مؤلّفاً ال إلى من يريد أن يبتدي كالماً ،وعندما عاد في موضـع آخـر( )11إلـى
بيان وجه الفائدة من علم الفصاحة اقتصر هناك على الجانب النقدي من المسألة،
ولم يلتفت إلى ما سـواه .وحقـاً أنـه قـد خـتم كتابـه بفصـل "فيمـا يحتـاج مؤلـف الكـالم
()12
اضح أنه يخاطب فيه المنشئ بخاصـة ،إالّ أن ذلـك ال ينفـي مـا
إلى معرفته"  ،وو ٌ

 .10انظ ـ ــرص ص -33ص ،101ص .224وانظ ـ ــر ف ـ ــي م ـ ــذهب الصـ ـ ـرفة ال ـ ــذي اش ـ ــتهر ب ـ ــه أب ـ ــو إس ـ ــح النظّ ـ ــامص
وليد قصاب ،التراث البالغي والنقدي للمعتزلة ،ص-54ص،58ص 314وما بعدها.

 . 11انظرص ص-34ص31.
 . 12انظرص ص-288ص.231
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يؤيــده ،إذ ال تكــاد تجــد ذكـ اًر لعلــم الفصــاحة فــي هــذا الفصــل ،ونحــن
نقولــه ههنــا بــل ّ
إنما نتحدث عن هذا العلم ال عن غيره.
ثمــة أســباب قــد نعلّــل بهــا ميــل ابــن ســنان الواضــح إلــى صــناعة النقــد ،منهــا
مما سنتحدث عنه في حينه ،أما ههنـا فنقـولص لعـ ّل ابـن سـنان يـرى
إمكانية تعليمها ّ
أن الوظيفـة النقديـة هـي األصـل وأن غيرهـا فـري عليهـال ذلـك أن مـا يرمـي إليـه هــذا
العلـم إنمــا هــو تحديــد أسـس الجــودة والــرداءة فــي الكـالم ،فيعــرف المــرء عندئـ ٍـذ كيــف
يميــز مختــار الكــالم مــن مطّرحــه ،فــإذا كــان منشــئاً أصــبحت هــذه المعرفــة (النقديــة)
ّ
أداة يسـ ــتعين بهـ ــا فـ ــي تجويـ ــد كالمـ ــه وتخليصـ ــه مـ ــن الـ ــرداءة وقـ ــد صـ ــار عارف ـ ـ ًا
بخصــائص الجــودة والــرداءة ،كمــا أنــه يســتند إلــى هــذه المعرفــة إذا كــان يبحــث فــي
إعجاز القـرآن وبالغتـه ،فمـا هـذا البحـث إال موازنـة نقديـة بـين القـرآن وكـالم العـرب
للتوصل إلى أنه من جنس كالمهم (كما يرى ابن سنان وأصـحاب الصـرفة) أو أنـه
ّ
مباين له (.)13
-ج-

يهي ـ ـئ المـ ــرء ألن يصـ ــبح
فائـ ــدة علـ ــم الفصـ ــاحة فـ ــي جانبـ ــه النقـ ــدي أنـ ــه ّ
ناق ـ ــداً ،فم ـ ــن أراد أن يلتحـ ـ ـ بأه ـ ــل ه ـ ــذه الص ـ ــناعة وه ـ ــو ال يع ـ ــرف الفص ـ ــاحة
ـداء ،وال يق ـ ـ ــدر عل ـ ـ ــى الف ـ ـ ــر ب ـ ـ ــين جي ـ ـ ــد الك ـ ـ ــالم ورديئ ـ ـ ــه –يس ـ ـ ــتطيع أن
ابت ـ ـ ـ ً
يكتسـ ـ ــب هـ ـ ــذه المعرفـ ـ ــة وتلـ ـ ــك القـ ـ ــدرة عنـ ـ ــد وقوفـ ـ ــه علـ ـ ــى مبـ ـ ــادي هـ ـ ــذا العلـ ـ ــم
ومع ـ ــاييره ،فتك ـ ــون ح ـ ــال طالـ ـ ــب الفص ـ ــاحة هن ـ ــا كحـ ـ ــال م ـ ــن ال ي ـ ــتكلم الل ـ ـ ــة
سـ ــليقة فيطل ـ ــب علـ ــم النح ـ ــو ليعـ ــرف وج ـ ــه الص ـ ـواب م ـ ــن الخطـ ــأ ،وح ـ ــال م ـ ــن
ل ـ ــيس ل ـ ــه ذو ف ـ ــي موس ـ ــيقى الش ـ ــعر فيس ـ ــتعين بعل ـ ــم الع ـ ــروض للتميي ـ ــز ب ـ ــين
الصـ ـ ــحيح والمخت ـ ـ ـ ّل فـ ـ ــي أوزان الشـ ـ ــعر .علـ ـ ــى أن القـ ـ ــادر علـ ـ ــى الفـ ـ ــر بـ ـ ــين
الحسـ ــن والقبـ ــيح ال ي ـ ـزال هـ ــو أيض ـ ـ ًا فـ ــي حاجـ ــة إلـ ــى علـ ــم الفصـ ــاحة وان بـ ــدا
ـأدبين يعـ ــرف الجيـ ــد مـ ــن الـ ــرديء
انـ ــه مسـ ــت ٍن عنهـ ــا .هـ ــذا الصـ ــنف مـ ــن المتـ ـ ّ
ول ـ ــيس كالطائف ـ ــة الس ـ ــابقة الت ـ ــي تجه ـ ــل ذل ـ ــك ،وله ـ ــذا ف ـ ــإن وج ـ ــه انتف ـ ــاي ه ـ ــذا
الص ـ ــنف بمب ـ ــادي الفص ـ ــاحة ي ختل ـ ــف ع ـ ــن وج ـ ــه انتف ـ ــاي تل ـ ــك الطائف ـ ــة به ـ ــا.
التفري ـ ـ
فائـ ــدة علـ ــم الفصـ ــاحة هنـ ــا ليسـ ــت فـ ــي تربيـ ــة القـ ــدرة علـ ــى
 . 13انظر آخر الفقرة "هـ" من هذا البحث.

40

ب ـ ــين الحس ـ ــن والقب ـ ــيح ،فه ـ ــذه الق ـ ــدرة موج ـ ــودة عن ـ ــد الم ـ ــتعلم أصـ ـ ـالً ،ولكن ـ ــه ال
يسـ ــتطيع تعلي ـ ــل أحكام ـ ــه فتظ ـ ــل تل ـ ــك األحك ـ ــام مج ـ ــرد انطباع ـ ــات ال يق ـ ــوى عل ـ ــى
توض ـ ــيحها( ،)15وتك ـ ــون بمنزل ـ ــة ال ـ ــدعوى الت ـ ــي ال تس ـ ــتند إل ـ ــى دلي ـ ــل .ه ـ ــذا الم ـ ــتعلم
تكـ ـ ّـون لديـ ــه بطـ ــول صـ ــحبته للنصـ ــوص األدبيـ ــة ومخالطتـ ــه أهـ ــل األدب حـ ــس أدبـ ــي
جعلـ ـ ــه قـ ـ ــاد ًار علـ ـ ــى أن يستحسـ ـ ــن ويسـ ـ ــتقبح ،ولكـ ـ ــن دون أن يرجـ ـ ــع فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى
أص ـ ــول مق ـ ـ ّـررة يع ـ ــرف معه ـ ــا ل ـ ـ رـم استحس ـ ــن م ـ ــا استحس ـ ــن أو اس ـ ــترذل م ـ ــا اس ـ ــترذل.
ـس األدبـ ـ ــي
وهن ـ ــا ي ـ ــأتي علـ ـ ــم الفصـ ـ ـاحة بمبادئ ـ ــه ومعـ ـ ــاييره لك ـ ــي يض ـ ــع لـ ـ ــذلك الح ـ ـ ّ
إطا اًر منهجياً ،إذا جاز التعبير ،أو أسساً نظرية لالستحسان أو عدمه.
يميز الجيد من الرديء شبيه كمـا رأينـا بمـا يقدمـه
ما ّ
يقدمه علم الفصاحة لمن ال ّ
علم النحـو لمـن ال سـليقة لـه ،والعـروض لمـن لـيس لـه ذو فـي موسـيقى الشـعر ،وأمـا
مــن يعــرف الحســن مــن القبــيح فــإن علــم الفصــاحة يقــوم عنــده مقــام النحــو لصــاحب

السليقة الل وية والعروض لمن له ذو في موسيقى الشعر في أن كـل علـم منهـا لـيس

من غرضه أن يوجد في متعلّمه ما هو موجود فيه قبالً ،بل المراد تمكينه مـن التعليـل
مبنيـة علــى مج ّـرد الطبــع أو الــذو
والتفسـير واالســتدالل ،وأن ينقـل معرفتــه مـن كونهــا ّ

إلى أن تصبح معرفة منهجية اصطالحية .وقد يحسن بنا أن نـورد كـالم ابـن سـنان –

علــى طول ــه -لمــا في ــه مــن ج ـ ّـدة وط ارفــة ،يقولص"منزل ــة هــذا الكت ــاب لمــن ال يع ــرف
يميــز بــه بــين صــحيح الــنظم
البالغــة وطــالوة الكــالم منزلــة العــروض لمــن ال ذو لــه ّ
ويتصنع ...فأما من يفر
وفاسده ،والنحو لمن ال ُيعرب( )14طبعاً وعادة ،وانما يتكلّف
ّ
بين الكالم المختار وغيره ،فإنه –وان كان غير مفتقر إلى كتـابي هـذا كافتقـار العـاري

مــن هــذه الصــناعة ،ال ارغــب فــي اقتباســها -فهــو محتــاج إليــه مــن وجــه آخــر ،منزلتــه

أيضًا منزلة العروض والنحـو لصـاحبي الـذو والطبـعل ألن العـالم بالفصـاحة إذا قطـع
وفضـله
على فصاحة بيت من قصيدة أو فصل من رسالة أو كلمة أو ما أشبه ذلكّ ،
 .15قــارنص اآلمــدي ،الموازنــة بــين شــعر أبــي تمــام والبحتــري ،334-335/1 ،انظــر أيض ـاًص
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 .(pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium,علـى أن ابـن سـنان ،خالفـاً ل يـره ال يخـرج

هؤالء الذين ال يستطيعون التعليل والتفسير من دائرة النقد والنقاد.

. 14في غير واحدة مـن الطبعـات المتداولـة مـن الكتـابص"ال يعـرف" ،والصـواب مـا أثبتـه ،بـدليل قولـه بعـد بضـعة أسـطر
من هذه الفقرة نفسهاص"المعرب بطبعه وعادته".
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فضــل ،بــل إنمــا يفــزي إلــى
ألي وجــه ّ
علــى غيـره ،لــم يمكنــه أن يبـ ّـين مــن أيــن حكــم،وال ّ
وفصلته في هذا الكتاب علّـل واسـتد ّل،
مجرد دعواه ومحض قوله .فإذا عرف ما ّبينته ّ
المعـرب بطبعـه وعادتـه
وذكر الوجوه واألسباب ،كما أن العارف صحيح النظم بذوقـه و ُ
إذا وقـف علــى علــم العــروض والنحــو علّــل فــي البيــت المــوزون والكلمــة المعربــة وقــالص
هــذا إنمــا كــان صــحيح الــوزن ألنــه مــن الــدائرة الفالنيــة والبحــر الفالنــي ،وض ـربه كــذا،
وفصـل مـا
وعروضه كذا ،وعدد أجزائه كذا ،وذكر ما يحسن فيـه مـن الزحـاف ويقـبحّ ،
ال مرفوعـة ألنهـا فاعلـة،
يفصله العروضيون ،وقـال فـي الكلمـة المعربـةص إنمـا كانـت مـث ً
ّ

والفاعل في كالم العرب مرفوي ،وما يجري هـذا المجـرى ،وعلـى مثـل هـذا النحـو يقـول

في الفاسد الذي ينفر منه ذوقه أو يكرهـه طبعـه ،ويعلّلـه علـى ح ّـد هـذا التعليـل الـذي
(ص-34ص.)31
ذكرته"

د-ثمــة سـؤاالً ال مفـ ّـر مــن مواجهتــه عنــد الحــديث عــن ال ــرض التعليمــي
علــى أن ّ
(إنشائياً كان أو نقدياً) من علم الفصاحةص هل يمكن تعليم الفصاحة والجواب عن
هذا السؤال هو في حد ذاته جواب عـن مسـألة أخـرى وهـي جـدوى تعلـيم الفصـاحةل
فالفائــدة إنمــا تكــون فــي تعلــيم مــا يمكــن تعلّمــه واكتســابه .وال بـ ّـد لنــا مــن أن نقســم
حـ ــديثنا هنـ ــا قسـ ــمين يتنـ ــاول كـ ــل منهمـ ــا واحـ ــداً مـ ــن غرضـ ــي هـ ــذا العلـ ــمص النقـ ــدي
ـص الجان ــب النقـ ــدي بعنايت ــه واهتمامـ ــه،
وا نش ــائي .وق ــد ذكرنـ ــا أن اب ــن سـ ــنان خ ـ ّ
وتح ــدث ف ــي ش ــيء م ــن التفص ــيل ع ــن وج ــه الفائ ــدة م ــن عل ــم الفص ــاحة م ــن ه ــذه
الناحية .ومن حديثه هذا يمكن اسـتخالص أريـه فـي إمكانيـة تعلـيم فـن النقـد ،إذ إنـه
لم يخض في هذه المسألة على نحو مباشر.
ليس في كالم ابن سنان ما يد ّل على أنه يشترط توافر صفات بعينهـا كالـذو أو
الموهبـة فــيمن أراد أن يكـون ناقــداً ،بـل المفهــوم مــن سـيا كالمــه أن بـاب النقــد مفتــوح
فأيمــا امــري وقــف علــى األصــول والمبــادي التــي تضـ ّـمنها كتــاب "سـ ّـر
لكــل متـ ّ
ـأدبل ّ
الفصــاحة" وفهمهــا وأحســن تطبيقهــا يمكــن أن يصــبح ناقــداً ،ولســان حالــه يقــول(إذا
استعرنا ما علّ به أحدهم على كتاب ماثيو آرنولد "مقاالت في النقد")ص ال عذر ألحد
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بعد قراءة هذا الكتاب في أال يكون ناقداً( .)14صناعة النقد إذاً ال تحتاج إلـى قـدرات
خاصة توجد عند بعض الناس دون غيـرهم ،وانمـا هـي علـم ُيكتسـب اكتسـاباً ،وهـي
في متناول ا نسان العادي الذي لديه حـظّ مقبـول مـن الـذكاء والفطنـة ،ولديـه رغبـة
في تحصيل هذا العلم ،وه ّمة تدفعه إلى الوقوف على أس ارره ودقائقه.
كالمن ــا ه ــذا يص ــد عل ــى نح ـ ٍـو ال ُيح ــوج إل ــى مزي ــد م ــن الش ــرح والبي ــان عل ــى
الطائفــة األولــى مــن متعلّمــي النقــدص أولئــك الــذين يجهلــون الفــر بــين مختــار الكــالم
ومطّرح ــهل ف ــإن ق ــدرتهم عل ــى النق ــد مكتس ــبة أوالً وأخيـ ـ اًر م ــن عل ــم الفص ــاحة ال ــذي
استحال به عجزهم إمكاناً ولـواله مـا اسـتطاعوا التمييـز بـين الجيـد والـرديء .واألمـر
أدبيـاً
حسـاً ّ
بالنســبة إلــى الصــنف اآلخــر مــن المتعلمــين ،أي الــذين لــديهم مــا ســميناه ّ
فــي التفري ـ بــين الحســن والقبــيح – قــد يشــكل بعــض ا شــكال ،وبخاصــة أن ابــن
سنان يقيس هؤالء على أصحاب السـليقة الل ويـة وعلـى مـن لهـم طبـع فـي موسـيقى
الشعر وأوزانه ،مما قد يوحي بقدرة فطرية ال مكتسبة .وحقيقة األمـر أن هـذا الحـس
األدبي في مذهب ابـن سـنان يكتسـبه صـاحبه بالدربـة والـتعلّم ،فهـو "إنمـا حصـل لـه
وتأمل األشعار الكثيرة والكالم المؤلّـف علـى طـول الوقـت
ذلك بالمخالطة والمناشدة ّ
وت ارخ ـي األزمنــة" (ص .)34وجــدير بالمالحظــة ههنــا أن ابــن ســنان –فيمــا يبــدو-
المعــرب
يختــار ألفاظــه بعنايــة فــي هــذا الســيا ل ففــي حــين أنــه يكـ ّـرر الحــديث عــن ُ
"طبعـاً" ومـن لــه "ذو " فـي موسـيقى الشــعر ،فإنـه حـريص علــى ا شـارة إلـى "العــالم
بالفصاحة" ،و "من له بها معرفة وساب علم" ،أو "له بها دربـة"( ،)11وكلّهـا عبـارات
متأصلة.
تد ّل على علم حادث مستأنف ال على صفة فطرية
ّ
ٍ
عندئذ أن
هب الحس األدبي هذا ذوقاً فطرياً ،فإن المطلوب من علم الفصاحة
يقدم لمن لديه ذلك الحس معرفة نظرية اصطالحية ال أن يوجد الحس نفسه ،وهذه
ّ
المعرفة يمكن تحصـيلها كسـائر العلـوم والمعـارف ،وبـذلك يظـ ّل تعلـيم صـناعة النقـد
R. A.Scott- James, The Making of Literature, p.262 . 14
 . 11انظرص ص ،34انظر أيضاً قوله عن نفسه (ص)33ص"وانما عرفتـه ]يقصـد العلـم بالفصـاحة والنقـد[ بالدربـة وتأمـل
أشــعار النــاس" .قــارن ذلــك بمــا يقولــه  Northrop Fryeمــن أن الــذو النقــدي يتبــع د ارســة األدب ويتطــور مــن
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بالقــدر الــذي يحتــاج إليــه هــذا الصــنف مــن المتعلمــين أمـ اًر ممكنـاً ومجــدياً ،حتــى لــو
كان هذا الحس األدبي عائداً إلى الفطرة والطبيعة ،وهو عند ابن سنان ليس كذلك.
النقد عنده صناعة يتقنها المرء بمعرفتـه صـفات الجـودة والـرداءة فـي الكـالم ،ويـأتي
ذلك بالخبرة والممارسة ،أو بالوقوف على مبادي علم الفصاحة ،أو بهمـا معـاً .فـإذا
قســنا األمــر علــى صــناعة النجــارة مــثالً ،كمــا يفعــل ابــن ســنان وغيـره( ، )18قلنــاص قــد
يتعلّم الفتى النجارة بالممارسـة ومالزمـة أهلهـا ،وقـد يتعلمهـا فـي مدرسـة مهنيـة ،وقـد
يجمع بين األمـرين كليهمـا بـأن يتعلمهـا بالممارسـة ثـم ينـتظم فـي مدرسـة يـتعلم فيهـا
هذه المهنة وأصولها على ٍ
نحو منهجي.
هـ-تميـز
يستطيع الجاهـل بصـناعة النقـد أن يصـبح ناقـداً إذا عـرف المعـايير التـي ّ
مستحســن الكــالم مــن مرذولــه ،كمــا أن الــذي ال يعــرف شــيئاً عــن النجــارة يمكـن أن
وتدرب عليهال األمر عائد في هذه وفـي
يصبح ّ
نجا اًر إذا تعلّم مبادي تلك الصناعة ّ
تلــك إلــى معرفــة تُكتســب اكتســاباً .ولكــن صــناعة ا نشــاء لهــا شــأن آخــر مختلــف،
يميـز
فمعرفة أسرار الفصـاحة ومبادئهـا ،وان كانـت تم ّكـن المـرء مـن أن يكـون ناقـداً ّ
الجيـد مـن الــرديء فيمـا ينشـئه غيـره ،فـإن هـذه المعرفــة فـي حـ ّد ذاتهــا ال تجعـل منــه
ّ
منشئاً بلي اًل "ألن ا نسان قد يكون ...عالمـاً بتمييـز مختـار الكـالم مـن مطّرحـه،
ولــيس بينــه وبــين البالغــة ســبب وال نســب ،وال يمكنــه أن يؤلّــف مــا يختــاره ]أي مــا
يستحس ــنه[ م ــن ت ــأليف غيـ ـره" (ص .)34وم ــا ذاك إال ألن األدب عن ــد اب ــن س ــنان
يتميز من بين سائر الصناعات في حاجة منشئه إلـى موهبـة تكـون جـزءاً مـن طبيعتـه
ّ
التي فُطر عليها ،وال سبيل إلى اكتسابها" ،ولهذا ال يمكن أحداً أن يعلّـم الشـعر مـن ال
توصــل
طبـع لـه وان جهـد فـي ذلـكل ألن اآللـة ]أي الطبـع أو الموهبـة[
التـي ُي ّ
بها ]لقول الشعر[ غيـر مقـدورة لمخلـو  ،ويمكـن تعلـم سـائر الصـناعات لوجـود كـل
م ــا ُيحت ــاج إلي ــه م ــن آالته ــا" (ص .)35واختصاص ــه الش ــعر دون غيـ ـره م ــن فن ــون
األدب بكونــه ال ُيــتعلّم إنمــا هــو علــى األرجــح مــن بــاب التمثيــل ،ال علــى ســبيل
الحصــرل وذلــك ألنــه يــرى أن الطبــع (أي الموهبــة) ال بـ ّـد منــه لنــاظم الكــالم ،شــاع اًر
 .18انظرص ص-33ص ،34قارن (مثالً)ص قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص ،11ص13.
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(ص ،)35فإن ــه يعن ــي
كــان أم ن ــاث اًر ،وعن ــدما يتحــدث ع ــن "طب ــع هــذا الن ــاظم"
بالناظم المنشئ " الذي يـنظم الكـالم بعضـه مـع بعـض كالشـاعر والكاتـب وغيرهمـا"
(ص ،)33وليس ناظم الشعر وحده(.)13
األدب ال ُيعلَّــم فــي مــذهب ابــن ســنان ،وهــذا هــو قــول عامــة البالغيــين والنقــاد،
ولكننــا نجــده يقــول فــي موضــع آخــر وقــد ذكــر "ا فصــاح والبيــان والبالغــة وحســن
النط "ص إن ذلك يستطيع أن يدركه المرء "باجتهاده إن كان ال دربـة لـه ،وتكلّفـه إن
كـان ال طبـع عنـده" (ص .)41ومعنـى هــذا أن ا نسـان يسـتطيع بـالتكلف والتــدريب
أن يكون بلي اً دونما حاجـة إلـى موهبـة فطريـة ،خالفـاً لمـا رأينـاه مـن قبـل مـن كـون
هذه الموهبة أم اًر ضرورياً ال بد منه.
نوجه كالم ابن سنان على ٍ
نحو يخلّصه من شبهة التنـاقض فقـد
واذا أردنا أن ّ
نقــول إن كالمــه فــي الموضــع األخيــر عــن التكلّــف لمــن ال طبــع لــه إنمــا جــاء فــي
مع ــرض التفريـ ـ ب ــين ا نس ــان والحيـ ـوانص ال يكف ــي عن ــده أن نع ـ ّـرف ا نس ــان بأن ــه
حي ـوان نــاط ل فــإن الص ــمت أفضــل مــن الكــالم المطّــرح المــرذول ،فصــار الك ــالم
مجرد النط والكالم ،هو في نظره الفار الصـحيح بـين ا نسـان
الحسن البليغ ،ال ّ
()20
بد لنا من أن نحمل حديثه عن "ا فصاح والبيان والبالغة وحسـن
والحيوان  .وال ّ
النط " على أنه يقصد به القدر العادي من حسن الكالم وسداد المنط ل فإن هذا
في متناول جمهور النـاس ،ولـيس حكـ اًر علـى الموهـوبين ،بخـالف الشـعر والخطابـة
ابتداء وليست متاحة لكل
والكتابة التي يحتاج من يتعاطاها إلى أن يكون ذا موهبة
ً
يؤيد ما قلناه ههنا أن البالغة هي فر ُ ما بين ا نسان والحيوان ،وال يمكن
إنسانّ .
أن يكون ابن سنان قصد بالبالغة في هذا الموضع الشعر وغيره من فنون األدبل
فم ــن غي ــر المعق ــول أن ا نس ــانية عن ــده ه ــي ف ــي ك ــون الم ــرء كاتبـ ـاً أو ش ــاع اًر أو
 . 13انظـر أيضـاًص إشــارته إلـى "نــاظم الكــالم" بمعنـى المؤلــف الــذي يـنظم األلفــاظ بعضــها مـع بعــض (ص ،)34وقولــه
مخاطب ـاً الشــاعر والكاتــب كليهماص"والوصــية لهمــا تــرك التكلــف ،واالسترســال مــع الطبــع" (ص ،)230وحديثــه عــن
البالغة بعامة (ال بالغة الشعر وحده) ،وأنـه ال يكفـي فيهـا المعرفـة بالجيـد والـرديء ،بمعنـى أنهـا تحتـاج قبـل ذلـك
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 . 20انظرص ص -40ص.41
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خطيب ـاً ،ألن هــذا يســتلزم أن مــن لــم يكــن كــذلك – كمــا هــي حــال أكثــر النــاس -ال
يستح ّ أن يرتفع عن الحيوانية إلى مرتبة ا نسـانية .وعلـى ذلـك فـإن مـا يريـده ابـن
ســنان ههنــا ال يتجــاوز الحـ ّـد المقبــول مــن ا بانــة وا فصــاح وحســن العبــارة ممــا ال
يحتاج إلى موهبة خاصة ،وانما يمكن حصوله بالدربة والتكلّف ،وان كانت الموهبة
–إذا وجدت -ت ني صاحبها عن ذلك.
يتحصــل لنــا مــن مجمــوي مــا ذكرنــاه أن فــن القــول عنــد ابــن ســنان علــى
وهكــذا
ّ
ض ـربينص ضــرب يحتــاج فيــه القائــل إلــى أن يكــون ذا موهبــة واســتعداد ســاب  ،وهــو
الشعر قطعاً وسائر الفنـون األدبيـة علـى األرجـح ،وضـرب ث ٍ
ـان يمكـن اكتسـابه وهـو
الكالم الصواب الواقـع فـي موقعـه .ولعـل ذلـك يشـبه مـا يس ّـميه أهـل زماننـا التعبيـر
ا بـــداعي والتعبيـ ــر الـ ــوظيفي .ولمـ ــا كـ ــان تعلـ ــيم صـ ــناعة ا نشـ ــاء (بمعنـ ــى األدب
ا بداعي) لمـن ال طبـع لـه أمـ اًر غيـر مقـدور عليـه ،فـإن مـن الواضـح أن فائـدة علـم
الفصــاحة فــي الضــرب األول محــدودة جــداً ،ألن غايــة مــا فــي وســع معلّــم الفصــاحة
يقدمــه له ـؤالء –علــى قلّــتهم -أن يصــقل مواهــب موجــودة لــديهم ،ال أن يوجــدها
أن ّ
تخص ،فهو
تعم وال
ّ
فيهم .أما في الضرب اآلخر الوظيفي فإن فائدة علم الفصاحة ّ
موج ـه هنــا إلــى النــاس فــي جمهــورهم ،ال إلــى فئــة مــنهم ،ينتفعــون بــه فــي تحســين
ّ
أدائهم الل وي والبياني بمعرفتهم ما ُيستجاد وما ال يستجاد من ألفاظ الل ة وأسـاليب
التعبير(.)21
يقرر في وضـوح أن "التعبيـر ا بـداعي" هـو موضـوي بحثـه
على أن ابن سنان ّ
وأنه إنما يتناول "المعاني التي تستعمل في صناعة تأليف الكالم المنظوم والمنثور"

(ص )235و"األلفــاظ المؤلّفــة المنظومــة علــى طريقــة الشــعر والرســائل ومــا يجــري
مجراهمــا فقــط ،إذ كــان ذلــك هــو مقصــودنا فــي هــذا الكتــاب" (ص .)234أمــا ذلــك

الحد األدنى من البيان الذي يرتفـع بـه المـرء عـن الحيوانيـة إلـى ا نسـانية فهـو بـاب
ّ
مــن القــول ســاقه إليــه الحــديث عــن أهميــة البيــان وفضــيلته ،ولــيس مقصــوداً فــي نفســه.

 . 21انظر (مثالً) آراء في هذه المسألة عندص أحمد الشايب ،األسلوب ،ص-34ص34ل
Anthony C. Winkler and Jo Ray McCuen, Rhetoric Made plain, p.7.
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األدب ا بــداعي "علــى طريقــة الشــعر والرســائل ومــا يجــري مجراهمــا فقــط" هــو وحــده

موضــوي علــم الفصــاحة عنــده ،وأهــل األدب هــم بــين منشــئ لــه وناقــدل فأمــا ا نشــاء
فتعليمه غير ممكن ،بينما يمكن لجمهـور المتـأدبين تعلّـم النقـد واحت ارفـه .و ّأيمـا عل ٍـم أو
ف ــن ففائ ــدة تعليم ــه تعتم ــد عل ــى إمكاني ــة تعلّم ــه واكتس ــابه ،ف ــاألمران (الفائ ــدة وامكاني ــة

التعلــيم) متالزمــان ،ووجــود أحــدهما (أو عــدم وجــوده) يقتضــي وجــود الثــاني (أو عــدم

أي منهما ي ني عن القول في اآلخر .ولذلك اكتفى ابن سنان
وجوده) ،والحديث عن ّ
ببيــان وجــه الفائــدة مــن علــم الفصــاحة فــي تعلــيم صــناعة النقــد ،فــذلك يعنــي قطع ـاً أن
تعليم النقد ممكن ،واقتصر في صناعة ا نشاء على القـول إنهـا ال تُعلَّـم ،فلـم يعـد مـن

مسوغ للخوض في جدوى تعليمها (.)22
ّ

فصــل القــول فــي فائــدة علــم الفصــاحة ســكت عــن
وهكــذا وجــدنا ابــن ســنان عنــدما ّ
وجه االنتفاي به في صناعة ا نشاء،بل إن صناعة ا نشاء بعامـة لـم تلـ إال اليسـير

أحس بذلك وهو يوشك علـى الفـراغ مـن تـأليف كتابـه ،ووجـد أنـه
من عنايته ،ولعله قد ّ
"ســر
قــد خــالف سـ ّـنة البالغيــين فــي احتفــالهم بهــذه الصــناعة ،فخــتم

الفصــاحة" – كمــا ذكرنــا آنفـًا -بفصــل "فيمــا يحتــاج مؤلــف الكــالم إلــى

معرفتــه"

يخاطب فيه األديب المنشئ بخاصة ،ولكن مما له داللة كبيرة فـي هـذا السـيا أنـه

تنــاول ههنــا بشــيء مــن التفصــيل حاجــة المنشــئ إلــى علــوم عـ ّـددها (الل ــة والنحــو
والصرف والعروض والقافية) ولم يكن علم الفصاحة واحداً منها.
ال تخلو نظرية ابن سنان من مواضع يتحدث فيها إلى األدباء المنشـئين ،أو
ـؤول علــى أنهــا كــذلك ،كمــا ســتجده فيمــا يــأتي مــن هــذا البحــث ،ولكنهــا
يمكــن أن تـ ّ
مواض ــع قليل ــة ،والنق ــد ه ــو ال ال ــب عل ــى كتاب ــه ،وك ــأن تعل ــيم النق ــد ه ــو الموض ــوي
تتحدث ههنا عن تعليم مـا تعليمـه ممكـن،
الحقيقي لعلم الفصاحة في مذهبهل فأنت ّ
وعن ال رض مما يحقّ غرضاً ،فضالً عن أن الفائدة (المحدودة) التي يجنيها مـن
 . 22قارن مذهب ابن سنان هنا برأي  Northrop Fryeفـي أن تعلـيم األدب غيـر ممكـن ،وأن نقـد األدب هـو كـل مـا
يمكن تعليمه The Anatomy of Criticism, pp.11,342,
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علـم الفصـاحة مـن لـه طبـع فـي صــناعة ا نشـاء متض ّـمنة فـي ذلـك الجانـب النقــدي
يتميــز الجيــد مــن
منــه بعينــهل فــإذا وقــف األديــب علــى المعــايير النقديــة التــي بهــا ّ
الرديء في الكالم اهتدى بها فيما ينشئه هو نفسه ،كمـا أشـرنا سـابقاً ،فعنـدما يقـول
ابن سنان مثالً إن الفنون البالغية "إنما يحسن منها ما ق ّل وجرى مجرى اللمعة
(ص – )183فإنــه
واللمحــة ،فأمــا إذا ت ـواتر وتكـ ّـرر فلــيس عنــدي ذلــك مرضـ َّـياً"
يضع معيا اًر يحكم به الناقد على قصيدة قيلت ليرى مدى بعدها عنه أو قربها منه.
يتضمن في الوقت نفسه توجيهاً لمن أراد أن ينظم قصـيدة فـي
وهذا المعيار النقدي
ّ
أن يقتصـد فــي اســتعمال تلــك الفنــون لتحظــى قصــيدته بــالقبول واالستحســان .وهكــذا
تكون وظيفة النقد مزدوجة.
ـ وـ

واذ قـد عرفنــا الفائــدة مـن علــم الفصــاحة والمتعلّمــين الـذين يمكــنهم االنتفــاي بــه،
ثمة مسألة أخرىص ماذا نعلّم معلّم النقـد ،أو العـالم بالفصـاحة عنـد ابـن سـنان،
فإن ّ
يريـد أن يضـع بــين يـديك خالصــة تجربتـه ورحلتــه الطويلـة فــي عـوالم األدب ،ولكــن
يحدثك بالتفصيل عن كل مـا رآه وسـمعه فـي رحلتـه هـذه
ليس لك أن تتوقّع منه أن ّ
التـ ــي امتـ ـ ّـدت عبـ ــر السـ ــنين ،وال أن تنتظـ ــر منـ ــه أن يقفـ ــك علـ ــى جزئيـ ــات تجربتـ ــه
ودقائقهـا كلّهــا ،فـذلك أمــر خـارج عــن حـدود ا مكــان .ال يسـتطيع معلــم النقــد إالّ أن
يصــوغ تلــك التفصــيالت والــدقائ والجزئيــات فــي هيئــة مبــادي كليــة وأســس عامــة
تُطلعــك علــى مــا ُيستحســن أو يســتقبح فــي عناصــر الــنص األدبــي ،وأنــت بعــد ذلــك
فيتبين لك مدى مـا فـي
تعرض القطعة التي تنوي نقدها على تلك المبادي واألسس ّ
تلك القطعة من حسن أو قبح ،يقول ابن سنانص"الفصاحة عبارة عن حسـن التـأليف
ـت قـد ذكـرت الموضـوي ،والوجـه فـي اختيـاره ،وعلـى
في الموضـوي المختـار ،فـإذا كن ُ
المرضي منه والمكروه بما فيه مقنـع أو كفايـة ،ث ّـم شـرعت اآلن فـي
أي صفة يكون
ّ
ّ
وبينت منه الوجوه التي بها يحسن أو يقبح –كان
الكالم على التأليف بحسب ذلكّ ،
جليـاً ،وأمكـن رمـن لـم تكـن لـه بهـا دربـة
الكالم في معرفة الفصاحة وحقيقتها واضحاً ّ
وال معرفـة الفـر بــين فصـيح الكـالم وغيـره باعتبـار الصـفات التــي ذكرتهـا ...ولــيس
يمكن إيضاح الفصاحة لمن يجهلها إالّ بهـذا السـبب وعلـى هـذا النحـو ،ألن مـن لـه
وتأمــل األشــعار
بهــا معرفــة وســاب علــم إنمــا حصــل لــه ذلــك بالمخالطــة والمناشــدة ّ
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الكثيرة والكالم المؤلّف على طول الوقت وتراخي األزمنة .ولـيس يمكنـه أن ُيحضـر
تأمله ،ولفظـة كرههـا ،ومعنـى حكـم بفسـاده
لمن أراد تعليمه ك ّل بيت سمعه ،وفصل ّ
ـحتهل ألن ه ــذا يحت ــاج إل ــى الزم ــان الطوي ــل واألي ــام الكثيـ ـرة ،ب ــل وال يمك ــن
أو بص ـ ّ
()23
حصوله البتّة  ،فال طري إلى العلم بما شرحته إالّ من هذا النحو الذي قصدته،
والطري الذي سلكت فيه" (ص-34ص.)34
يؤس ــس ل ــه يتن ــاول إذاً
عل ــم الفص ــاحة ،أو عل ــم النق ــد ،ال ــذي يري ــد اب ــن س ــنان أن ّ
حد ذاتها ،أي حتى لو لم تكن الضرورة
المبادي الكلية العامة .وهذه العمومية هي في ّ
قــد ألجــأت إليهــا ،مطلــب تعليمــيل فــإن المــتعلم يضــي بكث ـرة الجزئيــات والتفصــيالت
والتفريعــات ،وأصــحاب المــنهل التعليمــي فــي أي علــم أو بــاب مــن المعرفــة يختصــرون
مادة ذلك العلم في مبادي أو "تعميمات" ينتظم كل منها كثي اًر من التفصيالت ،تيسـي اًر
على المتعلم الذي يستد ّل بما عرفه على ما لم يعرفه من األشباه والنظائر(.)25
مبــادي علــم الفصــاحة عامــة بــالمعنى الــذي تقـ ّـدم ،وهــي عامــة بمعنــى آخــر ،وهــو
ـتص بن ــوي أدبـ ــي دون غيـ ـرهل " إن للكت ــب السـ ــلطانية م ــن الطريق ــة مـ ــا ال
أنه ــا ال تخ ـ ّ
يس ـ ـ ـ ــتعمل ف ـ ـ ـ ــي ا خواني ـ ـ ـ ــات ،وللتوقيع ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ــاليب م ـ ـ ـ ــا ال يحس ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي
التقاليد"(ص ،)244وابن سنان إنما يتناول المعايير التي تصد علـى كـل نـوي أدبـي،
يستوي عنده في ذلك منظوم الكالم ومنثوره(.)24
وهذه المبادي عامة بمعنى ثالث ،وهو أنه ال اعتداد عند صياغتها بما يرجع إلى
المي ــول واألذوا المتقلّب ــة الت ــي تت ّي ــر بت ّي ــر الزم ــان وتب ـ ّـدل األوق ــات ،أو يع ــود إل ــى

 . 23قـارن ذلـك بمـا يقولـه اآلمـدي ،الموازنـة بـين شـعر أبـي تمـام والبحتـري .333/1 ،ويكـاد يكـون مـن المؤكـد أن ابـن
سنان قد انتفع هنا بما جـاء بـه اآلمـدي ،ولكـن ابـن سـنان اسـتخدم فكـرة اآلمـدي للوصـول إلـى نتيجـة مخالفـة تمامـاً
لتلك التي يريدها صاحب الموازنة.

 . 25ولـذلك تجـد ابــن سـنان وهـو يقـرر أصـوله ومبادئــه يشـير فـي غيـر موضـع إلـى أنهــا ممـا يسـتدل بهـا علـى غيرهــا،
انظرص ص ،43ص ،83ص ،32ص ،154ص.218
 . 24يقول ابن سنان (ص)11ص"كالمي عليها ]أي الشعر والنثر[ واحد "  ،قارنص ص.220
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مواضعات الناس واصطالحاتهم في عصر بعينـه .مبـادي النقـد عنـد ابـن سـنان تتّجـه
إلى ما هو ثابت ال يلحقه الت ييرل دونك مثالً قول البحتري يمدح الخليفةص
يصده
ال العذل يردعه وال التـ
عنيف عن كرم ّ

ف ــإن ه ــذا الم ــدح ال يص ــلح لءئم ــة والخلف ــاء ،و"م ــن ه ــو ال ــذي يجس ــر عل ــى ع ــذل
الخليفــة وتعنيفــه ص" (ص ،)241وهــذا أمــر ال يخــتص بــزمن دون آخــر( ،وال فــر
بين أن يكون قد ورد في قصيدة أو رسالة أو خطبة) (.)24
ويع ــرض ع ــن
الت ــأليف ف ــي النق ــد عن ــد اب ــن س ــنان ينب ــي أن يتعلّـ ـ بالثواب ــتُ ،
المت ّيـ ـرات .يق ــول بع ــد أن تح ــدث ع ــن اخ ــتالف المواض ــعات واالص ــطالحات ب ــين
فنون النثر من كتب سلطانية واخوانيات وتوقيعاتص" وهـذا البـاب ،أعنـي المواضـعة
واالصطالح في الخطاب ،يت ّير بحسـب ت ّيـر األزمنـة والـدولل فـإن العـادة القديمـة
ـتجد النـاس عـادة بعـد عـادة ،حتـى إن الـذي ُيسـتعمل اليـوم
ورفضـت ،واس ّ
قد ُهجرت ُ
]385-ه ـ[،
في الكتب غير ما كان ُيستعمل في أيـام أبـي إسـحا الصـابي
ـح لنـا أن نضــع
مـع قـرب زمانـه ّ
منـا .واذا كــان األمـر علـى هـذا جاريـاً ،فلـيس يص ّ
المتقدم لمـن قبلنـا،
غيرنا الرسم
ّ
رسوماً نوجب اقتفاءهال ّ
ألنا نحن في هذا الزمان قد ّ
وكــذلك ربمــا جــرى األمــر فيمــا بعــدنا( ،)21لكـ ّـن أصــول األغ ـراض فــي األوص ــاف
والمعــاني ممــا ال تتبـ ّـدل وال تت ّيــر ،فلــيكن االئتمــام بهــا واقعـاً ،واالجتهــاد فــي جريهــا
(ص-244ص.)241
على قانون السداد والصواب حاصالً"
واضــح مــن كــالم ابــن ســنان هنــا أنــه ألّــف كتابــه ال ألبنــاء عصـره وحســب ،بــل
لطالب النقد في أي عصر ال على التعيينل إنه يطمـح إلـى أن يضـع دسـتو اًر للنقـد
بنيانـه
مدة صالحيته عند تاريخ ما ،وأن يقـيم صـرحاً مش ّـيداً ال يتخ ّـون
ال تنتهي ّ
ر
ـب الفصــول ،وال يضعضــع مــن أركانــه تطــاول األع ـوام والقــرون –ال أن يخ ـطّ
تعاقـ ُ
عل ــى األرض رسـ ــوماً تعفّيهـ ــا ريـ ــاح الـ ــزمن .ينب ـ ــي لمعلّـ ــم الفصـ ــاحة إذاً أن يضـ ــع
 . 24انظر أمثلة أخرى ص-241ص.244
موجه إلى الناقـد الـذي يصـوغ األسـس والمبـادي ،أمـا الكاتـب فيحتـاج إلـى معرفـة تلـك الرسـوم ومراعاتهـا
 .21كالمه هنا ّ
كما يقول ابن سنان نفسه في موضع آخر ،انظرص ص.230
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لطــالب النقــد مــن المبــادي والمعــايير مــا هــو صــالح للــدوام واالســتمرار ،وعنــد ابــن
سنان أن ذلك يتحقّ باسـتبعاد األسـاليب األدبيـة التـي يكـون لهـا رواج فـي وق ٍ
ـت مـا
ثم يؤول أمرها إلى أن تُهجر ويستبدل بها غيرها( ،)28واالقتصار على "األصول" أو
المبادي التي يلتقي عليها الناس على اختالف أزمانهم ،لكونها (في أريـه) ممـا يق ّـره
العقل أو يشهد به الحس السليم .ال خالف مثالً في أن البحتري لم يكن مصيباً في
مدحــه الخليفــة فــي البيــت الــذي مـ ّـر ذك ـره .وعنــد ابــن ســنان أن اللفــظ المؤلّــف مــن
ـسل فـإن الكلفـة فـي
حروف متجاورة في مخارجها قبيح"،والشاهد على ما ذكرناه الح ّ
تأليف المتجاور ظاهرة ،يجدها ا نسان من نفسه حال التلفّظ به" (ص)48ل ولذلك
تجد ابن سنان يتحـدث عـن المبـادي التـي تض ّـمنها كتابـه بأنهـا ممـا ال يمكـن المنازعـة
فيه ،أو "ال يخفى على أحد" ،وأن من خالفه فيها مكابر أو "جاحد للضرورة ال تحسـن
مناظرته" ،أو أنه قد "خرج من جملة العقالء" ،أو "بان فساد قوله لكافة العقالء"(.)23
()30

ولما كانت تلك المبادي على هذا النحو من كونها ال تحتمل الخالف
مؤيدة بالعقل القويم والحس السليم –فإنها عنده قوانين ملزمة
ابن سنان ألنها ّ

في رأي

"نوجب اقتفاءها" و"االئتمام بها" (ص ،)241وليست مجرد آراء أو وجهـات نظـر.
همة النقادص أن يضع
وهكذا فإنه
يتصور أنه قد أدرك ال اية التي طالما سعت إليها ّ
ّ
بين أيدي طالب النقد علماً ذا أصـول مقـررة مضـبوطة كسـائر العلـوم ،ويتـراءى لـه
أن ــه ق ــد اس ــتطاي ب ــذلك أن يعي ــد الق ــانون والنظ ــام إل ــى دول ــة األدب بالقض ــاء عل ــى
ردهــا إلــى
أســباب الفوضــى واالضــطراب فــي األحكــام النقديــة .هــذه األســباب يمكــن ّ
أمرينص صدور الناقد في حكمه عن الهوى وال رض ،أو أن من يصـدر ذلـك الحكـم
دعي في هذه الصناعة .ومتى استوى النقد علماً
النقدي ليس بناقد أصالً بل هو ّ
 . 28قارن ذلك بالتفري بين مبادي النقد واألذوا المتقلّبة فيص Northrop Frye, The Anatomy of Criticism,
p.9 ffل وانظـر مـا لـه صـلة بـذلك أيضـاً فـي ص R.A. Scott- James, The Making of Literature,
pp.146,154
 . 23انظرصص ،43ص ،45ص ،132ص ،283ص ،44ص 135على التوالي.
 . 30يــرى ناقــد معاصــر أن مـا يجعــل تعلــيم األدب أمـ اًر ممتعـاً هــو عــدم وجــود أحكــام نهائيـة فيــه ،ولكنــه يستحســن أن تكــون
األحكام النقدية في المراحل األولى من تعليم النقد واضـحة وحاسـمة وغيـر خالفيـة قـدر المسـتطاي ،انظـرص

Rawlinson, The Practice of Criticisim, p.7.
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D.H.

مقررة أصبحت األمور مضبوطة ،وصار صعباً إن لـم يكـن متعـ ّذ اًر علـى
ذا أصول ّ
الطائفتين جميعاً من أصحاب األهواء واألدعياء أن يفسدوا المشهد النقدي.
يفضلون مـا
الطائفة األولى ممن يح ّكمون أهواءهم ويستسلمون
للتعصب تجدهم ّ
ّ
النحلــة والمــذهب ،أو
يواف ـ طبــاعهم وأغ ارضــهم أو يســتجيدون شــعر مــن ي ـوافقهم فــي ّ
مقررة كفيل بأن يكشـف عـوار هـذه
يمت إليهم
ّ
بالمودة أو النسب .ووجود أصول نقدية ّ
األحك ــام النقدي ــة وأمثاله ــا ،وأن يب ـ ّـين تهافته ــا ،فه ــذه "كله ــا أقـ ـوال ص ــادرة ع ــن اله ــوى،
حجـة تنصـرها ،والطريـ
ومقصورة على محض الدعوى ،من غير دليل يعضـدها ،وال ّ
ـؤدي إلــى المقصــود مــن معرفــة المختــار فــي األلفــاظ والمعــاني هــو مــا ذكرنــاه
الــذي يـ ّ
ونبهنا عليه" (ص.)284
]من األصول والمبادي[ ّ

وأمـا الطائفــة األخـرى مــن األدعيـاء الــذي ينتســبون إلـى هــذه الصـناعة وليسـوا مــن
أهلها ،فقد تب ّـين البـن سـنان أن وجـودهم صـار مرضـاً مزمنـاً يـالزم الد ارسـة األدبيـة
و"أن العادة به جارية ،والرزّية فيه قديمة" وأنه أعيا النقـاد قبلـه كالجـاحظ واآلمـدي(.)31
لق ــد اس ــتفحل ه ــذا ال ــداء مم ــا جع ــل الحاج ــة إل ــى كت ــاب يب ـ ّـين أص ــول الفص ــاحة أمـ ـ اًر
أملــت وقــوي
ملحًّاص"ولمــا ذكرتــه ]أي هــذا الــداء[ رجــوت االنتفــاي بــه مــن هــذا الكتــاب ،و ّ
عاماً ،والعارفون حقيقتـه قرحـة
الفائدة به ،إذ كان النقص فيما أبنته شامالّ ،والجهل به ّ
(ص .)43عــدم وجــود
األدهــم( )32با ضــافة إلــى غيــرهم ،والنســبة إلــى س ـواهم"
أصــول محـ ّـددة للفصــاحة كــان بيئــة مواتيــة لهـؤالء األدعيــاء ،أمــا وقــد وضــع ابــن ســنان
بــين أيــدي المتــأدبين أسس ـاً ومبــادي يرجعــون إليهــا ،فــإن مــن عرفهــا وأحســن تطبيقهــا
والقياس عليها صار قاد اًر على الخوض في حديث الفصاحة ،ومن لم يكن كذلك أبان

 .31انظــرص ص ،43انظــر أيض ـاًص ص ،158ص-225ص224ل قــارنص الجــاحظ ،كتــاب فصــل مــا بــين العــداوة والحســد،
رسائل الجاحظ 338/1 ،وما بعدهال اآلمدي ،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري.334-383/1 ،

 .32القرحــة فــي وجــه الفــرس مــا دون ال ـ ّـرة ،واألدهــم األســود (انظــرص الفيروزآبــادي ،القــاموس المحــيط ،مــادة
ومادة د هـ م) ،والمقصود بقرحة األدهم هنا القلة والندرة.
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رح

عن جهله بها وتخلّفه فيها ،وبذلك تصبح هذه المعرفة فيصالً في التمييز بين من هو
دعي فيها(.)33
من أهل هذه الصناعة وذلك الذي هو
ّ
-ز-

والمب ــادي واألص ــول الت ــي يري ــد اب ــن س ــنان ص ــياغتها تتعلـ ـ ب ــأمور مث ــل الل ــة
واأللفاظ واألصوات وغيرها مما يتناوله علم الفصاحة ،وهذه أمور تداولت البحث فيهـا
طوائف شتّى من المفكرين من بالغيين ونقاد ول ويين ونحويين ومتكلمـين .ولكـن ابـن
ســنان يأخــذ علــى هــذه الفئــات عزلــة كــل فئــة منهــا عــن األخــرى ،وعــدم اســتفادتها مــن
النتائل أو ا نجازات التي انتهى إليها غيرهال فأهل الل ة والنحو لم ينتفعوا في حديثهم
عــن الل ــة وأصـواتها وحروفهــا بأبحــاث المتكلمين،وهــؤالء أيضـاً فــاتهم أن يطّلعـوا علــى
يتعرضـوا لشـيء مـن
مباحث الل ويين والنحويين في هذا الشـأن" ،وأهـل نقـد الكـالم فلـم ّ
جميــع ذلــك ،وان كــان كالمهــم كــالفري عليــه" (ص .)14لقــد أعــرض البالغيــون والنقــاد
عما جاء عند الفـريقين جميعـاً ممـا يتصـل بالل ـة وحروفهـا وأصـواتها ،علـى الـرغم مـن
أن موضوي النقد والبالغة األدب الذي هو فن ل وي أوالً.

يقدم لطالب النقد أصـوالً ومبـادي تتجـاوز ا طـار الض ّـي
ابن سنان يريد أن ّ
للبالغة التقليدية لتشمل ما يمكن االستفادة منه من دراسات النحاة والمتكلمـين ،فـي
مــنهل تكــاملي ي ـؤازر فيــه النحــو علــم الكــالم فــي إغنــاء مبــادي البالغــة وتطويرهــا
عمــا ألّــف ف ــي
وارتيــاد آفــا جديــدة لهــا .إن ــه يــرى فــي ذلــك مزّيــة تف ـ ّـرد بهــا كتابــه ّ
موضوعهص"فإذا جمع كتابنا هذا كلّه ،وأخذ بحظ مقنع من كل ما يحتاج الناظر فـي
هــذا العلــم إليــه ،فهــو مفــرد فــي بابــه ،غريــب فــي غرضــه" (ص .)14علــى أن علــم
الكالم هو األثير إلى نفسه ،وكتابه يتحدث عن مـدى احتفائـه بهـذا العلـم الـذي يضـعه
في منزلة ال يرقى إليها علم النحو ،وكأنه يرى في االستعانة بعلم الكالم (بل والفلسـفة
كذلك ،فإننا نجد لهـا حضـو ًار فـي كتابـه) ( )35مـا يـراه بعـض البالغيـين مـن أهـل زماننـا
هذا من ضرورة االستفادة مـن العلـوم العصـرية كعلـم الـنفس وعلـم االجتمـاي وغيرهمـا
ًّ
ومحكـا ُيعـرض مـن اعتـزى إلـى هـذه
 .33أو تكون هذه المعرفة ،كما يقول علي بن خلف الكاتب "،حاكماً ُيتحـاكم إليـه،
الصناعة عليه" ،مواد البيان ،ص.21
 . 35انظر مثالًص ص( 14س ،)4ص-31ص ،38ص( 40الفقرة األخيرة) ،ص.33
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فــي الد ارســة البالغيــة( ،)34فقــد يجــوز لنــا أن نقــول إن الثقافــة العصـرية كانــت تُطلــب
في تلك األيام في علم الكالم وما يليه من الفلسفة والمنط (.)34
ح-علم الفصاحة إذاً ال بد من صياغته في هيئة أصول أو مبادي كلية هي مـادة
ال ــدرس (أو محتـ ـواه كمـ ـا يق ــول المرّب ــون) ،كم ــا أنه ــا ف ــي الوق ــت نفس ــه طريق ــة ف ــي
التعل ــيمل فه ــي مض ــمون عل ــم الفص ــاحة ال ــذي يت ــألّف م ــن مجموعه ــا ،وه ــي أيضـ ـاً
الطريـ التـي يتعـ ّـين علـى عـالم الفصــاحة سـلوكها لنقـل تجربتــه إلـى اآلخـرين .علــى
أننا ونحن نتناول الصياغة نفسها ،فـإن حـديثنا إنمـا هـو ألصـ بطريقـة التعلـيم منـه
ب ــالمحتوى والمض ــمون ،إذ يتص ــل األم ــر ههن ــا باألس ــلوب ال ــذي ُيتّخ ــذ لتق ــديم ذل ــك
المضمون ووضعه بين أيـدي المتعلمـين .وللمصـطلحات والتعريفـات واألمثلـة فـي
ه ــذا الش ــأن أهمي ــة خاص ــةل فأص ــول عل ــم الفص ــاحة تتض ــمن مف ــاهيم توض ــع له ــا
تجسدها.
مصطلحات أو أسماء تدل عليها ،وتعريفات ّ
تحددها ،وتُختار لها أمثلة ّ
المصــطلحات لــم تنــل مــن اهتمــام ابــن ســنان ســوى إشــارة س ـريعة إلــى اخــتالف
التس ــميات ودالالته ــا( .)31ومع ــروف أن ــه ف ــي الوق ــت ال ــذي وض ــع في ــه اب ــن س ــنان
كتابه( )38كان التأليف في البالغة قد مضى عليه زمن ظهرت فيه مؤلفات متنوعة،
وتعددت أحيانـاً األسـماء التـي تطلـ علـى
وكثرت األبواب والمصطلحات البالغيةّ ،
فن بعينه أو المفاهيم التي تشترك في اسم واحد ،الختالف المـؤلفين وعـدم التـزامهم
يكرر ما يقولره غيره مـن أن التسـمية ال منازعـة
ل ة اصطالحية ّ
موحدة .وابن سنان ّ

 .34انظرص أمين الخولي ،فن القول ،ص-242ص243ل أحمـد الشـايب ،األسـلوب ،ص ،3ص22ل محمـد علـي رز
الخف ــاجي  ،عل ــم الفص ــاحة العربي ــة ،ص ،12ص513ل محم ــد أب ــو موس ــى ،التص ــوير البي ــاني ،ص25ل خلي ــل
كفوري ،نحو بالغة جديدة ،ص.11
 . 34لعل ذلك يظهر في حملة ابن قتيبة على أصحاب هذه الثقافة وسخريته منهم ،انظرص أدب الكاتب ،ص-4ص.3

 .31انظرص ص ،284انظر أيضاًص ص.140

 . 38فرغ من تأليفه عام 545هـ ،انظرص ص.231
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فيه ــا( ،)33بم ــا يعني ــه ذل ــك م ــن ك ــون التع ـ ّـدد ف ــي األس ــماء والمس ـ ّـميات أمـ ـ اًر مباحـ ـاً
مشــروعاً ،ولكنــه وان لــم يــأت ب ـرأي ص ـريح فــي هــذه المســألة ،إال أن ضــيقه به ــذا
التعدد أمر ال تخطئه العين .وليس أد ّل على ذلك مـن مشـاركته فـي الحملـة علـى
ـتقر عليــه
عمــا اسـ ّ
قدامــة بــن جعفــر ،النف ـراد قدامــة بمصــطلحات ومفــاهيم ش ـ ّذ فيهــا ّ
العرف عند جمهور البالغيين قبله( .)50ابن سنان ناقد معلم ،وال يخفـى مـا فـي ذلـك
يؤدي إلى إرباك المتعلم والتشويش عليه.
التعدد من فوضى في المصطلحات مما ّ
ول ــئن كان ــت المص ــطلحات ل ــم تظف ــر إالّ به ــذا الق ــدر الض ــئيل م ــن عناي ــة اب ــن
ـص كـالً منهمــا
ســنان ،لقــد وقــف عنــد مســألتي التعريفــات واألمثلــة وقفــة ّ
متأنيــة ،وخـ ّ
بعبارات صريحة تنبئ عن مذهبه فيهما ،وما يرتضيه أو ال يرتضيه في تنـاول كـل
رده تعريفــات مــن ســبقوه ،كمــا
منهمــا .وهــو فــي التعريفــات يبـ ّـين أريــه فــي معــرض ّ
تتض ــح ههن ــا آث ــار ثقافت ــه الكالمي ــة .لق ــد كان ــت الح ــدود والتعريف ــات موض ــع عناي ــة
المناطقــة والمتكلمــين ،فتحــدثوا عــن شــروطها ومــا يجــب أن ُيحتــرز عنــه فيهــا()51ل
فمن ذلك أنه ال يجوز تعريف الشيء بنفسه أو بمـا يسـاويه فـي المعرفـة أو بمـا هـو
أخفى منه ،إذ ال يجوز تعريـف المجهـول بـالمجهول( .)52وغيـر واحـد مـن التعريفـات
التي رفضها ابن سنان ال يتوافر فيها هذا الشرط ،كقولهم مـثالً فـي ح ّـد الكـالمص إنـه
" فعــل الم ــتكلم" ف ــإن "مــن عق ــل كون ــه متكلم ـاً عق ــل الك ــالم ولــم يح ــتل إل ــى ح ـ ّـده"
(ص .)33أو قولهمص إنه "ما أوجب كون المـتكلم متكلمـاً" ،أو قولهمص"مـا يقـوم بـذات
يتم إالر بعد المعرفة
المتكلم"ل فإن "هذا كلّه فري على عقل المتكلم وتحقّقه ،وذلك ال ّ
بــالكالم...ثم الس ـؤال فيــه بــا ٍ ...ل فهــذا ال ـذي أوجــب كــون المــتكلم متكلم ـاً أو قــام
بذاته ما هو " (ص .)33طالب الحد ّإنمـا يسـأل عـن ماهيـة الشـيء الـذي يكـون بـه

 . 33انظرص ص ،134ص200ل قارنص قدامـة بـن جعفـر ،نقـد الشـعر ،ص22ل اآلمـدي ،الموازنـة بـين شـعر أبـي تمـام
والبحتري.214/1 ،
 .50انظـ ـ ــرص ص-141ص،148ص ،134ص-133ص200ل قـ ـ ــارنص اآلمـ ـ ــدي ،الموازنـ ـ ــة بـ ـ ــين شـ ـ ــعر أبـ ـ ــي تمـ ـ ــام
والبحتري211 ،214/1 ،ل أبو هالل العسكري ،كتاب الصناعتين ،ص.143
 . 51انظرص ابن سينا ،الحدود ،ص-232ص233ل ال ازلي ،الحدود ،ص-244ص.280
 . 52السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.531
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قوامــه( ،)53وال يكــون الحـ ّـد حـ ّـدًا علــى الحقيقــة مــا لــم يصــلح ألن يكــون جواب ـًا عــن هــذا
السؤال ،ومثل هذه التعريفات "إحالة على مبهم ،والسؤال با ٍ ٍٍ" (ص.)54
وقد استوقفت ابن سنان حدود البالغة بوجـه خـاص ،ونظـر فـي بعـض التعريفـات
المتداولــة( )55آنــذاك لينتهــي إلــى أنهــا مــن بــاب تعريــف المجهــول بــالمجهول ،وبــذلك
"يفسـد قـول مــن ّادعـى أن حـ ّـدها ا يجـاز مــن غيـر عجــز ،وا طنـاب مــن غيـر خطــل،
وقـول مـن قـالص البالغـة اختيـار الكـالم ،وتصـحيح األقسـامل ألن هـذين إنمـا سـئال عــن
ويوضــح كيــف يكــون
حـ ّـد يبـ ّـين الكــالم المرفــوض مــن المختــار ،والخطــأ مــن الصـواب،
ّ
ا يجــاز مختــا اًر ،ومتــى يقــع ا طنــاب مرضـ ّـياً محمــوداً ،فأحــال علــى مــا الس ـؤال فيــه
بــا  ،وعــدم العلــم معــه موجــود حاصــل" (ص-43ص .)40وشــبيه بــذلك قــول القائــل
فـي تعريـف البالغـة "أن تصـيب فـال تخطـئ ،وتسـري فـال تبطـئ" ،فهـو "إنمـا سـئل عـن
بي ــان الصـ ـواب ف ــي ه ــذه الص ــناعة م ــن الخط ــأ ،فجع ــل جـ ـواب الس ــائل نف ــس سـ ـؤاله"
(ص .)43هــذه تعريفــات قيلــت فــي ا جابــة عــن س ـؤال الســائل عــن البالغــة مــا هــي،
فعرف ــت البالغ ــة بأنه ــا ق ــدرة ال عج ــز ،وصـ ـواب ال خط ــأ ،وك ــالم مخت ــار ال مطّ ــرح.
ّ
والســائل ال يجهــل ذلــكل فهــو يعــرف أن البالغــة صــفة قــدرة ال عجــز ،وأنهــا قــدرة علــى
ماهية هذا الكالم
الجيد المختار ،ولكنه يريد أن يعرف
ّ
ا صابة وعلى ا تيان بالكالم ّ
يميـ ـزه م ــن غيـ ـره ،وكي ــف يف ـ ّـر ب ــين الصـ ـواب
الجي ــد ال ــذي نس ـ ّـميه بلي ـ ـاً ،وكي ــف ّ
يتبين آثار تلك القـدرة البالغيـة ودالئلهـا ،وهـذه أسـئلة لـم يتلـ ّ السـائل
والخطأ ،وكيف ّ
(أو المتعلم) جواباً عنهال فهو إنما سأل عن هذه القدرة البالغية التـي تم ّكـن لصـاحبها
في أن يأتي بالصواب ال الخطأ (وبا يجاز في موضعه ،وا طناب في محله الخ)...
فقيل لهص هي أن يأتي المتكلم بالصواب ال الخطأ.

ثمـ ـ ــة عيـ ـ ــوب أخـ ـ ــرى فـ ـ ــي تعريفـ ـ ــات البالغـ ـ ــة المتداولـ ـ ــة ،فـ ـ ــالتعريف األخيـ ـ ــر
(أن تص ــيب ف ــال تخط ــئ ال ــخ" )...يص ــلح لك ــل الص ــنائع ،ول ــيس بمقص ــور عل ــى
صــناعة البالغــة وحــدها" (ص .)43تفـ ّـو الصــانع فــي صــناعته ،مهمــا كانــت تلــك
 . 53انظرصال زالي ،الحدود ،ص-211ص.213
 .55انظ ــر م ــثالًص الج ــاحظ ،البي ــان والتبي ــين 31-88/1 ،ل اب ــن رش ــي  ،العم ــدة ف ــي محاس ــن الش ــعر وآداب ــه ونق ــده،
.240-251/1
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الصناعة ،هو في مدى إجادته لها وسـرعته فـي أدائهـا ،فلـيس فـي هـذا التعريـف مـا
يميز صنعة البالغة من غيرها ،وكـذلك تعريـف بعضـهم البالغـة بأنهـا "لمحـة دالّـة"
ّ
الحد"
ال يختص بالبالغة وحدها "لدخول ا شارة من غير كالم ُيتلفّظ به تحت هذا ّ
(ص .)43وفي هذا التعريف عيب آخر ،فهو مجـرد "وصـف مـن صـفاتها ]يقصـد
بــذلك ا يجــاز[ ،فأمــا أن يكــون حاص ـ اًر له ـا ،وحـ ّـداً يحــيط بهــا ،فلــيس ذلــك بممكــن"
(ص .)43أهــل المنطـ يقـ ّـررون "أن ال ــرض بالحــد هــو ا حاطــة بجــوهر المحــدود
علــى الحقيقــة ،حتــى ال يخــرج منــه مــا هــو فيــه ،وال يــدخل فيــه مــا لــيس منــه"( ،)54أو
فــي عبــارة المتكلمــينص أن يكــون التعريــف جامع ـاً مانع ـاً(" ،)54ونعنــي بالجــامع كونــه
متناوالً لجميع أفراده ...وبالمانع كونه آبياً دخول غيره فيه"( ،)51وهكذا فإن تعريفـات
البالغة التي انتقدها ابن سنان ليست جامعة وال مانعة.
هذه أمثلة من تعريفات البالغة قبل ابـن سـنان ،وهـي فـي أحسـن أحوالهـا عنـده
"إذا ُحقّقت كانت كالرسـوم( )58والعالئـم ،وليسـت بالحـدود الصـحيحة" (ص)43ل فقـد
تــومئ إلــى مفهــوم البالغــة ،وقــد تصــف جانب ـاً مــن جوانبــه ،ولكنهــا ال تتحقّ ـ فيهــا
شــروط التعريــف .وهــي بعــد ذلــك عبــارات مبهمــة ال تخلــو مــن شــيء مــن الحذلقــة
وتعمد ا غراب .وما زال البالغيون والنقاد مـن قـدماء ومحـدثين يأخـذون علـى أهـل
ّ
()53
صناعتهم غموض ل ـتهم وافتقارعبـاراتهم وتعريفـاتهم إلـى الدقـة والتحديـد  ،وفـي
ـأول ،واقام ــة المع ــاذير،
ه ــذا المعن ــى يق ــول اب ــن س ــنانص"والحدود ال يحس ــن فيه ــا الت ـ ّ
 .54جابر بن حيان ،الحدود ،ص144ل وانظرص علي بن خلف الكاتب ،مواد البيان ،ص.23
 .54ال زالي ،الحدود ،ص.280
 . 51السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.534
 . 58يفر المناطقة بين الحد والرسم (انظر مثالًص جابر بن حيان ،الحدود ،ص ،)184والرسم عنـدهم أدنـى مرتبـة مـن
الحد ،ولكنهم قـد يتسـامحون فـي تسـميته حـداً ،إذ كـان كالحـد يميـز الشـيء مـن غيـره ،أمـا عنـد ابـن سـنان فـإن مـن
غير الواضح أن لكلمـة الرسـوم معنـى اصـطالحياً ،إال أن مـن الواضـح أن الرسـم عنـده ال يميـز الشـيء مـن غيـره،
وأنه ليس شبيهاً بالحد أو قريباً منه.
 .53انظرص ابن وهب الكاتب ،البرهان في وجوه البيان ،ص143ل السبكي ،عروس األفراح فـي شـرح تلخـيص المفتـاح،
130-123/1ل I.A.Richards, Principles of Literary Criticism, p.2ومـن الطريـف أن ريتشـاردز
يحشـد هنــا ،كمــا فعــل ابــن ســنان ،عـدداً مــن التعريفــات والعبــارات التــي جــرت علـى ألســنة النقــاد ليبــين افتقارهــا إلــى

الوضوح والتحديد.
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مبنيـة علـى الكشـف الواضـح ،موضـوعة
وغرابة ألفاظ ال تدل على المقصودل ألنهـا ّ
للبي ــان الظ ــاهر ،وال ــرض به ــا الس ــالمة م ــن ال ــامض ،فكي ــف يوق ــع ف ــي غ ــامض
بمثله ص" (ص .)43وانتقادات ابن سنان هذه لسابقيه كافية في إيضاح مذهبه الذي
مبين ـاً لحقيقــة الشــيء ،شــامالً
ُش ـ ل بنقــدهم عــن بيانــهص ينب ــي أن يكــون التعريــف ّ
مميـ اًز لـه عـن غيـره ،وأن يصـاغ فـي
لجميع جوانبه أو أفراده ،رافضاً لمـا لـيس منـهّ ،
عبارة واضحة دقيقة.
ط-والتعريف ــات ،مهم ــا كان ــت مس ــتوفية لش ــروطها ومحكم ــة ف ــي ص ــياغتها ،فإنه ــا
وحــدها غيــر كافيــة فــي إيضــاح المفــاهيم النقديــة أو البالغيــة فــي أذهــان المتعلمــين،
فهــذه المفــاهيم تبقــى نظريــة مجـ ّـردة مــا لــم تشــفع باألمثلــة التــي تنتقــل بــالمتعلم مــن
المجرد إلى المثـال المحسـوس .وهـذه ،كمـا يقـول ابـن سـنان "،فائـدة التمثيـل
المفهوم
ّ
في جميع العلوم" (ص .)232لقد كانت األمثلة موضع خالف منذ القديم إن كانت
()40
صحة مبدأ بالغي ما أم
وظيفتها البرهان أو ا يضاح  ،أي هل ُيستد ّل بها على ّ
أن ال رض منها فهم المقصود بذلك المبدأ وحسن تص ّـوره واسـتيعابه فحسـب .وعنـد
بتأملــه علــى فهــم مرادنــال فــإن
ـدرب
ابــن ســنان أن المثــال ل يضــاح لــيس غيــر ُ"يتـ ّ
ّ
األمثلــة توضــح وتكشــف ،وتخــرج مــن اللــبس إلــى البيــان ،ومــن جانــب ا بهــام إلــى
ا فصاح" (ص-15ص.)14
المثــال عنــد ابــن ســنان إذاً وســيلة إيضــاح أو "وســيلة تعليميــة" ،فــي اصــطالح
المـ ـ ـرّبينل يق ـ ــول ف ـ ــي الح ـ ــديث ع ـ ــن االس ـ ــتعارة م ـ ــثالًص" واذا ذكـ ـ ـرت األمثل ـ ــة ب ـ ــأن
ـي منهـا والمكـروه"
]والصواب بان[ القريـب فـي االسـتعارة مـن البعيـدُ ،
وعـرف المرض ّ
(ص .)120وألهمية األمثلة عنده من هذا الجانب فإنه يذكر أنه كان علـى ّنيـة أن
ـدرب بــالوقوف عليهــا فــي فهــم مــا
يـ ّ
ـذيل كتابــه "بقطعــة مختــارة مــن الــنظم والنثــرُ ،يتـ ّ
لكنــا فرقنــا مــن ا طالــة
ذكرنــاه مــن أحكــام البالغة،وكشــفناه مــن أس ـرار الفصــاحةّ ،
والتثقيــل علــى النــاظر فيــه بالملــل والس ـ مة ،فعــدلنا إلــى وضــع ذلــك فــي كتــاب مفــرد
 . 40انظر في هذا الشأن(pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium, pp.231, 237-238 :
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(( ")41ص .)231على أن إدراكه للقيمة التعليمية لءمثلة دفعه إلى ا كثار منهال
يقــول فــي الحــديث عــن االســتعارة أيضـاًص"ولها تــأثير فــي الفصــاحة ظــاهر ...وألجــل
هذا أحتاج إلى إيضاحها ووصف ما يحسن منها ويقبح ،وا كثار من األمثلـة التـي
تد ّل على ما أريده" (ص .)120وهكذا تجده يسو عـدداً مـن األمثلـة علـى المسـألة
الواحدة ،وال يكتفي ببيت أو جزء بيت كما يفعل بعض البالغيين من المتأخرين.
يتميــز بــه ابــن ســنان أنــه كــان حريص ـاً علــى بيــان منهجــه فــي اختيــار
وممــا
ّ
ّ
ثمة
أمثلته ،فهو صاحب خطّة في التمثيل واضحة لديه ،وقد ذكر في بيانها أن ّ
أمو اًر ثالثة روعيت عند اختيار أمثلتهص
أ -أن يكون ج ّل أمثلته من الشعر ال النثر.
ب -وأن يختارها من شعر "الفحول المتقدمين في هذه الصناعة" بخاصة.
تحدد هذا االختيار اعتبارات موضوعية محض(.)42
ج -وأن ّ

وهذه األسس الثالثة التي أقام ابن سنان خطّته في التمثيل عليها ،لها أبعاد
ردها بوجه
تعليمية قد تقوى وقد تضعف ،ولكنها في مجملها يمكن في نهاية األمر ّ
من الوجوه إلى المنطلقات التعليمية التي يصدر عنها.
على أن ابن سنان إنما ّبين معالم خطته هذه في أثناء حديثه عن األمثلة التي
أنكرها ال تلك التي استحسنها ،إال أننا نستطيع القول إن معظـم مـا ذكـره فـي هـذا

يصور منهجه في اختيار أمثلتـه بوجـه عـام ،سـواء أكانـت أمثلـة
السيا يصلح ألن ّ
علــى جيــد الكــالم أم علــى رديئــه .وربمــا بــدا للنــاظر أن عمــوم مــنهل ابــن س ــنان
للصــنفين كليهمــا أمــر غيــر ذي صــلة بالجانــب التعليمــي الــذي نتحــدث عنــه ،ولكــن

حقيقــة األمــر أن الكــالم علــى هــذا الجانــب بعينــه كمــا ســنرى فــي غيــر موضــع –

حد غير قليل على كون منهجه مقصو اًر على أحد الصنفين أو أنه عام
يتوقّف إلى ّ
 . 41لم يصل إلينا ك يره من كتب ابن سنان ،وال نعرف من أمره شيئاً.
 . 42انظرص ص،15ص-14ص،11ص-155ص.154
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فيهما معاً .ومن هنا كان ال بد لنـا مـن أن نشـير إلـى مسـألة العمـوم أو الخصـوص
نفصل القول في األسس الثالثة لمنهجه.
هذه ونحن ّ
ولع ـ ّل ذلــك العمــوم أكثــر مــا يكــون وضــوحاً فــي إيثــار ابــن ســنان الشــعر علــى
النثــر (األســاس األول فــي منهجــه) .يقــول فــي بيــان ذلــك وتعليلــهص " فأمــا اقتصــاري
في أكثر ما أمثّل به على المنظوم دون المنثور،مع أن كالمي عليهما واحـد ،فإنمـا
أقصــد ذلــك لكث ـرة المنظــوم واشــتهاره ،ورغبتــي فــي أن يســهّل الــوزن عليــك حفــظ مــا
ـت النظــر فــي ألفــاظ ابــن
أذك ـره ،فإنــه ٍ
داي قــوي ،وســبب وكيــد" (ص .)11واذا دقّقـ ر
ســنان هنــا (وبخاصــة قولــه "فــي أكثــر مــا أمثّــل بــه") ،وفــي األســباب الت ـي علّــل بهــا
مذهبــه فــي التمثيــل بالشــعر ،ثــم تص ـفّحت عامــة األمثلــة التــي حشــدها فــي كتابــه –
وجـدت أن مـا يقولــه هنـا أقـرب إلــى أمثلـة ا جــادة وا حسـان منـه إلــى أمثلـة الــرداءة
والتقصـير ،فمـن غيـر الممكـن مـثالً أن ابـن سـنان يشـير إلـى أمثلـة مـا ُيسـتقبح وهــو
يتحدث عن كثرة المنظوم واشتهاره.
وال ــرض التعليمــي مــن التمثيــل بالشــعر واضــح أيض ـاً ال ُيحوجنــا إلــى الوقــوف
طويالً عنده ،وقـد ّبينـه ابـن سـنان فـي الـنص الـذي اقتبسـناه منـه قبـل قليـل ،فهـو قـد
يفضـ ــلونه علـ ــى النثـ ــر( ،)43وال ألن
آثـ ــر اختيـ ــار أمثلتـ ــه مـ ــن الشـ ــعر ال ألنـ ــه ممـ ــن ّ
يقررهــا تخـتص بــالمنظوم أو تتصـل بــه أكثـر مــن اتصـالها بــالمنثور،
األصـول التـي ّ
فال فر بينهما عنده من هذا الجانب –كما رأينـا سـابقاً -ومـا يصـد علـى أحـدهما
يصــد علــى اآلخــر ،وانمــا حملــه علــى ذلــك شــهرة الشــعر وتداولــه بــين النــاس مــن
وجه ،وسهولة حفظه وتذ ّكره من وجه آخر .وقد جمـع ابـن سـنان بـين األمـرين فـي
قولــهص" لــو اعتبــرت أكثــر النــاس لــم تجــد فــيهم مــن يحفــظ فص ـالً مــن رســالة غيــر
القليل،وال تجد فيهم من ال يحفـظ البيـت أو القطعـة إال اليسـيرل ولـوال مـا انفـرد بـه
]الشـعر[ مــن الـوزن الــذي تميــل إليـه النفــوس بـالطبع ،لــم يكــن لـذلك وجــه وال ســبب"
(ص .)281ســهولة حفــظ الشــعر أفضــت إذاً إلــى ذيوعــه بــين النــاس ،وهمــا أم ـران
دفعا ابن سنان إلى تقديم األمثلة الشعرية على غيرها تيسـي اًر علـى المتعلمـين ،وهـذا
ال ــرض التعليم ــي ظ ــاهر ف ــي األم ــر األول (س ــهولة الحف ــظ) ال يحت ــاج إل ــى ش ــرح
 . 43انظرص ص-281ص.288

10

وبيــان ،وبحســبنا هنــا أن نشــير إلــى المنظومــات التعليميــة التــي ظهــرت فــي شــتى
العل ــوم عن ــد الع ــرب وعن ــد غي ــرهم .وأم ــا األم ــر اآلخ ــر (ش ــهرة الش ــعر) فل ــه ص ــلة
بالمسألة اآلتيةص االختيار من شعر الفحول.
ذكرنا أن ابن سنان أوضـح خطتـه فـي سـيا حديثـه عـن التمثيـل علـى العيـوب
ال على المحاسن ،وقـد شـرط علـى نفسـه "التمثيـل بأشـعار هـؤالء الفحـول المتقـدمين
في هذه الصناعة" ،على الـرغم ممـا فـي البحـث عـن مواضـع الـرداءة والتقصـير فـي
أش ــعارهم "م ــن الكلف ــة والنض ــب ]وصـ ـوابهاص النص ــب[ل إذ ك ــان قل ــيالً ف ــي كالمه ــم،
تأمل الديوان الكامل حتى أظفـر منـه بالكلمـات
م مو اًر بمحاسنهم ،وكنت أفتقر إلى ّ
اليســيرة فأوردهــا مثــاالً" (ص ،)11ومــا كــان ليعــاني تلــك المش ـقّة لــو أنــه بحــث عــن
تأمل ــت
تل ــك العي ــوب والمس ــاوي ف ــي دواوي ــن المتخلّف ــين ف ــي ص ــناعة الش ــعر" ،ول ــو ّ
يدعي القريض في هذا العصـر وجـدت فيهـا ع ّـدة أمثلـة
قصيدة واحدة من شعر من ّ
لكـل مـا أكرهـه وأنكـره" (ص .)14فمـا الـذي دعـاه إذاً إلـى ركـوب المركـب الصـعب،
وتج ــاوز الس ــهل إل ــى الح ــزن يمك ــن الق ــول إن البالغي ــين بعام ــة يميل ــون إل ــى أخ ــذ
أمثلتهم من مشهوري األدباء وأعالمهم ،ولكن ما ينفرد به ابن سنان عن البالغيـين
العــرب هــو أنــه صـ ّـير ذلــك ض ـربة الزب ،واقتصــر (نظري ـاً علــى األقــل) علــى تلــك
ـتل
األمثلة .وأهم من هذا ل رضنا هنا أنه جعل ذلـك مـذهباً صـريحاً ال ضـمنياً ،واح ّ
وبين األسباب التي حملته على اصطناعه(.)45
لهّ ،
ثالثــة اعتبــارات دفعــت ابــن ســنان إلــى االختيــار مــن شــعر الفحــول

()44

وحــدهم،

"أولها صيانة هذا الكتاب عن تهجينه بذكر غيـرهم" (ص .)14وهـذا أمـر ال ُيعقـل

أن يكون مقصو اًر على األمثلة التي يوردها على العيـوب ومواضـع التقصـير (علـى
نتصور ما
الرغم من أن حديثه إنما جاء في هذا السيا نفسه) ،واال كان علينا أن
ّ
ال يمكــن تصــوره ،ومــا ال ينســجم علــى أيــة حــال مــع األمثلــة التــي احتواهــا كتابــه

 .45وعند غير العرب انظرص (pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium, p.229 ffحيـث يعـدد المؤلـف حجـل
الذاهبين إلى أن األمثلة ينب ي أن تؤخذ من األدباء المشهورين (ولكنه يفند هذه الحجل بعد ذلك).
 . 44الظـاهر أن مفهـوم الفحولــة عنـده يشــير إلـى شــهرة الشـاعر وسـيرورة شــعره .ومعظـم الشــعراء الـذين يمثــل بشـعرهم أعــالم
معروفون ،ولكننا نجد أحياناً –ولو على قلـة -أبياتـاً لشـعراء غيـر مشـهورين ،أو أبياتـاً غيـر منسـوبة أصـالً ،انظـر مـثالًص
ص ،41ص ،48ص ،14ص ،85ص ،38ص104.
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فعالً -وهـو أنـه يمثّـل علـى الـرديء بشـعر الفحـول ،وعلـى الجيـد بشـعر غيـرهم ،بـل
حجتـ ــه ههنـ ــا فـ ــي التمثيـ ــل بشـ ــعر الفحـ ــول المتقـ ــدمين ألص ـ ـ باألمثلـ ــة التـ ــي
لع ـ ـ ّل ّ
يستحسنها منها إلى تلك التي ينكرها ويسترذلهال فهو يريد باختيـاره مـن شـعرهم أن

يرتق ــي بكتاب ــه كم ــا ص ـ ّـرح ب ــذلك ،وال ُيعق ــل أن ــه يعن ــي به ــذا أن ال ــرديء م ــن ش ــعر
جيدهم ال رديئهم.
يتحق له ذلك بذكر ّ
الفحول يعلي من شأن كتابه ،وانما ّ

يعبر ليس غير عن رغبته في عدم
وقد ترى أن كالم ابن سنان هنا إنما ّ
ابتذال كتابه بنماذج من إنتاج النظّامين ونكرات الشعراء وص ارهم ،ولكننا نزعم

تفسره
ثمة جانباً تعليمياً في اختياره من شعر األعالم المشهورين ،وهذا الجانب ّ
أن ّ
حجته في التمثيل بالشعر لسيرورته وشهرته .كل من األمرين (شهرة الشعر بعامة،
وشعر الفحول بخاصة) يفضي إلى تحقي ال اية التعليمية نفسها (ولذلك آثرنا أن

نؤخر القول في موضوي سيرورة الشعر لنتناوله في هذا الموضع)ص االبتداء مع
ّ

رد المجهول إلى المعلوم
المتعلم بما يعرف لالنطال به إلى ما ال يعرف ،أي ّ
كما يقول القدماء ،أو بناء الخبرات الجديدة على خبرات سابقة في عبارة
المشت لين بالتربية اليوم .الشعر بخالف النثر مشهور متداول ،وأشعار األعالم
كالمتنبي وأبي تمام والبحتري وأضرابهم ذائعة سائرة ،في حين أن المبادي

(يفترض أنها) جديدة ،أي
واألصول التي ندب ابن سنان نفسه لبيانها وتقريرها ُ
مجهولة لم يسب لقاري كتابه بها علم .فإذا جيء بأمثلة مألوفة لتلك المبادي غير

المعروفة كان ذلك أيسر للمتعلم وآنس له مما لو كان ما ُيلقى إليه جديداً كلّه في
مر بها وسار في بعض
مادته وأمثلته جميعاًل فإن من ح ّل مدينة سب له أن ّ
طرقاتها ،ال يجد من الوحشة ما يجده من يأتي إليها أول مرة ال يعرف فيها شيئاً.

وثمــة اعتبــار تعليمــي آخــر يتعلّـ بالتمثيــل بشــعر الفحــول بخاصــةص ابــن ســنان
ـي فــي توضــيح مفهــوم مــا أو
ههنــا ال يبحــث فقــط عــن ّ
أي مثــال يفــي بــال رض اآلنـ ّ
نكتة بعينها ،بل لعلّه مثل عامـة المشـت لين بتعلـيم األدب يريـد ألمثلتـه أن تكـون،
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فض ـالً عــن وظيفتهــا التوضــيحية المباش ـرة ،نمــاذج أدبيــة رفيعــة جــديرة بــأن يحتــذيها
ويحاكيهـا أو يتـأثّر بهــا مـن أراد أن يكــون منشـئاً(( )44فيكــون هـذا مــن المـواطن التــي
ـذو مـا
التفت فيها ابن سنان إلى صناعة ا نشاء) ،وأن يحفظها ويقـيس عليهـا ويت ّ
يفسـر ذلـك عـزوف ابـن سـنان
فيها من جمال مـن يتطلّـع إلـى أن يصـبح ناقـداً .وقـد ّ
عن األمثلة التعليمية المصنوعة (نحو "زيـد أسـد")ل قـد تكـون هـذه األمثلـة أقـدر مـن
يفصــلها علــى قـ ّـد م ـراده ،ولــذلك
غيرهــا علــى أداء ال ــرض التوضــيحي ،ألن المــرء ّ
لمـا كانـت منحطّـة
تجدها شائعة في كتابات البالغيين والنحـويين وسـواهمل ولكنهـا ّ
فنياً وليست أهـالً لالحتـذاء أو التـذو –ال جـرم أعـرض عنهـا ابـن سـنان الـذي ألـزم
ّ
حية فحسب ،بـل أن تكـون مـن عيـون
ية
ر
شع
ا
نصوص
ليست
أمثلته
تكون
أن
نفسه
ً
ّ
الشعر.
واالقتصــار علــى شــعر الفحــول لــه عنــد ابــن ســنان ســبب ثـ ٍ
ـان مــن الواضــح أنــه
مختص بالتمثيل على العيـوب علـى وجـه التحديـد .وذلـك "أن اللفظـة التـي تُكـره فـي
ّ
نظــم ه ـؤالء الح ـ ّذا تقــع فريــدة وحيــدة يظهــر مباينتهــا لكالمهــمل فــالعلم بهــا واضــح،
جلي ،وقد قال حبيب بن أوسص
وكشفها ّ
حتى يجاورها الزمان ٍ
بحال

وكذاك لم تفرط ك بة عاطل
وقال غيره قبلهص

والعيب في الكامل المذكور مذكور

الجهل في الجاهل الم مور م مور

وبعضها في سواد العين مشهور
كفُوفة( )41الظفر تخفى من مهانته
ول ــيس مكانه ــا ف ــي أش ــعار غي ــرهم ك ــذلك ،ب ــل ه ــي منظوم ــة م ــع غيره ــا ف ــي الق ــبح
وأشــكالها" (ص .)14ال ــرض التعليمــي هنــا واضــحص األمثلــة وســيلة إيضــاح ،وفــي
مســألتنا هــذه ُيقصــد بهــا إيضــاح موضــع مــن مواضــع العيــب أو التقصــير ،وهــذا
الموضع إذا وقع في قصيدة مستجادة ،كما هي الحال فيما يـأتي بـه الفحـول عـادة،
 . 44انظر في ذلك (pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium,p.233 :
 . 41الفُوف نقط بياض في أظفار األحداث ،الواحدة فوفة ،الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة ف و ف.
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فإنــه يكــون ظــاه اًر بــار اًز الفت ـاً للنظــر ،ولــيس كــذلك إذا جــاء فــي قصــيدة مــن شــعر
المقص ـرين فإنــه يكــون مختلط ـاً ب ي ـره مــن العيــوب والمســاوي فــال يســتبينه
الشــعراء
ّ
المــتعلم إال بــبعض المش ـقّة ،مثــل ذلــك مثــل نقطــة حبــر علــى ثــوب أبــيض ناصــع
البياض تكون ظاهرة فاقعة تنادي على نفسها ،ونقطة حبر مثلها على ثوب يـزدحم
بالبقع واألوساخ فال تظهر إال بعد بحث وتدقي .
وأمــا الســبب الثالــث فــي التمثيــل بأشــعار الفحــول ،وهــو أيضـاً مخــتص باألمثلــة
علـى العيــوب ،فقــد قــال ابــن ســنان فــي بيانــه إن ال ــرض فيــه "إيثــاري أن أعلمــك أن
مقدمي الفصـاحة سـامحوا نفوسـهم ،وأصـبحوا فـي طاعـة أهـوائهم ،ليتحقـ أن الزلـل
ّ
فـي طبـاي البشـر موجـود ،والعصـمة عـن أكثـرهم بائنـة"(ص-14ص .)11وعبـارات
ابن سنان هذه ،وان كان علـى األرجـح يخاطـب بهـا طالـب النقـد (وهـذا أمـر سـنعود
إليه فيما بعد) ،فإن لها صلة بصناعة ا نشـاء أيضـاً .غايتـه مـن إيـراد تلـك األمثلـة
يبين أن الكمال غير ممكن ،وأن "الزلل في طباي البشـر موجـود" ،وهـذا أمـر لـه
أن ّ
ـؤدي إلــى ا بقــاء علــى ثقــة المــتعلم بقدرتــهل فــإذا كــان الشــعراء
قيمــة تعليميــة إذ يـ ّ
األعــالم يقعــون فــي مثــل هــذه العيــوب والســقطات ،فــإن األديــب المبتــدي ينب ــي أالّ
تهون عزيمته إذا أُخذت عليه بعض األخطاء ،فهذا شيء لم يسلم منـه شـاعر قـديم
أو محدث حتى لو كان في منزلة امـري القـيس أو الفـرزد أو المتنبـي وغيـرهم مـن
بالتفو وا جادة.
الشعراء المشهود لهم
ّ
وههنا تفسير آخـر قـد يكـون أقـوى مـن السـاب ص هـؤالء الفحـول مـا كـانوا ليصـلوا
إلـى هـذه المنزلـة لـوال معـرفتهم بالجيـد والــرديء ،ولـم تكـن هــذه األبيـات التـي أُنكــرت
علــيهم ليخفــى علــيهم موضــع القــبح فيهــا لــو أنهــم حاســبوا أنفســهم ،ولــم يستســلموا
ألهـوائهم التــي زّينــت لهــم استحســان كــل مــا نطقـوا بــه .بيــت مســلم بــن الوليــد مــثالً
الذي يتناقله البالغيون( )48ص
َّ
وسلَّت ثم ُس ّل سليلها
ُسلت ر

فأتى سليل سليلها مسلوال

 . 48انظرص القاضي الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ص85ل أبو هالل العسكري ،كتاب الصناعتين ،ص334.
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ـروي لمســلم وموجــود فــي ديوانــه
"ال غايــة وراءه فــي القــبح ...ول ـوال أن هــذا البيــت مـ ّ
وممـن ال ُيع ّـد فـي عقـالء
لكنت أقطع على أن قائله أبعد الناس ذهنـاً ،وأقلّهـم فهمـاًّ ،
لكني إخال خطرة مـن الوسـواس أو شـعبة مـن
العامة فضالً عن عقالء الخاصةّ .
صحة مزاجه ،وسالمة
لما عاد إلى ّ
البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيت ،فليته ّ
طباعــه ،جحــده فلــم يعتــرف بــه ،ونفــاه فلــم ُينســب إليــه .ومــا أضــيف هــذا وأمثالــه إال
(ص-105
إلــى عــوز الكمــال فــي الخلقــة ،وعمــوم الــنقص لهــذه الفطـرة"
ص .)104وفي هذا دعوة إلـى المنشـئ شـاع اًر أو كاتبـاً لكـي يجتهـد فـي تهـذيب مـا
ـأنى فـي إظهـار مـا أسـري إليـه خـاطره ،فينفـي منـه كـل مـا يمكـن
ينظم أو يؤلف ،ويت ّ
أن ُيطعن به عليه .إن في التمثيل على العيوب بشـعر الفحـول لـدليالً سـاطعاً علـى
خصصـه
أهمية أخذ الشاعر والكاتب بما أوصاهما به ابن سـنان فـي الفصـل الـذي ّ
لصناعة ا نشاء وختم به كتابه كمـا ذكرنـا سـابقاً ،مـن "فـرط التح ّـرز ،وسـوء الظـن
بــالنفس" (ص .)230واذا كــان التســاهل فــي م ارعــاة ذلــك قــد انتهــى بأولئــك الفحــول
إلـى أن نصــبوا أنفســهم هــدفاً للــوم وجعلـوا مـن بعــض شــعرهم نمــاذج للــرداءة والقــبح،
تتعم تجربتهم
فما ّ
ظنك بناشئة األدباء الذين لم تستقم بعد أداتهم ،ولم ّ
أمــا األســاس الثالــث فــي خطــة ابــن ســنان فهــو موضــوعية االختيــار كمــا تقــدم.
ولئن كان من البالغيين والنقـاد مـن يتّخـذ مـن األمثلـة وسـيلة للتـرويل ألديـب مـا أو
الطعــن علــى غيـره( ،)43لقــد أســري ابــن ســنان إلــى أن يــدفع عــن نفســه شــبهة كهــذه.
ولمــا كــان قــد بـ ّـين معــالم خطتــه تلــك فــي أثنــاء حديثــه عــن أمثلــة عابهــا فإنــه يخشــى
ّ
خشية ظاهرة أن ُيتّهم بأنه يقصد بتمثيله على العيوب بشـعر الشـعراء الكبـار إلـى
االنتقــاص مــن أقــدارهم أو التشــنيع علــيهم ،ولهــذا تجــده يؤ ّكــد فــي غيــر موضــع أنــه
اي موضـوعية بحـت
يفعل ذلك
أي غرض سـوى أنـه بالغـي يبحـث لـدو ٍ
متحر اًر من ّ
ّ
توضـح مـراده ،فحيثمـا وجـدها (فـي شـعر الفحـول الـذين شـرط علـى نفسـه
عن أمثلـة ّ
يصور ذلك قولهص"وليس إيـرادي هـذه
أن يقتصر عليهم) أخذها
ّ
وضمنها كتابه ،كما ّ
ـض مــنهم .وكيــف
األمثلــة علــى جهــة الطعــن علــى ه ـؤالء الشــعراء الفضــالء ،وال ـ ّ
يكون ذلك وسأورد من غرائبهم وبدائع كالمهم ما ُيعلـم معـه أننـا تحـت تقصـير عـن
ال مـا يقولـه زكـي مبـارك عـن محابـاة أبـي هـالل العسـكري فـي كتـاب الصـناعتين للصـاحب بـن عبـاد وتعصـبه
 . 43انظـر مـث ً
على المتنبي ،النثر الفني فـي القـرن ال اربـع .121-118/2 ،انظـر تعليـ محمـد منـدور علـى ذلـك ،النقـد المنهجـي عنـد
العرب ،ص223. -224
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شــأوهم ،ويقــع العجــز عــن إدراك القريــب مــن غايــاتهم لكنــي إذا احتجــت إلــى إي ـراد
األمثلــة فــي المختــار والمنبــوذ ،والمحمــود والم ــذموم ،فــال معــدل لــي عــن أش ــعارهم
وتص ـفّح نظمهــم ،وأخــذ مــا أريــده منهــا واي ـراده عنهــا فــي الصــنفين مع ـاً" (ص.)15
ولــيس لــدى المــرء ســبب للشــك فــي ن ازهــة ابــن ســنان فــي اختيــار أمثلتــهل فأنــت تجــد
عنده فعالً ،في مواضع كثيرة عزيزة علـى الحصـر ،أمثلـة مـن شـعر الشـاعر الواحـد
علــى الجيــد ال ارئــع والمطّــرح المســترذل جميع ـاً .ومــع أنــه شــاعر علــى قــدر مــا مــن
األهميــة ،إال أن ممــا يســترعي االنتبــاه حق ـاً عزوفــه عــن التمثيــل بشــيء مــن شــعره
(علــى مــا فــي ذلــك مــن قيمــة تعليميــة فــي نظــر بعــض البالغيــين( ،))40ولعلــه –وهــو
ال ــذي يعت ـ ّـد بش ــعره اعت ــداداً ال ح ـ ّـد ل ــه(– )41إنم ــا فع ــل ذل ــك فـ ـ ار اًر م ــن ش ــبهة اله ــوى
وال رض.
يهمنا هنا ،فال بد
واذا انتهينا إلى البعد التعليمي لموضوعية االختيار ،وهو ما ّ
()42
لنا من القول إن ابن سنان من أكثر النقاد العرب إلحاحاً على موضوعية النقد ،
وهو في أمثلته يريد أن يقرن القول بالعمل ،واختيار األمثلة مـن أه ّـم المـواطن التـي
ويصد فيها فعلُه قولره .وكأن ابن سنان يريد هنا أن
تُختبر فيها موضوعية الناقد،
ّ
حيـاً علـى الموضـوعية ،ال أن يكتفـي بمجـرد الـدعوة
ّ
يقدم لطالب النقد نموذجـاً فعليـاً ّ
النظرية إليها.
وثم ــة وج ــه آخ ــر ف ــي المس ــألة ق ــد تك ــون ال اي ــة التعليمي ــة في ــه أوض ــح وأق ــوىص
ّ
موضــوعية االختيــار تفضــي ال محالــة إلــى وجــود أمثلــة علــى الجي ـد والــرديء مــن
شعر أولئك الفحول بأعيـانهم الـذين يمثّـل ابـن سـنان بأشـعارهم ،وعنـد هـذا الموضـع
 .40انظـرص  .(pseudo) Cicero, Rhetorica Ad Herennium, pp.243-251ينب ـي فـي رأي صـاحب هـذا الكتـاب أن
تكــون أمثلــة البالغــي كلهــا مــن كــالم البالغــي نفســه ،أو علــى األقــل أن يأخــذها مــن أديــب بعينــه ،ليكــون ذلــك حــاف اًز للم ـتعلم
ومشجعاً له ،إذ يدرك بذلك أن خصائص الجودة يمكن أن تجتمع في إنتاج شخص واحد ،أما إذا أخـذت األمثلـة مـن مصـادر
متعددة فإن ذلك يدفعه إلى الظن أن اجتماي تلك الخصائص في أديب واحد أمر بعيد المنال.

ال قوله ص
 . 41انظر مث ً

نبوة
لو كان في نظم القريض ّ

الديوان ،ص ،133انظر أيضًاص المصدر نفسه ،ص ،81ص141.

علي السامعون وسّلموا
صلّى ّ

. 42انظر مثالص ص 284ل وانظر أيضاًص عبـد الكـريم الحيـاري"،اسـتقالل الـنص األدبـي عـن مؤلفـه فـي النقـد العربـي القـديم"،
مجلة أبحاث اليرموك 14/15 ،وما بعدها.
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يكــون اللقــاء بــين موضــوعية االختيــار ومقالــة ابــن ســنان فــي اســتحالة الكمــال فــي
البشـر .هــذا ابــن ســنان نفســه يجمـع بــين المســألتين (الموضــوعية واســتحالة الكمــال)
حــين يقــول بعــد أن أورد أبيات ـاً انتقــدها علــى أبــي تمامص"وتعــالى اللــه كيــف يــذهب هــذا
على من يقولص ]ثم يعارض تلك األبيات بأبيات يستجيدها ألبي تمام[ ...لكن أعـوز
الكم ــال ،واس ــتولى الخل ــل عل ــى ه ــذه الطب ــاي ،ف ــالمحمود م ــن كان ــت س ــيئاته م م ــورة
قدمنا فيمـا مضـى مـن هـذا الكتـاب أننـا
بحسناته ،وخطؤه يسي اًر في جانب صوابه .وقد ّ
لم نذكر هذه األبيـات الذميمـة وغرضـنا الطعـن علـى ناظمهـا ،وانمـا قادتنـا الحاجـة فـي
التمثي ـ ــل إل ـ ــى ذك ـ ــر الجي ـ ــد وال ـ ــرديء ،والفاس ـ ــد والص ـ ــحيح ،عل ـ ــى م ـ ــا ذكرن ـ ــاه س ـ ــالفاً"
يتوســل بهــا ابــن ســنان إلــى إثبــات
(ص .)155وهكــذا فــإن اقت ـران اللــوم بالثنــاء وســيلة ّ
موضــوعيته ،والــى أن ينفــي عــن نفســه شــبهة التحامــل علــى أعــالم الشــعراء (والنقــاد
كذلك( ،))43بل تجده يلتمس لهم األعذار ،كما يقول فيما سوف نقتبسه منه بعـد قليـل،
متّكئاً في ذلك على مقالته في استحالة الكمال على نحو ما رأيناه هنـا فـي حديثـه عـن
أبــي تمــام ،ومــا رأينــاه مــن قبــل فــي تعليقــه علــى بيــت مســلم بــن الوليــد .لقــد زاوج بــين
عنـدما
ـادة السـاخرة وا قـرار بتقدمـه
تعنيفه مسلماً بتلـك العبـارات الح ّ
تش ــهد
ـص عل ــى أن ــه ال يك ــاد يص ـ ّـد أن ــه قائ ــل ذل ــك البي ــت .ه ــذه المزاوج ــة
نـ ّ
بموضوعيته ،ولكنها في الوقت نفسه جمع بـين نقيضـين ،ولح ذـل هـذا ا شـكال يفـزي
إلى مبدأ استحالة الكمال للتوفي بين النقيضين.
كنا تناولنا القيمة التعليمية لمسألة استحالة الكمال فيمـا يتّصـل بالمنشـئين،
وقد ّ
ـتص منه ــا بمتعلّم ــي النق ــد (ف ــإن الموض ــوعية الت ــي نتح ــدث ف ــي
ونب ـ ّـين اآلن م ــا يخ ـ ّ
ســياقها اآلن تتصــل بنقــد األدب أكثــر مــن اتصــالها بإنشــائه) .طالــب النقــد قــد يؤخــذ
فيسـا إلـى الظـن أن كـ ّل مـا يـأتي
علو منزلته عند أهل األدبُ ،
بشهرة الشاعر أو ّ
جيــد أبــداً ،وأن الشــاعر الفحــل منـ ّـزه عــن الخطــأ ،والتمثيــل علــى
بــه الشــاعر المجيــد ّ
الجيد والرديء بشعر الفحول أنفسهم خير وسيلة لدفع هذا الوهم ،وحمل الناقد على
نبــذ التقليــد ،والتحـ ّـرر مــن الهيبــة مــن إخضــاي شــعرهم لم ـوازين النقــد التــي ال مجــال
الص ص -122ص ،123ص-150ص ،151ص.153
 . 43انظر مث ً
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فيها لالحتكام إلى غير المبادي واألصول الموضوعية التي بها وحدها يتميز الجيد
ث من السمين.
من الرديء ،وال ّ
علــى أن طالــب النقــد قــد يجنــي عليــه إف ارطــه فــي النــزوي إلــى االســتقالل فــي
أيل"حب النظر" (في عبارة ابن سنان) قـد يجمـح بصـاحبه فينتهـي بـه إلـى تقبـيح
الر
ّ
ـتبد
ما ليس بقبيح ،والى أن يبخس النـاس حقـوقهم ،أدبـاء كـانوا أم نقـاداً ،وعنـدما تس ّ
وتلح عليه الرغبة في االجتهاد ،فال عاصم له من االنحراف
بالمرء شهوة االبتكارّ ،
عــن الصـ ـواب كتل ــك المب ــادي واألص ــول تك ــون عق ــاالً له ــذه الرغب ــة ،وخطامـ ـاً لتل ــك
وحب النظر ،مـن الطـرف المـذموم فـي
الشهوة .ال يجوز "أن يخرجنا ب ض التقليد،
ّ
االتّبــاي واالنقيــاد إلــى الجانــب اآلخــر فــي التسـ ّـري إلــى نقــص الفضــالء ،والتفنيــد لمــا
لعلّــه اشــتبه علــى بعــض العلمــاء ،والرغبــة فــي الخــالف لهــم ،وايثــار الطعــن علــيهم"
ونتأمـل المـأثور عـنهم،
(ص .)155والطري القويم في ذلك أن "ننظر في أقـوالهم،
ّ
ونسـلّط عليــه صــافي الــذهن ،ونرهــف لــه ماضــي الفكــر ،فمــا وجــدناه موافقـاً للبرهــان
الســبر اعترفنــا بفضــيلة الســب فيـه ،وأقررنــا لهــم بحســن الــنهل لســبيله،
وسـليماً علــى ّ
()45
ومــا خــالف ذلــك وباينــه اجتهــدنا فــي تأويلــه  ،واقامــة المعــاذير فيــه ،وحملنــاه علــى
أحســن وجوهــه ...علم ـاً أنهــم لــم يؤت ـوا مــن ضــاللة ،وال كــالل ذهــن وفطنــة ،ولكــن
الس ــتمرار ه ــذه القض ــية ]أي اس ــتحالة الكمـــال[ ف ــي المح ــدثين( )44وعمومه ــا أكثـ ــر
المخلوقين"(ص-155ص.)154
ي-طريقــة ابــن ســنان فــي التــأليف تميــل مــيالً واضــحاً إلــى التبويــب والتنظــيم ،ومــع
ذلــك فــإن آراءه فــي تعلــيم البالغــة (أو الفصــاحة فــي مصــطلحه) جــاءت فــي معظــم
األحيان على هيئة استطرادات خرج فيها عن موضوعه الذي هـو فيـه إلـى الحـديث
ٍ
يرجح مخالفـة شـروط
مما يتّصل بالمسألة التعليمية ،وكأن ابن سنان ّ
عن جانب ما ّ
نفسـر
التأليف على السـكوت عـن إعـالن رأي لـه فـي هـذا البـاب ،وقـد يسـتقيم لنـا أن ّ
 . 45انظر في ذلكص ص 141في التعلي على رأي للشريف المرتضى.
 . 44ال يخفى أن كلمة المحدثين مستعملة هنا بمعناها في اصطالح المتكلمين ،والمقصود بها الناس.
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يعبر عن مدى إلحاح تلك المسـألة التعليميـة عليـه (كمـا أشـرنا إلـى ذلـك
ذلك على أنه ّ
فـي موضــع ســاب مــن هــذه الد ارســة) وعـن إحساســه بحاجــة البالغــي إلــى أن يكــون لــه
مـذهب واضــح وخطّــة معلومــة فيهــا .ولعلنــا أن نكــون اآلن قــد أفلحنــا فــي أن نبـ ّـين أن
لـدى ابـن سـنان مـذهباً تعليميـاً يتنـاول المسـألة مـن جوانبهـا المختلفـة ،مـا اتّصـل منهــا
ب ــال رض م ــن تعل ــيم البالغ ــة ،أو "محت ــوى" الم ــادة المدروس ــة ،أو طريق ــة تق ــديم تل ــك
المــادة للمــتعلّم ،أو نوعيــة ذلــك المــتعلم (أو الفئــة المســتهدفة بهــذا العلــم كمــا يقــال
اليوم) .وقد تناول هذه الجوانب بعبارات صريحة قصدنا قصـداً أن نقتـبس منهـا فـي
مواضع متعددة ،لعلّها تنط عن مدى وضوح المنهل التعليمي في ذهنه.
يميز ابن سنان عن غيره من البالغيين العرب في هذا الباب
وفي ّ
أن ما ّ
ظننا ّ
تصوره لها ،وشمولها المسألة التعليمية
هو وجود خطّة تعليمية لديه
ً
ابتداء ،ثم وضوح ّ
المتعددة .قد ال تجد بالغياً واحداً ال يرى في نفسه معلّماً للبيان أو النقد،
في وجوهها
ّ
والنبرة التعليمية عالية عند كثير منهم ،ولكن من الصعب أن تجد نظي اًر البن سنان
ممن
ثمة كثيرون ّ
في كونه صاحب مذهب تعليمي ،مالمحه ظاهرة ،ومعالمه ّبينةّ .
مما يتّصل بتعليم البالغة ،ولكنك قد ال تظفر ببالغي
تناولوا هذه الناحية أو تلك ّ
النحو الذي رأيناه
تصو اًر للمسألة التعليمية على
آخر يضع بين يديك ّ
بد من
أهم األسئلة التي ال ّ
عند ابن سنانّ ،
ويقدم لك إجابات صريحة عن ّ
مواجهتها في هذا الشأنص لماذا نعلّم البالغة وهل يمكن تعليمها أساساً وما
جدوى تعليمها وما الذي نعلّمه ومن الذي نعلّمه وكيف نعلّمه

ه ــذه أم ــور ه ــي م ــن أه ـ ّـم م ــا ينب ــي أن تتناول ــه جه ــود ال ــذين يروم ــون تجدي ــد
البالغــة ،وابــن ســنان يقـ ّـدم هنــا أفكــا اًر قــد نوافقــه أو نخالفــه فيهــا ،ولكنهــا تظـ ّل علــى
األقل مادة تصلح للبحث والمناقشـة ،إذ تتنـاول مسـائل مـا ازلـت هـي نفسـها موضـع
بحــث ومناقشــة .علــى أن طائفــة صــالحة مــن آ ارئــه تجــد لهــا بالفعــل أشــباهاً ونظــائر
علـى نح ٍـو مــا فيمـا يتداولــه البالغيـون المحـدثون (مــن عـرب وغيــرهم) .دونـك مــثالًص
تمييـ ـزه كم ــا رأين ــا ب ــين م ــا يس ـ ّـمى اآلن تعبيـ ـ اًر وظيفيـ ـاً وم ــا يس ـ ّـمونه تعبيـ ـ اًر إب ــداعياً،
واالهتم ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــي تعل ـ ـ ـ ــيم البالغ ـ ـ ـ ــة باألص ـ ـ ـ ــول والمب ـ ـ ـ ــادي العام ـ ـ ـ ــة ال بالجزئي ـ ـ ـ ــات
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والتفص ــيالت( ،)44والتميي ــز ب ــين م ــا يتّص ــل به ــذه المب ــادي وم ــا يرج ــع إل ــى األذوا
المت ّي ـرة( ،)41وتحريــر الل ــة النقديــة مــن ال مــوض والحذلقــة( ،)48والمــنهل "التكــاملي"
الذي ال تكون فيه البالغة معزولة عن غيرها من علوم الل ة فضالً عـن االسـتعانة
بعلوم أخرى كعلم النفس وغيره(،)43و"أن من شرط البالغة أن تتعاطى مع نصوص
()10
ـردد علـى
متفوقة في الجمال" ال أن تعتمد علـى نصـوص مصـطنعة  .هـذه أفكـار تت ّ
ّ
ممــا عــرض لــه ابــن ســنان كمــا رأينــا علــى قــدر مــن
ألســنة البالغيــين المحــدثين ،وهــي ّ
الوضوح والتفصـيل .ونحـن بـالقطع ال نتح ّـدث ههنـا عـن تـأثّر أو تـأثير ،وغرضـنا إنمـا
جدتها األيام.
نبين أن آراءه لم تخل
ّ
هو أن ّ
وقــد رأينــا أن وظيفــة البالغــة فــي تعلــيم النقــد ،خالف ـاً لوظيفتهــا األخــرى فــي تعلــيم
ا نشـاء ،قـد اسـتحوذت علـى تفكيــر ابـن سـنان ،وهـذا منحـى قــد تجـده أيضـاً عنـد غيــر
واحــد مــن البالغيــين المحــدثين( ،)11غيــر أنــه عنــد ابــن ســنان قــد ُيعـ ّـد ث ـرة فــي البنــاء
النظــري لمنهجــه التعليمــيل ذلــك أنــه بــدأ كتابــه بــأن جعــل تعلــيم ا نشــاء فــي مقدمــة
ال ايات التي تسعى العلوم األدبية كلها إلـى تحقيقهـا ،ثـم ُشـ ل عنـه أو كـاد بـال رض
 . 44قارن صJohn J.Ruszkiewicz, Well-Bound Words, A Rhetoric,p. viii
 . 41انظر الحاشية  28أعاله.
 . 48انظر الحاشية  53أعاله.
 . 43انظ ــرص األزهــر الزنــاد ،دروس فــي البالغ ــة العربيــة ،ص4ل قــارنص خليــل كف ــوري ،نح ــو بالغــة جدي ــدة ،ص-133
ص ،150وانظر أيضاً الحاشية  34أعاله.

 .10خليـل كفــوري ،نحــو بالغــة جديــدة ،ص ،4انظــرص المرجـع نفســه ،ص150ل وانظــر كــذلكص مصــطفى الصــاوي الجــويني،
البالغة العربية ،تأصيل وتجديد ،ص.203
 . 11يــرى مصــطفى الصــاوي الجــويني (البالغــة العربيــة ،تأصــيل وتجديــد ،ص )202أن ال ايــة مــن النقــد والبالغــة كانــت
واحــدة ،وهــي تمييــز الجيــد مــن الــرديء ،ثــم اســتقل النقــد بهــذه ال ايــة وصــار ال ــرض مــن البالغــة "اكتســاب المهــارة
العمليــة فــي ا نتــاج ...واألول ـى أن تصــبح غايــة البالغــة ذوقيــة لوثــو اتصــالها بــالنص القرآنــي .بينمــا النقــد غايتــه
ـين األزهـر الزنـاد (دروس فـي البالغـة العربيـة ،ص )4أن هدفـه "رتـ
العملية هي إكساب المهارة ل نتاج األدبي" .ويب ّ
الفجوة الموجودة في كثير من أذهان المبتدئين بين البالغة والنقد األدبـي] ...و[ تمكـين الطالـب مـن مهـارة الـربط بـين
االثنــين فيحســن توظيــف كــل معلوماتــه فــي اســتخراج م ـواطن الجمــال فــي الــنص" .وعنــد األوروبيــين انظــرص Peter
 Dixon, Rhetoric, p.49حيـث يـذكر أن البالغـة بـدأت منـذ القـرن الثـامن عشـر تـزداد قربـاً مـن النقـد ،وتق ّـدمت

الوظيفة النقدية فيها على وظيفتها األخرى في تعليم فن ا نشاء.
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النقــدي مــن تعلــيم البالغــة كمــا شـ ل كــذلك ،وعلــى نحــو أوضــح ،عــن ال ــرض اآلخــر
المتصل بإعجاز القرآن ،فكأنه انتهى إلى غير مـا بـدأ بـه .علـى أن مـا يبـدو مـن عـدم
اتّسا ههنا يمكن دفعه بالقول إن أهداف البالغة في تعليم ا نشـاء ومعرفـة ا عجـاز
متضمنة فيه على نحو ما ّبينا في
تد في نهاية األمر إلى هذا ال رض النقدي ،فهي
تر ّ
ّ
ـت إالّ أن يكــون ذلــك مــوطن خلــل فــي منهجــه ،فلعلــك ال تجــد
موضــع ســاب  .فــإن أبيـ ر
ٍ
نقرر أن آراء ابن سنان (النظرية) في
مواضع أخرى مثله تقرنها به ،وعندئذ يمكننا أن ّ
المسألة التعليمية لها نصيب في االنسجام واالتّسا كبير.
أهمهـا المسـافة التـي
ال يخلو منهل ابـن سـنان التعليمـي مـن ث ـرات وعيـوب ،لعـل ّ
قد تتّسع بين النظرية والتطبي  .فإذا طلبت أمثلة من هذا القبيل فإن مسـألة التعريفـات
تقــف شــاهدًا بــار ًاز علــى ذلــك ،فعلــى الــرغم مــن قيمــة الحــدود فــي نظ ـره ،فــإن عنايتــه
الفعليــة بتعريــف المصــطلحات والمفــاهيم التــي تضـ ّـمنها كتابــه متفاوتــة تفاوت ـاً ّبينـاًل لقــد
توفّر على بعـض التعريفـات ،وأنفـ فـي صـياغتها جهـدًا كبيـ ًار بلـغ ح ّـد ا سـرافل فهـو
يتتبــع األصــل الل ــوي للمصــطلح الم ـراد تعريفــه ،ثــم يصــوغ ذلــك التعريــف فــي عبــارة
ّ
ويضمنها من القيود واالحت ارزات ما يحتاط
مانعة،
جامعة
اضحة
و
تكون
أن
في
يجتهد
ّ
ـحته،
بــه ليــأتي تعريفــه غايــة فــي الدقــة وا حكــام ،ويقــيم األدلــة ويقـ ّـدم الحجــل لبيــان صـ ّ
ويبطــل الشــبهات الت ــي قــد تث ــار عليــه ،ويـ ـرفض التعريفــات األخ ــرى لــذلك المص ــطلح
ويتحدث عن وجه فسادها( .)12على أنه في أحيان أخرى كثيرة ال يق ّـدم سـوى تعريفـات
يعرفــه
قصــيرة مــوجزة ،ولــيس مــن غيــر المــألوف عنــده أن يتنــاول مفهوم ـًا مــا دون أن ّ
علــى ا طــال ( .)13ال يمكــن القــول فــي تفســير ذلــك إن ابــن ســنان يطنــب فــي إيضــاح
المفــاهيم المشــكلة أو الخالفيــة ويــوجز فــي تعريــف مــا هــو واضــح أو متّف ـ عليــهل فقــد
ذكرنــا فيمــا س ــب أن آراءه فــي الحـ ّـد والتعري ــف جــاءت فــي معظمه ــا فــي ســيا نق ــده
لتعريفات البالغة عند اآلخرين ،ولكنه اكتفـى ببيـان مـا فـي تلـك التعريفـات مـن عيـوب
يقره ويرتضيه.
–وقد أطال في ذلك -وذهل عن أن يصوغ للبالغة تعريفاً ّ

 . 12انظر بوجه خاص تعريفـه للكـالم ،إذ اسـتأثر هـذا التعريـف بمعظـم الفصـل الـذي خصصـه للبحـث فـي موضـوي "الكـالم"
(ص-32ص.)58
 .13انظ ـ ــر م ـ ــثالًص اللف ـ ــظ الوحش ـ ــي (ص ،)44والمبت ـ ــذل (ص ،)13والكناي ـ ــة (ص ،)143ول ـ ــزوم م ـ ــا ال يل ـ ــزم (ص،)113
واالستدالل بالتعليل (ص.)211
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سميناه المنهل التكاملي عند ابن سنان موضع آخر بدا فيه على ٍ
نحو ظاهر
وما ّ
تخلّف التطبي الفعلي عن الـرأي النظـري عنـده ،وبخاصـة فيمـا يتصـل باالسـتفادة مـن
أبحاث المتكلّمين في الدراسة البالغية .هذا المنهل "التكاملي" يرى فيه ابن سنان سببًا
عم ــا ألّ ــف ف ــي موض ــوعه" ،فه ــو مف ــرد ف ــي باب ــه ،غري ــب ف ــي غرض ــه"
ّ
لتمي ــز كتاب ــه ّ
(ص .)14ولعلّنا ال نخالفه فـي ذلـك لـو أنـه أحسـن التطبيـ ل كتابـه يتحـدث عـن مـدى
احتفائه بعلم الكالم ورسوخ قدمـه فيـه ،ولكـن علـم الكـالم عنـده قـد يتجـاوز أحيانـاً كونـه
أداة فــي يــد البالغــي ،ويتحـ ّـول إلــى غايــة تطلــب لــذاتها .لقــد أراد ابــن ســنان للفصــول
األولــى مــن كتابــه (أربعــة فصــول فــي الل ــة ،والحــروف ،والصــوت ،والكــالم) أن تكــون
ويتجسد فيها منهجه "التكاملي" ،ولكن
موضوعات جديدة يدخلها إلى الدرس البالغي،
ّ
حيــز البالغــة
قــاري تلــك الفصــول يجــد فــي غيــر موضــع أنــه قــد خــرج نهائي ـاً مــن ّ
ومس ــائلها ليقـ ـ أر نصوصـ ـًا كالمي ــة يص ــعب عل ــى طال ــب األدب والنق ــد أن يتب ـ ّـين وج ــه
الحاجة إليها ،كما أشار إلى ذلك ضياء الدين بن األثير الذي ينتقد فصول ابـن سـنان
هــذه علــى الــرغم مــن أنــه لــم يجــد فــي الت ـراث البالغــي والنقــدي قبلــه "مــا ُينتفــع بــه" إال
كت ــابين أح ــدهما "س ــر الفص ــاحة " ( ،)15وب ــذلك ف ــإن اب ــن س ــنان ل ــم يس ــتطع أن يقن ــع
بمنهجــه هــذا أحــدًا مــن البالغيــين والنقــاد حتــى أحســنهم أريـًا فيــه ،وأشـ ّـدهم تــأث ًار بــه ،وال
مرة أخرى.
نعرف كتاباً ظهرت فيه تلك الفصول التي أضافها ّ
على أن هذه الث رات ،على خطرها ،عيـوب تتّصـل بالجانـب التطبيقـي مـن مـنهل
نود لو أنه أحسن في تطبي هذا المنهل – إذاً لكان له
كنا ّ
ابن سنان التعليمي ،وقد ّ
فيمــا نقـ ّـدر شــأن آخــر فــي تــاريخ الفكــر البالغــي العربــي .ولكننــا فــي نهايــة األمــر إنمــا
معنيون بالجانب النظري من ذلك
نتناول هنا آراء ابن سنان في تعليم البالغة ،فنحن ّ
الم ــنهل .وق ــد رأين ــا أن لدي ــه عل ــى المس ــتوى النظ ــري خط ــة تعليمي ــة واض ــحة المع ــالم،
متكامل ــة الجوان ــب إل ــى ح ـ ّـد غي ــر قلي ــل ،وفيه ــا ق ــدر مقب ــول م ــن الش ــمول واالتس ــا ،
وتتضمن بعد ذلك كله ما يمكن أن يكون ذا فائدة للفكر البالغي المعاصر ،وما ُينتفع
ّ
ب ــه ف ــي وص ــل الحاض ــر بالماض ــي والتجديـ ـد ف ــي البالغ ــة ال بنف ــي التـ ـراث البالغ ــي
ورفضه ،بل بالبناء عليه واالستناد إليه.

 .15انظرصالمث ــل الس ــائر ف ــي أدب الكات ــب والش ــاعر34-34/1 ،ل وانظ ــر ك ــذلكص محم ــد كام ــل حس ــنين الفق ــي ،اب ــن س ــنان
الخفاجي وسر الفصاحة ،مجلة األزهر.81-84/15 ،
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