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م�شطلُح "املناظرة" واملالب�شُة بينه وبني ما يجري يف املناظرات 

النحوّية

عمر حممد �شباعي)*(

امللخ�ص

كثري  لنا عن  ك�سف  الذي  اللغوي  بالفكر  ا  غنيًّ النحويُة م�سدًرا  املناظراُت  ُتعدُّ 
�سبط  وقد  والكوفّية.  الب�رشية  املدر�ستني  من  بكل  ة  اخلا�سّ املنهجّية  اجلوانب  من 
علماُء فّن اآداب البحث واملناظرة اجلوَّ العامَّ للمناظرة، وو�سعوا لها �رشوًطا واآداًبا 
اأّن  اإّل  اأجلها.  ُتعقُد املناظرُة يف الأ�سل من  التي  امُلثلى  الغاية  اإلى  ت�سمُن الو�سوَل 
ان�سباُطها،  حيُث  من  واحدٍة،  حاٍل  على  تكن  مل  و�سلتنا  التي  النحوّيَة  املناظراِت 
َلُه العلماُء للمناظرة، ومبا و�سعوه من �رشوٍط واآداب لها،  والتزاُم اأطرافها مبا اأ�سّ
النحوية،  املناظرات  الك�سُف عن حقيقة ما يجري يف  الدرا�سة  �ساأن هذه  فكان من 
َله علماُء هذا الفّن، ومن َثمَّ بيان ما  وبياُن ُقرِبِه اأو ُبعِدِه عن م�سطلح املناظرة كما اأ�سّ
ي�سلُح اأْن يبقى يف دائرة املناظرة، وما ل ي�سلح اأن يبقى فيها. وقد جرْت حماكمُة 

ِخذا اأ�سا�ًسا لذلك:  ن�سو�ص املناظرات النحوية وْفَق معيارين اتُّ

وح�سوِل  ومعر�ٍص،  ومدٍع  دعوى  من  املناظرة،  اأركان  اكتماُل  الأّوُل: 
تقابٍل فعلّي بني طرفيها. 

الثاين: الغايُة من عقد املناظرة بياُن احلّق وح�سوُل العلم والنتفاُع به. 

)*( جامعة الريموك/ ق�سم اللغة العربية
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 Debate as a term and confusion between it and what happens 

in grammatical debates

Abstract

The grammatical debatesare considereda rich source of 

linguistic thought that revealed to us many methodological aspects 

of each of Basra and Kufah schools.Scientists of research and 

debate adjusted the general atmosphereof the debate, and put 

conditions and etiquette to ensure access to the purpose for which 

the debate is originally created.

The grammatical debates, which we received,were not the 

same in terms of discipline, and commitment of its parties to the 

roots,conditions, andethics of debates.This study revealed the 

truth about what is going on in the grammatical debates, and its 

closeness or distance from the corresponding term, and then 

indicating what is appropriate and inappropriate in debating.

Grammatical debates were trialed according to two criteria:

Firstly:the completion of all aspects of the debate-subject of the 

debate, proponents and opponents,as well as the actual assembly 

of the two parties.

Secondly:the aim of conducting a debate is to find out the truth 

and to make use of it.
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مقدمة

له  ل  اأ�سّ كما  املناظرة  م�سطلح  بني  وا�سعة  فجوًة  هناك  اأّن  الدرا�سُة  تفر�ُص 
علماُء فن البحث واملناظرة، والواقع الذي نلم�ُسُه يف اجلّو العام للمناظرات النحوية 
ها. وعلى هذا، �سنجُد اأّن كثرًيا من املناظرات النحوية ل يجوز  التي و�سلتنا ن�سو�سُ
العاّمة  وال�سوابِط  بالأ�س�ص  تلتزم  مل  اأّنها  باب  من  )مناظرة(،  عليها:  ُي�سطلَح  اأن 
املناظراُت  الدرا�سة الأّول: هل كانت  يتوّلُد �سوؤاُل  للمناظرة. ومن هنا  املو�سوعة 
ل�سريورتها؟  والناظمِة  لها،  املو�سوعة  العاّمة  وال�سوابط  لالأ�س�ص  قًة  حمقِّ النحوّية 
حادت  التي  الأم��ور  اأهّم  هي  ما  اآخر:  �سوؤال  ال�سوؤال  هذا  جواب  على  ويرتب 

باملناظرات النحوّية عن م�سارها حتى اأخرجتها من دائرة املناظرة؟

اأّن كثرًيا من الن�سو�ص  فامل�سكلُة التي انربت الدرا�سُة للك�سف عنها متمثلة يف 
دائرة  يف  تقع  ل  مناظرًة،  و�ُسّميْت  واللغويني،  النحاة  بني  لقاءاٍت  �سّمْت  التي 

املناظرة، واإْن كانت ا�سُتهرْت يف هذا الباب، كامل�ساألة الزنبورّية مثاًل.

وتت�سُح اأهمّيُة هذه الدرا�سة يف �سعيها اإلى اإخراج كّل ما ل يحّقُق اأ�س�َص املناظرة 
و�سوابَطها من دائرة املناظرة، والغر�ص منها اأن تكون اأ�سا�ًسا يف اإعادة ت�سنيف 
كان  اإذا  �سّيما  ل  احلقيقية،  دائرته  يف  ن�صٍّ  كل  وو�سع  و�سلتنا،  التي  الن�سو�ص 
للمناظرات النحوّية دوٌر واأثٌر يف بناء الأحكام النحوّية. وو�سعِت الدرا�سُة املعايري 
ملخ�ص  يف  اآنًفا  املعايري  هذه  اإلى  واأ�سري  غريها.  من  املناظرة  لتمحي�ص  الالزمَة 

الدرا�سة.

ي اأن كتاب "جمال�ص العلماء"  اأّما م�سادُر الدرا�سة، فظهر يل بعد البحث والتق�سّ
النحوّية،  املناظرات  ُجّل  اأتى على ذكر  )337ه�(،  الزجاجي  القا�سم  اأبي  ل�ساحبه 
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فكان لذلك امل�سدَر الأّول للدرا�سة. واعتنْت موؤلفاٌت اأخرى باملناظرات النحوّية، 
ا منها ل كّلها، كطبقات النحويني واللغويني للزبيدي )379ه�(،  فكانت تذكُر بع�سً
ومعجم  )577ه���(،  لالأنبارّي  والإن�ساف  )392ه���(،  جّني  لبن  واخل�سائ�ص 
)745ه�(،  الأندل�سي  ال�رشب لأبي حيان  )626ه�(، وارت�ساف  للحموي  الأدباء 
والأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )911ه�(، وغريها من املوؤلفات التي اأتت على ذكر 
عدد من املناظرات النحوّية. وح�سل اأن وقفِت الدرا�سُة على عدد من املناظرات 
احلا�سلة  كاملناظرة  العلماء"،  "جمال�ص  غري  اأخرى  موؤلفات  يف  ذكرها  ورد  التي 
بني يون�ص و�سيبويه، املذكورِة يف معجم الأدباء للحموي، وكاملناظرة احلا�سلة بني 
اأبي  ابن جّني، وكاملناظرة احلا�سلة بني  املذكورة يف خ�سائ�ص  املازين والفراء، 
"جمال�ص  كتاب  اأّن  اإّل  لالأنباري.  الإن�ساف  املذكورة يف  والفراء،  عمر اجلرمي 

العلماء" يبقى املنهَل الأول والأ�سمل لن�سو�ص املناظرات النحوّية.

واأّما وقوُف الدرا�سة على عدد حمدد من املناظرات، دون ا�ستقراء املناظرات 
كلِّها  النحوّية  املناظرات  على  الإتياَن  اأّن  الأّوُل  لأمرين:  كان  ذلك  فاإّن  كّلها، 
يجعل البحث �سخًما، فت�سيق ال�سفحات بذلك، وهو عمٌل ل ت�ستوعبه اإّل املوؤلفاُت 
املناظرات  من  عدد  درا�سة  يف  لنا  يتحّقُق  الدرا�سة  هدَف  اأّن  والثاين  العري�سة. 
النحوّية؛ فالأموُر التي تعيُب الن�ّص، وُتخرجه من دائرة املناظرة حمددٌة، والك�سُف 

عنها عرَب درا�سِة بع�ِص الن�سو�ص اأمٌر حا�سٌل ومتاح.

كان  التي  املوؤلفات  من  عدد  على  وقفُت  فقد  ال�سابقة،  الدرا�سات  اإطار  ويف 
يف  والأدبّية  اللغوية  "املناظرات  ككتاب  النحوية،  املناظرات  درا�سة  يف  �ساأٌن  لها 
"املناظرات  وكتاب  احل�سناوي،  رحيم  ل�ساحبه  والإ�ضالمية"  العربية  احل�ضارة 
النحوية وال�رشفية، ن�ساأتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري" ل�ساحبه 



53

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

اأ�سامة ر�سيد ال�سّفار. واهتم هذان الكتابان وغريهما بدرا�سة املناظرات النحوية، 
وكان لكلٍّ منهُجُه وطابُعُه، ول ننفي اأّن هناك تقاطًعا بني هذه املوؤلفات من جهة، 
وهذه الدرا�سة من جهة اأخرى، اإّل اأّن ما مييز هذه الدرا�سَة عن تلك املوؤلفات هو 
اأّنها عاجلْت ق�سّية م�سطلحّية، منطلقة يف ذلك من ن�ص املناظرة نف�سه، بعد قراءته 
وحتليله. وهذا ما مل اأجده يف الدرا�سات ال�سابقة التي اأخذت املناظراِت على العموم، 
ومل تدر�ص امل�سكلة امل�سطلحية للمناظرة من وحي ن�سو�ص املناظرات نف�ِسها. لهذا، 

، انفرد به عن غريه من الدرا�سات. كان لبحثي طابٌع خا�صٌّ

املناظرة لغة وا�شطالًحا

املناظرُة لغة ماأخوذٌة من اجلذر اللغوي )ن ظ ر(، وفعُلها ناَظَر مناَظَرًة فهو 
َك  ُمناِظٌر. وجاء يف الل�سان: "والتناُظُر الراو�ُص يف الأمر. ونظرُيك الذي ُيراو�سُ
اإًذا  فاملناظرة  املخاَطَبة)2(.  يف  نظرًيا  له  ُت  �رشِ اأْي  فالًنا  وناظرُت  وُتناِظُره")1(. 

خماَطَبٌة حتدث بني طرفني. 

مبجموعها  ت�سكل  التي  اجلزئّية  املعاين  من  العديَد  داخلها  يف  املناظرُة  وحتمُل 
املعنى الكلّي العام؛ فاملناظرُة من النظر الذي ُيراد به "تقليُب الب�سرية لإدراِك ال�سيء 
ال�سيء  يف  "الفكُر  به  ُيراد  الذي  النظر  من  اأو  والفح�ُص")3(.  التاأّمُل  اأو  وروؤيِته، 
ُرُه وتقي�ُسه")4(. وقد تكون من النتظار الذي يقت�سي اأْن ينتظَر اأحُد املتخا�سمني  تقدِّ

)1(  ابن منظور، حممد بن مكرم، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، مادة ن ظ ر.
)2( انظر: املرجع ال�سابق، مادة ن ظ ر.

)3( اجلوهري، اإ�سماعيل بن حماد، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، حتقيق: اأحمد عبدالغفور 
عّطار، دار العلم للماليني، ط4، بريوت، 1990، مادة ن ظ ر.

به وو�سع  اعتنى  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تاج  احل�سيني،  الزِبيدي، حممد مرت�سى   )4(
حوا�سيه: عبداملنعم خليل اإبراهيم وكرمي �سيد حممد حممود، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 

2007، مادة )ن ظ ر(.



54

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

فيه اإلى اأْن يتمَّ كالُم الآخر، ل اأن يتكلم يف و�سط كالِمه)1(. واملناظرُة على وزن 
ُمفاَعلة، وهي بذلك تقت�سي وجوَد طرفني متقابلني؛ فالتقابُل من دللت املناظرة 
ا. جاء يف ال�سحاح: "وُدوُرنا َتناَظُر اأي َتقاَبُل")2(. وامُلناِظُر: "امِلْثُل وال�سبيه يف  اأي�سً
ُكّل �سيء")3(. ويف هذا املعنى الأخري اإ�سارٌة اإلى اأّن املناظرة قد تكون "من النظري، 

مبعنى اأّن ماأخَذ الطرفني فيها واحٌد")4(. وهو اإظهار ال�سواب واحلّق.

اإّن املعاين اللغويَة التي اأفادها اجلذُر اللغوي )ن ظ ر( مبا ا�سُتقَّ منه من كلمات 
ِة مب�سطلح املناظرة، اإ�سافًة اإلى الك�سِف  �ساهمت يف ت�سكيل املعامِل واحلدوِد اخلا�سّ

عن بع�ص ال�سوابط والآداب املتعلقة بها.

اأّما املناظرُة ا�سطالًحا، فتكاُد تكوُن تعريفاُتها املوجودُة يف معاجم امل�سطلحات 
واحدًة؛ فاملناظرُة هي "النظُر بالب�سرية من اجلانبني يف الن�سبة بني ال�سيئنِي اإظهاًرا 
لل�سواب")5(. وهي: "توّجُه املتخا�سمنِي يف الن�سبة بني ال�سيئنِي اإظهاًرا لل�سواب")6(. 
اإ�سافة  مع  ال�سابقني،  التعريفني  �سورة  على  تعريفها  جاء  للكفوي،  الكليات  ويف 
َبني  �ْسَبة  النِّ يِف  اِنَبنْيِ  اجْلَ من  بالب�سرية  الّنظر  "ِهَي  الكفوي:  عند  فاملناظرة  ب�سيطة؛ 
نف�سه"  مع  يكون  "وقد  فقوله:  َنف�سه")7(.  َمَع  يكون  َوقد  َواب،  لل�سَّ اإِْظَهاًرا  ْيَئنْيِ  ال�سَّ
)1(  انظر: القا�سي عبد رب النبي بن عبد رب الر�سول الأحمد نكري، د�ستور العلماء اأو جامع 
العلوم يف ا�سطالحات الفنون، حتقيق واإ�رشاف ومراجعة: رفيق العجم، مكتبة لبنان، دون ط، 

1997، �ص900.
)2(  اجلوهري، ال�سحاح، مادة ن ظ ر.

)3(  الزبيدي، تاج العرو�س، مادة ن ظ ر.
)4(  القا�سي نكري، د�ستور العلماء، �ص900.

بريوت،  ط،  دون  لبنان،  مكتبة  التعريفات،  معجم  حممد،  بن  علي  اجلرجاين،  ال�رشيف   )5(
1985، �ص250.

)6(  القا�سي نكري، د�ستور العلماء، �ص900.
)7(  الكفوي، اأبو البقاء اأيوب بن مو�سى احل�سيني، الكليات معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية، 

اعتنى به: د.عدنان دروي�ص وحممد امل�رشي، موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، 1998، �ص849.
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ُيق�سُد به اأّن النظَر قد يكوُن بني ال�سخ�ِص ونف�ِسِه دوَن وجوِد �سخ�ٍص اآخَر يقاِبُله، 
ولعّله اأدخَل تناظَر الإن�ساِن مع نف�سه يف عداد املناظرة، لتحقق معنى التقابل فيه، 
الذي هو من املعاين الالزمة يف املناظرة. وبنّي ابُن �سينا اأّن الإن�ساَن يجوز اأْن يكوَن 
ُمناِظًرا ومناَظًرا يف اآن واحٍد، وذلك اإذا ما �سّكل من نف�سه طرًفا مقاباًل، لأّن غر�َص 
املناظرة -عند ابن �سينا- ح�سوُل العلم، والإن�ساُن قد يكون معّلًما لنف�سه ومتعّلًما)1(. 
اإّل اأّن هناك اأ�سياء متّر بها عمليُة املناظرة جتعلني اأرى اأّن املناظرة تتطلب وجوًدا 
والنق�ص  واملعار�سة  كالّدعاء  نف�سه،  مع  الإن�سان  يف  يتحقق  ل  لطرفني،  حقيقيًّا 

واملنع وال�ستف�سار والنتقال، وغريها من الأ�سياء التي قد تظهر اأثناء املناظرة. 

التعليم،  وهي:  القيا�سية،  املخاطبات  �سمَن  املناظرَة  �سينا  ابُن  اأدرَج  وقد 
وامُلجاراة، واملناظرة، واملعاندة، والختبار، واملجادلة، واخلطابة، والإن�ساد)2(. 
والعتبار،  النظر  من  م�ستقٌة  "املناظرُة  بقوله:  منها  الغر�ِص  ببيان  عّرفها  ثّم 
منهما  يتَكّفُل كلَّ واحٍد  اأعني  امُلَتَكّفلني؛  املتقابلني  الراأيني  املباحثُة عن  فيها  فالغر�ُص 
واحٌد من املتخاطبنِي لَيبنَي لكليهما املحقُّ منهما، في�ساعده الثاين عليه")3(. ويظهُر يف 
تعريف ابن �سينا الأ�سلوُب الذي تقوم املناظرة عليه، والنهج الذي ت�سري عليه، فهي 
ها الأوُل بياُن احلّق، وهذا ما جعل اأطراَفها ينبذون التع�سَب  عملّيٌة تخاطبّيٌة، غر�سُ
واملعاندَة جانًبا، بل راح كلُّ واحٍد ي�ساعد الآخَر يف جتليِة احلّق وبياِنه، فال جتُد تلك 

اخل�سومة التي تعتني بالذات واإظهارها على َمْن �سواها.

ا يف اختيار األفاظه يف تعريفه للمناظرة، لدرجة اأّنه -على  وكان ابُن �سينا حري�سً
خالف التعريفات الأخرى- مل ي�ستعمل لفظة اخل�سم اأو املتخا�سمني، وا�ستبدل بها 
)1(  انظر: ابن �سينا، كتاب املنطق، حتقيق: حممد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، القاهرة، 

2008، جملد3، �ص46. 
)2(  املرجع ال�سابق، جملد3، �ص23. 
)3(  املرجع ال�سابق، جملد3، �ص23.
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ا منه على ر�ْسِم َنْهٍج وا�سٍح للمناظرة، يتبنى احلقَّ والعلَم،  لفظَة املتخاطبني حر�سً
ويرمي بعيًدا ما يناق�سهما.

اإظهاِر  ق�سَد  ُتعقُد  اإمّنا  املناظرة  اأّن  ترى  اأّنها  يف  ال�سابقُة  التعريفاُت  ت�سرُك 
ال�سواب واحلّق. وذهب ابُن �سينا -كما قلنا- اأبعَد من ذلك حني راأى اأّن واجَب كلِّ 
طرف اأْن ي�ساعَد الطرَف الآخر يف بيان احلّق وال�سواب؛ اإذ اإّن "غر�سهما لي�ص اإّل 

ح�سوَل العلم، فال ينتفعان بالذات اإّل مبا ُيوِقُع العلَم وُيفيُده")1(. 

هناك  اأّن  يدرك  �سينا،  ابِن  تعريِف  �سّيما  ل  ال�سابقة،  التعريفات  يف  والناظُر 
م�سافًة بني ما جاء فيها، وما هو ماثل يف املناظرات النحوية، ل �سّيما اإْن نظر يف ما 
ح�سل مثاًل يف املناظرة التي قامت بني �سيبويه )180ه�( والك�سائي )189ه�(، التي 

ا�ستهرت بامل�ساألة الزنبورية. 

ذكرنا اأّن ابَن �سينا يعّرُف املناظرة باأّنها "املباحثُة عن الراأيني املتقابلني امُلَتَكّفلني؛ 
اأعني يتَكّفُل كلَّ واحٍد منهما واحٌد من املتخاطبنِي لَيبنَي لكليهما املحقُّ منهما، في�ساعده 
ُيوِقُع  اإّل مبا  املتخاطباِن  ينتفُع  فال  العلم،  اإّل ح�سوَل  لي�ص  هما  فغر�سُ الثاين عليه، 

العلَم وُيفيُده منها")2(.

ويظهُر من تعريفه ال�سابِق اأموٌر ثالثٌة: الأّوُل: اأّن غر�َص املناظرِة هو ح�سوُل 
العلم، وبياُن املحقِّ من املتخاطبنِي. والثاين: اأّن كالًّ من املتخاطبنِي ي�ساعُد الطرَف 
املقابل، للو�سول اإلى احلّق، والَقبوِل به. والثالُث: اأّن كال املتخاطبني ينِبُذ التع�سَب 
لأّي �سيٍء كان، فال يعانُد، ول يكابُر، ول يجادُل جداًل مذموًما، فرتفُع املنافُع 

 . ال�سخ�سية، وتثبُت منفعٌة وحيدة، هي ح�سوُل العلِم، وبياُن احلقِّ
)1(  ابن �سينا، كتاب املنطق، جملد3، �ص23.

)2(  انظر: املرجع ال�سابق، جملد3، �ص23.
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فهي  والتاأ�سيل،  بالدرا�سة  املناظرَة  تعّهدوا  الذين  العلماُء  الغايَة  هذه  اأّكد  وقد 
من  َلنا  وو�سَ ال�ساللة)2(.  عن  للذهن  و�سيانًة  لل�سواب)1(،  اإظهاًرا  ُتعقد  عندهم 
بني  جرْت  التي  امل�سهورة  املناظرِة  ففي  ذلك؛  دللَة  يحمُل  ما  املناظراِت  ن�سو�ِص 
عي�سى بِن عمَر الثقفي )149ه�( واأبي عمرو بن العالء )154ه�(، التي حملت م�ساألة 
"لي�ص الطيُب اإّل امل�سُك اأو امل�سَك"، ظهر اأّن الغاية من املناظرِة علمّيٌة �رشٌف، ومل 
يعّكْر �سفَوها معاندٌة، ول تع�سٌب، ول مكابرة، بل ظهر الوُدّ اجلميُل بني طرفيها، 
العالء. وكان  ابُن  اأبو عمرو  قاله  ما  ب�سحة  بِن عمَر  اعراِف عي�سى  ف�ساًل على 
ختاُمها اأن اأخرج عي�سى بُن عمر اخلامَت من يده، وقال لأبي عمرو بن العالء: "لَك 

اخلامُت، بهذا واللِه ُفْقَت النا�ص")3(.

ويف مناظرة اأخرى، جرت بني الأخف�ص )215ه�( واملازين )249ه�(، كان 
املازيّن  باإفحام  انتهت  املناظرة  اأّن  الرغم من  فعلى  الطرفني،  احلّق غايَة  ح�سوُل 
الأخف�َص، كان الر�سا ظاهًرا على الأخف�ِص، ملا و�سال اإليه؛ اإذ قال خماطًبا املازيّن: 

"وما اأح�سَن ما احتججَت له!")4(.

الأخف�ُص:  له  فقال  يناظُرُه،  �سيبويه  اأْن برع، جاء  بعد  الأخف�َص  اأّن  وُيروى 
اأ�سكُّ يف هذا؟!")5( ففي هذا  اأُتراين  "اإمّنا ناظرُتك لأ�ستفيَد، ل لغريه. فقال �سيبويه: 

الكالم اإ�ساراٌت وا�سحٌة اإلى �سالمِة الق�سِد و�سفاِئه.
)1(  انظر: القا�سي نكري، د�ستور العلماء، �ص900. وانظر: الكفوي، معجم الكليات، �ص849. 
د.رفيق  واإ�رشاف:  تقدمي  والعلوم،  الفنون  ا�سطالحات  ك�ّساف  علي،  حممد  التهانوي،  وانظر: 
العجم، حتقيق: د.علي دحروج، مكتبة لبنان نا�رشون، ط1، لبنان، بريوت، 1996، �ص1652.

)2(  انظر: القا�سي نكري، د�ستور العلماء، �ص626.
)3(  انظر: الزجاجي، اأبو القا�سم عبدالرحمن بن اإ�سحاق، جمال�س العلماء، حتقيق: عبدال�سالم حممد 

هارون، مكتبة اخلاجني، ط3، القاهرة، 1999، �ص5.
)4(  انظر: املرجع ال�سابق، �ص242.

)5(  ال�سريايف، اأبو �سعيد احل�سن بن عبدالله، اأخبار النحويني الب�رصيني ومراتبهم واأخذ بع�سهم عن 
بع�س، حتقيق: حممد اإبراهيم البنا، دار العت�سام، ط1، 1985، �ص65.
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واإذا ما كانت الغايُة من املناظرة بياَن احلقِّ وح�سوَل العلم، كان من ال�سهل 
ال�سهل  يكن يف جانبه، وكان من  واإن مل  ال�سواب،  َقبوُل  املناظرة  اأطراف  على 
ما  وهذا  معرفته.  عدم  على  الآخر  للطرف  عذًرا  الطرفني  اأحُد  يلتم�ص  اأن  ا  اأي�سً
ح�سل من اأبي اخلطاب الأخف�ص الكبري )تويف على الأرجح يف 157ه�(، الذي كان 
يف جمل�ص اأبي عمرو بن العالء مّلا �سئل عن جمع )يد( فقال: اأيٍد، واأنكر اأن جُتمع 
على الأيادي اإل يف النعم)1(. وبعد اأن انق�سى املجل�ُص، قال اأبو اخلطاب لأبي عبيدة 
ومق�سوُد  حت�رشُه")2(.  مل  اأّنها  اإّل  علمه،  يف  اإّنها  "اأَما  )210ه�(:  املثنى  بن  معمر 
كالِمه اأّن )يد( جتمع على )الأيادي( يف غري النعم، اإّل اأّن ذلك غاب عن اأبي عمرو 
ابن العالء، فعذره، وا�ست�سهد ببيٍت �سعري لعدّي بن زيد الِعبادي ُجمعْت فيه )يد( 

على )الأيادي(.

احلّق  بياُن  هي  النحوية  املناظرات  عقد  من  الغاية  اأّن  من  بياُنه  ات�سح  ما  اإّن 
ل له العلماء مّلا تناولوا اأدب  وح�سوُل العلم، اإمّنا يكون ذلك على الأ�سل الذي اأ�سّ
البحث واملناظرة بالدرا�سة، فكان واجًبا على املتناظرين اللتزاُم بتلك الآداب التي 

ت�سبُط املناظرَة، وحتفظ لها م�ساَرها. 

ولكْن لنا اأْن نقوَل: اإّن حالَة الوّد وتوّجَه النّيِة اإلى بياِن احلقِّ والنتفاِع بالعلم 
والهدَف  املرجوَة،  الغايَة  دائًما  تكوُن  ول  املناظرة،  اأطراف  بني  دائًما  توجد  ل 
َلنا من ن�سو�ص املناظرات، يجد اأّن هذه الغايَة غابت عن  املن�سود؛ فالناظر يف ما و�سَ
ا منها التع�سُب، واملعاندُة، واملكابرة،  اأجواِء كثرٍي من املناظرات، وح�رش عو�سً

)1(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص124. وا�ست�سهد اأبو اخلطاب الأخف�ص على جواز اأن 
َعم ببيت عدّي بن زيد الِعبادي القائل فيه: تكون )الأيادي( يف غري النِّ

اأنكَرْت ما تبّينْت يف اأيادي�����       ���نا واإ�سناُقها اإلى الأعناق
)2( املرجع ال�سابق، �ص124.
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مّما حاد باملناظرات النحوية عن امل�سار الذي ُر�ِسم لها، فتوّلدْت من جّراِء ذلك فجوٌة 
َل له العلماُء، والواقِع املاثِل يف ما و�سلنا من  كبريٌة بني م�سطلِح املناظرِة كما اأ�سّ

ن�سو�ص.

لقد كان لن�سوِء مدر�سِة الكوفة وا�ستقراِرها منهًجا دوٌر كبرٌي ووا�سٌح يف اإذكاء 
ا ومتاأجًجا بني اأتباع مدر�ستي الب�رشة والكوفة، فبداأِت  ناِر اخلالِف الذي ظهر ُم�ستدًّ
الع�سبيُة املذهبّية والعلميُة من جّراِء ذلك بالظهور والتجّلي، و�سار كلُّ فريٍق ينحاُز 

اإلى مذهِبه النحويِّ انحياًزا وا�سًحا ُيخِرُج املناظرَة عن غايِتها امُلثلى.

معيار اكتمال اأركان املناظرة

انطالًقا من جمموع التعريفات التي و�سعها العلماء مل�سطلح املناظرة، ل �سّيما 
ِخذا  تعريف ابن �سينا قام اأمُر هذا املبحِث -كما ذكر �سابًقا- على معيارين اثنني، اتُّ
العلماُء، وبني  له  َل  اأ�سّ املناظرة كما  املوجودة بني م�سطلِح  امل�سافِة  بياِن  اأ�سا�ًسا يف 

الواقِع امللمو�ص املاثِل يف ن�سو�ص املناظرات، وهما:

تقابٍل  وح�سوِل  ومعر�ٍص،  ومدٍع،  دعوى،  من  املناظرة،  اأركان  اكتماُل   -1
فعلّي بني طرفيها. 

2- الغايُة من عقد املناظرة بياُن احلّق، وح�سوُل العلم، والنتفاُع به.

امل�ساألُة فيها نحوّيًة، وكان  التي كانت  وُطبَِّق هذان املعياراِن على املناظرات 
ا. ا، اأو لغويًّ اأحد طريف املناظرة نحويًّ

ن�سو�ص  يف  فالناظُر  املناظرة،  اأرك��ان  اكتماُل  وهو  الأّول،  املعياُر  اأّما 
دعوى  للمناظرة  فكان  املعيار؛  هذا  حّققْت  املناظرات  اأكرَث  اأّن  يجد  املناظراِت، 



60

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

. اإّل اأّن هناك مناظراٍت مل حتقق هذا  يتجاذبها مدٍع ومعر�ٌص، بينهما تقابٌل فعليٌّ
النحوّية. والأمثلُة على  باملناظرات  ُي�سّمى  اأّل تدخَل �سمن ما  ينبغي  لذا،  املعيار، 

ذلك كثريٌة، اأوردها الزّجاجيُّ يف كتابه "جمال�ص العلماء". ومنها:

• املثنى 	 بن  معمر  عبيدة  واأبا  )154ه�(  العالء  بن  عمرو  اأبا  جمع  الذي  املجل�ص 
)210ه�(.

ودارْت ق�سيُة املجل�ص حول قراءة اأبي عمرو بن العالء: "لَتِخْذَت عليه اأجًرا"، 
بعد  املجل�ُص  وانق�سى  ف�سيحة.  لغٌة  اأّنها  فاأخربه  عنها،  عمرو  اأبا  عبيدَة  اأبو  ف�ساأل 

ذلك)1(.

والناظُر يف هذا املجل�ص، يتبنّي له اأّنه قد ح�سل فيه تقابٌل فعلّي بني الطرفني، 
وكان هناك دعوى، اأو ما هو اأ�سبه بالدعوى، قّدمها اأبو عمرو، اإّل اأّن العرا�َص 
اأبي عبيدة، ل  اأن يكون هذا املجل�ُص ا�ستف�ساًرا وا�ستي�ساًحا من  مل يظهْر؛ فال يعدو 
�سّيما اإذا عرفنا اأّن اأبا عبيدة كان وّقاًفا عند امل�سموع الذي قّدمه اأبو عمرو، مّلا اأن�سد 

قوَل املمّزق العبدي:)2(

ِق املط�رِّ القط���اة  كاأُْفحو�ِص  ن�س���يًفا  َغْرِرها       َجْنِب  اإلى  ِرْجِلي  َتِخَذْت  وقد 

• الأخف�ص 	 اخلطاب  واأب��ا  )154ه���(  العالء  بن  عمرو  اأبا  جمع  الذي  املجل�ُص 
الكبري)157ه�(.

ودارْت ق�سيُة املجل�ص حول جمع يٍد، وذلك مّلا �ساأل �سائٌل اأبا عمرو عن جمع 
يٍد، فقال: اأيٍد، واأنكر اأن تكون الأيادي اإل يف النعم)3(.

)1(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص255.
)2(  انظر: املرجع ال�سابق، �ص255.
)3(  انظر: املرجع ال�سابق، �ص124.
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اإذ  مناظرًة؛  عليه  ُي�سطلَح  اأن  ميكن  ل  اأّنه  يدرُك  املجل�ص،  هذا  يف  والناظُر 
اللذان حددهما  اأبي عمرو واأبي اخلطاب الأخف�ص)1(، وهما  ل وجوَد لدعوى بني 
اأبو اخلطاب  للمجل�ص، ول وجوَد لعرا�ص كذلك، واإذا كان  الزجاجيُّ طرفني 
اأثناء  يكن  مل  ذلك  فاإّن  �سحيًحا،  يكن  مل  عمرو  اأبو  ذكره  ما  اأّن  بنّي  قد  الأخف�ص 
املجل�ص، بل ح�سل بعد اأن انق�سى املجل�ُص وقام اأبو اخلطاب الأخف�ص منه، وبذلك 

يكون التقابُل الفعليُّ بني الطرفني معدوًما.

• املجل�ص الذي جمع اخلليل )175ه�( و�سيبويه )180ه�(.	

من  لننزعّن  {ثّم  تعالى:  قوله  يف  هم(  )اأيُّ رفع  حول  املجل�ص  ق�سّيُة  ودارْت 
اأّنه مرفوٌع على  اأ�شدُّ على الرحمن عتيًّا} مرمي/69. وبنّي اخلليُل  هم  اأيُّ كلِّ �شيعٍة 

احلكاية. اإّل اأّن �سيبويه غّلَط ذلك، وبنّي اأّن )اأّيهم( بتاأويل )الذي(، وهو يف مو�سع 
ن�سب بالفعل )لننزعّن()2(. 

واملدقُق يف هذا املجل�ص، ل يجُد تقاباًل فعليًّا بني اخلليل و�سيبويه. فكلُّ ما جرى 
اأّن �سيبويه ُعِر�َص عليه راأُي اخلليل يف امل�ساألة، فقال: هذا غلٌط. وما يقّوي اأّن التقابَل 
مل يح�سل بينهما، قوُل �سيبويه: "واألزمه اأْن ُيجيز: لأ�رشَبّن الفا�سُق اخلبيُث..."، 
كان  ولو  الغائب،  ب�سيغة  اخلليل  عن  يتحدث  اأّنه  ي�سري  "واألزمه"  �سيبويه:  فقول 
اخلليل موجوًدا لقال له: هذا غلٌط، وَيْلزُمك كذا وكذا، فلّما ا�ستعمل �سيبويه �سيغة 
امل�ساألة. وهذا ما  التقابل بينه وبني اخلليل مل يح�سل يف هذه  اأن  الغائب، دّل على 

ُي�سِقُط املجل�َص من عداد املناظرات النحوية.
)1( انظر ترجمته: القفطي، الوزير جمال الدين اأبو احل�سن علي بن يو�سف، اإنباه الرواة على اأنباه 
1986، ج2،  القاهرة،  العربي، ط1،  الفكر  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  النحاة، حتقيق: حممد 

�ص157.
)2(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص232-231.
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• املجل�ص الذي جمع املربد )285ه�( والزجاج )316ه�(.	

اأح�سَن  ما  قولنا:  مثل  يف  )زيًدا(  نا�سب  م�ساألة  حول  املجل�ص  ق�سيُة  ودارْت 
زيًدا!، وعدٍد اآخَر من امل�سائل)1(. 

وللناظر يف تلك امل�سائل اأْن ُيدرَك اأّن الزجاَج قد ظهر فيها كلِّها بثوب ال�سائل 
امل�ستفِهم، ومل ُيبِد اأيَّ اعرا�ٍص على ما �سمعه من املرّبد، هذا مع اأّنه بّيَت النّيَة م�سبًقا 
اأْن يقطَع املربَد اإْن ناظره، اإّل اأّن ذلك مل يح�سل، بل ات�سم اجلُوّ العام للمجل�ص بالوّد 
والحرام، و�ساده احلر�ُص على طلب العلم. وكان عدُم وجوِد اعرا�ٍص من اأحِد 

طريف املجل�ص �سبًبا يف اإخراِج املجل�ِص من عداِد املناظرات. 

• املجل�ص الذي جمع اخلليَل )175ه�( والأ�سمعيَّ )216ه�(.	

دارْت ق�سيُة املجل�ص حوَل م�ساألِة الفرِق بنَي اخلف�ص واجلّر، اإذ دخل الأ�سمعيُّ 
يوًما على اخلليل، ف�ساأله اخلليُل: ما الفرُق بني اخلف�ص واجلّر؟ فاأجاب الأ�سمعيُّ 

عن �سوؤاِل اخلليل بعد تفكرٍي طال قليال)2(.

والناظُر يف هذا املجل�ص يتبنّيُ له اأّن اعرا�َص اخلليل على ما قّدمه الأ�سمعيُّ 
الأ�سمعيِّ عن  اإجابة  بعد  اخلليِل متاًما  �سخ�ُص  بل غاب  من جواب كان معدوًما، 
ال�سوؤال. ولعّل يف �سمِت اخلليِل، وعدِم اإبدائه اأيَّ اعر�ٍص، اإعجاًبا منه مبا قّدمه 
، ل �سّيما اأّن الأ�سمعيَّ ذكر يف روايته اأّنه عندما دخل على اخلليِل ناداه  الأ�سمعيُّ
املنادى، وذكائه  بقيمِة  العبارِة اعراٌف  يا كيِّ�ُص، والنداُء مبثل هذه  بقوِله:  اخلليُل 

اللغوّي.

)1(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص125.
)2(  انظر: املرجع ال�سابق، �ص193.
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فيها معدوًما،  ال�سابقِة كان العرا�ُص  اأخرى غرَي  الزّجاجيُّ جمال�َص  وذكر 
 ،136  ،135  ،104  ،68  ،64  ،61  ،32  ،23 الأرقام  ذات  املجال�ُص  وهي 
141، 145، يف كتابه "جمال�ص العلماء". و�ُسِكَت عنها يف هذا املقام خ�سيَة الإطالِة، 

ولأّنها جاءْت على ِغرار ما ذكرُت من جمال�ص. 

كان  ال�سابقة  املجال�ص  يف  اعرا�ٍص  وجوِد  عدَم  اأّن  اإلى  هنا  الإ�سارُة  وجتدُر 
ها:  لأ�سباٍب عديدٍة كما اأرى، اأهمُّ

1- اأّن طريف املجل�ِص يف بع�ص املجال�ص كانا ينتميان اإلى مذهب نحوّي واحد، وهذا 
ُم من  امُلقدَّ اإذا كان الراأُي  دَة لالعرا�ِص جانًبا، ل �سّيما  اأمٌر يدفُع الع�سبّيَة املولِّ
ا. وهذا وا�سح يف املجل�ص الذي جمع اأبا عمرو بن  اأحد طريف املجل�ص �سائًبا قويًّ

العالء وعي�سى بن عمر الثقفي)1(.

2- اأّن بع�ص املجال�ص كان اأحُد طرفيها ممن اعُرف بجالل َقْدِره يف النحو، فلقي 
غريه  مع  جتمُعه  التي  املجال�َص  جعل  مّما  والتقدير،  الحراَم  ذلك  جّراِء  من 
َتظهُر كاأّنها حلقٌة علمّيٌة بني �سيٍخ وتالميذه. وهذا وا�سٌح يف املجل�ص الذي جمع 

اأبا اإ�سحاق الزجاج وجماعًة كانت هي من روى املجل�َص)2(.

ويف املح�سلة، يتبنّيُ يل اأّن عدم وجود اعرا�ٍص يف املناظرة -والعرا�ُص 
ركن من اأركان املناظرة- اأمٌر يجعُل )املناظرة( خاليًة اإلى حدٍّ كبرٍي من احِلجاِج؛ فال 
ا. وفقداُن هذه الأ�سياِء يحّوُل املناظرة  ت�سهُد معار�سًة ول ُمداراًة ول منًعا ول نق�سً
اإلى جمل�ص علمّي، ُتعَر�ص فيه الأ�سئلُة والآراُء دون اإبداء اأيِّ اعرا�ص، فنكوُن 

اأمام حلقة علمّية يقّدُمها �سيٌخ لتالميذه.
)1(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص3.

)2(  انظر: املرجع ال�سابق، �ص226.
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واأّما املعياُر الثاين وهو الغايُة من عقد املناظرة، فهو معياٌر ذو اأهمّيٍة كبرية يف 
توجيه املناظرة نحو النجاِح، اأو نحو الف�سل؛ فالغايُة قد جتعُل الإن�ساَن يرى الو�سيلَة 
غرَي امل�رشوعِة م�رشوعًة، والأمَر غرَي املنطقّي منطقيًّا، بل قد جتعُله يرى الباطَل 
ا، واحلّق الذي يقدُمه خ�سُمُه باطاًل. فالغايُة اإًذا، من �ساأِنها اأْن  الذي يدافُع عنه حقًّ
تقلَب املوازيَن الإن�سانيَة والعلمّيَة، وت�سَعنا اأماَم حرٍب كالمّية، هدفُها الأّوُل اإ�سقاُط 

الطرِف الآخر الذي ُينَظُر اإليه على اأّنه خ�سٌم يجُب اإ�سقاُطه.

من  الغر�َص  اأّن  على  جميًعا  اتفقوا  املناظرة  م�سطلح  لي  ُموؤَ�سِّ اأّن  �سابًقا  بّيّنا 
املناظرة اإظهاُر ال�سواب، وبياُن احلّق والعلِم، والنتفاُع بهما، اإّل اأّن هذا الغر�َص، 
اأو هذه الغاية مل تتحقْق يف جميع ما و�سلنا من ن�سو�ص املناظرات النحوّية. وكان 
اأخرى جتُدها  وتارة  ًفا،  ْ غايًة علميًة �رشِ فتارة جتدها  للغاية؛  ًل  تبدُّ راأينا  اأْن  لذلك 
علمّيًة بق�سد التناف�ص واإظهار الذات، وجتُدها يف بع�ص الن�سو�ص ُملّفعًة بالع�سبّية 

العلمّية اأو ال�سيا�سية.

علماء  بني  ُتعَقُد  كانت  التي  املناظرات  يف  ظهر  ه  واأ�سدَّ الختالِف  اأوَج  اإّن 
عاملني  بني  ُتعَقُد  كانت  التي  املناظرات  بخالِف  والكوفية،  الب�رشية  املدر�ستني 
مهدي  وبنّي  واأدًبا.  ا  وُودًّ علمّيًة  اأكرَث  كانت  والتي  كوفيني،  عاملني  اأو  ب�رشيني 
فهناك  ومتنوًعا؛  متعدًدا  كان  والكوفيني  الب�رشيني  بني  الختالف  اأّن  املخزومي 
اختالفاٌت يف الأ�سل العن�رشي؛ فاأكرُث اأهِل الكوفة من اليمنيني، واأكرُث اأهِل الب�رشة 
والب�رشة  علوّيٌة،  فالكوفُة  احلزبّية؛  الناحية  من  اختالفاٌت  وهناك  امُل�رشيني.  من 
عثمانّيٌة. وهناك اختالفاٌت من الناحية العلمّية؛ فاأهُل الكوفة اأ�سحاُب فقٍه، وحديث، 

وقراءة، واأهُل الب�رشة اأ�سحاُب علوٍم وفل�سفات)1(. 
)1(  انظر: املخزومي، مهدي، مدر�سة الكوفة ومنهجها يف درا�سة اللغة والنحو، مكتبة م�سطفى 

البابي احللبي، ط2، م�رش، 1958، �ص66.
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من  وغرَيها   ، املخزوميُّ عر�سها  التي  الختالفاِت  ه��ذه  اأّن  والظاهُر 
الختالفات الواقعة بني املدر�ستني يف م�سادر تقعيِد اللغة، واملنهِج املتبع يف ذلك، 
ت�سكُل مبجموعها اأ�سباًبا ودواعي وّلدت اخلالفاِت النحويَة بينهم، فظهر من جّراء 

ذلك التناف�ُص والنّدّيُة بينهم يف ندواتهم وجمال�ِسهم. 

معيار اأغرا�س املناظرة

لقد وجدُت بعَد النظِر يف كتاب "جمال�ص العلماء" للزجاجي، اأّن املجال�َص التي 
جمعها يف كتابه مل تكن الغايُة منها واحدًة، ورحُت اأ�سّنُف املناظراِت وْفَق الغاية 

منها، فو�سلُت اإلى اأّن الغايَة من عقد املناظرات النحوية كانت على اأربع �سور:

الذي  الأ�سُل  هو  وهذا  العلم:  وح�سوُل  ال�سواب  اإظهاُر  الأولى:  ال�سورُة 
يجُب اأْن تقوَم عليه املناظرُة. وتظهُر هذه الغايُة يف عدٍد من املناظرات التي ذكرها 
الزجاجيُّ يف كتابه "جمال�ص العلماء". ويف اجلدول الآتي بيان جُلّل تلك املناظرات 

ح�سب رقم املجل�ص:
جدول رقم )1(

مناظراٌت بني نحوينِي 
ب�رشيني

مناظراٌت بني نحوينِي 
كوفيني

مناظرات بني ب�رشيٍّ 
وكويف

رقم: 1، 30، 35، 37، 
 ،66  ،52  ،40،  39

 .146 ،144 ،142
مناظرة  اإلى  بالإ�سافة 

يون�ص و�سيبويه)1(

ل يوجد
رقم: 10، 31، 48.

مناظرة  اإلى  بالإ�سافة 
املازين والفراء)2(

)1( انظر: احلموي، ياقوت، معجم الأدباء، اإر�ساد الأريب اإلى معرفة الأديب، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، 
دار الغرب الإ�سالمي، ط1، بريوت، 1993، ج5، �ص2129، ترجمة عمرو بن عثمان بن قنرب.
) 2( انظر: ابن جني، اأبو الفتح عثمان، اخل�سائ�س، حتقيق: حممد علي النجار، دار الهدى، ط2، 

بريوت، 1913، ج3، �ص303.
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املناظرة  من  الغايَة  يجعُل  مما  اأّن  يل  تبنّي  ال�سابقة  املناظرات  يف  النظر  وبعد 
اإظهاَر ال�سواب ح�سوَلها بني طرفني ينتميان اإلى مذهب نحوّي واحد، ويت�سح هذا 
الأمر جليًّا من املناظرات التي دارت بني نحوينِي ب�رشينِي؛ كاملناظرة التي جمعْت اأبا 
عمرو بن العالء وعي�سى بن عمر، وانتهْت باإقامة اأبي عمرو بن العالء احُلّجَة على 
عي�سى بن عمر. واأظهر بعدها عي�سى بن عمر موقًفا طّيًبا، اإذ قِبَل ما قّدَمه اأبو عمرو 
ي به، بل زْد على ذلك، فقد اأثنى عي�سى بن عمر على اأبي عمرو  ابن العالء، وَر�سِ
بقوله: "لَك اخلامت يا اأبا عمرو، بهذا واللِه، فقَت النا�ص")1(. وكان هذا حاَل املناظرة 
ا للمناظرة النحوية التي  احلا�سلة بني الأخف�ص واملازيّن التي تعدُّ بحقٍّ منوذًجا مثاليًّ
غايُتها العلُم، ولي�ص �سيًئا اإل العلم. وانتهت هذه املناظرُة باأْن اأفحَم املازينُّ الأخف�َص، 
ا مبا و�سال اإليه، فقال خماطًبا  ومل ي�سخِط الأخف�ُص لذلك، ومل يغ�سْب، بل اأظهَر ِر�سً

: "وما اأح�سَن ما احتججَت به!")2(.  املازينَّ

على  اأقْف  فلم  كوفينِي،  بني  جرت  التي  النحوّيَة  املناظراِت  يخ�صُّ  ما  ويف 
مناظرٍة نحويٍة واحدٍة مما اكتملْت فيها اأركاُن املناظرِة الأربعُة وكانت امل�ساألُة فيها 

ا.     ا اأو لغويًّ نحوّيًة، وكان اأحد طريف املناظرة نحويًّ

الك�سائي  ل�سنِي)3( جمعا نحوينِي كوفيني، هما:  وذكر الزجاجيُّ يف جمال�سه جَمْ
ا من اأركان  )189ه�( والفراء )207ه�(، اإّل اأّن هذيِن املجل�سنِي مل يحققا ركًنا مهمًّ
املناظرة، وهو العرا�ص، بل مل تظهر امل�سائُل التي ناظر الفراُء الك�سائيَّ فيها، 
واكتفى الفراء بقوله: "ف�ساألُته عن م�ساألة فاأجابني بخالف ما معي...، ثم �ساألُته عن 
اأخرى فاأجابني بخالف ما معي")4(. وقْد ظهر الفراُء يف املجل�سنِي بثوِب التلميذ الذي 

)1( الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص5.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص242. 

)3(  جمل�ص رقم 101، وجمل�ص رقم 127.
)4(  الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص205.
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ي�ساأُل و�سيُخه يجيُب. ومع اأّن الفراء اأملَح فيما رواه اأّنه ينوي تخطئَة الك�سائّي، اإّل 
اأيّن اأرى اأّن املجل�سنِي اإمّنا ُعِقدا لالإعالء من �ساأن الك�سائي، وبياًنا لذكائه اللغوي. 
ويوؤكّد هذا كالُم الفراِء يف نهاية اأحِد املجل�سني، اإذ قال: "مل نَر مثَل الك�سائّي، ول 
الثاقب،  اأّنه ل يجيُب فيه اجلواَب  التف�سري  اإذا �ساألناه عن  اأبًدا. كّنا نظنُّ  نرى مثَله 
ا مّلا �ُسئل عن �سبب كرثِة  وقال الفراء اأي�سً ْهبان")1(.  فاإذا �ساألناه عنه اأقبل يرمينا بال�سُّ
طائًرا  كنُت  فكاأيّن  و�سايلته،  فناظرُته  نف�سي،  "فاأعجبتني  الك�سائي:  اإلى  اختالِفه 

يْغِرُف من بحر")2(.

وذكر الزجاجّي جمل�ًسا)3( دارْت فيه مناظرٌة نحوّيٌة بني ثعلب )291ه�(، واأبي 
ا كوفيًّا، بل  احل�سن ابن كي�سان )299ه�(، اإّل اأّن اأبا احل�سن ابن كي�سان كان ب�رشيًّ
ُذِكَر اأّنه اأميُل اإلى الب�رشيني)4(. وهذا يوؤكدُّ اأّنه مل حت�سل -فيما و�سلنا من ن�سو�ص- 
مناظرٌة بني نحويني كوفيني تعالُج م�ساألًة نحويًة. ومل اأجْد �سبًبا لذلك اإّل اأّنه مّلا اأدرك 
النحوّيوَن الكوفّيوَن اأّن الب�رشّيني قد �سبقوهم يف ميدان النحو، وتر�سيِخ قواعِده، 
تناف�ٍص  يف  يدخلون  ذلك  جّراء  من  وبداأوا  اخلا�ص)5(،  مذهبهم  تاأ�سي�ص  يف  دخلوا 
جعلهم  مّما  لذاتهم،  واإظهاًرا  ملذهبهم،  تر�سيًخا  الب�رشّيني،  النحوّيني  مع  حمموم 

ين�سغلون مبناظرة النحوّيني الب�رشّيني عن مناظرة اأنف�ِسهم. 

واأّما تلك املناظراُت النحوّية التي جرت بني نحويني اأحُدهما ب�رشيٌّ والآخُر 
ا مقارنًة  ًفا، فهي مع وجودها اإّل اأّنها كانت قليلًة جدًّ ْ كويفٌّ وكانت غايُتها علميًة �رشِ

)1(  الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص162.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص206.

)3(  انظر: املرجع ال�سابق، �ص244.
بيدي، اأبو بكر حممد بن احل�سن، طبقات النحويني واللغويني، حتقيق: حممد اإبراهيم  )4(  انظر: الزُّ

اأبو الف�سل، مكتبة اخلاجني، ط1، القاهرة، 1973، �ص153.
)5(  انظر: اأحمد اأمني، �سحى الإ�سالم، دار الكتاب العربي، ط10، بريوت، 1933، �ص284. 
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مع املناظرات التي ات�سمت بالتناف�ص، اأو بالتع�سب واحلر�ِص على اإ�سقاط الآخر. 
ذكره  ما  مناظراٍت يف حدود  اأربَع  يتجاوُز  ل  اأّن عدَدها  ُيظهر  ال�سابُق  واجلدوُل 

الزجاجي يف جمال�سه.

: ولعّلنا ن�ستطيُع القوَل باأّن التناف�َص هو اأمٌر  ال�سورُة الثانيُة: التناف�ُس العلميُّ
�ساحُبه،  وُيحَمُد  ُيحَمُد  الذي  التناف�َص  لكّن  عليه.  الإن�ساُن  ُجِبل  مّما  وهو   ، طبيعيٌّ
هو ذاك التناف�ُص الذي فيه خدمٌة عظيمٌة للعلم وللعلماء. وقد اأظهرْت جمموعٌة من 

املجال�ص مالمَح ذلك التناف�ص، هي كما هو مثبٌت يف اجلدول الآتي:
جدول رقم )2(  

مناظراٌت بني 
ب�رشّينِي

مناظرات بني
مناظراٌت بني ب�رشّي وكويّف كوفّينِي

 ،76  ،41  ،24 رقم: 
ل يوجد134 

رقم: 25، 26، 49، 50،     
 ،119 ،80 ،78 ،56 ،55، 53

مناظرة بني الفراء واجلرمي)1(

على  تدلُّ  اأو  ت�سري  التي  العباراِت  من  كثرًيا  يجُد  املناظرات  هذه  يف  واملدقُق 
التناف�سية بني طريف املناظرة؛ ففي جمل�ص)2( جمع ثعلًبا )291ه�( والريا�سّي )257ه�( 
اأظهر ثعلٌب فيه ا�ستخفاًفا ب�سوؤال الريا�سّي)3(، فقال ثعلٌب خماطًبا الريا�سي: "تقوُل يل 
هذا يف العربية، اإمّنا اأ�سرُي اإليك لهذه املقّطعات واخلرافات")4(. فهذه العبارُة ُتظهر 
مدى ثقِة ثعلٍب بنف�سه يف الإجابِة عن مثِل هذه الأ�سئلِة، بالإ�سافة اإلى اأّن اختيار مثل 

هذه املقطعات واخلرافات اإمّنا يكون بق�سد التناف�ص والندّية.

)1( انظر: ابن جني، اخل�سائ�س، ج3، �ص299.
)2(  انظر: جمال�س العلماء، جمل�ص رقم 25.

بيدي، طبقات النحويني واللغويني، �ص97. )3(  انظر ترجمته: الزُّ
)4( انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص47.
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واملازيّن  )216ه���(  الأ�سمعي  بني  فيه  املناظرُة  جرِت  اآخ��َر)1(  جمل�ص  ويف 
عن  �ساأله  مّلا  النا�ص،  اأمام  تخطئته  اإلى  الأ�سمعي  ق�سَد  املازينُّ  ك�سف  )249ه���( 
الفرق بني الرفع والن�سب يف املعنى يف قوله تعالى: {اإّنا كلَّ �شيٍء خلقناه بقَدر} 
ويف  بي")2(.  العاّمة  ُيغرَي  اأْن  وخ�سيُت  مراَده  "فَعِلْمُت   : املازينُّ فقال  القمر/49، 
: "قد اأطال  جمل�ص ثالٍث جمع الفراَء )207ه�( واجلرميَّ )225ه�( قيل فيه للجرميِّ
�سوؤالك؛ اأفال ت�ساأُلُه!")3( وكاأيّن باملجل�ص اإمّنا ُعِقد من اأجل التناف�ص، ل من اأجل طلِب 

العلم، وبياِن ال�سواب، وح�سوِل النتفاع به.

ويف جمل�ٍص رابع)4( جمع املربَد )285ه�( والزّجاَج )316ه�( ظهر اأّن الزجاج 
مّلا اأدرك ُعلوَّ �ساأِنه يف النحو، عزم على مناظرة املربد واإقامِة احُلّجة عليه، اإّل اأّنه 
ا على  ملا كانت املناظرُة بينهما علم الزجاُج مكانَة املربد اللغويَة، فلم ُيظهر اعرا�سً
اأّنه  اإّل  قّدَمه املربُد،  اأّن الزجاَج مل يعر�ْص على �سيء  ما �سمعه من املربد. ومع 
مل ُيعلْن َقبوله ور�ساه مبا �سمعه منه اإعالًنا �رشيًحا، ومل يك�سف عنه، واكتفى باأْن 
يبقى العراُف بينه وبني نف�سه، اإذ قال وا�سًفا ما قّدمه املربُد: "فقلُت يف نف�سي: هذا 
هذا  ُيعلن  اأن  الزجاَج من  منع  ُترى هل  فيا  باطٌل")5(.  ذلك  �سوى  ، وما  هو احلقُّ

العراَف على املالأ اإّل خ�سيُته على �سخ�سيته النحوية من الهزمية.

يظهُر يل من فحوى ما جرى يف املجال�ص الأربعة املذكورة اآنًفا، ويف معظم 
ُيَعدُّ �سبًبا  اأّن اإظهاَر الذاِت، ل �سّيما النحويُة منها  املناظرات املثبتة يف اجلدول )2( 

وا�سًحا يف �سيوع التناف�سية بني املتناظرين.
)1(  انظر: جمل�ص رقم 134.

)2(  الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص224.
)3(  ابن جني، اخل�سائ�س، ج3، �ص299.

)4(  انظر: جمل�ص رقم 76.
)5(  الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص127.
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�ساأِنها،  من  والإعالِء  ذواِتهم،  اإظهار  على  املتناظريَن  حر�ص  على  وف�ساًل 
لدى  ال�سيا�سيُة  احلظوُة  اإّنها  بينهم،  التناف�ص  على  بعثْت  اأخرى  دواٍع  هناك  كان 
اخللفاء والأمراء والوزراء، ونيُل العطايا واجلوائز. ففي جمل�ٍص)1( عند حممد بن 
عبدالله بن طاهر)2( ُجمع فيه بني ثعلب )291ه�( واملربد )285ه�( ظهر اأّن الأمري 
قد نوى عقد هذه املناظرة ق�سًدا منه اإلى اإظهار القوة النحوية لدى كلٍّ منهما، فكان 
هو َمن ُيدير املناظرَة، وكان هو من ي�ساأُل، في�ستمُع ملا يقوُله املربُد وثعلٌب يف امل�ساألة 
املعرو�سة. وكان كلما فرغا من م�ساألٍة، انتقل بهما اإلى م�ساألٍة اأخرى بقوله: خرّباين 
عن كذا)3(. وكان من الأمري يف نهاية املجل�ص اأن �سّم ثعلًبا اإلى ولده، و�سّم املربد 

اإلى نف�سه. فالدافُع القت�ساديُّ اإًذا، حا�رٌش يف بع�ص املناظرات.

ا عند حممد بن عبدالله بن طاهر،  ويف جمل�ٍص اآخَر)4(، اجتمع ثعلٌب واملربد اأي�سً
وتوّجهاٍت  اآراٍء  من  يقّدُمُه  مبا  الأمري،  من  التقرب  على  ه  حر�سَ املربُد  فاأظهر 
نحوّية، وذلك مّلا التقى ثعلٌب املربَد وعليَّ بَن عبدالغفار بدار الأمري، فقال عليُّ بُن 
عبدالغفار: "قد اجتمعُتما، واأريُد اأْن اأ�ساأَل عن م�ساألٍة. فقلُت )ثعلب( له: �َسْل. فقال: 
ما معنى قوِل اللِه جّل وعز: { َلْي�َس َكِمْثِلِه �شيٌء }. فقلُت: معناه لي�ص مثله، ولي�ص 
مثٍل.  ومثُل  كالأ�سماء  اأّنها  لُيْعلَم  الكاَف  ُتدخُل  والعرُب  واحٌد،  فيه  املعنى  كمثله، 
فالتفَت اإلى حممٍد بن يزيد ف�ساأَله فقال: هذا جواٌب مقنٌع، ولكْن اإذا دخلنا ال�ساعَة اإلى 

الأمري ف�سلني عنها بح�رشِته حتى اأخرَبك مبا بقي فيها")5(.

اإلى الأمري ف�سلني  اإذا دخلنا ال�ساعَة  اإّن قوَل املربد: "هذا جواٌب مقنٌع، ولكن 
)1( انظر: جمل�ص رقم 55.

)2(  هو اأمرٌي ويل نيابة بغداد يف اأيام املتوكل. تويف �سنة 253ه�.
)3(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص95-94.

)4(  انظر: جمل�ص رقم 53.
)5(  الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص91.
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عنها بح�رشته حتى اأخربك مبا بقي فيها"؛ فيه ما يكفي من الدليل على حر�ص املربد 
غرِيه.  اأو  ثعلٍب،  مناف�سِة  عرَب  ذلك،  اإلى  و�سعيه  الأمري،  لدى  احلظوة  نيل  على 
ومما يوؤكُد ذلك، قوُله -اأعني املربد- يف جمل�ص)1( �سّمه وثعلًبا عند حممد بن عبدالله 
ف�سعر  الأمرَي")2(.  اأُْفِهُم  واأنا  �سواٌب  "هذا  ثعلب:  راأَي  وا�سًفا  قال  اإذ  طاهر،  ابن 
ِب وا�سٌح لدى املربد. بل هناك ما  ثعلٌب من جّراء ذلك بالغيظ. اإًذا، فق�سُد التك�سُّ
هو اأو�سح منه، فريوى اأّن املربد وهارون احلائك ال�رشير النحوي تناظرا يوًما، 
فقال له املربد: اأراَك َفِهًما فال ُتكاِبْر؛ فقال هارون: يا اأبا العبا�ص، اأبُذُل جهدي يف 
النحو؛ لأّنه خبُزنا ومعا�ُسنا، فقال له املربُد: اإذا كان خبَزَك فكاِبْر اإًذا كابْر!)3( فهذه 
دعوٌة �رشيحٌة من املربد اإلى التناف�ص من اأجل املال، بل هي دعوٌة اإلى ما هو اأبعُد 
من التناف�ص، هي دعوة اإلى املكابرة. واملكابرُة عند اأهِل املناظرة "هي املنازعُة ل 

لإظهاِر ال�سواب، ول لإلزاِم اخل�سِم، وهي �سدُّ املناظرِة")4(.

اإًذا، يتبنّي لنا مما جاء يف املجال�ص ال�سابقة اأّن التناف�َص الذي كان ي�سيطُر على 
املناظرات النحوية، اإمّنا كان لأجِل اإظهار الذات، واإعالِء �ساأِنها، اأو لنيِل حظوٍة 

لدى الوزيِر، اأو الأمري، اأو اخلليفة. 

ال�سورة الثالثُة: الت�سليُة وامل�سامرُة: وُتعدُّ الت�سليُة وامل�سامرُة دافًعا من الدوافع 
الباعثِة على عقد املناظرات النحوية اأو غرِيها، ل �سّيما اإن جرْت يف ح�رشة خليفٍة، 
اأو اأمري، اأو وزير، فريوي املازينُّ )249ه�( اأّنه ح�رش يوًما جمل�َص اخلليفة الواثق 
، هات  بالله )232ه�(، واجتمع جماعُة نحوّيي الكوفة، فقال له الواثُق: "يا مازينُّ

)1(  انظر: جمل�ص رقم 49.
)2(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص84.

)3(  انظر: القفطي، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، ج3، �ص361.
)4(  التهانوي، حممد علي، ك�ّساف ا�سطالحات الفنون والعلوم، �س1634-1633.



72

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

م�ساألًة")1(. فاأْن يطلَب اخلليفُة من املازيّن م�ساألًة اأمٌر يدلُّ على اأّن الت�سليَة وامل�سامرة 
بَن  ويعقوَب  املازينَّ  جمَع  جمل�ٌس  املجل�س  هذا  ومثُل  املجل�ِس.  هذا  يف  مق�سودتاِن 
ال�سّكيت )244هـ( عند حممد بن عبدامللك الزيات وزيِر املعت�سم بالله، فقال حممُد بُن 
عبدامللك للمازيّن: �َسْلُه عن م�ساألة)2(. ولنا اأْن نُعّد هذه ال�سورَة )الت�سلية وامل�سامرة( 

فرًعا على ال�سورة الثانية )التناف�س(؛ فقد يكون التناف�ُس دافُعه الت�سليُة وامل�سامرُة.

ال�صورُة الرابعُة: التع�صُب واإ�صقاُط اخل�صم: وقد ح�رضْت هذه الغايُة يف عدد 
لي�س بالقليل من املناظرات، وال اأرى اأّن هذه الغايَة منقطعٌة متاًما عن غاية التناف�س 
التي ظهرت يف ال�سورة الثانية؛ فقد يكون التناف�ُس بني العلماء يف اإظهار ذواتهم، 
ونيِل احلظوة لدى االأمراء، هو املو�سَل اإلى التع�سب، واملعاندة، واملنازعة. لذا، 

ميكننا اأْن نعّد هذه ال�سورة امتداًدا لل�سورة الثانية ومتوّلدًة منها.

ويف اجلدول االآتي بياٌن لتلك املناظرات التي �سيطر على جّوها العامِّ التع�سُب، 
والق�صُد اإلى اإ�صقاط اخل�صم:

جدول رقم )3(

مناظراٌت بني
ب�رضّينِي

مناظراٌت 
بني

كوفّينِي
مناظراٌت بني ب�رضّي وكويّف

 ،65 ،22 ،21
ال يوجد140.

 ،131 ،120 ،79 ،17 ،8 ،5 ،4
.151 ،133

باالإ�سافة اإلى مناظرة بني الفراء واجلرمي)3(.
بيدي، طبقات النحويني واللغويني، �س89. )1(  الزُّ

)2( انظر: املرجع ال�سابق، �س203.
)3( انظر: ابن االأنباري، اأبو الربكات، الإن�صاف يف م�صائل اخلالف بني الب�رصيني والكوفيني،

       حتقيق: جودة مربوك حممد مربوك، مكتبة اخلاجني، ط1، القاهرة، �س45.
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املناظرَة،  تعيُب  التي  الأمور  يقُف على عدد من  املناظرات  هذه  واملدقُق يف 
وتنحرُف بها عن م�ساِرها املو�سوِع لها، فتكاُد تخرُج من دائرة املناظرة اإلى اأ�سياَء 

اأخرى، كاملكابرة، واملنازعة، واملجادلة. وبياُن ذلك يف النقاط الآتية:

1- حماولُة اإدخاِل اخل�سِم يف حالٍة من القلق وال�سطراب. وهذا ما ح�سل بالفعل 
الأحمُر)1(  فا�ستقبَله  )189ه�(،  الك�سائي  ملناظرة  مّلا ح�رش  )180ه�(  �سيبويه  مع 
علّي بُن املبارك )206ه�( بنّية اإ�سقاِطه وا�ستفزاِزه. فما �ُسئَل �سيبويه عن م�ساألٍة 
قال:  اأخطاأَت. حتى  له:  قال  اإل  بعده  )207ه�( من  الفراِء  اأو من  الأحمِر  من 

َ �ساحُبكما حتى اأناظَره)2(.  ل�سُت اأكّلُمكما اأو َيْح�رشُ

املتناظريِن.  اأحُد  بها  ي�سعُر  التي  الأََنوّيِة  من  الناجُت  واحتقاُره  اخل�سِم  ازدراُء   -2
بن  اأبي حممد يحيى  له مع  الك�سائيُّ يف جمل�ٍص  اأطلقها  التي  العبارُة  ومثاُل ذلك 
: "يا اأبا احل�سِن، تاأتينا عنك اأ�سياُء ُنْنكرها.  املبارك اليزيدّي)3( مّلا قال له اليزيديُّ

فقال: واأيُّ �سيٍء مع الّنا�ص اإّل ف�سُل بزاقي")4(.

3- ال�سحُك املمزوج بالُهزِء وال�سخرية تعبرًيا عن رف�ص ما قّدمه الطرُف الآخر. 
، فاأجاب  وذلك على نحو ما �سدر من الأ�سمعّي )216ه�( مّلا تناظَر والك�سائيَّ
الك�سائيُّ جواًبا مل ُيعجِب الأ�سمعيَّ ف�سحك منه وَتهاَنَف)5(. والتهاُنُف ال�سحُك 

بال�سخرية)6(.
بيدي،  الزُّ وانظر:  النحاة، ج2، �ص313.  اأنباه  على  الرواة  اإنباه  القفطي،  ترجمته:  انظر   )1(

طبقات النحويني واللغويني، �ص134.
)2(  انظر: الزجاجّي، جمال�س العلماء، �ص9.

بيدي،  الزُّ وانظر:  �ص31.  ج4،  النحاة،  اأنباه  على  الرواة  اإنباه  الِقفطي،  ترجمته:  انظر    )3(
طبقات النحويني واللغويني، �ص61.

)4(  انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص11.
)5(  انظر: املرجع ال�سابق، �ص257.

)6( انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ه� ن ف(.
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حامت  اأبي  بني  ح�سل  ما  ذلك  ومثاُل  املعرفة.  وعدِم  باجلهل  اخل�سِم  اتهاُم   -4
التّوزّي)1(  اأّن  فريوى  )230ه�(،  التّوزّي  حممد  واأبي  )255ه�(  ال�سج�ستايّن 
�ساأل ال�سج�ستايّن)2( عن كلمة )الفردو�ص( اأمذكر هي اأم موؤنث؟ فاأجابه ال�سج�ستاينُّ 
باأنها مذكٌر. فاأنكر التّوزيُّ ذلك، وقال لل�سج�ستايّن: يا غافُل، اأَما ت�سمُع الّنا�َص 
هنا  ها  الأعلى  نائُم،  يا   : ال�سج�ستاينُّ فردَّ  الأعلى.  الفردو�َص  اأ�ساأُلك  يقولون: 
اأفعل ولي�ص بَفْعلى)3(. فالتّوزيُّ ي�سُف ال�سج�ستاينَّ بالغافل، وال�سج�ستاينُّ ي�سُفه 

بالنائم. فاأيُّ مناظرٍة هذه التي تقوم على ال�سباب وال�ستم!

5- اإ�سكاُت اخل�سِم، واعرا�ُص كالِمه، وعدُم انتظاِره حتى ُيكمَل مراَده. وذلك 
اأو  مّلا تناظر والأ�سمعيَّ حول رفع )رئمان(  على نحو ما وجدناه من الك�سائيِّ 
له  فقال  بالن�سب)4(،  هي   : الأ�سمعيُّ وقال  بالرفع،  الك�سائيُّ  فرواها  ن�سِبها، 

: "ا�سكْت، ما اأنَت وهذا؟")5(. الك�سائيُّ

6- َفَرُح اأحِد املتناظريِن بخطاأ الطرِف الآخر. ومثاُل ذلك ما ح�سل بني الك�سائيِّ 
ف�رشب   ، الك�سائيُّ فاأخطاأ  الر�سيد،  بح�رشة  تناظرا  مّلا  اليزيديِّ  حممد  واأبي 
لَمه  فلّما  حممد.  اأبو  اأنا  وقال:  فرِحه،  عن  تعبرًيا  بالأر�ص  قلن�سوَته  اليزيديُّ 
هذا  من  اأن�ستني  الَغَلِب  "لّذُة  معتذًرا:  يقول  راح  ت�رشفه  على  احل�سور  بع�ص 
اإمّنا ُعقدْت بينه وبني  اأّن املناظرَة  اأُح�سن")6(. وتف�سرُي ما ح�سل من اليزيدّي  ما 

الك�سائي لغر�ص املناف�سِة واإ�سقاِط اخل�سم، ل لأجِل العلِم واإظهاِر ال�سواب.
)1(  انظر ترجمته: الِقفطي، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، ج2، �ص126.

بيدي، طبقات النحويني واللغويني، �ص94. )2(  انظر ترجمته: املرجع ال�سابق، ج2، �ص58. وانظر: الزُّ
)3(  انظر: الزجاجّي، جمال�س العلماء، �ص41.

)4(  انظر: الأن�ساري، ابن ه�سام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حتقيق: حممد حميي الدين 
عبداحلميد، املكتبة الع�رشية، بريوت، 1991، ج1، �ص56.

)5( انظر: الزجاجي، جمال�س العلماء، �ص35. 
)6(  املرجع ال�سابق، �ص195.
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خامتة البحث

عّما  بعَدها  اأو  قرَبها  النحوّية،  املناظراِت  حاَل  البحث  هذا  يف  بّينا  فقد  وبعُد، 
. وكان ذلك ا�ستناًدا اإلى معيارين اثننِي، الأّوُل: اكتماُل اأركان  له علماُء هذا الفنِّ اأ�سّ
املناظرة.  الفعلّي بني طريف  والتقابل  واملعر�ص،  واملّدعي،  الدعوى،  املناظرة: 

والثاين: الغايُة من عقد املناظرات. 

وتبنّي اأّن املعياَر الأّول قد كان له الأثُر الكبرُي يف حتديد ما هو داخٌل يف دائرة 
يعني  الأربعة  املناظرة  اأركان  من  ركن  فغياُب  منها؛  خارٌج  هو  وما  املناظرِة، 
التي  امل�سطلحات  كثرٍي من  دائرة  بل خروَجها من  املناظرة،  دائرة  خروَجها من 
التي  واملجادلة  واملعاندة  واملكابرة  كاملنازعِة   ، العامِّ الإطار  يف  املناظرة  مع  تلتقي 

تقت�سي وجود الأركان الأربعة املوجودة يف املناظرة. 

واأّما املناظرات النحويُة التي حققت الأركاَن الأربعة، فقد تعددت الغايُة منها، 
اأو  امل�سافة،  تقريب  لكلِّ �سورٍة منها دوٌر مهمٌّ يف  اأربع �سوٍر، كان  فكانت على 
تبعيدها بني ما هو ماثٌل يف ن�سو�ص املناظرات، وم�سطلِح املناظرة على ال�سورة 
اأّثر يف  ل لها علماُء فن املناظرة. وقد كانت ال�سورة الرابعة هي اأكرث ما  اأ�سّ التي 
ها املو�سوع لها يف الأ�سل، فابتعدِت من  اإبعاد املناظرِة، والنحراِف بها عن خطِّ
ينخلُع  كاد  حتى  ال�سواب،  اإظهار  يف  املتمثِل  الأ�سا�ِص،  ها  غر�سِ عن  ذلك  جّراء 
واملجادلة،  كاملنازعة،  اأخرى،  م�سطلحات  يف  لتدخَل  املناظرة،  م�سطلُح  عنها 

واملكابرة، واملعاندة.

التي و�سلتنا مل تكن -يف معظمها-  النحوّيَة  املناظراِت  اأّن  الأمِر،  وخال�سُة 
العلم  ال�سواب، وح�سوِل  اإظهاِر  اإلى  ت�سعى  التي  امُلثلى والإيجابّيِة  ال�سورِة  على 
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البحث  اآداب  علماُء  و�سعها  التي  والآداب  بال�سوابط  تلتزْم  ومل  به،  والنتفاع 
واملناظرة، فكان من ذلك اأْن نراها يف ثوب العلمّية تارًة، ويف ثوِب ال�سوف�سطائية 

واملغالطِة تارة اأخرى.
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