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مستخلص
التاريــخ المشــهور لظهــور اتجــاه «نحــو النــص» فــي فضــاء الدراســات العربيــة هــو أواخــر الثمانينيــات ومطالــع التســعينيات ،وقــد كان
ســعد مصلــوح مــن القليليــن الذيــن رادوا هــذا المجــال وب ّ
شــروا بــه حتــى قبــل هــذا التاريــخ .ومالمــح جهــده فــي هــذا وأسســه وحقيقة إســهامه
تاريخيًــا وعلميًــا جملــة أو تفصيـاً ،أمــور ربمــا ال تكــون واضحــة فــي الــدرس اللســاني العربــي بصــورة متكاملــة؛ بســبب تفــرق أبحاثه في
هــذا المجــال ،برغــم أهميتهــا وخصوصيتها.
مــن هــذا المنطلــق يأتــي بحثنــا هــذا ليجلّــي جهــده فــي نحــو النــص مــن خــال المحــاور الرئيســة التي تتنــاول أبحاثــه الثالثــة في هــذا المجال
رصــدا ً ووصفـاً ،ثــم تربطهــا بالتحليــل الخــاص بهــا من حيــث المفاهيــم والنظرية ،ثــم تعقب بالمناقشــة والملحوظــات والخاتمة.
إن ممــا يعطــي لهــذا الموضــوع أهميتــه تكامــل أبحــاث ســعد مصلــوح النصيّــة ،وجمعــه فيهــا بيــن النظر والتطبيــق والتقويــم والنقــد ،إضافة
إلــى جـدّة أفــكاره ،وعمــق تناولــه ،وســعة طرحــه الــذي يمــس مســائل جوهريــة تتعلــق بالنحــو التقليــدي والبالغــة واألســلوبيات اللســانية
والنقــد ،والقديــم والحديــث.
ســان ،الــوزن،
آجروميــة للنــص الشــعري ،معاييــر النصيّــة ،تمــام ح ّ
كلمــات مفتاحيــة :نحــو الجملــة ،نحــو النــص (لســانيات النــص)ّ ،
األســلوبيات اللســانية.

Text Grammar in Saad Maslouh’s Writing
Abdel Salam El-Sayed Hamed
Abstract
The early studies on text grammar appeared in the late 1980s. Maslouh was among the few founders of this
field in Arabic studies. However, his contribution has not been fully acknowledged in spite of its originality,
richness, and importance.
The current study aims at bridging this gap by shedding lights on Maslouh’s contribution to text grammar. It will
study the major aspects of his three researches on the area. The study will describe his work and compare his
theoretical backgrounds to his analysis and introduce a final discussion and results.
The importance of this work emerges from the integrity of Maslouh’s writings and the vividness of his
perspectives as well as the comprehensiveness of his analysis.
Keywords: Sentence Grammar, Text Grammar (Text Linguistics), Ajurrumiya for Poetic Text, Textaulity Criteria,
Tammam Hassan, Metrics, Linguistic Stylistics.
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 0 _0توطئة:
اإلنتــاج العلمــي الرصيــن المتجــدد لســعد مصلــوح -خاصــة
فــي اللســانيات واألســلوب ودراســة النــص األدبــي– عطــاء
ـرا وتطبيق ـا ً ومرا َجعــة ونق ـدًا
غيــر مجــذوذ ،شــديد التميــز ،تنظيـ ً
عــرف عنــه مــن جمعــه بيــن
لساــنيًا وأدبيًــا وترجمــة ،و ِلمــا ُ
الــدرس اللســاني والــدرس األدبــي والنقــدي ،أبــان هــو عــن
حقيقــة عملــه ومذهبــه ُمل ّمح ـا ً إلــى هــذه العالقــة بقولــه« :إننــي
ـي األقــدار– ومــا أحبّــه إلــى نفســي مــن
واقــف حيــث اختــارت لـ َ
اختيــار -علــى أرض التحليــل اللغــوي الدقيــق ،معتـ ً
ـزا بانتمائــي
ُ
ســب فــي
إلــى المدرســة اللغويــة المعاصــرة ،وأوثــر دائ ًمــا أن أح َ
عــ ّد مــن هــواة النقــد»
عــداد اللغوييــن المختصيــن ،علــى أن أ ُ َ
(مصلــوح/2004 ،ب. )207 :
ومــن المجــاالت التــي أســهم فيهــا ســعد مصلــوح بنصيــب وافــر
مجــال «نحــو النــص» أو «لســانيات النــص» ،ولــه فــي هــذا
ثالثــة أبحــاث أساســية هــي:
•«العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص» ،منشــور فــي
الكتــاب التــذكاري عــن األســتاذ عبــد الســام هــارون بجامعــة
الكويــت ســنة .1990
آج ّروميــة للنــص الشــعري :دراســة فــي قصيــدة
•«نحــو ِ
جاهليــة» ،نُ ِشــر أوالً فــي مجلــة فصــول (المجلــد العاشــر)
ســنة  ،1991ثــم أعيــد نشــره فــي كتــاب «فــي البالغــة
العربيــة واألســلوبيات اللســانية :آفــاق جديــدة»( .لهــذا الكتــاب
عــدة طبعــات منهــا طبعــة مجلــس النشــر العلمــي بجامعــة
الكويــت  ،2003والطبعــة األولــى لعالــم الكتــب .)2006
•“المذهــب النحــوي عنــد تمــام حســان مــن نحــو الجملــة إلــى
نحــو النــص” ،بحــث نشــر أوالً بمجلــة كليــة اآلداب– جامعــة
القاهــرة (المجلــد  – 59العــدد  )3ســنة  ،1999ثــم أعيــد
نشــره فــي كتــاب “فــي اللســانيات المعاصــرة :دراســات
ومثاقفــات” ســنة 2004م.
هــذه األعمــال– ومــا ينتســب إلــى مجالهــا ممــا ورد فــي مبحــث
“مشــكل العالقــة بيــن البالغــة العربيــة واألســلوبيات اللســانية”
خاصــة (انظــر مصلــوح -)92-19 :2010 ،هــي مــدار االهتمام
فــي هــذا البحــث ،أتناولهــا بمــا هــي أهــل لــه مــن رصــد ووصــف
وتحليــل ومناقشــة ،مــن خــال محــاور أربعــة هــي:
1-1األبحاث رصدًا ووصفاً.
 2-2المفاهيم والنظرية.
 3-3مناقشة وملحوظات.
4-4الخاتمة.

والغــرض مــن دراســة هــذه األعمــال بيــان حقيقتهــا وقيمتهــا،
ومســاءلتها مــن حيــث الماهيــة والكيفيــة عــن دورهــا فــي تأســيس
الــدرس العربــي الحديــث لنحــو النــص وتشــكيله نظريــا وتطبيقياً.
ومــن أوجــه أهميــة هــذا البحــث وهــذه المســاءلة ،أن مراجعــة
دراســات نحــو النــص وردت فــي بعــض األبحــاث والدراســات
ـض؛ ففــي واحــدة مــن
والمؤتمــرات وشــغلتها ،وغابــت عــن بعـ ٍ
أهــم الدراســات التحليليــة النقديــة الموســعة عــن اللســانيات
العربيــة المعاصــرة ،قُدّمــت مراجعــات للســانيات التمهيديــة
ولســانيات التــراث واللســانيات الوصفيــة واللســانيات التوليديــة
واللســانيات الوظيفيــة ،فــي حيــن تجــاوزت تلكــم الدراســة
“لســانيات النــص” وغابــت عنهــا (انظــر علــوي،16 :2009 ،
ســرنا هــذا الغيــاب ب ِقصــر عمــر دراســات
 ،)445-439وإذا ف ّ
نحــو النــص فــي العربيــة وقــت إعــداد هــذه الدراســة ،فإنــه يظــل
دليـاً علــى بقــاء االحتيــاج إلــى مراجعــة دراســات نحــو النــص–
ومنهــا أعمــال بحثنــا هــذا -ومســاءلتها ،خاصــة فــي حالــة الحكــم
المشــوب باإلدانــة لجهــود اللســانيات العربيــة فــي المجــاالت
الســابقة المشــار إليهــا والقــول بــأن مناهجهــا نجحــت “فــي تقديــم
أوصــاف وتفســيرات جديــدة ،لكنهــا لــم تفلــح لحــد اآلن فــي أن
تص َّحــح وضعـا ً أو تجـدّد منهجـا ً أو تقـدّم بديـاً عمليـا ً العتبارات
كثيــرة ترتبــط بخصوصيــات المقــام” (علــوي.)406 :2009 ،
 0_1األبحاث رصدًا ووصفًا
 1_1لمحة تاريخية
يؤكــد ريــادة أبحــاث ســعد مصلــوح فــي نحــو النــص وحضورهــا
الباكــر فــي أفــق الدراســات العربيــة– مــع أعمــال أخــرى
محــدودة– أنــه فــي بحثــه األول (العربيــة مــن نحــو الجملــة
إلــى )...جــدد الدعــوة إلــى نحــو النــص بعــد أن كان قــد دعــا إليــه
فــي عمليــن ســابقين ،قــال“ :ونــود هنــا أن نشــير إلــى أن الدعــوة
إلــى “نحــو النــص” قــد تــرددت فــي عمليــن ســابقين لكاتــب هــذه
الدراســة حــاول فيهمــا بيــان أهميــة “نحــو النــص” واآلمــال
المعقــودة عليــه فــي دراســة العربيــة وفقــه نصوصهــا؛ فقــد بيّــن
المؤلــف فــي كتــاب “األســلوب :دراســة لغويــة إحصائيــة” كيــف
اســتطاعت اللســانيات الحديثــة “أن تنتقــل بوســائلها المنهجيــة
مــن العمــل فــي إطــار “نحــو الجملــة” sentence grammar
– وهــو النحــو الــذي يعــ ّد الجملــة أكبــر وحــدة فــي التحليــل
اللغــوي– إلــى محاولــة ترســيخ نمــط جديــد مــن التحليــل اصطلــح
علــى تســميته “نحــو النــص”  ... text grammarورأينــا ثمــة
أن دراســة األدب العربــي مــا تــزال “بعيــدة كل البعــد عــن اإلفــادة
مــن إنجــازات الــدرس اللغــوي المعاصــر فــي هــذه الســبيل” .أمــا
اإلشــارة الثانيــة فكانــت فــي معــرض اســتظهار كاتب هــذا البحث
531

نحو النص عند سعد مصلوح

لوجــوه االفتــراق بيــن البالغــة العربيــة واألســلوبيات اللســانية...
ولقــد مــرت علــى اإلشــارة األولــى ســنوات تقــارب العشــر ،وكان
المرجــو منهــا أن يكــون فيهــا مــا يحفــز همــة الباحثيــن إلــى ارتيــاد
هــذا األفــق الممتــد بــا نهايــة .ولعــل فــي تجديــد الذكــرى مــا ينبــه
إلــى ضــرورة هــذا المطلــب العلمــي الشــريف .ومــا هــذا البحــث
إال محاولــة مــن كاتبــه إليــاف الباحثيــن ،وإينــاس وحشــتهم
ّ
عــز الســالكوها” (مصلــوح410. ،409 :1990 ،
فــي ســبيل
( وجديــر بالذكــر أن اإلشــارة الثانيــة كانــت فــي بحــث “مشــكل
العالقــة بيــن البالغــة العربيــة واألســلوبيات اللســانية” [ص 54
 ،]55وهــو بحــث قُـدّم إلــى نــدوة “قــراءة جديــدة لتراثنــا النقــدي”المقامــة بجــدة ســنة  .1988ومــن الواضــح أنــه ذو نســب قــوي
بمــا نشــر بعــد ذلــك فــي كتــاب “فــي البالغــة العريــة واألســلوبيات
اللســانية”) .ومعنــى هــذا أن اإلشــارة األولــى لنحــو النــص عنــد
ســعد مصلــوح كانــت ســنة  ،1980وهــي ســنة الطبعــة األولــى
لكتــاب “األســلوب :دراســة لغويــة إحصائيــة” (انظــر مصلــوح،
/2004أ .246 ،227 :ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أيضـا ً أن ســعد
مصلــوح أشــار إلــى أن األســتاذ أميــن الخولــي فــي كتابــه “مناهــج
تجديــد فــي النحــو والبالغــة والتفســير واألدب” كانــت لــه لفتــة
رائعــة داعيــة إلــى تجــاوز البحــث البالغــي مســتوى الجملــة إلــى
مــا وراءهــا فــي الفقــرة والنــص ،وكان ذلــك فــي زمــن متقــادم
يعــود إلــى ســنة  ،1931ولــم تجــد هــذه الدعــوة صــدى لهــا إال
فيمــا كتبــه األســتاذ أحمــد الشــايب فــي كتابــه “األســلوب” الــذي
صــدرت طبعتــه األولــى ســنة  .1939وقــد أشــار ســعد مصلــوح
إلــى أننــا نحــس بعظمــة هــذه اللفتــة عندمــا نــدرك أنهــا ســبقت
ظهــور مــا شــابهها فــي أدبيــات الــدرس اللســاني األوربــي؛ إذ
يرجــع تاريــخ أول مقــال معــروف “نصــب نفســه لدراســة البنيــة
النحويــة فــي النــص إلــى عــام  ،1952وكان كاتبــه هــو زيليــج
هاريــس  Zellig Harrisاللســاني المخضــرم” .انظــر :مصلــوح،
 ،)46 - 44 :2010وبنــاء علــى ذلــك تكــون هــذه اإلشــارة فــي
الــدرس العربــي -حتــى لــو كانــت عابــرة خاطفــة -لهــا أهميتهــا؛
ألنهــا ســابقة لغيرهــا مــن الناحيــة التاريخيــة ،وفــي هــذا اإلطــار
نذكــر ملحوظتيــن:
األولــى :أن مــا ذكــره محمــد خطابــي عــن بدايــات البحــث
العربــي فــي لســانيات النــص مــن أن اللمحــة األولــى كانــت
ألحمــد المتــوكل فــي أطروحتــه للدكتــوراه ســنة ( 1980نظريــة
المعنــى عنــد اللغوييــن العــرب القدامــى) ،عندمــا اســتخدم لفــظ
“خطــاب” فــي تســمية الحقــول المعرفيــة ،فقــال :خطــاب اللغويين
وخطــاب األصولييــن وخطــاب المفســرين ،وهكــذا ،وأن هــذه
األطروحــة طبعــت ســنة  ،1982ثــم تبــع ذلــك أنــه (أي خطابــي)
ســنة  1984ترجــم الفصــل األخيــر مــن كتــاب بــراون ويــول،
ثــم جــاءت بعــد ذلــك أطروحتــه (مظاهــر انســجام الخطــاب) ســنة
(1988انظــر خطابــي –)401-399/1 :2013 ،أقول :إن هذه
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التواريــخ التــي يذكرهــا ويرجــع أقدمهــا إلــى ســنة  ،1980أرى
أنهــا تعكــس تاريخــه هــو مــع تطــور فكــرة لســانيات الخطــاب
(النــص) لديــه أكثــر ممــا تعكــس رصــد بــزوغ الفكــرة بشــكل
عــام فــي فضــاء الــدرس العربــي اللســاني كلــه ،وهــي أيضــا-
فــي أحســن تقديــر– تــدل علــى إيمــاءة مبهمــة عامــة للســانيات
النــص أو الخطــاب ،متزامنــة مــع إشــارة صريحــة واضحــة عنــد
ســعد مصلــوح ،وهــي ( أي إشــارة ســعد مصلــوح) تســبق أيضـا ً
الفصــل المترجــم مــن كتــاب بــراون ويــول.
الثانيــة :أن مــا ذكــره حافــظ علــوي مــن ســجل تاريخــي
وتصنيفــي لتطــور البحــث والتأليــف والترجمــة فــي لســانيات
النــص لــدى العــرب ،وأدرج فيــه اثنيــن مــن األبحــاث الثالثــة
لســعد مصلــوح (انظــر علــوي –)317-307/1 :2013 ،فــي
حاجــة إلــى إيضــاح وتعليــق.
وبيــان ذلــك أنــه ذكــر األعمــال مصنّفــة ومرتبــة ببداياتهــا علــى
النحــو اآلتــي:
فــي مجــال األطروحــات الجامعيــة :أول عمــل هــو (مظاهــر
انســجام الخطــاب) لمحمــد خطابــي فــي المغــرب ســنة .1988
وفــي مجــال الكتــب المؤلفــة :أول عمــل هــو (فــي بنــاء النــص
وداللتــه :محــاور اإلحالــة الكالميــة) لمريــم فرنســيس ســنة
 ،1988ثــم (انفتــاح النــص الروائــي :النــص والســياق) لســعيد
يقطيــن ســنة  ،1989ثــم (ديناميــة النــص :تنظيــر وإنجــاز)
لمحمــد مفتــاح ســنة  ،1990ثــم (لســانيات النــص :مدخــل إلــى
انســجام الخطــاب) لمحمــد خطابــي ســنة .1991
وفــي المقــاالت واألبحــاث :العمــل األول هــو (نظريــة تحليل النص
مــن خــال األصول اللســانية) لعبــد الرحمن بو درع ،ســنة ،1988
ثــم الثانــي( :العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص) لســعد
مصلــوح ســنة  ،1990والثالــث لســعد أيضـا ً وهــو (نحــو آجرومية
للنــص الشــعري :دراســة فــي قصيــدة جاهليــة) ســنة .1991
وفــي مجــال الترجمــة :أول عمــل هــو (علــم اللغــة والدراســات
األدبيــة :دراســة األســلوب– البالغــة– علــم اللغــة النصــي) لبرند
شــبلنر ،ترجمــة محمــود جــاد الــرب ســنة  ،1987ثــم ترجمــة
(نظريــة النــص) لــروالن بــارت ســنة  ،1988ثــم ترجمــة كتــاب
(علــم النــص) لجوليــا كريســتيفا ســنة .1991
وهــذا الجمــع والتصنيــف والترتيــب المســتمر زمنــه إلــى عــام
سداســي آخــر لألعمــال ،بحســب كونهــا
 -2010يتبعــه تصنيــف ُ
نظريــة أو تطبيقيــة أو جامعــة بينهمــا أو كونهــا نقديــة أو تنظيرية
أو ترجمــة ،وكل ذلــك جهــد طيــب ،لكــن عليــه ملحظــان فرعيان
فيمــا يتعلــق بموضوعنــا:
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الملحــظ األول :أنــه فاتــه أن يشــير إلــى بحــث ســعد مصلــوح
(المذهــب النحــوي عنــد تمــام حســان مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو
النــص) ،وكان األليــق بــه أن يوضــع فــي المقــاالت واألبحــاث
أوالً -علــى أســاس أنــه نشــر أوال فــي صــورة بحــث فــي مجلــة–
ثــم يُـد َْرج ثاني ـا ً فــي الكتابــات النقديــة ،ألن فكرتــه قائمــة– كمــا
ســيتبين بعــد– علــى المراجعــة والتقويــم.
والملحــظ الثانــي :أنــه ذكــر بحــث (نحــو آجروميــة للنــص
الشــعري )...وصنفــه فــي “الكتابــات التطبيقيــة” ،وهــذا صحيــح
ومقبــول ،لكنــه بالنســبة إلــى بحــث (العربيــة مــن نحــو الجملــة
إلــى نحــو النــص) أشــار إليــه فــي المقــاالت ،وفاتــه أن يدرجــه
بعــد ذلــك فــي األقســام التحليليــة التصنيفيــة الســتة األخــرى .وفي
ظنــي أنــه كان ينبغــي أن يوضــع فــي “الكتابــات التنظيريــة” مــع
العمــل المفــرد الــذي ذكــره ألحمــد المتــوكل فــي هــذا المجــال
وهــو “قضايــا اللغــة العربيــة فــي اللســانيات الوظيفيــة :بنيــة
الخطــاب مــن الجملــة إلــى النــص” (انظــر علــوي:2013 ،
)317/1؛ ألن هــذا البحــث يتوجــه بالكليــة إلــى التنظيــر بعــدّه
مدخـاً مه ًمــا لــه ،كمــا ســنوضح فــي المســألة اآلتيــة التــي نصــف
فيهــا األعمــال الثالثــة ونتحــدث عــن مضمونهــا.
وخالصــة هــذه اللمحــة التاريخيــة تتمثــل فــي أن إشــارة ســعد
مصلــوح إلــى نحــو النــص والدعــوة إليــه ولفــت األنظــار إلــى
أهميتــه ســنة  1980فــي كتابــه (األســلوب :دراســة لغويــة
إحصائيــة) ،تعــد إشــارة متقدمــة جــدا ً بالمقارنــة بغيرهــا ،وأن
بحثيــه المتتابعيــن (العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص
ســنة  ،)1990و(نحــو أجروميــة للنــص الشــعري ســنة )1991
أكــدا هــذه اإلشــارة والدعــوة بالتنظيــر والتطبيــق ،وأنهمــا يــكادان
يكونــان متزامنيــن مــع أعمــال أخــرى ظهــرت فــي الفترة نفســها؛
ألن مــا ســبقهما مــن الناحيــة العمليــة بــدأ فــي الظهور قبــل أولهما
بثــاث ســنوات (أعنــي ترجمــة د .محمــود جــاد الــرب لكتــاب
“علــم اللغــة والدراســات األدبيــة ”...التــي ظهــرت ســنة 1987
ومــا تالهــا مــن أعمــال إلــى ســنة  .)1990وهمــا مــع ســبق
غيرهمــا لهــا– بأمــد قصيــر– كان لهمــا تأثيــر كبيــر ومثّــا
مرجعيــة لكثيــر مــن األبحــاث والدراســات التــي خلفتهمــا؛ وذلــك
لتميزهمــا فــي طــرح قضيــة نحــو النــص والتطبيــق عليهــا .ومــن
شــواهد هــذا ع ـ ّد بحــث ســعد مصلــوح (نحــو آجروميــة للنــص
الشــعري) مــع كتــاب محمــد خطابــي (لســانيات النــص :مدخــل
إلــى انســجام الخطــاب)– وقــد ظهــر العمــان فــي عــام واحــد
هــو  –1991أقــول مــن شــواهد ذلــك عــ ّد هاتيــن الدراســتين
أولــى محــاوالت اإلفــادة مــن “لســانيات النــص” فــي نقــد الشــعر
العربــي ،والقــول بــأن لهمــا” فضـاً كبيــرا ً فــي تعريــف القــارئ
العربــي بهــذا العلــم (لســانيات النــص) وأهميتــه ،ومــا يفتحــه
أمامنــا مــن آفــاق بحثيــة تحــدث نقلــة نوعيــة .كمــا أنهمــا مهدتــا–

ـرا– الطريــق أمامنــا لكــي نفيــد مــن لســانيات النــص–
تمهيـدًا كبيـ ً
فيمــا نفيــد– فــي درســنا النقدي” (عبــد المجيــد،298/1 :2013 ،
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تتكامــل األبحــاث الثالثــة فيمــا بينهــا موضوعي ـا ً وتتابعــا زمني ـا ً
فــي الترتيــب بصــورة منطقيــة– حتــى ولــو لــم يكــن ذلــك
مقصــودًا قصــدا ً بيــن البحثيــن الثانــي والثالــث -ليــؤدي كل واحــد
دورا محــدداً ،يُســلم فيــه األول إلــى الثانــي ،ويفضــي فيــه
منهــا ً
األول والثانــي كالهمــا إلــى الثالــث ،حيــث يكتمــل العمــل وتبــدو
األبحــاث الثالثــة– قصــدًا أو تلقائيــاً -كالبنــاء الواحــد تعاضــدًا
ومــؤازرة وتكامـاً .ومــر ّد هــذا إلــى أن البحــث األول (العربيــة
مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص) مدخــل تنظيــري .والبحــث
الثانــي (نحــو آجروميــة للنــص الشــعري )...تطبيقــي وإجرائــي
ممــزوج بلمحــات تنظيريــة ،وهــو لغويــا ً يجمــع بيــن نحــو
النــص والدخــول فــي الوقــت نفســه فــي دائــرة “النقــد اللســاني”،
عندمــا نقصــد بــه “توظيــف مناهــج اللســانيات بأفرعهــا المختلفــة
ومصطلحاتهــا المتنوعــة ومفاهيمهــا المتباينــة ،فــي حقــل النقــد
األدبــي ،أي فــي الدراســة النقديــة (األدبيــة) للخطــاب” (فاولــر،
 .)8 :1996والبحــث الثالــث (المذهــب النحــوي عنــد تمــام
حســان مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص) تقويمــي ونقــدي
فــي المقــام األول ،وبنــا ًء علــى هــذا هــو يدخــل فــي دائــرة
“النقــد اللســاني” عندمــا نقصــد بهــذا المصطلــح مراجعــة أبحــاث
اللســانيين وكتبهــم وأعمالهــم وتقويمهــا وتحليلهــا (هــذا المفهــوم
هــو مــا قصــده ســعد مصلــوح فــي كتابــه “فــي النقــد اللســاني:
دراســات ومثاقفــات فــي مســائل الخــاف” ،وكذلــك مــا قصــده
عبــد العزيــز مطــر فــي كتابــه “فــي النقــد اللغــوي” .انظــر
مصلــوح/2004 ،ب :المقدمــة ،ومطــر .)5 :1987 ،وعلــى
هــذا النحــو جــاءت األعمــال الثالثــة معبــرة عــن الجهــات
الثــاث للبحــث والدراســة لــدى ســعد مصلــوح ،وهــي :النظــر أو
التنظيــر ،والتطبيــق ،والتقويــم والنقــد والمراجعــة.
ومــن البيــن أن هــذا التتابــع كان مقصــودًا قصــدا ً بيــن البحثيــن
األول والثانــي ،آيــة ذلــك إشــارة ســعد مصلــوح في البحــث األول
إلــى أن الحديــث البرامجــي المنظــم عــن ماهيــة “نحــو النــص” ال
يمكــن أن يكــون صائبـا ً ويؤتــي ثمــاره إال إذا امتُحــنَ بطريقتيــن:
األولــى :عــرض تــراث النحــو العربــي علــى نحــو النــص بغيــة
تقويــم هــذا التــراث ،وتشــخيص العوائــق المانعــة عــن مســايرة
الفكــرة ،وتأصيــل اإلطــار النظــري لنحــو النــص العربــي بمــا
يناســبه ،وبيــان كيفيــة صياغــة المناســبة بيــن االثنيــن باســتظهار
وجــوه االتفــاق واالفتــراق ،والثانيــة :ممارســة تطبيقيــة علــى
قــدر صالــح مــن النصــوص ،يترتــب عليهــا ســبره ومعــاودة
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النظــر فيــه إلحكامــه وتجويــده .وتعقيب ـا ً علــى ذلــك قــال ســعد
مصلــوح:
“وقــد أمحضنــا هــذا المبحــث والــذي يليــه مــن هــذه الدراســة
لبيــان ماهيــة نحــو النــص ،وعرضــه علــى المحــك األول لتحديــد
مــا بينــه وبيــن النحــو العربــي مــن مشــكالت وخصائــص .أمــا
صياغــة اإلطــار النظــري العربــي وامتحانــه تطبيقيــا ً فســنأتي
إليــه إن شــاء هللا فــي دراســات الحقــة .وهــذا التــدرج فــي
عــرض القضيــة ال مندوحــة عنــه ،إذ هــو تــدرج يمليــه المنطــق”
(مصلــوح.)417 :1990 :
إذن البحــث األول جــزء مــن الطريقة األولــى أو االمتحان األول،
والبحــث الثانــي هــو تنفيــذ وتحقيــق لمــا وعــد بــه ســعد مصلــوح
مــن االمتحــان التطبيقــي ،وهــو ممــزوج بإشــارات عابــرات فــي
التأصيــل ومحاولــة اإلســهام فــي صياغــة اإلطــار النظــري فــي
آن واحــد ،مــن خــال الحديــث المختصــر عــن المنهــج ومعاييــر
النصيــة ومــا يناســب مقــام التطبيــق والتحليــل العملييــن (انظــر
مصلــوح.)223 ،222 :2010 ،
وأمــا البحــث الثالــث (المذهــب النحــوي عنــد تمــام حســان مــن
نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص) ،فربمــا لــم يكــن بهــذه الصــورة
ّ
لكــن الصلــة قائمــة بينــه وبيــن البحــث
القاطعــة مــن القصــد،
األول خاصــة– كمــا أشــار هــو– ألنــه ربــط فيــه (أي فــي البحــث
الثالــث) حــاد َ
ِث عمــل ت ّمــام فــي محاضرتــه (نحــو الجملــة ونحــو
النــص) (كانــت محاضــرة الصيــف فــي الموســم الثقافــي لمعهــد
اللغــة العربيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة ،ســنة .1992
انظــر :صــورة مــن المحاضــرة بخــط تمــام حســان) -بمــا ذكــره
فــي البحــث األول عــن قديــم عملــه المتميــز فــي كتابــه “اللغــة
العربيــة :معناهــا ومبناهــا” ،مــن حيــث كونــه الصياغــة الجديــدة
الكاملــة لنحــو الجملــة المهيــأة ألن تكــون منطلقـا ً رصينـا ً الرتيــاد
آفــاق نحــو النــص فــي العربية (انظــر مصلــوح/2004 ،أ.)204 :
وهــذا البحــث الثالــث نقــد لغــوي ومراجعــة ،وهــو– بــا شــك–
يضــم إلــى النقــد والمراجعــة قــدرا ً كبيــرا ً مــن التنظيــر .وبذلــك
يتأكــد مــا أشــرنا إليــه مــن تكامــل األعمــال الثالثــة وشــمولها
للجهــات الثــاث للبحــث والدراســة لــدى ســعد مصلــوح.
 1 _2 _1خالصة البحث األول:
فيمــا ســبق بعــض مــن خالصــة هــذا البحــث ممــا يتعلــق بغرضــه
ومضمونــه العــام .وإضافــة إلــى ذلــك نشــير إلــى أن مــن
المقدمــات التــي وردت فيــه أن النحــو التقليــدي اســتنفد أغراضــه،
وعلينــا تجــاوزه إلــى واقــع علمــي جديــد يُعنــى بمســتوى النــص
الــذي أهملــه نحــو الجملــة ،ونظــر إليــه علــى أنــه سلســلة مــن
الجمــل ،كل واحــدة منهــا تفيــد فائــدة يحســن الســكوت عليهــا،
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وهــو مجــرد حاصــل جمــع الجمــل ،مــع أن “نحــو النــص” المراد
الــذي يُدعــى إليــه ليــس كذلــك؛ ألنــه نمــط مركــب مــن التحليــل
يشــمل فحــص عالقــات متدرجــة تمتــد مــن داخــل الجملــة إلــى
النــص والخطــاب (انظــر مصلــوح.)407 :1990 ،
وبعــد إشــارة تاريخيــة إلــى كيفيــة ظهــور “نحــو النــص” لــدى
الغــرب ،وتجديــد ســعد مصلــوح دعوتــه إليــه– كمــا ســبق عــرض
ذلــك– بيّــن الغــرض مــن البحــث وأشــار إلــى مســائله بقولــه:
“والغايــة مــن هــذه الدراســة هــي تحســس الطريــق إلــى إطــار
نظــري لدراســة النــص العربــي .وتشــتمل الدراســة علــى
ثالثــة مباحــث نعالــج فــي أولهــا العلــة الغائيــة لنحــو النــص،
وفــي الثانــي ماهيتــه .أمــا الثالــث فهــو تقويــم للنحــو العربــي
مــن الوجهــة النصيــة لنحــدد أظهــر خصائصــه التــي تقعــد بــه
عــن استشــراف هــذا األفــق الجديــد ،والكيفيــة التــي يمكــن بهــا
تجــاوز هــذه المعوقــات؛ لنخــرج بالنحــو العربــي مــن دائــرة
“قــل وال تقــل” إلــى آفــاق الدراســات النصيــة التــي أصبحــت
مهــوى عقــول المشــتغلين بعلــوم اإلنســان عامــة ،والمشــتغلين
بدراســة النــص األدبــي علــى الخصــوص ...هــذا ولئــن كانــت
هــذه الدراســة تفتــح القــول فــي نمــط مــن النحــو ال ســابق عهــد
للعربيــة بــه ،فإنــه يلــزم أن يكــون لهــا– بــإذن هللا– بَ ْعـ ٌد ومــا بَ ْعـ َد
ــرج ُزبــدة السَّــقاء فــي أول
البَ ْعــد .ومــا كنــتُ مســتطيعا ً أن أ ُ ْخ ِ
ـذرا كافيًــا مــن وجــوه نقــص
المخــض .وأحســب أن فــي ذلــك عـ ً
مــا منهــا فــي المقــام بُـدّ ،ومــن مســائل مــا تــزال فــي حاجــة إلــى
فضــل تأمــل وإنعــام نظــر( ”...مصلــوح.)411 :1990 ،
وفــي مبحــث “العلــة الغائيــة” لنحــو النــص بيّــن أن األنحــاء
التقليديــة كانــت أنحــاء جملــة غايتهــا معياريــة تعنــى بالصــواب
والخطــأ ،ثــم تراجــع ذلــك ليشــغل حيـ ً
ـزا محــدودًا مــن اللســانيات
التطبيقيــة ،وبــرز مــع ذلــك اســتراتيجية جديــدة مختلفــة فــي
اللســانيات الحديثــة؛ إذ أصبــح همهــا دراســة الظاهــرة اللغويــة
فــي ذاتهــا وفهــم قوانينهــا واالتجــاه إلــى التنظيميــة والتعميــم مــن
خــال معالجــة التفاصيــل ،وأدى ذلــك فــي الدراســات الغربيــة
إلــى االتجــاه إلــى دراســة النــص ولســانيات النــص .وتكمــن
أهميــة دراســة النــص فــي أنهــا هــي التــي تعيــن علــى فهــم أمثــل
للظاهــرة اللغويــة .ولــذا فمــن المحتــم علــى العربيــة ونحوهــا
اقتحــام عقبــة نحــو النــص؛ ألن ذلــك ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي
دراســة تجليــات اإلبــداع كافــة فــي العربيــة (انظــر مصلــوح،
.)416-412 :1990
وفــي “مبحــث الماهيــة” ،باإلضافــة إلــى فكــرة الحديــث البرامجي
عــن نحــو النــص مــن خــال اختبــاره بطريقتيــن -علــى النحــو
الســابق ذكــره -يثيــر ســعد مصلــوح عــدة قضايــا مــن أهمهــا:
الخصائــص المطلوبــة إلنجــاز إطــار نظــري لنحــو النــص،
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وبيــان موقــع نحــو النــص مــن النظريــة اللســانية ،ومعوقــات
النحــو العربــي التــي تبعــده عــن نحــو النــص .وســيأتي تفصيــل
هــذه المســائل فيمــا بعــد مــع مــا يتصــل بهــا مــن مســائل أخــرى
ترتبــط بهــا ،عنــد الحديــث عــن “المفاهيــم والنظريــة”.
 2 _2 _1خالصة البحث الثاني:
يتنــاول هــذا البحــث التطبيقــي تحليــل قصيــدة المرقــش األصغــر
التــي مطلعهــا:
الجو رسو ْم
البن ِة َ
عجْ النَ في ّ

لم يتعفَّيْنَ والعهــ ُد قديــــ ْم

وهــي قصيــدة عــدة أبياتهــا عشــرون ،تجــاوز ســعد مصلــوح فــي
دراســتها الحديــث المفصــل فيهــا عــن األســاس المنهجــي المتبــع
واالنتمــاء العلمــي الصــادر عنــه ،مكتفيــا ً بإشــارات مختصــرة
إلــى ضــرورة اقتحــام النحــو العربــي لنحــو النــص واالعتمــاد
عليــه فــي دراســة النصــوص األدبيــة ،ومســتغنيا ً بمــا يســتنبطه
القــارئ مــن أدوات التحليــل المســتعملة واإلجــراءات المتبعــة
عملي ـاً .وهــذا البحــث يُع ـ ّد محاولــة أولــى المتحــان جانــب مــن
الفــروض واإلجــراءات التــي تصــوغ مالمــح فكــرة آجروميــة
النــص (نحــو النــص أو لســانيات النــص) .وقــد أشــار إلــى
صعوبــة هــذه الدراســة وج ـدّة مذهبهــا بقولــه:
ـف بتلــك الغايــة مــن صعوبــة يتصــل بعضهــا
“وال يخفــى مــا يحـ ّ
بمفارقــة المعالجــة للمألــوف والمتوقــع ،وبعضهــا بتطويــع
آجروميــة النــص بمــا هــي إنجــاز لســاني معاصــر لدراســة نــص
عربــي أوالً ،وشــعري ثاني ـاً ،وجاهلــي ثالث ـاً .وهــي صعوبــات
متراكبــة بعضهــا فــوق بعــض .ويتصــل بعــض ثالــث بضــرورة
إقامــة نــوع مــن الجســور الواصلــة بيــن هــذا النمــط الوافــد مــن
التحليــل والمــوروث النحــوي” (مصلــوح.)224 :2010 ،
وردت الدراســة فــي عشــر مســائل تتفــاوت طــوالً وقصــراً،
وهــي :الشــاعر والقصيــدة– النــص -فاتحــة ومهــاد -النــص
والنصيّــة -تقســيم القصيــدة  -مفاتيــح الداللــة ودالالت أُخَــر-
وســائل الســبك -ثابــت الــوزن ومتغيــر اإليقــاع– فــي حبــك
النــص :المفاهيــم والعالقــات– أزمنــة النــص.
عــا
فــي مجــال تقســيم القصيــدة يعـ ّد ســعد مصلــوح هــذا التقســيم نو ً
مــن القــراءة والتفســير (أشــار صــاح فضــل إلــى أن ثمــة حالــة
فريــدة فــي التــراث البالغــي لتقســيم القصيــدة ،نجدهــا عنــد حــازم
ب فيك
القرطاجنــي فــي تناولــه قصيــدة المتنبــي التي مطلعهــا (أغا ِل ُ
ـوق والشـ ُ
الشـ ُ
ـب) فقــد قســمها إلــى ســتة أجــزاء وســمى كل
ـوق أغلـ ُ
جــزء فصـاً ،وميّــز بيــن المطلــع والمقطــع وهــو مــكان الوقــوف،
ولــم يهمــل اإلشــارة إلــى طريقــة وصــل الفصــول بعضهــا ببعض،
ووضــع لذلــك شــرطا ً هــو أن يكــون كل فصــل تابعـا ً لمعنى ســابقه

ّ
االطــراد فــي تســويم
ومنتســبا ً إليــه فــي الغــرض وســ ّمى ذلــك
رؤوس الفصــول .انظــر فضــل ،246 :1992 ،والقرطاجنــي،
)299 ،298 :1986؛ ولــذا فهــو محفــوف بالمخاطــر ،لكــن فكرة
“مفاتيــح النــص” تضبطــه ،والمفاتيــح فــي القصيدة هنــا هي حركة
الضمائــر وتحوالتهــا ،علــى أســاس االلتفــات ،الــذي يتجــاوز فــي
بعــض صــوره مــا عرفــه البالغيــون ،وقــد جعــل هــذا القصيــدة
خمســة أقســام ،ففــي القســم األول حديــث الشــاعر التمهيــدي العــام
عــن رســوم ابنــة عجــان وأهلهــا الذيــن بــادوا ،وفي الثانــي حديث
ُمر ّكــز بضميــر الغائــب عــن ابنــة عجــان ،وفــي الثالــث يتحــدث
الشــاعر عــن ذات نفســه بضميــر المتكلــم ،وفــي الرابــع يتحــول
الحديــث عــن النفــس مــن ضميــر التكلــم إلــى ضميــر الخطــاب
علــى ســبيل التجريــد ،وفــي الخامــس يكــون دليــل البــدء عليــه
الحديــث عــن النفــس مــرة أخــرى بضميــر المتكلــم .وهــذا التحــول
فــي حركــة الضمائــر يتخــذه ســعد مصلــوح دليـاً للــرد علــى كثير
مــن مزاعــم افتقــاد القصيــدة العربيــة القديمــة للوحــدة العضويــة.
والعالقــات بيــن مفاهيــم القصيــدة ينتظمهــا مركزهــا وهــو دورة
المعيــة والشــتات أو الوجــدان والفقــد ،وتحــوالت الضمائــر التــي
تغــدو تجســيدًا لغويــا فــي ظاهــر النــص لعالقــة التأرجــح والتحــول
والصيــرورة (انظــر مصلــوح.)235-230 :2010 ،
ويركــز التحليــل علــى ذكــر معاييــر النصيــة الســبعة المعروفــة،
وهــي :الســبك ( ،)cohesionوالحبــك )(coherence
والقصــد ،والقبــول ،واإلعــام ،والمقاميــة ،والتنــاص .وهــو
يُعنــى علــى وجــه الخصــوص بتطبيــق معيــاري الســبك والحبــك
علــى النــص .وفــي “الســبك” يُشــار إلــى أن قــوام وســائله مفهــوم
“االعتمــاد النحــوي” علــى جميــع المســتويات :فــي الجملــة وبيــن
الجمــل وفــي الفقــرة وفيمــا بيــن الفقــرات أو المقاطــع وفــي
النــص كلــه علــى وجــه اإلجمــال .ومــن أهــم وســائل الســبك
التــي تتجلــى فــي النــص ويظهرهــا التحليــل “التكــرار” بصــوره
ـض مــع وحــدة المرجــع أو مــع اختــاف
المختلفــة ،مــا بيــن محْ ـ ٍ
وتكــرار جزئــي وشــبه تكــرار ،ويدخــل فــي هــذه
المرجــع،
ٍ
الدائــرة الجنــاس بنوعيــه التــام (فــي التكــرار المحــض) وغيــر
ـرف كمــا يســميه الســكاكي (فــي شــبه التكــرار)،
التــام أو المحـ ّ
ويكــون لــه فــي النــص تأثيــر كبيــر إذا نُظــر إليــه مــع تجــاوز
مســتوى الجملــة ،ومــن أمثلــة ذلــك تدبــر هذيــن البيتيــن علــى بعــد
مــا بينهمــا مــن حيــث موقعهمــا فــي النــص:
ّ
ّ -6
فالكأس َرذو ْم
الـدن،
ــف
َش ِمـنَ
كأن فـاها ُ
ـقار قَ ْ
ع ٌ
ن ّ
ـرقَ ٌ
ُ
ّ
كالشن هزي ْم
والدهر الذي أبكاك ،فالدمع
 -13تبكي على الدهر،
ُ
(العُقــار :الخمــر .قرقــف :التــي يصيــب صاحبهــا مــن شــربها
تحــركَ َ .رذوم :ســائل .ال ّ
ش ّ
ــن :ال ِق ْربــة الخلَــق.
نــش:
رعــدة.
ّ
ّ
هزيــم :متكسّــر أو ا ِلقربــة المتشــققة).
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نحو النص عند سعد مصلوح

“لقــد تباينــت جهــة القــول بيــن البيتيــن؛ فهــي المحبوبــة الحســناء
البلهــاء النــؤوم فــي األول ،وهــي الشــاعر المحــب الباكــي
ّ
بالــدن هنــاك،
المــؤرق فــي الثانــي ،ومــن ثــم اقتــرن العُقــار
َّ
ّ
بالشــن هنــا ،ثــم يتــم االســتدعاء الــذي يجســد المفارقــة
والدمــع
ـش” وصفـا ً للعُقــار ،و”ال َّ
شــن” ظرفـا ً للدمــع ،وبإقامــة
باســتخدام “نـ ّ
التــوازي  parallelismبيــن البنيتيــن الخاتمتيــن فــي البيتيــن:
ُّ
الشــن هزيــم” ،ثــم اإلرداف بالــواو الم ّديّــة فــي
“الــكأس رذوم//
األول المناســبة للتعبيــر عــن الطفــح واالمتــاء ،وباليــاء الم ّديّــة
فــي الثانــي المنا ِســبة للتعبيــر عــن القهــر واالنكســار ،علــى نحــو
يصــور بالصــوت مباينــة بعضهمــا لبعــض” (مصلــوح:2010 ،
ســن البديعــي فــي
 .)245إننــا مــا كان يمكننــا أن نتبيــن أثــر المح ّ
ربــط النــص هنــا وتجلّــي باطنــه فــي ظاهــره ،لــو وقفنــا بــه علــى
حــدود أســوار الجملــة ورســوم الزخرفــة اللفظيــة ،وبهــذا يبــدو لنــا
أن التكــرار ال يقتصــر دوره علــى ظاهــر النــص فقــط ،بــل يتعــداه
للتأثيــر فــي الحبــك وحركــة مفاهيــم القصيــدة ،كاألدوار األخــرى
التــي يقــوم بهــا التــوازي والحــذف وروابــط الوصــل والفصــل
(انظــر مصلــوح.)246 :2010 ،
ومــن أهــم األفــكار التــي اســتندت إليهــا الدراســة فــي الكشــف عــن
جانــب المضمــون والمفاهيــم ثالثيــة “الفاعــل والقابل واألثــر” التي
هــي أســاس النظريــة النحويــة عنــد الســكاكي (انظــر الســكاكي،
)76 :1983؛ إذ يمكــن القــول بأنهــا هــي التــي تحكــم كل المفاهيــم
التــي تدخــل فــي تشــكيل فضــاء القصيــدة:
“فالدهــر هــو المفهــوم “الفاعــل”؛ وســائر مــا عــداه :ابنــة عجــان،
والليــل ،واإلنســان ،كلهــا مفاهيــم تدخــل تحــت “القابــل”؛ والعفــاء
واإلقفــار ،والسُّــهد وتبــدل األحــوال “أثــر” .بيــد أن مــن هــذا
“القابــل” مــا هــو “فاعــل” بغيــره كمــا ذكرنــا ،ومثاله هنــا المحبوبة
والليــل .وال يكلفنــا األمــر كبيــر عنــاء فــي إقامــة الدليــل علــى
هيمنــة مفهــوم “الدهــر” الفاعــل علــى طرفــي الثالثيــة اآلخ ََر ْيــن”
(مصلــوح.)241 :2010 ،
ـرا فاعـاً فــي تفســير بنيــة النــص
وقــد كان “الزمــن” أيضـا ً عنصـ ً
ســمه ســعد مصلــوح إلــى ثالثــة أقســام :موضوعــي
وتحليلــه .وق ّ
وذاتــي ونحــوي .فالزمــن الموضوعــي هــو الحقيقــي الواقعــي
مــاض وحاضــر ومســتقبل وهــو
القابــل للقيــاس والقســمة إلــى
ٍ
المحكــوم بتعاقــب الليــل والنهــار ،والذاتــي هــو الخــاص بــكل
فــرد وال يخضــع للقيــاس والقســمة ،ويتســم بــزوال الفواصــل
وبحريــة ال تحدهــا حــدود .والزمــن النحــوي هــو الماضــي والحال
ّ
واالســتقبال ،كمــا يبــدو فــي الصيــغ التــي تعبــر عنــه ،وهــو ليــس
الزمــن فــي اللغــة ،وتقســيم الزمــن فــي النحــو العربــي قاصــر.
ومــن الجديــر بالذكــر المقارنــة والربــط هنــا بيــن األزمنــة الثالثــة
المذكــورة وأزمنــة ثالثــة أخــرى ذكرهــا األســتاذ محمــود شــاكر
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فــي تحليلــه لقصيــدة ّ
“إن بالشــعب الــذي دون ســلعٍ” ،وهــي زمــن
الحــدث وزمــن النفــس وزمــن التغنــي (انظــر مصلــوح:2010 ،
.)260-258
وعنــد تحليــل الزمــن الموضوعــي فــي القصيــدة يتبيــن أنــه يبــدو
أنموذ ًجــا بســي ً
طا؛ ألن األحــداث فيــه فــي الماضــي تتابــع في شــكل
خــط مســتقيم ،وأمــا فــي الحــال فيأخــذ هــذا الزمــن شــكل متصــل
دائــري مغلــق تتابــع فيــه األحــداث وتتعاقــب بطريقــة االســتدعاء
مرتبطــة باللحظــة اآلنيــة (انظر مصلوح 263 :2010 ،شــكل.)1
أمــا فــي الزمــن الذاتــي مــن جهــة المتلقــي ،فتتتابــع األحــداث
ســا
وتتداخــل فــي اتجاهــات مباشــرة وغيــر مباشــرة طــردًا وعك ً
فــي متصــل دائــري ،معبــرة عــن األحــداث الماضيــة والحاليــة
مرتبطــة باللحظــة اآلنيــة ،ويســتدعي بعضهــا بعضــا ً بصــورة
معقــدة (انظــر مصلــوح 263 :2010 ،شــكل .)2والتناقــض بيــن
البســاطة والتعقيــد فــي الزمنيــن الموضوعــي والذاتــي يكمــن فيــه
الكثيــر مــن كفايــة النــص وفاعليتــه .وقــد قُ ـ ّد َِم إيضــاح وتمثيــل
لذلــك مــن خــال شــكل دائــري تتبيــن فيــه شــبكة العالقــات
المفهوميــة لألحــداث أو المفاهيــم الثمانيــة التــي تكتنفهــا القصيــدة
مــن منظــور الزمــن الذاتــي ،مــع ذكــر األبيــات علــى جوانــب
الدائــرة التــي مركزهــا اللحظــة اآلنيــة بوصفهــا تعبيــرا ً عن رســوم
عقَــد داخلهــا ،ترتبــط بهــا األبيــات
ابنــة عجــان ،واألحــداث فيهــا ُ
ألنهــا تتجلــى فيهــا مظاهرهــا أو تعبــر عــن وجــه مــن وجوههــا،
واألحــداث– باإلضافــة إلــى المركــز -هــي :المعيــة ،والتحــول،
والشــتات ،واســتدعاء الخيــال ،وحديــث الذكــرى ،وإعــذار النفــس،
وارتقــاب الخــاص ،وينقطــع االتصــال فــي الدائــرة فــي شــكل
مفاصــل منقّطــة لكــي تعبــر عــن األقســام الخمســة التــي جــرى
تقســيم القصيــدة علــى أساســها (انظــر مصلــوح268 :2010 ،
شــكل .)3وـــتأمل هــذه الدائــرة يكشــف مــدى إحــكام النســيج
اللغــوي لظاهــر النــص ،وصلــة مــا بيــن ذلــك وباطنــه ومفاهيمــه،
ويــدرك القــارئ مــن خــال ذلــك فــرق مــا بيــن الزمــن الذاتــي
والموضوعــي ،واص ـاً فــي النهايــة إلــى إدراك معيــاري الســبك
والحبــك ،بوصفهمــا أهــم معاييــر النصيــة فــي النــص الشــعري.
 1 _2 _3خالصة البحث الثالث:
البحــث الثالــث (المذهــب النحــوي عند تمام حســان مــن نحو الجملة
إلــى نحــو النــص) تنــاول فيه ســعد مصلوح خمســة مطالب:
1-1نقد ت ّمام لنحو الجملة.
 2-2خصائــص إنجــازه العملــي فــي كتابــه الفريــد “اللغــة العربيــة
معناهــا ومبناهــا” ،وقــد شــمل هــذا الحديــث عــن موائــز ما بين
الصيغــة التراثيــة والصيغــة المقترحــة ،وحقيقة أمــن اللبس في
رأيــه ،والمكــون البالغــي فــي نظريــة نحــو الجملــة لديه.
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3-3اســتجالء الحديــث عــن نحــو النــص فــي مذهــب ت ّمــام ،مــن
خــال الــكالم عمــا يســتقل بــه كل واحــد منهمــا (يســتقل
ّ
االطــراد
نحــو الجملــة بالســمات األربــع للقاعــدة النحويــة:
والمعياريــة واإلطــاق واالقتصــار ،ويســتقل نحــو النــص
ـاص ورعايــة الموقــف
بخمــس صفــات هــي :القصــد والتنـ ّ
واإلعالميــة والقبــول) ،ومــا يشــترك فيــه النمطــان كالهمــا
(صفتــا التضــا ّم واالتســاق) ،وموقــع أمــن اللبــس مــن نحــو
النــص.
ِ 4-4ذ ْكــر مســائل المطابقــة التــي يتفــق فيهــا ســعد مصلــوح مــع
ت ّمــام حســان.
5-5بيــان مســائل الخــاف مــع ت ّمــام (انظــر مصلــوح/2004 ،أ:
.)219-205
وعندمــا نعــرض بشــيء مــن التفصيــل لمــا يحتــاج إلــى ذلــك،
نجــد أن وجــوه المطابقــة واالتفــاق مــع تمــام حســان تتمثــل
فــي :نقــد النحــو القديــم مــن المنظــور النصــي ،وتقويــم نحــو
الجملــة فــي صيغتــه التــي تضمنهــا كتــاب “اللغــة العربيــة معناهــا
ومبناهــا” ،وأهميــة االنتقــال بالــدرس النحــوي مــن ضيــق الجملــة
إلــى ســعة النــص.

النــاس ،ووصمــت النحــو العربــي بأنــه ال ِع ْلــم الــذي نضــج حتــى
احتــرق .لقــد أصبــح لدينــا بهــذا الكتــاب صيغــة عربيــة موفقــة
مــن صيــغ “نحــو الجملــة” لــم تكــن مــن قبــل ،وهــي صيغــة
يمكــن االنطــاق منهــا لتحقيــق النقلــة المنهجيــة إلــى “نحــو
النــص” (مصلــوح /2004 ،أ.)226 :
ومــن القضايــا المهمــة التــي ينبغــي التعــرض لهــا بشــيء مــن
التفصيــل ،قضايــا الخــاف مــع تمــام ،وهــي تــدور حــول:
صفــة المعنــى والنــص ،ومعاييــر النصيــة ،وأمــن اللبــس وقصــد
والمكــون البالغــي فــي نحــو النــص.
التلبيــس،
ّ
أوالً  -صفة المعنى والنص
في هذه القضية مسألتان:
المســألة األولــى :إنــكار رأي تمــام فــي أن يكون غايــة التحليل في
نحــو النــص التوصــل إلــى معنــى واحــد ينفــي التعــدد واالحتمال؛
ألن ذلــك إن صــح فــي نحــو الجملــة ،فإنــه ال يمكــن أن يصــح فــي
نحــو النــص ،ألن “احتماليــة المعنــى وتعــدده فيهــا هــي األصــل،
ـر َج
كمــا أنهــا أحــد المعاييــر المائــزة لجيــاد النصــوص .ولئــن أخـ َ
نحــو النــص مــن مجــال عملــه النصــوص المحتملــة ،إنــه بذلــك
يكــون قــد طــوى كشــحا ً عــن أخصــب مجــاالت النظــر وأشــدها
علقــة بالســلوك اللغــوي اليومــي ،والنشــاط اللغــوي الحــي
ُ
والمالبــس لكينونــة اإلنســان فــي مختلــف أطوارهــا وأحوالهــا”
(مصلــوح /2004 ،أ.)228،229 :

وفــي هــذا اإلطــار تبيــن أن تمــام حســان تولّــى باقتــدار معالجــة
أوجــه القصــور التــي كابدهــا النحــو العربــي مــن حيــث وفــاؤه
لغايتــه فــي تقعيــد الجملــة ،وذلــك حيــن نعتــه بأنــه نحــو تحليــل ال
تركيــب (أو نحــو مفــردات ال تراكيــب أو نحــو أجــزاء جملــة ال
صــل ســعد مصلــوح وجــوه القصــور فــي النحــو
جملــة) ،وقــد ف ّ
العربــي مــن هــذه الناحيــة (انظــر مصلــوح/2004 ،أ-221 :
 ،)223كمــا بيّــن الركائــز األساســية إلنجــاز تمــام فــي كتابــه،
وهــي :إبــراز األهميــة لتشــخيص المعنــى وأمــن اللبــس وجعــل
األول (أهميــة تشــخيص المعنــى) غايــة الــدرس النحــوي والثانــي
غايــة االســتعمال وقــوام النظــام ،واعتمــاد مفهوم النظــام اللغوي،
وتأســيس فكــرة تراتبيــة النظــم اللغويــة أو المســتويات التحليليــة،
وممارســتها فــي المســتويين الصرفــي والنحــوي ،والكشــف عــن
دور الظواهــر الســياقية ،واإلشــارة إلــى أثــر تضافــر القرائــن في
تحقيــق أمــن اللبــس والكشــف عــن المعنــى ،واســتيعاب المقــام
داخــل إطــار النظريــة النحويــة .ومــن أجــل ذلــك كان جوهــر
اإلنجــاز فــي هــذا الكتــاب أنــه قــدم صيغــة متكاملــة للنحــو
العربــي ،وحســبه ذلــك قيمــة وفخــراً؛ ألنــه اســتحق فــي تاريــخ
المصنفــات النحويــة واللســانية أن يكــون فــي منزلــة األمهــات
واألصــول (انظــر مصلــوح /2004 ،أ ،)225 :بــل:

1)1فيمــا يتعلــق بمــا يشــترك فيــه النمطــان (نحــو الجملــة ونحــو
النص):

“لعلنــا ال نجــاوز الصــواب حيــن نقــول إن الكتــاب كان اســتدراكا ً
بصيــرا ً لجمهــرة العلــل القــوادح التــي فعلــت فَعلتهــا فــي جســم
النحــو العربــي ،وتزييفــا ً موثّقــا ً لتلــك القالــة التــي ســارت فــي

مصطلحــا «التضــام» و»االتســاق» اللــذان وردا عنــد تمــام
بوصفهمــا مــن معاييــر النصيــة ،ينبغــي أن نتحــدث عنهمــا مــن
خــال المســائل اآلتيــة:

المســألة الثانيــة :فــي إطــار اإلجابــة عــن ســؤال :أي معنــى وأي
نــص يصلحــان أن يكونــا موضوعـا ً للتحليــل فــي نحــو النص؟ بين
درج كالمــه التحســين
ســعد مصلــوح أنــه إذا كان تمــام أخــرج فــي ْ
اللفظــي مــن دراســة المعنــى العرفــي ألن معنــى التحســين فنــي ال
عرفــي ،فإنــه ،أي ســعد مصلــوح يــرى أن “كل أنــواع المعانــي:
وظيفيــة ومعجميــة وعرفيــة وفنيــة صالحــة ألن تكــون موضوعـا ً
لهــذا اللــون مــن التحليــل النحــوي ،وأن كل كالم يســتوفي معاييــر
النصيــة صالــح لذلــك أيضـاً ،ســواء منــه مــا كان قطعــي الداللة أو
ح ّمــال أوجــه” (مصلــوح/2004 ،أ.)229 :
ثانيا ً  -حول معايير النصية
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المســألة األولــى :أن تمــام حســان ذكرهمــا دون أن يــورد
ّ
بــأن
مقابلهمــا األجنبــي ،وقــد بيّــن ســعد مصلــوح ذلــك
«التضــام» هــو المقابــل العربــي لمصطلــح  Cohesionوأن
“االتســاق” هــو المقابــل العربــي لمصطلــح  ،coherenceغيــر
أنــه يؤثــر أن يكــون مصطلــح “الســبك” هــو المقابــل العربــي
لـــ  ،cohesionوأن يكــون “الحبــك” هــو المقابــل العربــي لـــ
 .coherenceوثمــة ملحوظــة علــى هــذا ســتأتي فــي موضعهــا
مــن التعليــق علــى مــا قدمــه ســعد مصلــوح ومناقشــة آرائــه.
المســألة الثانيــة :أن قبــول “التضــام” مفهومــا ً مشــتركا ً بيــن
نحــو الجملــة ونحــو النــص يجــب الحــذر معــه؛ ألن ثمــة مظاهر
أخــرى للتضــام فــي النــص تتجــاوز مســتوى الجملــة ،حيــث
يشــمل وســائل الربــط فــي ظاهــر النــص علــى كل مســتويات
العالقــات :داخــل الجملــة وبيــن الجمــل وبيــن الفقــرات ومــا فــي
حكمهــا وفــي مجمــل النــص.
المســألة الثالثــة :أن مصطلــح  Cohesionيتســع ليشــمل كل
أوجــه الربــط فــي ظاهــر بنيــة النــص نحويــة كانــت أو بالغيــة،
وفــي هــذا ر ّد علــى تفريــق تمــام فــي نحــو الجملــة بيــن التضــام
بالمفهــوم النحــوي والتضــام بالمفهــوم البالغــي.
ـض تعريــف تمــام لـــ “االتســاق” لكونــه
المســألة الرابعــة :ر ْفـ ُ
غيــر دقيــق (انظــر حســان ،)2 ،1 :1992 ،وتعريــف ســعد
مصلــوح لــه بأنــه “احتبــاك المفاهيــم والتصــورات فــي عالقــات
منطقيــة كالتضــاد والتناقــض واالســتدعاء والســببية وهلــم جــراً.
وقــد تقــوم هــذه العالقــات بيــن جملتيــن ،ولكنهــا فــي النــص
تتجــاوز مفــردات الجمــل إلــى كليــة النــص .وهــي رصــد لمــا
هــو كائــن ،وليســت تشــريعا ً لمــا ينبغــي أن يكــون” (مصلــوح،
/2004أ ،232 :وانظــر.)231، 230 :
2)2مســائل الخــاف مــع تمــام فيمــا يتعلــق بمــا يســتقل بــه
نحــو النــص مــن معاييــر النصيــة:
المســألة األولــى“ :القصــد” ،وقــد أشــار ســعد مصلــوح إلــى
أن تمــام حســان لــم يعرفــه بشــكل صريــح ،وأنــه تحــدث عنــه
بصــورة ضمنيــة .والتعريــف الــذي ذكــره ســعد مصلــوح للقصــد
وارتضــاه هــو“ :اعتقــاد المنشــئ أن سلســلة األحــداث القوليــة
التــي ينتجهــا يمكــن أن تشــكل نصـا ً مســبوكا ً محبــوكاً ...يكــون
أداة لتحقيــق مقاصــد المنشــئ؛ كأن ينقــل معرفــة أو يحقــق
هدفــا ً جــرى توصيفــه فــي إطــار خطــة موضوعــة” .وعلــى
ـره أو لغــو
هــذا يكــون كالم تمــام عــن رفــض نصيّــة كالم ال ُم ْكـ َ
غيــر مقبول(مصلــوح/2004 ،أ.)232 :
الــكالم المقصــود
َ
المســألة الثانيــة“ :اإلعالميــة” تعريفهــا عنــد تمــام يجعلهــا
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تتحــد بمفهــوم “االتســاق” (الحبــك) وتتداخــل معه .وســعد مصلوح
يفـ ّ
ـك الجهــة بيــن المفهوميــن؛ ألن اإلعالميــة فــي رأيــه “تفتــرض
ابتــدا ًء أن للــكالم محتــوى يجــري إبالغــه للمتلقــي بواســطة
النــص ،ومــن ثــم فهــي ال تعالــج نص ـا ً غيــر محبــوك [أو غيــر
متســق] أص ـاً ،ولكنهــا تتســلط علــى الكيفيــة التــي يجــري بهــا
عــرض هــذا المحتــوى .إنهــا– بعبــارة أخــرى– تتعلــق باســتقبال
الــكالم علــى أنــه نــص ذو محتــوى كمــا تتعلــق بحكــم المتلقــي
علــى طريقــة عــرض المحتــوى بالجــدة وبمــدى توقعــه لطريقــة
العــرض ،إذ يرتبــط ذلــك بمــا ســ ّماه ابــن ســينا “اإلغــراب” أو
تحقــق الطرافــة وإخــاف التوقــع لــدى المتلقــي ،وهــو أمــر يمكــن
أن يرتفــع بــه الــكالم فــي ســلم النصيــة .كذلــك ترتبــط “اإلعالميــة”
بمعــدل ظهــور النقــاط التــي تمثــل نقــات أو منعطفــات جديــدة فــي
تسلســل عــرض المحتــوى بالنســبة للمتلقــي؛ إذ تتمايــز النصــوص
باختالفهــا مــن حيــث معــدل البــطء أو الســرعة فــي حــدوث
النقــات ،ومــن ثــم تتفــاوت فــي مــدى تحقــق صفــة النصيــة لهــا”
(مصلــوح /2004 ،أ.)234 ،233 :
المســألة الثالثــة :مقتضــى كالم تمــام عــن “القبــول” عــدم عـدّه
معيــارا ً مســتقالً مــن معاييــر النصيــة ،وأنــه ينصــب علــى تحديــد
المعنــى المــراد مــن بيــن المعانــي المحتملــة علــى جهــة القطــع،
وقــد تقــدم بيــان حقيقــة هــذا ،والخالصــة فــي مفهــوم “القبــول”
فــي رأي ســعد مصلــوح أن لــه أبعــادا ً ثقافيــة واجتماعيــة ،وأنــه
يتصــل “بتحديــد موقــف المتلقــي مــن الــكالم ،ومــدى تقبلــه
لسلســلة األحــداث الكالميــة علــى أنهــا نــص قابــل ألن يوصــف
بالســبك والحبــك ،وأن لــه نوعـا ً مــن الجــدوى بالنســبة للمتلقــي،
كأن يكتســب معرفــة أو يتبنــى موقفــاً ،أو يُســهم باســتجابة
ـرا” (مصلــوح /2004 ،أ.)235 :
إلنجــاز خطــة ،وهلــم جـ ّ
المســألة الرابعــة :ثمــة أمــور متفرقــة أخــرى هــي :كــون
وصــف تمــام “نحــو النــص” بأنــه تطبيقــي ال نظــري إطالقــا ً
يحتــاج إلــى تقييــد ،والقــول بــأن نحــو النــص ال ينشــأ إال بعــد أن
يكتمــل النــص وبعــد أن يكــون النــص حاضــرا ً (انظــر حســان،
 )1 :1992ينبغــي أن يؤخــذ علــى أن هــذا هــو األغلــب؛ ألن
هنــاك مقاربــات نصيــة يطلــق عليهــا “المقاربــة اإلجرائيــة”
وهــو نــوع يســتند إلــى المقاماتيــة وعلــم النفــس اإلدراكــي وعلــم
الــذكاء االصطناعــي؛ لتفســير العمليــات الذهنيــة واألطــوار
النفســية التــي تحــدث عنــد إنشــاء النــص واســتقباله وتفســيره
“وهــو بــاب مــن العلــم ينتظــر أولــي العــزم مــن أبنــاء العربيــة
لترويــض ُ
عســراه” (مصلــوح /2004 ،أ:
شموســه وتيســير ُ
 ،236وانظــر فــان دايــك ،تــون أvan - 14-38 :1980 ،
Schiffrin, D., Tannen, D.,& Hamilton, and Dijk,
.)Teun A, 1985, H. E, 2001

عبد السالم السيد

ثالثا ً  -بين أمن اللبس وقصد التلبيس

المكون البالغي في نحو النص:
رابعا ً  -حول
ّ

فــي ســبيل بيــان حقيقــة مــا ذهــب إليــه تمام مــن أن أمــن اللبس هو
غايــة االســتعمال اللغــوي وقــوام نظــام القواعــد ،وأن هــذا يســري
علــى نحــو النــص كمــا يســري علــى نحــو الجملــة– بيّــن ســعد
مصلــوح أن أمــن اللبــس فــرض منهجــي لــه حتميته ومشــروعيته
فــي بــاب تجريــد القواعــد ،ولكنــه ال ينبغــي أن يؤخــذ علــى
أنــه صــورة صادقــة للواقــع اللغــوي؛ ألن هــذا الواقــع يخالــف
عــن كل هــذه الشــروط التحكميــة الصــرف ،ولــذا وجــد نوعــان
مــن الــدرس اللســاني :اللســانيات التقريريــة (deterministic
 )linguisticsالتــي تفتــرض األنمــوذج المثالــي لالســتعمال
اللغوي ،واللســانيات االحتماليــة ()probabilistic linguistics
التــي تُعنــى بدراســة مظاهــر التنــوع والتخالــف فــي الســلوك
اللغــوي تبع ـا ً للعوامــل الفرديــة واالجتماعيــة والمقاماتيــة ،ومــن
الواضــح أن نحــو الجملــة ينتمــي إلــى اللســانيات التقريريــة التــي
تجعــل أمــن اللبــس غايــة االســتعمال وقــوام النظــام ،فــي حيــن
ينــدرج نحــو النــص بــا شــك فــي قائمــة اللســانيات االحتماليــة؛
وذلــك الرتباطــه ســبكا ً وحبــكا ً بمســتويات الصياغــة اللغويــة
المختلفــة وبمعاييــر النصيــة ،ولهــذا ال يصلــح فيــه أن يكــون
أمــن اللبــس هــو الغايــة؛ لطبيعــة النصــوص الفعليــة التــي يكــون
اللبــس فيهــا أحيانـا ً كثيــرة مقصــودًا ويكــون تعــدد المعنــى لديهــا
واردًا ومصــدر ثــراء وإجــادة أحيانــا ً أخــرى .وبنــا ًء علــى
ذلــك يجــب التوقــف كثيــرا ً عنــد قــول تمــام :إن نحــو النــص
هــو المرتجــى لرفــع التعــدد واالحتمــال مــن دالالت اآليــات فــي
القــرآن الكريــم ،ومــا يعنيــه ذلــك مــن رفــض فكــرة صالحيــة
النــص إلعرابيــن؛ ألن فــي ذلــك اعترافًــا بأمــن اللبــس ،وحاشــا
ســا .وقــد رد ســعد مصلــوح علــى هــذا
لكتــاب هللا أن يكــون ُملب ً
بقولــه“ :نعــم ،ال منــاص مــن التوقــف طويـاً أمــام هــذه العبــارة
وتحريــر داللتهــا حتــى ال يكــون أمرنــا علينــا ُ
غ ّمــة؛ ذلــك أن
التعــدد واالحتمــال فــي اجتهــادات البشــر الســتكناه معانــي اآليات
ثابــت بيقيــن تعــدد تفاســير المجتهديــن منــذ نــزول القــرآن المجيــد
إلــى أن يــرث هللا األرض ومــن عليهــا .لكــن هــذا التعــدد ليــس
مــن قبيــل اإللبــاس المعيــب ،وحاشــا لــكالم هللا أن يكــون كذلــك،
بــل هــو حاصــل االجتهــادات البشــرية التــي تحــاول الفهــم عــن
ُمــراد هللا بكالمــه .وكل اجتهــاد مــن أهــل العلــم والراســخين فيــه
مــن أولــي األهليــة يقبلــه لســان العــرب ،وال يخالــف معلومـا ً مــن
الديــن بالضــرورة ،ويتســق مــع قيــم الديــن وتعاليمــه ومقاصــده
هــو اجتهــاد مقبــول فــي هــذه الحــدود ال يتعداهــا ...واالحتــكام
إلــى نحــو الجملــة أو إلــى نحــو النــص– فــي هــذا المقــام– ال يعدو
أن يكــون هــو نفســه نوعــا ً مــن االجتهــاد ألهــل العلــم ،يمكــن
أن يكــون محــاً للرفــض أو القبــول أو الترجيــح” (مصلــوح،
 /2004أ.)242-239 :

ه ّمــش تمــام حســان– علــى وجه اإلجمــال -دور المكــون البالغي
فــي نحــو الجملــة( ،انظــر حســان )14 :1992 ،اعتمــادا ً علــى
أن البالغــة ال تقصــد قصــدا ً إلــى بيــان المعنــى العرفــي الــذي
هــو غايــة الــدرس النحــوي عنــده ،ورأي ســعد مصلــوح أن
األمــر بخــاف ذلــك عندمــا ننظــر إلــى البالغــة بعيــن نحــو
النــص ومعاييــره وفــي ضــوء االعتــراف بالتعــدد واالحتمــال؛ إذ
يتبيــن لنــا أن مســائل علــم المعانــي لهــا نصيــب كبيــر فــي إبــراز
وحــدة البنيــة اللغويــة للنــص مــن خــال وســائل “الســبك” التــي
جماعهــا “االعتمــاد النحــوي” ،وأن علــم المعانــي يأخــذ وضع ـا ً
جديــدا ً فــي مجــال نحــو النــص بعــد أن يتجــاوز حــدود أســوار
الجملــة الواحــدة ،كمــا أن علــم البيــان يقــوم بــدوره فــي الســبك
المعجمــي ،وفــي اإلمــداد بالكلمــات المفاتيــح التــي مــن خاللهــا
صــد حركــة المفاهيــم والعالقــات الرابطــة بينهــا داخــل النــص
تُر َ
عـ ّد
بمــا يحقــق معيــاري الســبك والحبــك .وأمــا علــم البديــع الــذي ُ
أهــون الشــركاء فــي النظريــة النحويــة لقناعتــه بوظيفــة التحســين
والتزييــن -فلــه فــي نظريــة نحــو النــص شــأن عظيــم؛ ألن جــل
فنونــه ،بــل كلهــا معقــود عليهــا األمــل فــي أن يصــاغ منهــا معالــم
ســبك النــص حتــى مــا كان منهــا لفظيـا ً محضـا ً (انظــر مصلــوح،
 /2004أ.)239 ،238 :
والخالصــة فــي تصــور ســعد مصلــوح إلحــداث نقلــة منهجيــة
للبالغــة العربيــة مــع النحــو للوصــول إلــى المرتجــى فــي علــم
بالغــة النــص -هــي ضــرورة اإلفــادة مــن قواعــد ثــاث :علــم
األســلوب اللســاني والدراســة المقاماتيــة ونحــو النــص ،نجــد ذلــك
فــي قولــه“ :وحيــن ننتقــل بالــدرس النحــوي ونتحــول بالبالغــة
العربيــة مــن بالغــة الشــاهد والمثــال إلــى بالغــة النــص ،بإقامتها
علــى قاعــدة منهجيــة رصينــة مــن علــم األســلوب اللســاني
والدراســة المقاماتيــة ونحــو النــص– نقــول :إننــا حيــن نجهــد
لتحقيــق هــذه النقلــة المنهجيــة نكــون قــد وضعنــا ُجـ ّل العلــوم ذات
األرومــة العريقــة فــي الثقافــة العربيــة وضعــا ً جديــدا ً مفتوحــا ً
علــى أصولهــا التراثيــة مــن جهــة ،وعلــى المنجــزات المنهجيــة
للفكــر البشــري فــي حياتنــا المعاصــرة مــن جهــة ثانيــة– وما كان
هــذا األمــر ليقــوم بفــرد أو أفــراد ،ولكــن أحــرى بــه أن يكــون
همـا ً معرفيـا ً أصيـاً للمشــتغلين بهــذا العلــم الشــريف والمعنييــن
بثقافــة هــذه األمــة فــي حاضــر أمرهــا وقابلــه” (مصلــوح،
 /2004أ.)242 :
 0 _2المفاهيم والنظرية
للبحــث فــي النــص مســتويات ثالثــة أساســية :المســتوى النحــوي
والمســتوى الداللــي والمســتوى التداولــي (انظــر بحيــري،
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 ،)147 :1997ويرتبــط ببحــث هــذه الجوانــب ضــرورة
اإلجابــة عــن أســئلة محوريــة مــن قبيــل :كيــف تُنتــج
النصــوص؟ وكيــف تُســتقبَل؟ وكيــف تُســتخدم فــي ســياق؟
بــل كيــف تســتخدم وت ُ َّ
وظــف فــي التفاعــل اإلنســاني؟ ولذلــك
كثــرت نظريــات علــم النــص واجتهــد فــي ذلــك كثيــرون
منهــم درســلر وبوجرانــد وبيتــر هارتمــان وأايزنبــرج
وبتوفــي وشــميت وسوينســكيوفندايك وروزنجــرن ،واختلفــت
االتجاهــات والــرؤى بيــن اهتمــام بمعاييــر النصيــة أو
األســس التوليديــة أو التداوليــة أو العنايــة بالنظــرة الموســعة
إلــى بنيــة العالــم أو الحفايــة بالعناصــر النحويــة والدالليــة
والخصائــص البالغيــة (انظــر بحيــري.)86-73 :1997 ،
إن نظريــات علــم النــص هــذه يتحتــم علينــا أن نفيــد منهــا،
لكــن بشــرط أن يقودنــا ذلــك إلــى صياغــة نظريــة عربيــة فــي
نحــو النــص تناســب لغتنــا وبيئتنــا العلميــة والثقافيــة ،حتــى
ال يتحــول األمــر إلــى تيــه ثقافــي ،وحتــى ال نكــره النــص
العربــي علــى معاييــر اشــتقت مــن لغــات أخــرى ال تناســبه
(انظــر بحيــري :1997 ،صفحــة ه ،وحمــودة-349 :2003 ،
 .)352ومــن هنــا نــدرك أهميــة اإلســهام العلمــي لنحــو النــص
الــذي قدمــه ســعد مصلــوح ،ونحــن مــن خاللــه يمكــن أن
ســا قويمــة وخصائــص فارقــة ترســم مالمــح أوليــة
س ً
نســتنتج أ ُ
ومقدمــة لنظريــة عربيــة فــي هــذا اإلطــار “ومــا أصعبهــا
مــن مهمــة ولكــن شــرف المطلــب يغــري بالمحاولــة ،ويحفــز
إلــى الدراســة الصابــرة التــي ال يســتقل بهــا فــرد أو أفــراد”
(مصلــوح.)422 :1990 ،
وهــذه الخصائــص والمالمــح نحــاول أن نتبينهــا وننقــب عنهــا،
مــن خــال المســائل اآلتيــة المتعلقــة بالتصنيــف والتعريــف
والمفاهيــم واألســس والمصطلحــات واأل ُ ُ
طــر والتصــورات
والعالقــة بيــن نحــو النــص والبالغــة واألســلوبيات.
وأول ملحوظــة نذكرهــا فــي هــذا الشــأن تتصــل بجوهــر
علــم النــص ،وهــي أنــه يتبنــى دراســة اللغــة فــي االســتعمال؛
ولذلــك فهــو– كمــا نقلنــا عــن ســعد مصلــوح فــي موضــع
ســابق -يُعــ ّد مــن اللســانيات االحتماليــة التــي تولــي عنايتهــا
للنظــر فــي تجلــي اللغــة فــي الواقــع ،حيــث يســتعملها النــاس
إنتاجــا ً وتلقيــا ً فــي ســياقات متنوعــة تختلــف تبعــا ً للعوامــل
الفرديــة واالجتماعيــة والمقاماتيــة ،علــى عكــس اللســانيات
التقريريــة التــي تتجاهــل التنــوع ألنهــا تُعنــى بالوصــول إلــى
الجوامــع اللســانية المشــتركة المجــردة التــي تفســر عمــل
العقــل فــي اللغــة وعمــل اللغــة فــي العقــل (انظــر مصلــوح،
/2004أ ،237 :ومصلــوح ،181 :2010 ،وبحيــري،
 ،219 ،218 :1997وعبــد المجيــد.)270/1 :2013 ،
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 1 _2ضبط المفاهيم والمصطلحات
مــن المفاهيــم التــي جالهــا ســعد مصلــوح مفهــوم “نحــو النــص”،
فقــد بينــه تفصيـاً بقولــه:
“نمــط مــن التحليــل ذو وســائل بحثيــة مركبــة ،تمتــد قدرتهــا
التشــخيصية إلــى مســتوى مــا وراء الجملــة ،باإلضافــة إلــى
فحصهــا لعالق�ةـ المكون��ات التركيبيـ�ة داخلــ الجملــةintra
 . sentential constituentsوتشــمل عالقــات مــا وراء
الجملــة مســتويات ذات طابــع تدرجــي ،يبــدأ مــن عالقــات
مـ�ا بينــ الجمــل ، intersentential relationثــم الفقــرة
 ،paragraphثــم النــص ( textأو الخطــاب )discourse
بتمامــه” (مصلــوح.)407 :1990 ،
وقــد ترتــب علــى ذلــك أن يكــون تصــور النحــو بمعنــى “علــم
تراكيــب الجمــل” ( )Syntaxأو بمعنــى قواعــد العربيــة صوتيــة
وصرفيــة ونحويــة ودالليــة -بعيــدًا عمــا يــراد بنحــو النــص،
خاصــة األول ،وأن يكــون تصــور النحــو بمفهــوم أع ـ َّم وأشــمل
يعتضــد بالمقاميــات– كمــا بــدا فــي التــراث العربــي فــي علــم
المعانــي خاصــة– أقــرب هــذه التصــورات إلــى الوفــاء بأشــراط
النحــو الكامــل وأرقاهــا فــي هــذا اإلطــار ،ومــع ذلــك ،تُعــ ّد
هــذه التصــورات جميعــا ً دون المــراد؛ ألنهــا تــدور فــي فلــك
الجملــة ،ونحــو النــص ينبغــي أن يكــون مقاميــا ً وذا جهــاز
“تحليلــي مركــب قــادر علــى أن يصــف التركيــب اللغــوي للنــص
أو الخطــاب .ويمثــل إطــاره النظــري بحســب التعريــف الــذي
نرتضيــه” تحصيـاً لجميــع العوامــل المهمــة فــي تشــكيل المعنــى
الكلــي ()Abstractionالــذي يجــري تصويــره واســتثارته مــن
خــال خطــاب أو نــص منطــوق أو مــدون ،أيـا ً مــا كان حجمــه”
(مصلــوح.)418 :1990 ،
ولكــي يســتطيع اإلطــار النظــري لنحــو النــص القيــام بمهمتــه
فــي وصــف البنيــة الكليــة للنــص ال بــد مــن خصائــص وأشــراط
جامعهــا أمــور خمســة:
أولهــا :اســتبدال الغايــة التشــخيصية الوصفيــة بالغايــة المعياريــة.
وثانيهــا :اســتبدال المعالجــة النظاميــة ( )Systematicبالمعالجــة
الذريــة التفتيتيــة ( .)Atomicوثالثهــا :هرميــة العالقــة بيــن
مســتويات التحليــل اللســاني والمكونــات التركيبيــة للنــص.
ورابعهــا :التخلــي عــن ثنائيــة الشــكل والمضمــون ،دون إهدارهما
أو التجــاوز فيهمــا ،ومراعاتهمــا معـاً ،وإعمال الضوابــط التحليلية
الكاشــفة عــن طــرق العالقــة بينهمــا أو كيفيــة تفاعــل كل منهمــا
فــي اآلخــر .وخامســها :شــمول االعتبــارات األســلوبية والمقاميــة
والثقافيــة ،بوصفهــا جــز ًءا مــن الجهــاز التحليلــي الــذي يجــري
إعمالــه فــي دراســة النــص (مصلــوح.)420 :1990 ،
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وثمــة مســألة مهمــة تُطــرح هنــا هــي موقــع “نحــو النــص” مــن
النظريــة اللســانية .وفــي هــذا اإلطــار قيــل إن الشــوط مــا زال
بعيــدًا دون أن يكــون هنــاك نحــو نــص شــامل يصــدق علــى
أي نــص فــي أي لســان .أمــا بالنســبة إلــى لغــة معينــة فهنــاك
مــا يمكــن تســميته “نظــام النــص” (الخطــاب)Text Systems
) (Discourseوهــو تصــور عــام يقصــد بــه قوائــم التوقعــات
والتشــكيالت المحتملــة التــي يتيحهــا نظــام اللغــة وتمثــل
الخصائــص النحويــة لهــذه اللغــة .وفــي مقابــل ذلــك هنــاك مــا
يمكــن تســميته “بنيــة النــص” (الخطــاب) Text Structure
) (Discourseوهــو تصــور خــاص يُقصــد بــه حاصــل شــبكة
العالقــات الناتجــة مــن تضافــر نظــم النــص بمســتوياتها المختلفــة
لتشــكل بنيــة نــص معيــن “وكال هذيــن التصوريــن واقــع تحــت
التصــور األعــم “نحــو النــص” .ويبــدو مــن هــذا التعريــف
اإلجرائــي الســابق أن التصــور األول يعالــج الخصوصيــة
التركيبيــة للغــة بعينهــا فــي مجــال النــص ،علــى حيــن يلبــي
التصــور الثانــي الحاجــة إلــى تشــخيص البنيــة النحويــة لنــص
بعينــه” (مصلــوح.)422 ،421 :1990 ،
وأهــم مبــادئ نحــو النــص المعاييــر الســبعة التــي
يكــون بهــا النــص نصــاً .وهــي الســبك cohesion
والحبــك  coherenceوالقصــد intentionality
والقبـ�ول  acceptabilityواإلعالميــة informativity
والمقاميــة  situationalityوالتنـ�اص intertexuality
( B e a u g ra n d e & D re s s l e r 1 9 8 1 : p p . 4 8 - 2 0 8 ,
 .)Beaugrande, 1985: pp.48,49وممــا يُحســب لســعد
مصلــوح فــي هــذا الشــأن اإلســهام الواضــح فــي تحريــر ترجمــة
هــذه المصطلحــات وصياغتهــا وضبــط مفاهيمهــا وإيضــاح
المقصــود بهــا .ويصــدق ذلــك خاصــة علــى المصطلحيــن
األوليــن ( قُدّمــت ترجمــات أخــرى كثيــرة لـــأول )(cohesion
أهمهــا :االتســاق والتضــام وااللتئــام والترابــط والربــط
والتماســك الشــكلي ،كمــا قدمــت ترجمــات أخــرى للمصطلــح
الثانــي ( )coherenceأهمهــا :االنســجام والتقــارن واالتســاق
وااللتحــام والتماســك الداللــي .انظــر علــوي.327/1 :2013 ،
وأظــن أن ترجمــة المصطلــح األول (الســبك) كان لهــا تأثيــر
علــى اختيــار تمــام حســان لهــذه الترجمــة فــي ترجمــة كتــاب
“النــص والخطــاب واإلجــراء” .وممــا يُذكــر فــي قضيــة ترجمــة
المصلحــات أيضــأ ً عنــد ســعد مصلــوح تفضيلــه ترجمــة مصطلح
( )pragmaticsإلــى “المقاميــات” .انظــر مصلــوح:1990 ،
 ،418وبحيــري“ 313 :1997 ،حاشــية  ،)”71وقــد ســبق بيــان
جــزء كبيــر مــن ذلــك عنــد الحديــث عــن معاييــر النــص عنــد
تمــام حســان.

 2 _2أهمية نحو النص
تتضــح أهميــة نحــو النــص فــي قــول ســعد مصلــوح “إن دراســة
النصــوص هــي دراســة للمــادة الطبيعيــة التــي توصلنــا إلــى فهــم
أمثــل لظاهــرة اللغــة؛ ألن النــاس ال تنطــق حين تنطــق ،وال تكتب
حيــن تكتــب– جم ـاً أو تتابع ـا ً مــن الجمــل ،ولكنهــا تعبــر فــي
الموقــف اللغــوي الحــي مــن خــال حــوار معقــد متعــدد األطراف
مــع اآلخريــن ،ويكثــر فــي هــذه الحــال تصــادم االســتراتيجيات
والمصالــح وتعقّــد المقامــات ...وتتشــابك العالقــات فــي نســيج
معقــد بيــن الشــكل والمضمــون علــى نحــو يصبــح فيــه رد األمــر
كلــه إلــى الجمــل أو نمــاذج الجمــل تجاهـاً للظاهــرة المدروســة،
وردًّا لهــا إلــى بســاطة مصطنعــة تخــل بجوهرهــا” (مصلــوح،
 .)413 :1990إذن الفهــم األمثــل للظاهــرة اللغويــة هــو الغايــة
التــي تكمــن فيهــا أهميــة نحــو النــص عنــد ســعد مصلــوح.
ومعنــى هــذا أن نظريتــه فــي نحــو النــص تركــز علــى الفهــم
وتفســير النــص وال تدخــل قضيــة إنتاجــه فــي الحســبان .وال
بــأس وال إشــكال فــي ذلــك إذ يبــدو أن جانــب فهــم النــص
ومــا يتصــل بــه مــن نظريــات التلقــي والتأثيــر وغيرهمــا قــد
شــغل حيــزا ً كبيــرا ً مــن موضــوع نحــو النــص (انظــر بحيــري،
 :1997الفصــل الرابــع (الخــاص بفهــم النــص) مــن البــاب
الثانــي ص)190–162؛ اتســاقا ً مــع قِــ َدم تاريــخ البحــث فــي
ذلــك بالقيــاس لدراســة عمليــات اإلنتــاج التــي تعــد األحــدث
عهــدا ً (انظــر هاينــه مــن وفيهفيجــر ،153 :1991 ،وانظــر
فــي كــون “إنتــاج النصــوص” مهمــة عظيمــة قســيمة لمهمــة
الفهــم والتفســير :الســابق  111ومــا بعدهــا ،وبحيــري:1997 ،
 ،)136 ،135كمــا يبــدو أن التركيــز علــى غايــة التفســير والفهــم
ربمــا يكــون قــد طغــى فــي الدراســات العربيــة لنحــو النــص
ي للنظريــة مــن
بوصفــه المرحلــة األولــى المناســبة للنقــل األول ـ ّ
الغــرب ،يقــول صــاح فضــل“ :وتتمثــل مهمــة علــم النــص
بنــاء علــى ذلــك فــي وصــف العالقــات الداخليــة والخارجيــة
لألبنيــة النصيــة بمســتوياتها المختلفــة ،وشــرح المظاهــر العديــدة
ألشــكال التواصــل واســتخدام اللغــة ،كمــا يتــم تحليلهــا فــي العلــوم
المتنوعــة” (فضــل.)247 :1992 ،
 3 _2النحو العربي بين “ال ُجملية” و”النصية”
فــي ســبيل تحديــد المســافة الفاصلة بيــن النحو العربــي واألنموذج
ضــع ســعد مصلــوح أوالً معياريــن ضابطيــن :األول:
المبتغــىَ ،و َ
أن النحــو العربــي ليــس هــو اللغــة العربيــة ،ومعنــى هــذا أن أي
محاولــة إلصــاح هــذا النحــو أو اســتبدال آخــر بــه ال يمكــن أن
تعنــي هــدم اللغــة العربيــة بقرآنهــا وتراثهــا العريــق .والثانــي:
أنــه ليــس مــن المعقــول علــى جميــع المعاصريــن المشــتغلين
بقضايــا اللســانيات العربيــة ،أن يبــدءوا بنقطــة الصفــر المنهجــي،
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ويهــدروا أربعــة عشــر قرنـا ً مــن النتــاج اللســاني المتميــز ،وإنمــا
الحكمــة تقتضــي اســتثمار الصالــح مــن العربــي القديــم بحيــث ال
يكــون نســخا ً للنحــو العربــي التقليــدي المعــروف ،باإلضافــة إلــى
اإلفــادة مــن الجديــد بقــدر مالءمتــه ومــا يحــل مــن مشــكالت
أو يســهم فــي تقديــم رؤى منهجيــة متماســكة ،ســواء كان هــذا
الجديــد مــن التــراث اإلنســاني العــام ،أو المعاصــر العربــي،
وأكثــر األعمــال مناســبة وصالحيــة فــي ذلــك– كمــا ســبق أن
تبيــن– هــو عمــل تمــام حســان ومحاولتــه الرائــدة فــي كتابــه
“اللغــة العربيــة :معناهــا ومبناهــا”؛ ألنــه تقديــم رصيــن متكامــل
لنحــو الجملــة يصلــح الرتيــاد آفــاق نحــو النــص.
وحيــن نحاكــم النحــو العربــي بحالتــه التقليديــة إلــى الخصائــص
التــي يتطلبهــا نحــو النــص ســنجد بعــض المعوقــات التــي تحــول
دون اســتعماله فــي التحليــل النحــوي للنصــوص ،ويتمثــل ذلــك
فــي :أن النحــو العربــي موضــوع لتحليــل الشــاهد والمثــال
وشــواهد النحــو هــي موضــوع الدراســة فيــه ،وغلبــة الطابــع
التعليمــي فيــه حــدّت مــن القــدرة علــى التحليــل الخالــص
للظواهــر ،وعــدم اعترافــه بفكــرة التطــور ،وتهميــش مراعــاة
المقــام فــي القواعــد باســتثناء بعــض كتــب المتقدميــن كســيبويه
(انظــر مصلــوح.)427-422 :1990 ،
 4 _2نحو النص عند سعد مصلوح بين البالغة واألسلوبيات:
لهــذه المســألة أهميــة بــارزة هنــا ألنهــا مــن أهــم األمــور التــي
تميــز الرؤيــة الخاصــة للدكتــور ســعد فــي لســانيات النــص،
وهــي بطبيعتهــا متداخلــة االختصاصــات جامعــة لمجــاالت
مختلفــة ،والتداخــل يكــون أكثــر فيمــا بينهــا وبيــن البالغــة
وعلــم األســلوب (انظــر شــبلنر.)183 ،171 ،51 :1974 ،
مــن آيــات ذلــك وجــود إرهاصــات بتمييــز الظواهــر النصيــة
فــي البالغــة وعلــم األســلوب ،منــذ وقــت طويــل فــي البالغــة
الكالســيكية .ولكــي يتضــح الفــرق الدقيــق بيــن هــذه المجــاالت
الثالثــة ،نبــادر أوالً إلــى التفريــق بيــن علــم األســلوب والبالغــة
الجديــدة فنقــول إن الفــرق بينهمــا هــو الفــرق بيــن الخــاص أو
الحالــة الفرديــة الواقعيــة ،والعــام أو القانــون الجامــع المجــرد،
فاألســلوب يكــون فرديـاً ،ثــم مــن مجمــوع خصائــص األســاليب
المختلفــة يُصــاغ تعميــم وتجريــد يُصنفــان فــي صــورة القوانيــن
التــي تمثــل دائــرة البالغــة (انظــر فضــل،178 :1992 ،
 .)179ومــن الناحيــة التاريخيــة نجــد أن األمــر قــد تــدرج
بيــن هــذه المجــاالت أو العلــوم الثالثــة ،بــد ًءا باألســلوبية التــي
مهــدت لبالغــة الخطــاب وأدت إليهــا ،ثــم أســفرت هــذه عــن
تبلــور علــم النــص (قيــل إن “األســلوبية” ضــرب مــن البالغــة
المعاصــرة ال تنســخ البالغــة القديمــة نســخاً ،ولكنهــا تفيــد منهــا
وتنتفــع بهــا كمــا تفيــد وتنتفــع بغيرهــا مــن معطيــات الــدرس
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الحديــث .انظــر إبراهيــم .)161 :1997 ،ومعنــى ذلــك أن
العالقــة بيــن هــذه الثالثــة مثلــت– فــي مرحلــة ســابقة مــن
التاريــخ الحديــث -مجــاالً مــن مجــاالت التحــول المعرفــي بيــن
العلــوم ،بــدا فيهــا عــدم كفايــة البالغــة واألســلوبية وتحولهمــا
إلــى التوحــد مــع علــم النــص ،حتــى قيــل إن علــم األســلوب
قــام بــدور المبشــر لعلــم النــص (انظــر هاينــه مــن وفيهفيجــر،
 ،)77 ،14 :1991وحتــى أعلــن فاندايــك نفســه عــن أن
البالغــة هــي الســابقة التاريخيــة لهــذا العلــم (انظــر فضــل،
.)253 –250 ،10 ،7 :1992
وعندمــا نريــد أن نتنــاول هــذه القضيــة بالتطبيــق عمليــا ً علــى
“لســانيات النــص” عنــد ســعد مصلــوح ،فيجــب أال ننســى أوالً أن
هــذا شــغل حيـ ً
ـزا مهمـا ً مــن اإلنتــاج العلمــي لــه (أهــم مــا يشــمله
ذلــك كتبــه الثالثــة“ :األســلوب :دراســة لغويــة إحصائيــة”،
و”فــي النــص األدبــي :دراســات أســلوبية إحصائيــة” ،و”فــي
البالغــة العربيــة واألســلوبيات اللســانية”) ،وأنــه أشــار إلــى
وآجروميــة النــص همــا أبــرز اإلســهامات
أن علــم األســلوب
ّ
اللســانية فــي مجــال النقــد األدبــي ،وإن كانــا ال يســتغرقان كل
عطائهمــا فــي ذلــك المجــال ،مــع اإلقــرار بموقــع علــم األســلوب
ع َددنــا علــم األســلوب شــعبة
مــن اللســانيات ،بأنــه ســواء علينــا أ َ
مــن اللســانيات العامــة علــى قــول بعــض العلمــاء ،أم عددنــاه
علمـا ً قائمـا ً برأســه موازيًــا للســانيات العامــة علــى قــول آخريــن،
فــإن علــم األســلوب يظــل إســهاما ً لســانيا ً منضبط ـا ً يقــوم بتقديــم
حــل علمــي لجوانــب ذات خطــر فــي المشــكل النقــدي (انظــر
مصلــوح/2004 ،ب .)231 :وســعد مصلــوح يترجــم هــذه
اإلشــارة إلــى عمــل وواقــع؛ إذ إننــا نســتطيع أن نلحــظ ونُميــز–
ضمــن مــا يمكــن أن يُل َحــظ ويُميَّــز عنــده– اهتماميــن أو اتجاهيــن
علمييــن واضحيــن همــا اتجــاه الدراســات األســلوبية واتجــاه
لســانيات النــص ،وكالهمــا يمثــل منحــى لســانيا ً متقاربـا ً بخاصــة
أنهمــا مــن اللســانيات االحتماليــة ،لكــن بمنهــج مختلــف ،لذلــك
تتداخــل الجزئيــات وتتشــابك المجــاالت والمعالجــات ،ومــن أمثلة
هــذا مــا نلحظــه فــي بحــث “حاشــية أســلوبية علــى لغــة الخطــاب
ي فــي كيفيــة
النقــدي” ،حيــث يتشــابك األســلوبي مــع النصــ ّ
معالجــة مســائل البحــث ،مــن خــال تنــاول “خصائــص الواســطة
اللغويــة الموصلــة ،ســواء فــي بنيتهــا النحويــة والمعجميــة
الظاهــرة أو فــي منظومــة المفاهيــم والعالئــق المســتكنة وراء
ظاهــر الخطــاب ،علــى نحــو يســتدعي فيــه بعضهــا بعضــا ً
ويتعلــق فيــه بعضهــا ببعــض” (مصلــوح.)194 :2010 ،
ومــن أهــم اإلضــاءات الكاشــفة التــي يقدمهــا ســعد مصلــوح
فــي هــذا اإلطــار تفريقــه بيــن البالغــة العربيــة واألســلوبيات
اللســانية مــن خــال وجــوه كثيــرة ،منهــا أن البالغــة ذات طابــع

عبد السالم السيد

تفتيتــي يُجـ ّ
ـزئ الظاهــرة الواحــدة ،واألســلوبيات اللســانية ذات
ســقي يُعنــى بتصــورات البنيــة والعالقــات،
طابــع نظامــي ونَ َ
ويتجلــى ذلــك فــي فــرق آخــر هــو أن البالغــة هــي بالغــة
الشــاهد والمثــال والجملــة المفــردة علــى األغلــب وتعتمــد نحــو
الجملــة ،فــي مقابــل أن األســلوبيات تعالــج النــص أو الخطــاب
أو المدونــة وتعتمــد نحــو النــص (انظــر مصلــوح:2010 ،
 .)72-67ولكــي تتطــور البالغــة وتســير فــي االتجــاه الصحيــح
ال بــد مــن القضــاء علــى مباينتهــا لألســلوبيات اللســانية ،بشــرط
أن يصحــب ذلــك “حركــة مواكبــة مــن اللســانيات العربيــة
ي عامــة ،ولدراســة
تكــون بهــا ظهيــرا ً قويــا ً للــدرس النصــ ّ
النــص األدبــي خاصــة ،وبذلــك تتصــل األواصــر بيــن الــدرس
اللغــوي والبالغــي فــي التــراث والــدرس األســلوبي واللســاني
المعاصــر علــى نحــو تتجــدد بــه األصالــة ،ويتحــول بــه التــراث
إلــى قــوة فاعلــة فــي وعينــا بالظاهــرة األدبيــة” (مصلــوح،
 .)72 :2010إن هــذه الحركــة المفترضــة الواجبــة بيــن
تلــك المجــاالت مــن البالغــة إلــى األســلوبيات اللســانية ومــن
اللســانيات العربيــة إلــى الــدرس النصــي -ليــس معناهــا إال
أن تكــون األســلوبيات اللســانية ولســانيات النــص همــا جســر
التواصــل والتالقــي بيــن البالغــة القديمــة ودراســة النــص كمــا
ينبغــي أن تكــون .وهــذا يؤكــد مــا ذكرنــاه فــي المدخــل العــام
لهــذه القضيــة منــذ قليــل ،مــن أن علــم األســلوب حلقــة متوســطة
فــي تاريــخ تطــور العلــوم بيــن البالغــة القديمــة وعلــم النــص
وهــو الوريــث األخيــر ،غيــر أن مــا يضيفــه ســعد مصلــوح
هنــا هــو أنــه يعطينــا النمــوذج العملــي المتجســد لهــذا التطــور
العلمــي المتتابــع بالتطبيــق علــى العربيــة وتراثهــا وبالغتهــا
القديمــة وهــي فــي اتجاههــا نحــو التحديــث .ويزيــد ذلــك تأكيــدا ً
أن ذروة هــذا الربــط والتطويــر عنــده وعمــود هــذه القضيــة
لديــه مــا طرحــه خاصــة تحــت عنــوان “حاشــية عصريــة
علــى مفتــاح العلــوم” ،وهــو بعــض مــن زبــدة مبحثــه المتفــرد
(مشــكل العالقــة بيــن البالغــة العربيــة واألســلوبيات اللســانية).
إن مــن أهــم مــا قدمــه ســعد مصلــوح فــي قضيــة العالقــة بيــن
“البالغــة” و”األســلوبيات اللســانية” ومــا يرتبــط بذلــك مــن
شــف عنــه النقــاب مــن طــرح جديــد
“لســانيات النــص” ،مــا َك َ
ورفَــع
أزال بــه الحصــار الشــهير حــول كتــاب “مفتــاح العلــوم” َ
كثيــر مــن البالغييــن المحدثيــن
صــر الــذي رمــى بــه
بــه اإل ْ
ٌ
وأهــل التجديــد صاحبَــه اإلمــام أبــا يوســف يعقــوب الســكاكي
( 626ه) ،مــن أنــه هــو المســؤول عمــا أصــاب البالغــة
العربيــة بعــده مــن جمــود وجفــاف وعقــم .وحقيقــة األمــر أن
المضمــون األساســي للكتــاب زاغــت فيــه األفهــام و ُ
ظنّــت بــه
عـ ِـزل كثيــر منــه عــن ســياقه الصحيــح ،ففُهــم علــى
الظنــون و ُ
صرفــت أفــكاره تلقــاء االتهــام بالتعمــق فــي
غيــر وجهــه ،و ُ

مســائل المنطــق والفلســفة وتجفيــف مباحــث البالغــة بالعنايــة
بوضــع الحــدود واألقســام (انظــر مصلــوح.)38-29 :2010 ،
ومــن أهــم وجــوه الــرد المجمــل علــى ذلــك أن الكتــاب– كمــا
وضعــه صاحبــه -ثالثــة أقســام :األول فــي علــم الصــرف،
والثانــي :فــي علــم النحــو ،والثالــث :فــي علمــي المعانــي
والبيــان ،وقــد وضــع مــع هــذه األقســام مالحــق تتعلــق بهــا
كالفصــول التــي عقدهــا لعلــم االســتدالل وعلــم الشــعر (انظــر
السكاكي .)515 ،435 ،9–6 :1983 ،إن السكاكي كان يريد
مــن ذلــك أن يؤلــف بنيــة متماســكة ويضــع نظريــة متكاملــة
متتابعــة األجــزاء ،ســماها “علــم األدب” ،هــذه النظريــة تصلــح
فــي حــال انتظامهــا وتماســكها وال تصلــح فــي حــال تفرقهــا
وانفــراط عقدهــا ،لكــن الذيــن جــاءوا بعــده أخطــؤوا ألنهــم
تشــبثوا بالقســم الثالــث مــن الكتــاب (قســم المعانــي) ،واحتشــدوا
لشــرحه أو تحشــيته أو تلخيصــه أو نقــده ،كمــا لــو كان مقطــوع
الصلــة بمــا ســبقه ومــا لحقــه مــن حديــث ،وصاغــوا منــه ثالثيــة
المعانــي والبيــان والبديــع وجعلــوا منــه كتابــا ً فــي البالغــة،
وصرفــوا األنظــار عــن الثالثيــة األصيلــة للكتــاب (انظــر
مصلــوح.)60-50 :2010 ،
آن
إذن لكــي نفهــم جانبــا ً مهمــا ً مــن التوافــق والتخالــف فــي ٍ
واحــد معــا ً بشــأن قضيــة األســلوبيات ولســانيات النــص عنــد
ســعد مصلــوح ،نقــول إنــه– بنــا ًء علــى مــا ســبق– بيّــن أن
صيغــة البالغــة العربيــة التــي قدمهــا الســكاكي فــي كتابــه
“مفتــاح العلــوم” هــي أفضــل صيــغ البالغــة العربيــة التــي
يمكــن االســتفادة منهــا فــي األســلوبيات المعاصــرة وتأصيــل
نظريــة عربيــة فيهــا وتطويرهــا؛ وذلــك مــن خــال اســتصفاء
صيغتيــن كبــرى وصغــرى مــن مذهــب الســكاكي ،الكبــرى هــي
ثالثيــة علــم الصــرف وعلــم النحــو وعلــم المعانــي والبيــان مــع
مــا يلحــق بهــذه العلــوم ،والصغــرى هــي صيغــة علــوم البالغــة
الثالثــة التــي تشــمل خــواص التركيــب والمبحــث البيانــي
والمبحــث التحســيني .والصفــة الجامعــة بيــن الصيغتيــن هــي
وقوعهمــا تحــت مــا يمكــن أن يُس ـ ّمى “أســلوبيات اللغــة” وهــو
المبحــث الــذي يــدرس الطاقــات األســلوبية التعبيريــة الكامنــة
والمحتملــة فــي لغــة معينــة ،وتقابلهــا “أســلوبيات النــص”
وهــي التحققــات األســلوبية ممثلــة عملي ـا ً فــي نــوع بعينــه مــن
نصــوص اللغــة ،و”أســلوبيات النــص” توصــف أيضــا ً بأنهــا
“أســلوبيات ذاتيــة” (انظــر مصلــوح،81 ،74 ،73 :2010 ،
 .)82والملحــظ المهــم هنــا أن ســعد مصلــوح أقــام جدولــه
الرئيــس (وهــو خــاص بمســتويات المعالجــة فــي األســلوبيات
اللســانية) فــي صيغتــه المســتفيدة والمكملــة لصيغتــي الســكاكي
علــى أســاس تقســيم منازلــه إلــى ثالثــة مســتويات :المســتوى
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األول :لســانيات النــص (وهــو مســتوى عــام يمثــل أســلوبيات
لغــة) ،والمســتوى الثانــي :لســانيات النــص األدبــي (وهو مســتوى
خــاص يمثــل أســلوبيات نوعيــة ،لكــن للنــص األدبــي بشــكل
عــام) ،والمســتوى الثالــث :لســانيات نــص أدبــي متعيــن -وهــو
مســتوى أخــص( -مــن الجديــر بالذكــر أنــه تحــت كل مســتوى
مــن هــذه المســتويات األفقيــة تنــدرج طائفــة مــن المســتويات
الرأســية ،ك ٌّل علــى حســب مــا يخصــه مــن مســتويات :الصوتيــات
والرســم والصــرف والتراكيــب والداللــة والمقاميــات)  .وقــد ورد
التعقيــب اآلتــي بعــد الجــدول مباشــرة“ :وإذا تجاوزنــا عــن فكــرة
لســانيات النــص ،وهــي فكــرة ليســت مطروحــة اآلن فضــاً
عــن أن تُطــرح فــي القديــم ،وتأملنــا المجــاالت التــي أســهمت
فيهــا نظريــة الســكاكي بنصيــب ،فســنلحظ أنهــا مســت محــددات
مهمــة فــي دراســة أســلوبيات اللغــة وأســلوبيات النــص األدبــي”
(مصلــوح .)76 ،75 :2010 ،إن هــذه اإلشــارة إلــى “لســانيات
النــص” ،حتــى لــو كانــت بالســلب والنفــي ،فهــي ال تخلــو مــن
معنــى التأجيــل واإلرجــاء إلــى مقــام آخــر ،وال تنفــي تالحــم
التقســيم الســابق ومــا يتبعــه مــن تحليــل بلســانيات النــص ،وهــذا
مــا أكدتــه اإلشــارة الــواردة فــي ختــام تنــاول جهــد الســكاكي ،مــن
أن مــن أهــم اآلفــاق التــي ينبغــي أن تُستشــرف ترتيب ـا ً ومتابعــة
لمــا بُنــي مــن نظريــة الســكاكي“ :االنتقــال بالتحليــل اللســاني مــن
لســانيات الجملــة إلــى لســانيات النــص” (مصلــوح.)80 :2010 ،
ومــن خــال هــذه العالقــة الواضحــة عنــد ســعد مصلــوح بيــن
لســانيات النــص والبالغــة واألســلوبيات اللســانية -وقــد بــدا هــذا
أيضـا ً فــي مواضــع أخــرى كثيــرة (مــن ذلــك القــول بــأن التــراث
البالغــي والنقــدي توجــد فيــه بعــض الظاهــرات المتفرقــة
لالعتمــاد النحــوي بالمفهــوم الشــامل ،ولعــل فــي التــراث
البديعــي مــن الثــراء والخصوبــة مــا يحفــز إلــى دراســته مــن
هــذه الناحيــة (انظــر مصلــوح ،)237 :2010 ،كمــا أن تأصيــل
نحــو العربيــة بالحفايــة بصيــغ النحــو المقامــي فــي العربيــة يمثــل
ح ـاً مــن حلــول إشــكال الخــروج مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو
النــص( .انظــر مصلــوح ،427 :1990 ،وبحيــري:1997 ،
 ،293حاشــية  –)60أقــول :مــن خــال هــذه العالقــة الواضحــة
نلحــظ أن نحــو النــص عنــده مــن حيــث الشــكل يُعنــى فــي المقــام
األول بالنــص األدبــي .وهــذا وجــه مــن وجــوه نظريــة نحــو
النــص التــي تراعــي فــي األصــل جميــع أشــكال التواصــل دون
تمييــز ،خالفــا ً للبالغــة واألســلوبية (انظــر بحيــري:1997 ،
 ،67وانظــر فــي أنــواع أبنيــة النصــوص بتفصيــل أكثــر فــي:
فــان دايــك ،)256 – 219 :1980 ،وهــذا التوجــه فــي نحــو
النــص إلــى “تحليــل النــص األدبــي” يختلــف كذلــك عــن توجــه
آخــر مهــم هــو “التحليــل النقــدي للخطــاب” أو “تحليــل الخطــاب
لســانيا ً واجتماعيــاً”( .انظــر فاركلــوف.)21-7 :2003 ،
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 0 _3مناقشة وملحوظات
ليــس مــن شــك فــي أن اإلســهام القيّــم لســعد مصلــوح فــي لســانيات
النــص أو نحــو النــص الــذي حاولــت أن أعرضــه وأقدمــه ،يثيــر
بعمقــه ودقتــه وتركيــزه واتســاع رقعتــه أســئلة متعــددة ،ويفتــح
نوافــذ كثيــرة للحــوار والنقــاش .وإن مــا تقــدم– بخاصــة الفقــرة
ـرا مــن جوانب إســهامه
( –) /2بيــان لجهــده ،أظــن أنــه كشــف كثيـ ً
تنظيــرا ً وتطبيق ـاً ،وهــو يشــتمل علــى كثيــر مــن جمهــرة مســائل
االتفــاق معــه ،وتبقــى بعــض المالحــظ والتعليقــات ،أســوقها فيمــا
يأتــي لعلهــا تجلّــي غامضــا ً أو تمثــل إضافــة وإضــاءة أو تثيــر
فكــرة ،عســى أن تكــون أهــاً لمــا تحاولــه مــن الوفــاء العلمــي
لواجــب المناقشــة ولحــق الحــوار ،وأنــا أســوقها عــادا ً إياهــا أســئلة
واستفســارات أكثــر منهــا أن تكــون إجابــة.
1 _3
ثمــة ملحــظ شــكلي هــو تفــرق نشــر األبحــاث الثالثــة لســعد
مصلــوح فــي لســانيات النــص فــي كتــب ثالثــة ،بالرغــم مــن
أنهــا– كمــا تبيّــن– لُحمــة واحــدة ذات شــأن وخطــر ،وهــي
أقــرب إلــى تقديــم رؤيــة شــاملة لنظريــة عربيــة فــي لســانيات
النــص تنظيــرا ً وتطبيق ـاً .وبنــا ًء علــى ذلــك ،أظــن أنــه كان مــن
األولــى واألجــدى لهــا وللقــارئ معــا ً عصمــةً لهــا مــن مظنــة
التفــرق وتشــتيت أجــزاء الكيــان الواحــد ،وهــي محفوظــة ودائمــة
الوصــال إن شــاء هللا– أقــول أظــن أنــه كان مــن األولــى أن
تُنشــر معـا ً فــي المناســب مــن أحــد الكتــب الثالثــة ،أو أن تنشــر–
وهــذا أفضــل -فــي عمــل مســتقل ،بحيــث يكــون ثِقَــل ميزانهــا
فــي القــدر والقيمــة معــادالً موضوعي ـا ً راجح ـا ً بدرجــات ،علــى
مــا قــد يبــدو مــن صغــر حجمهــا ،حتــى لــو لــم يكــن ثمــة إضافــة
حادثــة هنــا أو تحشــية هنــاك ،أو نحــو ذلــك ممــا يجــود بــه الفكــر
وقــد تمليــه معــاودة النظــر ويكــون نمــا ًء إضافيــا ً حقيقيــا ً فــي
الشــكل والمضمــون .إن هــذا الجمــع فــي النشــر لثالثــة األبحــاث
هــي جديــرة بــه؛ ألن الباحــث فــي نحــو النــص والقــارئ عمومـا ً
لــن يزيــغ بصــره عندئــذ عــن صــواب متابعــة ذلــك وحــاق
الحفايــة بــه واإلفــادة منــه( .تفــرق أبحــاث ســعد مصلــوح فــي
نحــو النــص– برغــم أهميتهــا القصــوى– جعــل بعــض الباحثيــن-
علــى مــا يبــدو– ليــس عندهــم فكــرة عنهــا ،ولذلــك لــم يشــيروا
إليهــا حيــث كان ينبغــي اإلشــارة .انظــر مثــاالً علــى ذلــك فــي:
(الميســاوي.)262 ،261/1 :2013 ،
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فــي إطــار مــا انتهــى إليــه ســعد مصلــوح مــن أن النحــو العربــي
نحــو جملــة ال نحــو نــص بنــاء علــى المعوقــات المنهجيــة

عبد السالم السيد

الخمســة التــي ذكرناهــا (كونــه موضوعــا ً لتحليــل الشــاهد
والمثــال ،وغلبــة الطابــع المعيــاري عليــه ،وعــدم اعترافــه
بفكــرة التطــور ،وهامشــية مراعاتــه للمقــام فــي غيــر كتــب
المتقدميــن ،وافتقــاده خاصيتــي النظاميــة والهرميــة) يجــب أن
نشــير إلــى رأي آخــر مهــم فــي هــذه المســألة ورد فــي أطروحــة
محمــد الشــاوش المطولــة ،حيــث تبنــى وجهــة نظــر خالصتهــا
أن النحــو العربــي ليــس فــي حاجــة إلــى نحــو نــص؛ ألنــه
نحــو شــامل صالــح ألن يكــون نحــو نــص ونحــو جملــة ،وهــذا
نــص كالمــه“ :وجميــع هــذه األصــول ومــا شــابهها ممــا فصلنــا
الحديــث عنــه فــي عملنــا تُبيّــن أن المنــوال الــذي وضعــوه (أي
النحــاة العــرب) منــوال صالــح لنحــو الجملــة ولنحــو الجمــل،
ـن عــن إقامــة نحــو نــص أو علــم نــص
وهــو بالتالــي منــوال ُمغـ ٍ
مــواز لــه .ومــن هنــا تــدرك تأ ّكــد حاجــة الذيــن ورثــوا عــن
ٍ
(هكــذا) األنحــاء الغربيــة والنظريــات اللســانية الحديثــة إلــى
البحــث عــن نحــو النــص ،و ِغنــى َمــن يصــدر عــن النظريــة
النحويــة العربيــة عــن األخــذ واالقتبــاس”( .الشــاوش:2001 ،
 )1274/2يؤكــد هــذا الفهــم أنــه يــرى أن حركــة الفكــر اللغــوي
العربــي القديــم مــع الفكــري الغربــي الحديــث ســمتها المــد
والجــزر ويحكمهــا قانــون الــدور ال التسلســل ،فالفكــر اللغــوي
العربــي يمثــل حلقــة أولــى واســعة للنحو شــملت :الجملــة والنص
والمعنــى والتخاطــب والمقــام واالســتعمال ،ثــم تــا ذلــك حلقــة
للدراســات اللغويــة الغربيــة امت ـ ّد تاريخهــا إلــى فتــرة مــا قبــل
ظهــور نحــو النــص وتحليــل الخطــاب فــي الســتينيات ،وهــي
حلقــة شــملت نحــو الجملــة فقــط ،وقــد أعقــب هــذه الحلقــة حلقــة
غربيــة ثالثــة بعــد الســبعينيات مثّلــت طــور تفشــي التداوليــة
ونظريــات النــص والخطــاب مــع العنايــة بعلــم الداللــة ونظريــة
القــول واالســتعمال (انظــر فــان دايــك ،)13-9 :1977 ،وفــي
هــذا دليــل علــى قيــام الحلقــة األولــى العربيــة علــى اإلدمــاج
والشــمول فــي مقابــل اعتمــاد الحلقتيــن الغربيتيــن الثانيــة علــى
اإلقصــاء والثالثــة علــى الفصــل والتقســيم (انظــر الشــاوش،
.)1287 ،1286/2 :2001

إننــي أرى أن مــا ذهــب إليــه ســعد مصلــوح مــن نفــي صفــة
نحــو النــص عــن النحــو العربــي هــو الصــواب مــا دمنــا نقصــد
بنحــو النــص مجمــل نظريتــه الغربيــة الحديثــة ،ولعــل توســيع
الشــاوش فــي دراســته دائــرة مفهومــه عــن النحــو ليشــمل النحــو
والبالغــة (انظــر الشــاوش –)18/1 :2001 ،وهــو أمــر غيــر
مقبــول منهجيــاً -ممــا أذهبــه إلــى رأيــه .وخالصــة قولــي فــي
هــذه المســألة– باإلضافــة إلــى األخــذ بــرأي ســعد مصلــوح -مــا
اســتظهرته فــي أبحــاث ســابقة لــي مــن أن النحــو العربــي كانــت
لــه ثالثــة مواقــف مــن النــص :موقــف توثيــق ،وموقــف استشــهاد
واحتجــاج وتقعيــد ،وموقــف تطبيــق ،وأن عــدم عـدّه نحــو نــص
بمقيــاس نظريــة النحــو الحديثــة ال يبخســه حــق اشــتماله علــى
مظاهــر ومعطيــات نصيّــة كثيــرة (انظــر حامــد،62 :2009 ،
 )63مــن أهمهــا احتــواؤه علــى نحــاة نــص ســتة كبــار ،كانــت
لهــم جهــود نصيّــة ال تُنكــر ،وهــؤالء هــم– بنــاء علــى معاييــر
محــددة– ابــن جنــي (392ه) وعبــد القاهــر الجرجانــي ( 471أو
474ه) والزمخشــري (538ه) وابــن مالــك (672ه) وأبــو حيــان
(745ه) وابــن هشــام (761ه)( .انظــر حامــد/2012 ،أ،508 :
 ،509وحامــد/2012 ،ب 133 :ومــا بعدهــا).
( 3 _3ثابت الوزن ومتغير اإليقاع)
آجروميــة
مــن أهــم مــا قدمــه ســعد مصلــوح فــي بحــث “نحــو ّ
للنــص الشــعري” مــا ورد تحــت عنــوان “ثابــت الــوزن ومتغيــر
اإليقــاع” وربطــه بالــرد علــى تهمــة اتهــام األوزان العربيــة
بالرتابــة والجمــود والقصــور عــن اســتيعاب التجــارب اإلنســانية
وتصويــر خصوصيتهــا .وخالصــة ذلــك أن الــوزن العروضــي
الــذي جــاءت عليــه القصيــدة -وهــو إحــدى صــور مجــزوء
البســيط -يشــتمل كل شــطر فيــه علــى ثــاث تفاعيــل منهــا اثنتــان
لـ( ُم ْســتفعلن) أتاحتــا صــورا ً كثيــرة مــن التغييــرات التــي كســرت
رتابــة النغــم .والنمــط العــام الــذي جــاءت عليــه القصيــدة هــو
المبيّــن فــي الجــدول اآلتــي:
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تفاعيل الشطر الثاني
مستفعلن

مستفعلن

فاعلن

لها احتماالت
مختلفة من
ي
الخبْن والط ّ
واجتماعهما

لها احتماالت
مختلفة من
ي
الخبْن والط ّ
واجتماعهما

عمود النغم
وهي ثابتة

مستفعلن
لها احتماالت
مختلفة من
ي
الخبْن والط ّ
واجتماعهما
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نحو النص عند سعد مصلوح

وقــد اختُبــرت القصيــدة وروجعــت مــن هــذه الزاويــة بشــكل
ي دقيــق ،مــع اســتخدام مــا لــزم مــن الجــداول
شــامل عملــ ّ
واألشــكال والرمــوز ،فتبيــن مــن خــال ذلــك اختــاف أنمــاط
الــوزن وصــور التفاعيــل فــي كل األبيــات وأقســام القصيــدة
الخمســة ،بالنظــر إلــى مجمــوع الشــطرين ،كمــا تبيــن مــا شــاع
مــن أشــكال التفاعيــل ومــا لــم يشــع (انظــر مصلــوح:2010 ،
 ،)252-250ومــن ث ـ َّم تجلّــى أنــه كان فــي هــذه الصــورة مــن
مجــزوء البســيط كســر لرتابــة االنتظــام ،وإتاحــة المجــال ألكثــر
مــن تشــكل نغمــي يخــذل توقــع األذن ويغـذّي عنصــر المفاجــأة.
وقــد تبيــن أيضــا ً أن القســم األخيــر (الخامــس) مــن القصيــدة
الــذي يمثــل ذروة التحــوالت المأســاوية فــي النــص– تُبــدي فيــه
صــور النغــم قــدرا ً واضح ـا ً مــن التنــوع بتــردد واضــح لبعــض
التحققــات واختفــاء بعضهــا اآلخــر ،بــل يكســر الــوزن بالتحــول
إلــى تفعيلــة مــن الكامــل ،وبهــذا تبعــد الشــقّة– فــي رأي ســعد
مصلــوح -بيــن ثابــت الــوزن ومتغيــر اإليقــاع ،ويع ـ ّد الخــروج
فــي هــذه التفعيلــة أكبــر دليــل علــى ذلــك ،والتفعيلــة المقصــودة
وردت فــي قــول الشــاعر:
بينا أخو نعم ٍة إ ْذ ذهبَ ْ
ت

وتحولَ ْ
ت ِش ْقوة ٌ إلى نعي ْم
َّ

“وتحولَ ْ
ــت” علــى وزن (مت َفاعلــن) (انظــر مصلــوح،
فقولــه
َّ
.)253-248:2010
وفــي روايــة المفضّليّــات (انظــر الضبّــي )249 :1979 ،ورد
اللفــظ بهــذه الصــورة“ :و ُح ّ ِولـ ْ
ـت “ ،وهــو بذلــك مقبــول وال كســر
فيــه؛ ألن التفعيلــة عندئــذ ســتكون (مت ْفعلــن) بالخبــن ،وهــي
منســجمة تمــام االنســجام مــع بحــر القصيــدة ،وال عيــب فيهــا.
وإذا تســاءلنا عــن عــدم األخــذ بهــذه الروايــة القويــة التــي ال
إشــكال وال خــروج فيهــا عــن الــوزن ،فربمــا يكــون الــرد علــى
هــذا أن التبريــزي ال يقــل متانــة وقــوة فــي الروايــة عــن المفضــل
ي ،وأمــا عــن غرابــة ذلــك التغيــر العروضــي (وهــو تحول
الضبـ ّ
مســتفعلن إلــى مت َفاعلــن) وندرتــه وأنــه– فــي حــدود مــا يُعلــم–
لــم يــرد لــه نظيــر ،فيمكــن أن يقــال :إن هــذا بالفعــل لــم يــرد،
ولكــن يكفــي أن الفكــرة العامــة– وهــي خــرق التفعيلــة بشــكل
ظاهــر أو حــا ّد كالخــرم وغيــره– معروفــة ووارد لهــا أشــكال
مختلفــة .وقــد يؤيــد هــذا أيضـا ً أن الــرواة عنــد التدويــن -كمــا هــو
مشــهور ومعلــوم -غيّــروا كثيــرا ً ليصلحــوا مــا بــدا لهــم خارجـا ً
عــن الصحــة التامــة فــي وزن الشــعر وغيــره ،وأن معلقــة عبيــد
بــن األبــرص ممــا نجــا مــن إصــاح الــرواة ،وهــذا يثيــر قضيــة
“الشــفاهي والمــدون” وهــي قضيــة بالغــة الخطــورة فــي تدويــن
نصــوص العربيــة (انظــر عيــد 43 :1976 ،ومــا بعدهــا).
وبالرجــوع إلــى التبريــزي نفســه فــي كتابــه “شــرح اختيــارات
المفضــل” -بتحقيــق فخــر الديــن قبــاوة– نجــد أن هــذه الروايــة
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فيهــا وثــوق كبيــر؛ ألن النســخة التــي اعتمــد عليهــا المحقق– مع
نظائرهــا -هــي نســخة بخــط التبريــزي نفســه ،وهــذه الروايــة–
كمــا ذكــر المحقــق– هــي الروايــة المعتمــدة فــي شــرح األنبــاري
للمفضليــات ،قــال قبــاوة “ :وفــي األصــل :و ُح ّولــت” .غيــر أن
“وتحولــت”
التبريــزي اســتدرك فأثبــت فــي الحاشــية مصوبــاً:
ّ
وأكدهــا بكلمــة “صـ ّح” .وهــذه هــي الروايــة المعتمــدة فــي نســخ
األنبــاري والمفضليــات بكبــرل والمتحــف البريطانــي وفيينــا ،إال
“وحولــت” ليقـ ّـوم عــروض الع ُجــز،
أن ناشــر األنبــاري أثبتهــا
ّ
خالفــا ً لمــا فــي األصــول التــي اعتمدهــا” (التبريــزي ،تحقيــق
قبــاوة. )]58[ 1114/1 :1987 ،
وممــا يؤنــس بقبــول ذلــك كثيــر مــن الزحافــات المركبــة الشــديدة
فــي التفاعيــل والبحــور المختلفــة ،كالَخ ْبــل (هــو اجتمــاع حــذف
الثانــي والرابــع الســاكنين ،كمــا فــي “مت َ ِعلُــن” مــن مســتفعلن)،
والو ْقــص (هــو تســكين المتحــرك الثانــي ثــم حذفــه ،كمــا فــي
“مفاعلُــن” مــن “متفاعلُــن”( .انظــر التبريــزي،44 :1994 ،
 ،)64وأظــن أن نظيــر تحـ ّـول تفعيلــة فــي البســيط إلــى تفعيلــة
مــن الكامــل عــن طريــق تحريــك الثاني الســاكن فــي “م ْســت ْفعلن”،
تحــول تفعيلــة مــن الكامــل إلــى تفعيلــة مــن الرجــز عــن طريــق
“الو ْقــص” وصيرورتهــا (مفاعلُــن) ألنهــا تســاوي ( ُمت َ ْف ِعلُــن).
( 4 _3ملحظــان يتعلقــان ببحــث المذهــب النحــوي عنــد تمــام
حســان)
الملحــظ األول فــي ذلــك ملحــظ شــكلي لكــن لــه داللتــه ،ويتمثــل
فــي أن ســعد مصلــوح لــم يشــر إلــى تاريــخ محاضــرة تمــام
حســان “نحــو الجملــة ونحــو النــص” ،وهــي الموضوع األساســي
للبحــث ،وتاريــخ المحاضــرة يعــود إلــى ســنة 1992م [ 1411ه]
(هــذا مــا ذكــره عبــد الرحمــن العــارف .انظــر العــارف:2002 ،
ص  ،27وقــد أشــار عبــد الرحمــن أيضـا ً إلــى أن المحاضــرة من
األعمــال التــي لــم تنشــر .وفــي صــورة المحاضــرة المخطوطــة
نفســها بخــط تمــام حســان– علــى مــا نقلنــاه وصورنــاه مــن بعض
أســاتذتنا– مكتــوب هــذا التاريــخ  .1995 :وأيــا ً يكــن التاريــخ
فالمحاضــرة لــم تنشــر ،يؤكــد ذلــك أيض ـا ً مراجعــة كتــاب تمــام
حســان “مقــاالت فــي اللغــة واألدب” بجزأيــه ،واألول خصــص
لمــا كان قبــل ســنة  ،1985والثانــي ُخصــص لمــا بعــد ذلــك إلــى
ســنة طبــع الكتــاب كام ـاً وهــي ســنة  .)2006ولهــذا التاريــخ
أهميــة؛ ألننــا بمقارنتــه بتاريــخ نشــر كتــاب تمــام (مقــاالت فــي
اللغــة واألدب– عــام 2006م) ،نســتنتج أنــه كان ثمــة مجــال
ي لنشــر المحاضــرة ومــع ذلــك لــم تنشــر! وبمقارنــة تاريــخ
قــو ّ
المحاضــرة أيضـا ً بتاريــخ صــدور ترجمــة تمــام لكتــاب (النــص
والخطــاب واإلجــراء)– وهــو عــام 1998م– وكتابتــه مقدمــة
تعريفيــة طويلــة للكتــاب وموضوعــه– يتبيــن أنــه كان فــي هــذا
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مجــال آخــر– علــى األقــل– لإلشــارة إلــى المحاضــرة أو بعــض
أفكارهــا ،ومــع ذلــك لــم يفعــل تمــام .كل ذلــك يدفعنــا إلــى أن
نتســاءل :أكان لبحــث ســعد مصلــوح (المذهــب النحــوي عنــد
تمــام ...مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص) المنشــور أوالً فــي
يوليــو عــام 1999م والمو ّجــه جملــة وتفصيـاً لتحليــل محاضــرة
تمــام ونقدهــا– أثــر فــي صــرف الشــيخ عــن نشــر محاضرتــه
فــي كتابــه “مقــاالت فــي اللغــة واألدب”؟ ومــن قبــل ذلــك :أكان
الطالعــه– إن كان قــد حــدث هــذا -علــى بحــث ســعد مصلــوح
قبــل نشــره أثــر فــي عــدم اإلشــارة إلــى المحاضــرة فــي مقدمــة
ترجمــة كتــاب دي بوجرانــد؟ ربمــا يكــون األمــر كذلــك فــي
اإلجابــة عــن هذيــن الســؤالين أو فــي أحدهمــا (مــن الالفــت
للنظــر فيمــا يتعلــق بتاريــخ النشــر أيض ـا ً فــي هــذه المســألة أن
كتــاب تمــام المترجــم -علــى مــا يبــدو -ســابق بعــام علــى نشــر
بحــث ســعد مصلــوح ،ومــع هــذا لــم يشــر (أي ســعد مصلــوح)
إلــى الكتــاب ،مــع أنــه كان حريّ ـا ً بــه أن يشــير إليــه وهــو فــي
صميــم دائــرة البحــث .وتفســير ذلــك فــي رأيــي أنــه لــم يكــن
ـرا لتزامــن وقــت نشــر
ثمــة مجــال لرجــوع ســعد مصلــوح؛ نظـ ً
العمليــن ،فمــن المحتمــل مثـاً أن يكــون كتــاب تمــام قــد نشــر فــي
أواخــر عــام  ،1998وأن يكــون بحــث ســعد مصلــوح (المذهــب
ســلّم للنشــر لــدى مجلــة كليــة آداب
النحــوي عنــد تمــام )...قــد ُ
القاهــرة فــي أول عــام  ،1999وبهــذا يصبــح الفــارق الزمنــي
فــي الظاهــر نوع ـا ً مــن التزامــن واالقتــران يحــول دون إشــارة
الالحــق إلــى الســابق).
والملحــظ الثانــي :أن ت ّمــام حســان فــي ترجمتــه كتــاب دي بــو
جرانــد اســتبدل مصطلــح “الســبك” بمصطلــح “التضــام” الــذي
اســتخدمه فــي المحاضــرة ،كما اســتبدل– في الترابــط المفهومي-
مصطلــح “االلتحــام” بمصطلــح “االتّســاق” (انظــر دي بوجرانــد،
 198ترجمــة تمــام .)103 ،8 :وهــذا معنــاه أنــه فــي المفهــوم
األول (الترابــط الرصفــي علــى مســتوى ظاهــر النــص) اســتعمل
المصلــح نفســه الــذي رجحــه واســتعمله ســعد مصلــوح فــي بحثه،
وهــو “الســبك” .وهــذا يرجــح دقــة مــا اقترحــه ســعد مصلــوح
واحتمــال تأثــر ت ّمــام بــه فــي هــذه المســألة.
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عنــد التفكيــر فــي نحــو النــص فــي الــدرس اللســاني العربــي تقفز
إلــى الذهــن أعمــال وأعــام مــن أهمهــم محمــد خطابــي (راجــع
كتابــه «لســانيات النــص :مدخــل إلــى انســجام الخطــاب» الــذي
نشــر أول مرة ســنة  ،1991وقد اعتمدنا هنا على طبعة )2012
وصــاح فضــل (ارجــع إلــى كتابــه «بالغــة الخطــاب وعلــم
النــص» )1992 -وســعيد بحيــري (إســهام ســعيد متنــوع بيــن
الدراســات [انظــر كتابــه :علــم لغــة النــص ،المفاهيــم واالتجاهــات

 ]1997والترجمــات ،ولــه منهــا أكثــر مــن ثــاث .انظــر علــوي،
 )313 ،308/1 :2013ومحمــد مفتــاح (ارجــع إلــى كتابــه
«ديناميــة النــص :تنظيــر وإيجــاز»–  ،1990وكتابــه «المفاهيــم
معالــم :نحــو تأويــل واقعــي»–  ،1999وكتابــه «تحليــل الخطاب
الشــعري :اســتراتيجية التنــاص»– ط .)2005 4وقيمــة أعمــال
هــؤالء وغيرهــم (مــن األعمــال التطبيقيــة التــي ال ينبغــي أن
يُغفــل عنهــا مــا قدمــه محمــد حماســه فــي تحليــل نصــوص الشــعر
بشــكل عــام ،ومــن ذلــك مــا ورد فــي كتابــه «اإلبــداع المــوازي:
التحليــل النصــي للشــعر») ترجــع إلــى خصوصيــة اإلســهام الذي
قدمــوه وتميــزه وريادتــه ك ّمـا ً وكيفـا ً أو كيفـا ً فقــط .وســعد مصلوح
معــدود فــي زمــرة هــؤالء ،بــل فــي مقدمتهــم بإســهامه الــذي
بينــاه ،المحــدود ك ّمـا ً شــديد التميــز كيفـا ً وريــادة .وآيــة ذلــك إفــادة
كثيــر مــن األســاتذة والباحثيــن مــن بحثيــه الرائديــن («العربيــة
مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص» و»نحــو آجروميــة للنــص
الشــعري») وتجلّــي آثــار ذلــك فيمــا قدمــه هــؤالء المقتفــون
واهتــدوا بــه ورســموه مــن نهــج نصــي واضــح .ومــن آيــات تميــز
ســهمته وربطهــا بمــا أنجــزه
إســهامه أيض ـا ً االلتفــات إلــى قيمــة ُ
آخــرون وعقــد مقارنــة فــي هــذا اإلطــار ،علــى نحــو مــا فعــل
جميــل عبــد المجيــد عندمــا جمــع وقــارن بيــن ســعد مصلــوح (فــي
بحثــه «نحــو آجروميــة للنــص الشــعري») ومحمــد خطابــي (فــي
كتابــه «لســانيات النــص») وصــاح فضــل (فــي كتابــه «بالغــة
الخطــاب وعلــم النــص») ،علــى أســاس أن هــذه األعمــال الثالثــة
أبــرز تجليــات علــم النــص فــي الدراســات النقديــة العربيــة
الحديثــة ،وأنهــا أكــدت أهميــة هــذا العلــم وفتحــت آفاقــا ً بحثيــة
مــن شــأنها إحــداث نقلــة نوعيــة ومهــدت الســبيل فــي ذلــك (انظــر
عبــد المجيــد . )172 ،156 :2013 ،ومــن بيــن هــذه األعمــال
الثالثــة يُعَـ ّد بحــث ســعد مصلــوح ودراســة خطابــي أول دراســتين
فــي نقــد الشــعر ،صدرتــا فــي عــام واحــد ( ،)1991وقــد ركــزت
الدراســتان علــى بعــض مفاهيــم علــم النــص واختبارهــا ،وهــي
المفاهيــم المتصلــة بترابــط النــص ظاهريـا ً مــن خــال «الســبك»
(بمصطلــح ســعد مصلــوح) ،أو»االتّســاق» (بمصطلــح خطابــي)
ومضمونيًــا مــن خــال «الحبــك» (بمصطلــح ســعد مصلــوح)
أو»االنســجام» (بمصطلــح خطابــي) ،مــع مالحظــة أن خطابــي
يولــي جــل اهتمامــه للترابــط المضمونــي (االنســجام)( .انظــر
عبــد المجيــد ،269/1 :2013 ،وعبــد المجيــد،156 :2003 ،
 .)157وأمــا دراســة صــاح فضــل فهــي تقــدم رؤيــة كليــة
ال تركــز علــى التفاصيــل بقــدر مــا تُعنــى بالكليــات والحديــث
عــن النســق المعرفــي ،ولذلــك فهــي «تتســع ســعيا ً إلــى تأســيس
وعــي بالبالغــة الجديــدة فــي نســقها المعرفــي الخاضــع لهيمنــة
«المعرفــة العلميــة» ،وهــي بالغــة تصــب فــي دائــرة الخطــاب،
وتــذوب– فــي نهايــة األمــر– فــي علــم النــص» (عبــد المجيــد،
 ،156 :2003وانظــر.)169 :
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ووحــدة الموضــوع فــي عملــي ســعد مصلــوح وخطابــي توجــب
وقفــة نشــير فيهــا إلــى مجمــل مقارنــة جميــل بيــن العمليــن.
وفــي هــذه الســبيل يتبيــن لنــا أن عمــل خطابــي فــي كتابــه
(لســانيات النــص) يجمــع بيــن التنظيــر والتطبيــق ،ففــي التنظيــر
تحــدث عــن االقتراحــات الغربيــة ممثلــة فــي المنظــور اللســاني
ومنظــور لســانيات الخطــاب وتحليلــه والــذكاء االصطناعــي،
كمــا تحــدث عــن المســاهمات العربيــة مــن خــال بيــان إســهام
مجــاالت البالغــة والنقــد األدبــي وعلــم التفســير وعلــوم القــرآن.
وفــي مجــال التطبيــق أدمــج بعــض مســتويات التحليــل الغربيــة
مــع بعــض مســتويات التحليــل العربيــة واســتصفى منهــا أربعــة
أضــاف إليهــا مســتوى خامســا ً مراعــاة لخصوصيــة الشــعر،
وبــذا صــاغ منهجـا ً للتحليــل النصــي للشــعر مكونـا ً مــن خمســة
مســتويات هــي :المســتوى النحــوي ،والمعجمــي ،والداللــي،
والتداولــي ،والمســتوى البالغــي (التعالــق االســتعاري) .وقــد
جــاء التطبيــق علــى قصيــدة أدونيــس (فــارس الكلمــات الغريبــة).
والتحليــل اتســم فــي مجملــه بســمات أفقدتــه الترابــط والعمــق
غالبــاً ،كالعنايــة بالجزئيــات واإلكثــار مــن الكليــات مــع عــدم
الوعــي بالنــص أحيانـاً ،واالنفصــال ،وهــو أخطــر المآخــذ علــى
التحليــل؛ ألنــه حلــل كل مســتوى مــن المســتويات الخمســة بشــكل
منفصــل دون أن يرتــب الالحــق منهــا علــى الســابق .والخالصــة
أن الدراســة إن لــم تصــب فــي التطبيــق فقــد أصابــت فــي التنظيــر
وحســبها كونهــا مــن الدراســات الرائــدة فــي مجالهــا (انظــر عبــد
المجيــد ،288-284/1 :2013 ،وخطابــي209 ،8-5 :2012 ،
ومــا بعدهــا).
وأمــا بحــث ســعد مصلــوح «نحــو آجروميــة للنــص الشــعري»،
ض فــي هــذه المقارنــة وبُيّنــت خالصتــه باإلشــارة إلــى
فقــد ُ
عـ ِـر َ
أهــم مــا جــاء فيــه مــن اعتنــاء باختبــار معيــاري الســبك والحبــك
وتطبيقهمــا علــى القصيــدة ،ومــا صحــب ذلــك مــن الحديــث عــن
تقســيم النــص وظاهــرة االلتفــات فيــه ومعالجتهــا بطريقــة ذكيــة،
وكيفيــة تحليــل المعانــي والعالقــات والزمــن ،ثــم ختــم صاحــب
المقارنــة ذلــك بقولــه« :وبعــد ،فــإن الدراســة– علــى الرغــم مــن
ي
أنهــا فــي تحليــل القصيــدة– لــم تُقــم اعتبــارا ً أو توظيفــا ً أل ّ
مــن عناصــر الســياق الثقافــي واالجتماعــي واألعــراف األدبيــة
فــي العصــر الجاهلــي (عصــر القصيــدة) ،حيــث انحصــرت
الدراســة– أو كادت– داخــل النــص؛ ممــا يجعلهــا مطبوعــة
بطابــع بنيــوي إلــى حــد كبيــر ،فإنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك
أثبتــت كفــاءة الســبك والحبــك بوصفهمــا معياريــن مــن معاييــر
النصيــة ،كمــا فتحــت أفق ـا ً جديــدا ً متمثـاً فــي إعــادة النظــر فــي
النصــوص الشــعرية القديمــة والظواهــر البالغيــة مــن منظــور
نصــي» (عبــد المجيــد ،294/1 :2013 ،وانظــر عبــد المجيــد،
.)168 :2003
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إن هــذا التعليــق يعنــي أوالً ملحظيــن ربمــا يُــردّان إلــى جهــة
واحــدة ،األول :عــدم توظيــف عناصر المقام بشــكل عــام ،والثاني:
غلبــة الطابــع البنيــوي .وأول الجانبيــن مــرده إلــى المســتوى
التداولــي الــذي هــو أحــد المســتويات الثالثــة المتكاملــة للتحليــل
فــي لســانيات النــص ،واالثنــان اآلخــران همــا :المســتوى النحــوي
والمســتوى الداللــي ،يقــول ســعيد بحيــري“ :ينتقــل مفســر النــص
بيــن هــذه المســتويات الثالثــة مســتندا ً إلــى تصــورات ومفاهيــم
وقواعــد وقيــود اصطالحيــة ومعرفيــة ،وتتــآزر هــذه المســتويات
لتقديــم تفســير متكامــل؛ إذ إن النحــو يقــوم بتحليــل العالقــات بيــن
العالمــات فــي المســتويين األفقــي والرأســي ،وتحلــل الداللــة
صلــة العالمــات بالمدلــوالت والواقــع ،وتعنــى التداوليــة بتوصيــل
دالالت العالمــات”( .بحيــري .)148 ،147 :1997 ،وبنــا ًء على
هــذا نــرى أن هــذا المســتوى مفقــود فــي تحليــل ســعد مصلــوح،
وربمــا يرجــع ذلــك إلــى ضيــق الســياق هنــا وشــح المعلومــات
التــي تتعلــق بــه.
صــف دراســة ســعد مصلــوح بأنهــا
والملحــظ الثانــي الخــاص بو ْ
يغلــب عليهــا الطابــع البنيــوي -مقبــول إذا كان المقصــود بذلــك
«البنيويــة اللغويــة»؛ ألن هــذا مــا بينــه ســعد مصلــوح عندمــا نفــى
عــن نفســه أن يكــون ناقــدا ً بنيويـاً ،وأثبــت أنــه يدعــو إلــى البنيويــة
ور ّد هــذا إلــى أنــه مــن الصعــب علــى مــن تشــكلت
اللغويــة؛ َ
شــخصيته العلميــة فــي منــاخ التحليــل اللغــوي والصوتــي بدقتــه
ومنهجيتــه أن يتقبــل البنيويــة النقديــة ،وهــي فــي جوهرهــا ممعنــة
فــي الذاتيــة وال تعبــر إال عــن رؤيــة كاتبهــا الخاصــة ،وإن بــدت
فــي مظهــر عقالنــي( ،انظــر مصلــوح/2004 ،ب)213-205 :
«أمــا البنيويــة اللغويــة فقــد نجــت مــن هــذا الخطــر بوضــوح
منطلقاتهــا المنهجيــة ،وتميــز مدارســها واتجاهاتهــا ،وانضبــاط
وســائلها التحليليــة فــي جميــع مســتوياتها ،وقــد بلــغ االنضبــاط
غايــة شــأوه فــي علــم األصــوات» (مصلــوح /2004 ،ب.)214 :
وأيضـا ً ثمــة ملحــظ عــام علــى مجمــل مقارنــة جميــل بيــن إســهام
األعــام الثالثــة (مصلــوح وخطابــي وصــاح فضــل) فــي نحــو
النــص ،وهــو أنــه كان مــن األ َ ْولــى أن تكــون المقارنــة شــاملة
بحثــي ســعد مصلــوح («العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو
و»نحــو آجروميــة للنــص الشــعري») دون االكتفــاء
النــص»،
َ
بالثانــي؛ ألن البحــث األول نظــري والثانــي تطبيقــي ،وإســهام د.
ي
خطابــي يشــمل الناحيتيــن معـاً ،وإســهام د.صــاح فضــل نظــر ّ
فــي المقــام األول ،وبهــذا تكــون المقارنــة أكثــر دقــة وشــموالً
ومناســبة :نظــرا ً بنظــر وتطبيقـا ً بتطبيــق ،حتــى لــو كان بحثا ســعد
ختصر ْيــن.
مصلــوح ُم
َ
وتبقــى فــي وجهــة نظرنــا وفــي صحيــح العلــم المقارنــة محكومــة
بمــا ينبغــي أن يحكمهــا ويحكــم تقويــم النظريــات ومــا يشــبهها
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ويضبــط مراجعتهــا مــن توافــر شــروط أهمهــا :الشــمول والتجريد
والمالءمــة واالقتصــاد وعــدم التناقــض والصالحيــة للتطبيــق
(انظــر حسّــان17-11 :1982 ،؛ والشــاوش،20/1 :2001 ،
وعبــد الدايــم )22 :2006 ،ويســتطيع الباحــث فــي ســياق أكثــر
تفصيـاً أن يكمــل الموازنــة بيــن هــذه الجهــود الثالثــة– وغيرها–
ي الفــروق مــن خــال منظارهــا.
بهــذا المقيــاس وينظــر إلــى خفـ ّ
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هنــاك ثالثــة اتجاهــات مشــهورة فــي التحليــل النصــي ،األول:
اتجــاه تجزئــة النــص عنــد فاينريــش ،وهــو منهــج نحوي األســاس
يعالــج النــص مــن خــال تحديــد أوجــه الترابــط بيــن أجزائــه
ووحداتــه الصغيــرة (انظــر بحيــري :1997 ،ص 203جــدول
تجزئــة النــص) اســتنادا ً إلــى مجموعــة مــن عالقــات التماســك.
والثانــي :اتجــاه نحويــة النــص عنــد فاندايــك ،وهــو نحــوي أيضـا ً
غيــر أنــه يضــم معاييــر دالليــة ونحويــة مع ـاً ،ويُضــاف إليهــا
تداوليــة النــص أو عناصــر التفاعــل اإلبالغــي واالتصالــي،
وهــو يُعنــى بتوظيــف معاييــر علميــة متداخلــة االختصاصــات،
ومــن أهــم أهدافــه الوصــول إلــى القواعــد التــي تحــدد بنيــة
ي للنــص» (انظــر فاندايــك،
المعنــى أو مــا أســماه «المعنــى الكلـ ّ
 233 :1977ومــا بعدهــا) .والثالــث :اتجــاه التحليــل التوليــدي
عنــد بتوفــي ،وهــو يتعامــل مــع النــص مــن خــال رؤيــة كليــة
تُعنــى بالربــط بيــن التحليليــن النحــوي والداللــي مع ـاً ،مــع ضــم
عناصــر تداوليــة ،لكــن فــي إطــار نظريتــه التــي أطلــق التــي
أطلــق عليهــا «بنيــة النــص– بنيــة العالــم» (انظــر بحيــري،
 :1997ص د ،ه)  .وإذا أردنــا أن نصنــف لســانيات النــص
عنــد ســعد مصلــوح– فــي ِشـقّها الغربــي الوافــد -فــي أحــد هــذه
كثيرا
ي ً
االتجاهــات ،فأظــن أنهــا أقــرب إلــى اتجــاه فاندايــك المعنـ ّ
بنحويــة النــص (بالمعنــى العــام للنحويــة) مــن خــال عنايتــه
المتكاملــة بدراســة تراكيــب النــص وأبنيتــه وعناصــره الدالليــة
والتداوليــة ،هــذا مــع االســتفادة الكبيــرة مــن معاييــر النصيــة
الســبعة عنــد دي بوجرانــد .وثمــة ملحــظ شــكلي هنــا ربمــا يؤكــد
مــا نبينــه مــن صلــة لســانيات النــص عنــد دكتــور ســعد باتجــاه
فاندايــك؛ ويتمثــل ذلــك فــي توافــق ســعيد بحيــري فــي عنــوان
الفصــل الــذي خصصــه للحديــث عــن اتجــاه فاندايــك -مــع ســعد
«آجروميــة»؛ فعنــوان الفصــل
مصلــوح فــي اســتعمال مصطلــح
ّ
الخــاص بفاندايــك فــي كتــاب ســعيد بحيــري (علــم لغــة النــص
الصــادر ســنة  )1997هــو« :نحويّــة النــص عنــد فاندايــك أو
آجروميــة النــص» ،وعنــوان بحــث ســعد مصلــوح الثانــي (نحــو
ـاص
آجرومي ـ ٍة للنــص الشــعري) .أال يــدل هــذا التوافــق أو التنـ ّ
ّ
العلمــي فــي اســتخدام مصطلــح «آجروميــة» علــى مــا نزعمــه
مــن انتســاب أبحــاث ســعد مصلــوح -فــي شــقّها الوافــد– إلــى
اتجــاه فاندايــك؟ (انظــر بحيــري .)218 :1997 ،وأظــن أن

هــذه الوشــيجة بمذهــب فاندايــك غيــر مقصــورة علــى جهــد ســعد
مصلــوح فقــط ،بــل إنهــا ســارية أيضـا ً علــى كثيــر مــن األبحــاث
والدراســات العربيــة فــي لســانيات النــص؛ ومــن أهــم أســباب
ّ
المنظــر األساســي
ذلــك تكامــل أفــكار فاندايــك وكونــه بمنزلــة
للســانيات النــص.
7 _3
فــي رأي ســعد مصلــوح– وفــي رأي كثيريــن– أن عــدم اعتراف
النحــو العربــي بفكــرة التطــور ووقــوف االحتجــاج باللغــة عنــد
منتصــف القــرن الثانــي الهجــري -مــن المآخــذ التــي تؤخــذ علــى
هــذا النحــو وتبعــده ع ّمــا يتطلبــه نحــو النــص مــن خصائــص
(انظــر مصلــوح ،426 :1990 ،ومصلــوح/2004 ،أ.)222 :
وقــد ناقشــت هــذه المســالة مــن قبلــي فــي أحــد أبحاثــي ،وكان
كالم ســعد مصلــوح فيهــا ممــا استشــهدت بــه علــى وجهــة النظــر
المنتقــدة للنحــو ،وخالصــة وجهــة نظــري واجتهــادي فــي هــذا
األمــر أن ارتبــاط العربيــة بالقــرآن جعــل لهــا قانونــا ً خاصــا ً
يدفــع التطــور ،ويســم نظامهــا النحــوي العــام بشــبه الثبــات،
فــي أسســه وخصائصــه التــي مــن أهمهــا اإلعــراب والجمــع بيــن
التصــرف واإللصــاق والعــزل وإن غلــب عليــه التصــرف ،ومــا
يحــدث مــن تغييــر فــي بعــض أنمــاط اســتعمال األبنيــة الصرفيــة
والنحويــة ال يمــس الجوهــر ،وأمــا مجــال التطــور والتغيــر
والحيــاة فــي العربيــة فهــو المجــال المعجمــي (انظــر حامــد،
.)62-59 :2011
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تبيــن لنــا أن إشــارة ســعد مصلــوح إلــى نحــو النــص والدعــوة
إليــه ول ْفــت األنظــار إلــى أهميتــه كانــت دعــوة باكــرة ترجــع إلــى
ســنة  1980وهــي متقدمــة بالمقارنــة بغيرهــا ،كمــا تبيــن أن
بحثيــه المتتابعيــن (العربيــة مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص
ســنة  )1990و(نحــو آجروميــة للنــص الشــعري ســنة )1991
أكـدّا هــذه اإلشــارة والدعــوة بالتنظيــر والتطبيــق ،وأنهمــا يــكادان
يكونــان متزامنيــن مــع أعمــال أخــرى ظهــرت فــي الفترة نفســها؛
وقــد كان لهذيــن البحثيــن– علــى وجــه الخصــوص -تأثيــر كبيــر
ومثّــا مرجعيــة لكثيــر مــن األبحــاث والدراســات التــي خلفتهمــا؛
وذلــك لتميزهمــا فــي طــرح قضيــة نحــو النــص والتطبيــق عليها.
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أبحــاث ســعد مصلــوح الثالثــة موضــوع هــذه الدراســة تتكامــل
موضوعيـا ً وتتابــع زمنيـاً– قصــدا ً أو تلقائيــة -بصــورة منطقيــة،
فيأتــي البحــث األول (العربيــة مــن نحــو الجملــة إلى نحــو النص)
549

نحو النص عند سعد مصلوح

ـارا أو َل لفكــرة نحــو النــص فــي العربيــة،
مدخـاً تنظيريـا ً واختبـ ً
ُمرا َجعــة وتشــخيصا ً للعوائــق وتأصيــاً لإلطــار وبيانــا ً لكيفيــة
وضــع الصياغــة المناســبة .والبحــث الثانــي (نحــو آجروميــة
للنــص الشــعري) يعــد تطبيقــا ً إجرائيــا ً وعمليــا ً للفكــرة علــى
ـف
قصيــدة جاهليــة يُختبــر فيــه مفهومــا الســبك والحبــك وتُكت َشـ ُ
مــن خــال ذلــك وســائل الترابــط الشــكلية ومفاهيمــه المضمونية،
مــع التركيــز علــى بيــان أثــر تغيــر اإليقــاع فــي الداللــة وفاعليــة
أزمنــة النــص فــي تفســيره خاصــة الزمنيــن الموضوعــي
والذاتــي .ويأتــي هــذا العمــل متميــزا ً لدقــة منهجــه وإجراءاتــه
بالرغــم مــن صعوبــة نمــط النــص وخصوصيــة لغتــه .والبحــث
الثالــث (المذهــب النحــوي عنــد تمــام حســان )...يُمثّــل حالــة
نقديــة تحليليــة لمحاضــرة للدكتــور تمــام ،يتعــرض فيهــا ســعد
مصلــوح لقضايــا كثيــرة أثارتهــا المحاضــرة مــن أهمهــا :أهميــة
اإلنجــاز العلمــي لتمــام حســان فــي كتابــه «اللغــة العربيــة معناهــا
ومبناهــا» ،والمقارنــة بيــن نحــو الجملــة ونحــو النــص ومــا
تنطــوي عليــه مــن تحديــد وبيــان لمعاييــر نحــو النــص الســبعة،
وضبــط ترجمــة مصطلــح ( )cohesionبالســبك ،ومصطلــح
( )coherenceبالحبــك ،هــذا باإلضافــة إلــى تصنيــف لســانيات
النــص ضمــن “اللســانيات االحتماليــة” ،والحديــث عــن المكـ ّـون
البالغــي فــي نحــو الجملــة ونحــو النــص.
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فــي مطلــب المفاهيــم والنظريــة ( )0 /2اســتطعنا أن نــدرك
أهميــة اإلســهام العلمــي لنحــو النــص الــذي قدمــه ســعد مصلــوح،
والــذي مــن خاللــه تكشــفت لنــا جملــة مــن المبــادئ والســمات
منهــا :تحديــد خصائــص اإلطــار النظــري لنحــو النص وأشــراطه
الخمســة ،واقتصــار نحــو النــص عنــده علــى مهمــة الفهــم
والتفســير دون اإلشــارة إلــى إنتــاج النــص ،وكــون الفهــم األمثــل
للظاهــرة اللغويــة هــو غايــة نحــو النــص ،وضــرورة التــوازن
فيــ الجم��ع بيـ�ن اس��تثمار الصالــح مــن التــراث النحــوي القديــم
واألخــذ مــن الجديــد بقــدر مناســبته ومــا يحــل مــن مشــكالت؛ من
منطلــق أننــا ال ينبغــي أن نبــدأ مــن الصفــر المنهجــي ،وفــي هــذا
اإلطــار تبيــن أن رؤيــة تمــام حســان فــي كتابــه «اللغــة العربيــة،
معناهــا ومبناهــا» تمثّــل إعــادة صياغــة وتقديم ـا ً رصين ـا ً لنحــو
الجملــة العربــي صالح ـا ً الرتيــاد آفــاق نحــو النــص .ولقــد تبيــن
لنــا أيضـا ً أن مــن أهــم المســائل التــي ترتبــط بنحــو النــص عنــد
ســعد مصلــوح أثــر العالقــة بينــه وبيــن البالغــة واألســلوبيات،
وقــد اســتطاع ســعد مصلــوح بســبره أغــوار هــذه العالقــة أن يقدم
فيهــا رؤيــة جديــدة خاصــة تقــوم علــى إنصــاف الســكاكي فــي
كتابــه «مفتــاح العلــوم» واإلشــادة بنظريتــه المتكاملــة فــي علــم
األدب التــي قطعــت أوصالهــا ،وبنــاء علــى ذلــك ومــن خــال
هــذه النظريــة اســتصفى ســعد مصلــوح صيغتيــن للتحليــل كبــرى
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وصغــرى ،الصيغــة الكبــرى هــي :علــم النحــو وعلــم الصــرف
وعلمــا المعانــي والبيــان ،والصيغــة الصغــرى هــي :علــوم
البالغــة الثالثــة المعروفــة ،والصفــة الجامعــة بيــن الصيغتيــن
هــي وقوعهمــا تحــت مــا يســمى بأســلوبيات اللغــة ،وهــو المبحث
الــذي يــدرس الطاقــات التعبيريــة الكامنــة والمحتملــة فــي لغــة
معينــة ،وتقابلهــا أســلوبيات النــص وهــي التحققــات األســلوبية
ممثلــة عمليـا ً فــي نــوع بعينــة مــن نصــوص اللغــة ،والمجــاالت
ســت محــددات
التــي أســهمت فيهــا نظريــة الســكاكي الموســعة م ّ
مهمــة فــي أســلوبيات اللغــة وأســلوبيات النــص األدبــي ،ولــذا
يصبــح مــن المهــم جــدا ً االنتقــال بالتحليــل اللســاني مــن لســانيات
الجملــة إلــى لســانيات النــص.
4 _4
إن مــا ســبق كلــه يدفعنــا إلــى القــول بــأن مراجعــة جهــود ســعد
مصلــوح فــي «نحــو النــص» تــؤدي إلــى خالصــة تتمثــل فــي
مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:
•أن لــه مــن الريــادة فــي هــذا المجــال فــي الــدرس اللغــوي
العربــي المعاصــر نصيبًــا ال تخطئــه عيــن المراجعــة
البصيــرة المنصفــة.
• أنــه -برغــم محدوديــة أبحاثــه واختصارهــا فــي هــذا المجال–
جمــع بيــن التنظيــر ،والتطبيــق ،والمراجعــة والنقــد بصــورة
ملحوظــة ومتكاملــة.
•أنــه مــن خــال التطبيــق قــدم منها ًجــا وأنموذ ًجــا عمليًــا وعلميا ً
متماســكا ً لتوظيــف معطيــات نحــو النــص فــي تحليــل النــص
الشــعري ،كمــا تمكــن مــن اســتلهام بعــض مقــوالت التــراث
العربــي فــي هــذا التحليــل ،ومــن أمثلــة ذلــك توظيفــه مقولــة
«الفاعــل والقابــل واألثــر» -وهــي أســاس النظريــة النحويــة
عنــد الســكاكي -فــي تحديــد اإلطــار المفهومــي للقصيــدة.
•أنــه اســتطاع أن يقــدم لنــا مالمــح رئيســة لنظريــة نصيــة
عربيــة ،قوامهــا الجمــع بيــن معطيــات علــم النــص الحديــث
واســتثمار نحــو الجملــة العربــي فــي صيغتــه الرصينــة ،مــع
مــا أمــاط اللثــام عنــه مــن صحيــح فهــم ُمــراد الســكاكي فــي
كتابــه «مفتــاح العلــوم» ،الــذي أدى إلــى اســتنباط ثالثيــة
كبــرى تضــم النحــو والصــرف وعلــوم البالغــة ،وقــد جعلهــا
ســعد مصلــوح ممثلــة ألســلوبيات اللغــة التــي ينبغــي أن
ّ
توظــف فــي أســلوبيات النــص األدبــي ونحــو النــص .وبهــذا
نســتطيع أن نقــول إن اســتثمار الخبــرة العلميــة والعمليــة فــي
البالغــة واألســلوبية -بشــكل واضــح -مــن أهــم ســمات نظريــة
نحــو النــص عنــده.
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المعاصــرة :دراســة تحليليــة نقديــة فــي قضايــا التلقي وإشــكاالته،
دار الكتــاب الجديــد المتحــدة ،بيــروت ،ط.1
علــوي ،حافــظ ،2013 ،بحــث “عندمــا تســافر النظريــة:
لســانيات النــص نموذج ـاً” ،الجمعيــة المغربيــة للســانيات النــص
وتحليــل الخطــاب بجامعــة ابــن زهــر فــي أكاديــر ،لســانيات
النــص وتحليــل الخطــاب (كتــاب مؤتمــر) ،الصفحــات303/1 :
  ،339دار كنــوز المعرفــة ،ع ّمــان.عيــد ،محمــد ،1976 ،الروايــة واالستشــهاد باللغــة :دراســة
لقضايــا الروايــة واالستشــهاد فــي ضــوء علــم اللغــة الحديــث،
عالــم الكتــب ،القاهــرة.
ي
فاركلــوف ،نورمــان ،2003 ،تحليــل الخطــاب :التحليــل النصـ ّ
فــي البحــث االجتماعــي ،ترجمــة د .طــال وهبــه،2009 ،
المنظمــة العربيــة للترجمــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
بيــروت ،ط.1
فــان دايــك ،تــون أ ،1977 ،النــص والســياق :اســتقصاء البحــث
فــي الخطــاب الداللــي والتداولــي ،ترجمــة عبــد القــادر قنينــي،
 ،2013أفريقيــا الشــرق ،الــدار البيضــاء ،المغــرب.
فــان دايــك ،تــون أ ،1980 ،علــم النــص ،مدخــل متداخــل
االختصاصــات ،ترجمــة د .ســعيد بحيــري ،2001 ،دار القاهــرة
للكتــاب ،القاهــرة ،ط.1
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فاولــر ،روجــر ،1996 ،النقــد اللســاني ،ترجمــة د .عفــاف
البطاينــة ،2012 ،المنظمــة العربيــة للترجمــة ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،ط.1
فضــل ،صــاح ،1992 ،بالغــة الخطــاب وعلــم النــص ،سلســلة
عالــم المعرفــة ،164 ،المجلــس الوطنــي للثقافــة ،الكويــت.
مصلــوح ،ســعد ،1990 ،بحــث “العربيــة مــن نحــو الجملــة
إلــى نحــو النــص” ،د .وديعــة النجــم ود .عبــده بــدوي ،الكتــاب
التــذكاري “عبــد الســام هــارون معلم ـا ً ومؤلف ـا ً ومحقق ـاً” ،قســم
اللغــة العربيــة بجامعــة الكويــت ،الصفحــات.432 – 405 :
آج ّروميــة للنــص
مصلــوح ،ســعد ،1991 ،بحــث “نحــو ِ
الشــعري :دراســة فــي قصيــدة جاهليــة” ،مجلــة فصــول ،العــددان
 ،2 ،1المجلــد العاشــر ،الصفحــات.166 – 151 :
مصلــوح ،ســعد ،1993 ،فــي النــص األدبــي :دراســة أســلوبية
إحصائيــة ،عيــن للدراســات والبحــوث ،القاهــرة ،ط.1
مصلــوح ،ســعد/2004 ،أ ،فــي اللســانيات العربيــة المعاصــرة:
دراســات ومثاقفــات ،عالــم الكتــب ،القاهــرة ،ط.1
مصلــوح ،ســعد/2004 ،ب ،فــي النقــد اللســاني :دراســات
ومثاقفــات فــي مســائل الخــاف ،عالــم الكتــب ،القاهــرة ،ط.1
مصلــوح ،ســعد ،2010 ،فــي البالغــة العربيــة واألســلوبيات
اللســانية :آفــاق جديــدة ،عالــم الكتــب ،القاهــرة ،ط .2
مطــر ،عبــد العزيــز ،1987 ،فــي النقــد اللغــوي ،دار قطــري
بــن الفجــاءة ،الدوحــة ،قطــر ،ط.1
مفتــاح ،محمــد ،1993 ،المفاهيــم معالــم :نحــو تأويــل واقعــي،
المركــز الثقافــي العربــي ،الــدار البيضــاء ،ط.1
مفتــاح ،محمــد ،2005 ،تحليــل الخطــاب الشــعري :اســتراتيجية
التنــاص ،المركــز الثقافــي العربــي ،الــدار البيضــاء ،ط.4
هاينــه مــن ،فولفجانــج ،و فهيفيجــر ،ديتــر  ،1991مدخــل إلــى
علــم اللغــة النصــي ،ترجمــة د .فالح بن شــبيب العجمــي،1999 ،
مطابــع جامعــة الملــك ســعود ،سلســلة اللغويــات الجرمانيــة (رقــم
 )115الرياض.
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