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Abstract 

This study is related to the working mechanisms of Arab rhetoricians according to 

environmental linguistics in constructing the concept of systems. In their practice of it, al-

Balaghi has a coherent conception of the act of writing, and he has engaged with this 

conception in the issues that preoccupied ancient Arabic rhetoric, 

 but the research will invest environmental thought in its first origin, which is the eastern 

civilizations, to highlight the awareness of Arab rhetoricians about it. For the systematic 

organization, but relies, for the most part, to his spiritual experience and written practice. 

This is what makes it more like neo-postmodern writing. He interprets the words of the 

language and establishes their new idiomatic connotation in a way that the language 

becomes part of the experience... This is how a slave carried Thus, Abd al-Qaher al-

Balaghayoun carried the speech differently from what was set for him, depending on a 

special understanding of the word (systems); By recalling a forgotten meaning in it and 

directing it to another direction, new connotations will be obtained from it.The subject 

combines theory and practice, adopting a genealogical approach. 
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 البالغة رؤيا جديدة

 

 ليلى غضبان
 الجزائر، جامعة زيان عاشور الجلفة، د 

 

 

 الملخص

ترتبط هذه الدراسة بآليات اشتغال البالغيين العرب وفق علم اللغة البيئي في بناء مفهوم النظم، وفي ممارستهم له، فللبالغي 

قد انخرط بهذا التصّور في القضايا التي شغلت البالغة العربيّة القديمة، لكّن البحث سيستثمر تصّور متماسك لفعل الكتابة، و

 .الفكر البيئي في أصله األول وهي الحضارات الشرقية إلبراز وعي البالغيين العرب به

ما يحتكم، في الغالب األعّم، البالغي ال يقارب مفاهيمه بناء على النظر الفكرّي المجّرد، وال يخضعها للتنظيم المنهجّي وإنّ  

إلى تجربته الروحيّة وممارسته الكتابيّة؛ فهو يتأّول كلمات اللغة ويرسي داللتها االصطالحيّة الجديدة على نحو تغدو معه 

اللغة جزءا من التجربة، هكذا حمل البالغيون الكالم على غير ما وضع له اعتمادا على فهم خاّص للكلمة ) نظم(؛ وذلك 

عاء معنى منسّي فيها وتوجيهه وجهة أخرى تحصل منه دالالت جديدة، يجمع الموضوع بين النظري والتطبيقي، باستد

 .معتمدا المقاربة الجينيالوجية

 .جينيالوجيا، النظم، الفلسفة الشرقية، سلطة الخطاب: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

الذي ال يقوم بالحراسة  بيت حقيقة الوجود أو الكينونة، ولهذا البيت حارس، إنه اإلنسان،»  هيدجراللغة عند مارتن 

 (Heidegger , 1962, p. 55/56) «فقط، بل يؤول أيضا ومن هنا يمكن القول إن اإلنسان هو حارس الوجود ومؤوله

استعمالية لتفسير وفهم هذا الوجود؟ كيف نفهم البالغة؟ وما عالقتها بالوجود؟ وهل البالغة هي الوجود أم هي مجرد واصفة 

 وهل البالغة ستعبر بشكل نهائي عن الكينونة؟ أم هي الكينونة ذاتها؟ وهل هي معرفة بريئة، أم أنها صاحبة أقوى سلطة؟ 

يضع المقال مجموعة من الفرضيات؛ الفكر البالغي العربي نشأ ضمن نسق فكري موسع هو النسق المعرفي 

البالغي العربي جيدا علينا ربطه بهذا الفكر البيئي واللسانيات البيئية. فكرة الصراع بين ثنائية اللفظ الشرقي، ولفهم تراثنا 

والمعنى أيضا علينا إعادة بحثها ضمن نفس النسق المعرفي الشرقي، اللغات ال تختلف عن بعضها باألصوات والتراكيب 

 فحسب؛ بل تختلف عن بعضها في الرؤيا.

ادة تصحيح المنظور الفلسفي الشائع؛ وهو أن الفلسفة الغربية صاحبة فضل على الفكر البالغي يهدف المقال إلى إع

العربي، والعكس هو الصحيح؛ فالفلسفة الغربية انطلقت من الفلسفة الشرقية التي همشناها نحن، وعلينا إعادة قراءة موروثنا 

 من منظورها.

غريبة عنا في ظاهر لفظها، لكن المقال سيثبت أنها ضمن موروثنا يتبنى المقال المقاربة الجنيالوجية والتي تبدو 

العربي منذ القدم؛ حيث سيعيد المقال بعث مصطلحات: علم القيافة، القافية الشعرية، البحور الشعرية، السبك، اللفظ، 

النسبة للدراسات السابقة المعنى، النظم، الرحم، سردية الماء، نظرية الجذور الثنائية، التضاد،  من منظور معرفي شرقي، ب

  التي تناولت فكرة المقال، فحسب ما اطلعت عليه لم تتم دراسة الفكر البالغي وفق هذا المنظور. 

 

 تعريف البالغة: -1

، 1983)الجرجاني،  «قيل: البالغة تنبئ عن الوصول واالنتهاء يوصف بها الكالم»يقول الشريف الجرجاني: 

الفصاحة، والبلغ والبلغ: البليغ من الرجال، ورجل بَليِغ وبَْلٌغ وبِْلٌغ: حسن الكالم »بن منظور البالغة ، ويعرف ا(46صفحة 

فابن منظور  (345/347)بن منظور م.، دون تاريخ، صفحة  «فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، والجمع بلغاء...

ن )التعبير عن النفس، والقول الجميل، والتأثير في المتلقي(، وال يوجد يركز على المرسل ال المرسل إليه، البالغة تجمع بي

تعريف واحد للبالغة بل هي ذات مفهوم سائل. كما أن البالغيين ركزوا على حصر البالغة في اللغة، وكذا ربطها بالخطاب 

 )اللسان(. الشعري، والخطاب القرآني وهنا المقصود اللغة
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م واسع وهي اللغة اللسانية واللغة غير السانية، هكذا يكون مفهوم البالغة أوسع، لكن البحث يتناول اللغة بمفهو

فوسائلها متغيرة وأهدافها متغيرة، لكن تبقى البالغة وعيا ذاتيا فهي تتطلب مواهب خاصة وتدريبا وخبرة. فالبالغيون شيدوا 

هي رؤية خاصة بالبالغيين تساير مصالحهم، لهذا أنساقا بالغية كمعرفة، لكن هذه االنساق البالغية ال تصور الحقيقة بل 

 وصلت البالغة كعلم إلى مرحلة الجمود بكثرة التلخيصات، فالبالغة ليست علما يسعى لمعرفة الحقيقة، بل هي فن الحياة. 

 

 البالغة فلسفة: - 2

عند البالغيين، وفي تراثنا البالغي ال تنفصل البالغة عن الفلسفة، فالبالغة حاضرة عند الفالسفة، والفلسفة حاضرة 

العربي نجد االلتحام بين البالغة والفلسفة حاضرة في علم الكالم، وعلم الكالم، على ما هو معروف، نشاط فلسفي الطابع، 

ن استهدف منه المفكرون المسلمون أن يصوغوا العقيدة الدينية صياغة عقلية محكمة، بلغة التفكير الفلسفية، لكي يوافق الدي

حاجات العقل الفلسفي، ولكي يردوا بالصياغة الجديدة سهام خصوم اإلسالم عن صدره، وبعض السهام كان يتخذ من الفكر 

)توفيق،  «الفلسفي أداة للطعن. واألرض المشتركة التي جمعت البحث البالغي بعلم الكالم هي قضية إعجاز القرآن...

لى هذا؛ أن البالغة إذا انتزعت منها األبعاد الفكرية والفلسفية، سيبقى ويعلق مجدي أحمد توفيق ع (49/50، صفحة 2013

منها مهارة التقاط الوجوه البالغية، التي قد ال تكون مهمة للكثيرين، ومن بينهم من طرح أسئلة حول تجاوب النص مع 

جود اإلنسان من خالل يجيب هيدجر وبكل وضوح أن مهمة اللغة هي إنارة الوجود، أي التفكير في و»خبرات الحياة 

 .(64، صفحة 2008)أحمد،  «اإلنارة، وهذه األخيرة هي التي ستمكننا من النظر في ماهية اإلنسان

السؤال هنا هو: تم ربط الجانب الفلسفي للبالغة العربية، بالفلسفة اليونانية وتأثيرها في البالغة العربية، لكن ألم يكن 

ية القديمة؟ لمقاربة هذا األمر، سينتقل المقال إلى استثمار مصطلح مستمد من الفلسفة علم الكالم متأثرا بالفلسفة الشرق

 الغربية؛ وهو )جينيالوجيا(، ومحاولة تبيئته ضمن الثقافة العربية.

 

 (:généalogiesمفهوم جينيا لوجيا ) - 3

البحث سيتناوله من زاوية المنهج الجينالوجي عند نيتشه عندما نقول )التراث( فإننا نتكلم عن )التاريخ(، لكن 

( في اللغة généalogiesم (. استخدمت كلمة )جينيا لوجيا( قبل نيتشه بزمن طويل، حيث ظهر مصطلح )1844-1900)

 ( المتداولة آنذاك والمنحدرة بدورها من الكلمةgènèalogiaوهو مشتق من الكلمة الالتينية )» م 13الفرنسية في ق 

( "علم"، أما فعل logos( في اللغة اإلغريقية "األصل"، بينما تعني كلمة )gènèa(، وتعني كلمة )genealigosاإلغريقية )

(genealogein( فيدل على "ذكر األصول وتعدادها"، وقد أصبحت الكلمة المركبة )gènèalogie ،تدل بصفة عامة )

الف تربطهم قرابة نسبية يفترض أنها تنحدر من أصل مشترك واحد، وفي غالبية اللغات األوروبية، على سلسلة من األس

وتشكل تلك السلسلة شجرة النسب ألسرة أو لشخص ما، كما تدل في الوقت ذاته على العلم المتخصص في البحث عن 

أصول ونسب العائالت، أما في قواميس الترجمة إلى اللغة العربية، فقد أضحى من المألوف ترجمة مصطلح 

(gènèalogie...ب: "علم األنساب" الذي حظي عند العرب بمكانة مرموقة )»  ،(157/158، صفحة 2009)حسيبة 

سنقوم بتبيئة هذا المصطلح في الثقافة العربية، لمعرفة األصول المعرفية للبالغة العربية ضمن نسق الفلسفة الشرقية 

 القديمة.

 القيافة: 3-1

تتبع األثر والشبه، والقيافة في الشرع ال تخرج عن المعنى اللغوي، حيث  مصدر قاف قيافة، وهي لغة» القيافة 

الفقهاء يعرفونها بهذا المعنى، وهي تتبع اآلثار ومعرفة الشبه بالشبه، والقائف الذي يتبع اآلثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل 

بوا ما حكم القافة بظن، بل بعلم صحيح، وقد كذ»ويقول ابن حزم:  (293)بن منظور م.، دون تاريخ، صفحة  «بأخيه وأبيه

 (150)ابن حزم، دون تاريخ، صفحة  «ليحكم بالظن -صلى هللا عليه وسلم-يتعلمه من طلبه وعني به، وما كان رسول هللا 

فالقيافة تشابه لنسب مشترك، وهي مصطلح في الموروث الشعري العربي من خالل ) القافية الشعرية(، يستثمر المقال 

 آخر عند نيتشه وهو "االرتياب". مفهوما

 االرتياب: 3-2

علمية متكلفة: ما يثير المرء ويحثه على النظر إلى الفالسفة جميعا »يقول نيتشه في كتابه )ما وراء الخير والشر(: 

لكثير خطأهم وضاللهم ويسيرهما،  -بنصف ارتياب ونصف تهكم، ال يعود إلى االكتشاف المتكرر لعظيم براءتهم

بل لكونهم ال يتمتعون بنزاهة كافية: مع أنهم جميعا يحدثون جلبة كبيرة تنضح فضيلة ما  -ر لطيشهم وصبيانيتهم وباختصا

إن يحاول المرء أن يمد يده، وإن عن بعد، كي يمس مسألة الحقانية. وهم يتظاهرون جميعا وكأنهم اكتشفوا آراءهم األصلية 
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إلهي الصفاء )...( بينما يدافعون، في الواقع، وبواسطة مبادئ يبحثون عنها في أو توصلوا إليها بالتطوير الذاتي لجدل بارد 

ما بعد، عن قضية يسلمون بها سلفا، عن خاطرة، عن وحي أو في الغالب عن رغبة عزيزة على قلوبهم، ينخلونها 

كيمات خاصة بهم يعتمدونها ويجذرونها: فكلهم محامون، وهم ال يقبلون هذا اللقب، ال بل كلهم في الغالب شفعاء مكرة لتح

من هنا فإن حقبة » ، هنا هدم أو فجر نيتشه حصن الحقيقة األزلية الثابتة (25/26، صفحة 2003)فريد ريش،  «)حقائق(....

أخرى تلت حقبة السعي وراء المعرفة، هي حقبة استشكال أمر الشغف اإلنساني بالمعرفة ونزع بدائهه، وذلك بتغيير 

ل من: ماهي الحقيقة بماهي موضوع المعرفة؟ وكيف نحضى بالقبض عليها؟ إلى الصياغة التساؤلية: من استراتيجية السؤا

يبحث عن المعرفة؟ ماذا يريد في نهاية األمر في التحليل األخير ذلك الذي ينشغف بالبحث عن المعرفة؟ ومن هذه األسئلة 

 يخرج نيتشه بأكثر آرائه خطرا في مشكلة المعرفة.

ة بما هي موضوع المعرفة ال تسكن الماهيات والجواهر، ولم تخترع للتعبير عن هذه الجواهر والماهيات، إن الحقيق 

وإنما جرى اختراعها في نسخها الميتافيزيقية والفلسفية والعلمية من أجل النفع والفعالية وضرورات الحياة، ومن أجل 

من خلف اختالف التأويل وتعددها وتناقضاتها، هو اختالف أركان االستقواء، وتلبية دوافع الرغبة في الهيمنة. والسبب الكا

النظر، واختالف أهداف البحث عن الحقيقة. وهي آراء تقترب من نظرية السوفسطائيين القدامى في مطابقتهم بين الحقيقة 

نطبق نفس  (09/10، صفحة 2011/2012)بلعقروز،  «والمنفعة وفي رفضهم للتمييز بين ظواهر األشياء وحقائقها

االرتياب على حقيقة البالغة، وما تم طرحه من حقائق تمت دراستها واعتمادها في جامعاتنا، ونشأ عليها أجيال وأجيال، 

 فصارت أشبه باألوثان التي تعبد.

إن الحقيقة المطلقة واألزلية غير موجودة، بل هي تأويالت تخفي وراءها سلطة، فالخطاب سلطة، والبالغة سلطة، 

: عندما يؤكد شخص ما بقوة على وجود أو حدوث أمر أو شيء truthحقيقة » كن تناول الحقيقة منفصلة عن البالغة وال يم

ما، فهو يعتبره حقيقيا، ضمن هذا السياق تهتم اإلبستمولوجيا، كفلسفة للمعرفة، بالبحث، عن حلول للعديد من المسائل 

مشاكل المطروحة دوما على الفالسفة هي تحديد أي نوع من األشياء هو الفلسفية المتعلقة بموضوع "الحقيقة"، أهم وأول ال

الذي يمثل الحقيقة وأيها زائف غير حقيقي، ولحل هذه القضية توجد مجموعة ضخمة من النظريات حول ما يجعل محتمل 

لحقيقة على أنها تتعامل مع ا robust"حقيقيا"، بعض النظريات التي توصف بالقوة أو العنيفة  truth bearerالحقيقة 

بأنها ليست سوى وسيلة من وسائل  deflationaryخاصية، في حين تصفها نظريات أخرى توصف بالنظريات التفريغية 

 ، إذن ال يمكن الفصل بين البالغة والحقيقة والسلطة.(210/211، صفحة 2009)حسيبة،  اللغة

المعرفة هي الوعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومة عن طريق التجربة (: » knowledgeالبالغة أيضا معرفة )

 (602، صفحة 2009)حسيبة،  ...«من خالل تأمل النفس، المعرفة مرتبطة بالبديهة واكتشاف المجهول وتطوير الذات 

ها العقل بحالة إدراك وعلى : الوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية فيconxiousnessالوعي »فالبالغة حكمة الوعي )زبدته(؛ 

تواصل مباشر مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس اإلنسان الخمس، كما يمثل الوعي عند 

العديد من علماء النفس الحالة العقلية التي يتميز بها اإلنسان. بملكات المحاكمة المنطقية، الذاتية )اإلحساس بالذات( 

(subjectivity( واإلدراك الذاتي ،)self-awareness( والشعورية ،)sentience والحكمة أو العقالنية ،)

(sentience( والقدرة على اإلدراك الحسي ،)perceptionللعالقة بين الكيان الشخصي والمحيط له )»  ،2009)حسيبة ،

 .(694صفحة 

 

 البالغة خطاب سلطة: -4

ممارسة للسلطة، وهذا ما نجده عند )ميشال فوكو( في كتابه )نظام بالغة الخطاب أو خطاب البالغة كالهما 

أفترض أن إنتاج الخطاب، في كل مجتمع هو في الوقت نفسه إنتاج مراقب، ومنتقى ومنظم، ومعاد توزيعه من »الخطاب( 

إخفاء ماديته خالل عدد من اإلجراءات التي يكون دورها هو الحد من سلطاته ومخاطره، والتحكم في حدوثه المحتمل، و

فالخطاب سلطة ومنه البالغة سلطة )صناعة السلطة(، فهي ممارسة  (08، صفحة 2007)فوكو،  «الثقيلة والرهيبة

اجتماعية لتمرير األفكار والمعرفة داخل المجتمع. الخطاب البالغي العربي كان محكوما بمرجعيات )سياسية، دينية، 

الكالم )خاصة األشعرية والمعتزلة(، فقد كان الخطاب البالغي وسيلة للوصول فكرية، اجتماعية(، وهذا ما نجده في علم 

 إلى السلطة، والخطاب سلطة، فكل من وصل إلى السلطة يطبق خطابه البالغي.

المذاهب الدينية والفلسفية والسياسية تراقب الخطاب ليكون ضمن خطوطها الكبرى، التربية لها دورها الفعال في  

إن للتربية الحق قانونيا في أن تكون هي األداة التي يمكن بفضلها لكل فرد في مجتمع » اب البالغي تكريس سلطة الخط

كمجتمعنا، أن ينخرط بشكل مشروع، في أي نوع من أنواع الخطاب )...( إن كل منظومة تربوية عبارة عن طريقة سياسية 
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، 2007)فوكو،  «مله هذه الخطابات من معارف وسلط لإلبقاء على تملك الخطابات أو لتعديل هذا التملك، بجانب ما تح

وقد قدم فوكو مبادئ تستعمل لمراقبة الخطاب نحو: اإلجراءات الخارجية )المنع، الرفض، التصنيف  (33صفحة 

صواب/خطأ(، اإلجراءات الداخلية )التعليق، مبدأ المؤلف، الفرع المعرفي(، إجراءات الحد من الذوات المتكلمة )جمعيات 

 خطاب، المذاهب الدينية، والسياسية، والعلمية والتربية(.ال

 

 ثنائية )اللفظ/والمعنى( في الخطاب البالغي العربي: -5

   :اللفظ 

 .ه(1414)ابن منظور،  «اللفظ: أن ترمي بشيء كان في فيك.... »  لغة:

 :المعنى 

 :(1983)الجرجاني،  «ما يقصد بشيء»  لغة. 

تقدر » ه(، فنظريته في الكالم 255بدايات قضية اللفظ والمعنى تعود في الخطاب البالغي العربي إلى الجاحظ )ت 

فالكالم هو تجسيد لذهن اإلنسان، كان  (39، صفحة 2001)جمعي،  «أن الكالم هو المظهر العملي لوجود اللغة المجرد

األسماء في معنى األبدان، والمعاني في »ل )الجسد/الروح( إذ يقول: الجاحظ يجمع بين )اللفظ والمعنى(، وجعلهما في مقاب

من أراد معنى كريما » ويقول:  (44، صفحة 2001)جمعي،  «معنى األرواح، اللفظ للمعنى بدن، والمعنى للفظ روح

مع بين اللفظ فالجاحظ ج (44، صفحة 2001)جمعي،  «فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف

لقد أكد هيدجر أن ماهية اللغة، هي لغة الماهية، وهذا يعني أن اللغة الحقيقة هي تلك » والمعنى، ولم يقدم أحدهما على اآلخر

سيدة العالقات،  -إن صح التعبير -التي تعبر عن صميم الوجود، فاللغة في نظره ليست شيئا تربطنا به عالقة فحسب، بل هي

وكاشفة الوجود. فالعالقة التي تربط اإلنسان بالوجود عند هيدجر ال تجعل هذا الكائن العاقل في المركز  إنها محركة العالم

بالمعنى الديكارتي أو حتى السارتري. ليس اإلنسان هو الذي يحدد الوجود ولكن الوجود هو الذي يتجلى من خالل اللغة 

 فاللغة تجعلنا نصل إلى جوهر الوجود. (15، صفحة Heidegger  ،1962) «لإلنسان، وفي اإلنسان

أما عبد القاهر الجرجاني فقد ارتبط عنده اللفظ والمعنى باإلعجاز القرآني، التي صارت نظرية اسمها ) نظرية 

صاغ فلسفته البالغية التي جعل محورها نظريته في النظم التي ربط فيها بين اللفظ والمعنى، وبين داللة » النظم(؛ حيث 

)إبراهيم،  «ألسلوبية ودالالتها الثانوية، وجعل النظم وحده هو مظهر البالغة ومثار القيمة الجمالية في النص األدبياأللفاظ ا

 .(199، صفحة 1998

أكثر الناس على تفضيل اللفظ » لكن الساحة المعرفية والثقافية العربية شهدت انتصار اللفظ على المعنى؛ حيث دأب 

حذاق يقول: قال العلماء: اللفظ أغلى من المعنى ثمنا، وأعظم قيمة، وأعز مطلبا، فإن المعاني على المعنى، سمعت بعض ال

موجودة في طباع الناس، ويستوي الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل على جودة األلفاظ، وحسن السبك، وصحة 

والمعنى( في الخطاب البالغي نظرة  ينظر هذا المقال إلى قضية )اللفظ (127، صفحة 1981)ابن رشيق،  «التأليف....

 جينالوجية، ويعيدها إلى نسق معرفي أوسع، وهو الفلسفات البيئية الشرقية القديمة.

 

 نسق الثنائيات في الفلسفة الشرقية: - 6

 النسق:  6-1

  لغة:

ه، صفحة 1414ور، )ابن منظ «النسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد، عام في األشياء، وقد نسقته تنسيقا...» 

( هي: " مجموعة عناصر متفاعلة أو متبادلة العالقة أو معتمدة على بعضها البعض، مكونة كال system، وكلمة )(165

 يوجد نظام وتفاعل. (2003)دون مؤلف،  معقدا..."

 اصطالحا: 

هو تلك العناصر اللسانية التي تكتسب قيمتها بعالقاتها نجده عند اللساني دي سوسير في نظرية النسق اللغوي: " 

فسوسير لم يستخدم كلمة )بنية(، فالمفهوم الجوهري في  (184، صفحة 1997)حمودة،  ....«بينها، ال مستقلة عن بعضها 

شرقية من وكما هو معلوم أن دوسوسير تأثر بالفلسفة ال (40، صفحة 1990)الغانمي، وآخرون،  نظره هو مفهوم النسق

خالل دراسته للغات الهندو أوروبية، ودراسته للسنسكريتية وهي لغة مقدسة عند الهنود )فالنسق مفهوم معرفي شرقي؛ هذا 

 ما توصلت إليه في مقال لي بعنوان: الجذور الشرقية للسانيات دي سوسير، وهو مقال قيد النشر(.
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 سفة الشرقية القديمة:األصول األسطورية لقضية )اللفظ /المعنى( في الفل 6-2

فقد جسدت هذه األساطير والمعتقدات التي » األسطورة هي المعرفة )الخيال/المجاز/البالغة( األولى لإلنسان  

وصلت إلينا مغامرات العقل البشري األولى في تفسير بدايات الخلق اإلنساني، وأسباب ومسببات تشكل الحياة اإلنسانية 

رض، وبالتالي النظريات والفرضيات والمعتقدات التي ترسخت فينا بناء على هذه المعرفة األولى التي وجدت على وجه األ

وكان لقضية الخلق والتكوين في الفلسفة الشرقية القديمة أهمية كبيرة، من  (19/24، صفحة 2002)عبد العزيز،  «الجديدة

ه األولى )البديئة( التي كانت قبل كل شيء، خالل رمزين هما )الماء/الرحم(. سنتناول في هذا الموضوع رمزية الميا

وصلتها بالرحم الذي هو أصل التكوين اإلنساني، ومنبت كل حياة على األرض في األساطير المصرية القديمة، وأساطير 

بالد الرافدين. وستكون على أية حال مقاربة فكرية أولية نرمي من خاللها الكشف عن بعض المضامين والصيغ الذهنية 

 (33/37)صالح، دون تاريخ، صفحة  ئية الخالقة المتعلقة بموضوع قصة الخلق والتكوين....البدا

كما أن التماثل بين الذهني والمادي في الفكر الميثولوجي القديم إذ نجد األسطورة الشرقية القديمة تماثال قائما بين ما 

الميثولوجي يفسر الطبيعي، والطبيعي يفسر هو مادي طبيعي وبين ما هو متخيل في سياق التطابق، أي بمعنى إن 

الميثولوجي ويتطابق معه، وبالتالي فإن الظاهرة الطبيعية ال تنفصل عن الظاهرة الذهنية، فكالهما يشكالن الفكر األسطوري 

  (2018)المديلوي،  ويحددان طبيعته التماثلية

بثق من خالله الخلق والتكوين الذي ظل الوعي البشري جمع )نظم( و)نسق( بين الماء والرحم كعنصر حسي ين

أنه كان » كظاهرة غير حسية يشغل مساحة واسعة في فكر اإلنسان الشرقي القديم. أسطورة )هليو بوس( المصرية تقول: 

هناك ماض سحيق قديم، لم تكن فيه أرض وال سماء، وإنما عدم مطلق ال يشغله سوى كيان مائي النهائي عظيم، وإن هذا 

إذا نظرنا في فكرة الماء؛ نجدها أيضا مبنية على فكرة  (2018)المديلوي،  «ائي العظيم جاء إلى الوجود بنفسهالكيان الم

الثنائية، فالماء يتكون من أوكسيجين وهيدروجين، ذرة واحدة أوكسيجين وذرتين هيدروجين، وهذا يعود بنا إلى النص 

". من الجانب البيولوجي أيضا، ثبت أن الذكر هو 11-ألنثيين( "النساءالقرآني: ) يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ ا

(، بينما خاليا األنثى تحتوي xyمن يحدد جنس المولود فمن المعلوم أن الخاليا الجنسية للذكر تحتوي على الكروموسومات )

 (.x( أقوى وأسرع من )y( و)xxعلى الكروموسومات)

ية في أن األصل كان اآللهة " نمو" ثم خلقت العالم البشري بعد ذلك. بينما لم تختلف األساطير األكادية عن السومر

أنه في البدء أو في األزمان األولى لم يكن سوى المياه والضباب )حين لم تكن السماء العلى قد » تذكر األسطورة البابلية: 

، ومن تياما الصاخبة أم الجميع فصارت سميت بعد، ولم يكن لألرض من تحتها اسم(،اختلطت األمواه من إبسو األول أبيهم

 . (69، صفحة 2004)باقر،  «واحدا

يهب الحياة للناس خرج من الماء وأوجد بظله كما تذكر » نجد هذه الثنائية حاضرة عندما أراد إله هليو بوس أن  

بالرطوبة والندى، ثم األسطورة، عنصرين هما "شو وتفنوت" ذكرا وأنثى تكفل الذكر بالهواء والنور وتكفلت األنثى 

أما في بالد الرافدين فإن » ، و(62/66، صفحة 1996)تشرني،  «تزوجا، وأنجبا " نوت زجب" آلهة السماء وإله األرض

اآللهة قد تناسلت تباعا بواسطة ثنائية االتصال الجنسي، فاآللهة "نمو" قد أنجبت ولدا وبنتا هما " آنو" إله السماء مذكرا و" 

)حنون،  ...«رض وكانا ملتصقين ببعضهما البعض وغير منفصلين عن األم "نمو" روح المياه األولى وكيانها كي" ألهة األ

فهذه هي النواة المعرفية لتقديم اللفظ على المعنى عند البعض) األبوية(، وتقديم المعنى على اللفظ عند  (36، صفحة 2002

ر، وهذه السلطة للفظ أو المعنى مرتبطة بالماء، فنجد )األلفاظ العذبة البعض) األموسية(، والجمع بينهما عند البعض اآلخ

 والمعاني الرقيقة( متداولة في التراث البالغي والنقدي والشعري العربي.

نجد ابن قتيبة يعلق على بيت لبيد بن ربيعة: ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح بقوله: 

فالماء حاضر في  (68، صفحة 1966/1967)ابن قتيبة،  «معنى والسبك فإنه قليل الماء والرونقهذا وإن كان جيد ال»

مصطلحات النقاد البالغين العرب، بل يشكل الماء سردية ال يمكن للشعر العربي االستغناء عنها، ومن شواهده قول أنس: " 

ه، صفحة 1389)الخفاجي،  «كما يقال: ثوب له ماء، ويقصد بذلك رونقهإن األخطل أكثرهم ماء شعرا إنما يراد به الرونق، 

132). 

 قال اآلمدي بعد سماعه قول البحتري:

 أصبا األصائل عن برقة منشد*** تشكو اختالفك بالهبوب السرد  
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أحسن من هذا " مازالت أسمع الشيوخ من أهل العلم بالشعر يقولون: إنهم ما سمعوا لمتقدم وال متأخر في هذا المعنى 

والنقد البالغي  (450)اآلمدي، دون تاريخ، صفحة  البيت، وال أبرع لفظا، وال أكثر ماء وال رونقا، وال ألطف معنى"

 العربي ال يستخدم مصطلحا هجينا عن الشعر، بل ينتقد الشعر بما ينتمي إليه ) البحور الشعرية(.

لعجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في المعاني مطروحة في الطريق يعرفها ا»يقول الجاحظ  

، صفحة 1969)الجاحظ،  «إقامة الوزن وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، في صحة الطبع، وجودة السبك....

الثقافة لتغير  نركز هنا على )كثرة الماء، جودة السبك(، أما )صحة الطبع( فنفسرها: )على الطبيعة(؛ أي قبل تدخل (132

الثقافة هي كل ما يضاف إلى الطبيعة، والجدير بالمالحظة أن الثقافة قد أبعدت اإلنسان عن الطبيعة لدرجة أن » المفاهيم 

فالجاحظ هنا يساوي بين اللفظ والمعنى من  (123، صفحة 2004)سعيد،  «معظم سلوكه الطبيعي غدا سلوكا ثقافيا...

 الثقافة فدخول الثقافة يؤدي إلى تقديم أحدهما على اآلخر.الجانب الطبيعي، بعيدا عن 

وإذا كان المقال ربط بين  (almaany.com) معنى سبك، المعاني،  «سبك المعدن أذابه وأفرغه في قالب» السبك 

الداللة إلى أساطير الخلق والفكر البالغي، وإذا كان الماء هو أصل الخلق، فإن الخلق البد له من قالب للسبك، وهو قريب 

 الرحم؛ فالرحم هو القالب الذي يتشكل فيه الجنين بعد أن كان ماء. 

 

 :نظرية الجذور الثنائية في اللغة العربية - 7

فكرة الثنائية ليست غريبة عن اللغة العربية، بل ضاربة في جذورها، هذه النظرية هي نظرية لغوية معاصرة يرى 

الشدياق واليازجي وجرجي زيدان ومرمجي الدومنكي وأنستاس الكرملي ومن المستشرقين أصحابها )من أبرز أعالمها: 

األصول » فورست ورينان وجزينس( أن أصول األلفاظ التي نشأت منها العربية وأخواتها )الساميات(، تقوم على اعتبار 

أن األصول الثالثية وما فوقها مستنبطة من ثنائية: أي يتركب كل منها من حرفين أساسيين، و -في األسماء واألفعال -اللغوية

 وهذا مشترك بين اللغات السامية.  (29، صفحة 1980)شاهين،  «تلك األصول الثنائية

نجد القدماء أشاروا لمبدأ الثنائية، وبدأ أصحاب القواميس بها كما فعل الخليل في العين، وابن دريد في الجمهرة. 

ثالثية ترتد أصال إلى جذور ثنائية هي حوامل المعاني، وليست الثالثية سوى وسيلة إن الجذور ال» يقول جورجي زيدان: 

لتنويع المادة اللغوية، وتطوير االستعمال الداللي، فاألصل اللغوي " قط" حكاية لصوت القطع، وهو ثنائي تأتي توسعاته 

، صفحة 1904)زيدان،  «من )قط(...بمعناته، مثل: )قط، قطع، قطب، قطف، قطل، قطم( وكلها أفعال بمعنى )القطع( 

93/94). 

 إضافة إلى الجذور الثنائية، نجد مصطلحا آخر هو)التضاد( يعتمد الثنائية

  :التضاد لغة 

 قال ابن منظور: " أضددته فالنا ضدا أي غلبته، ويقال لبني القوم أضدادهم وأندادهم أي أقرانهم....

)بن منظور م.، دون  خالفه. ويقال ال ضد له أي ال نظير له وال كفء له " وقال ابن األعرابي: ندا الشيء مثله، وضده

 .(264تاريخ، صفحة 

 :التضاد اصطالحا 

يعد التضاد جنسا من أجناس الكالم عند العرب، » أورد أبو حاتم السجستاني في كتابه األضداد تعريفا للتضاد: 

الضدية تستلزم لفظا  (75، صفحة 1991)السجستاني،  «الواحدة معنيين مختلفين متضادين...يقصد به أن تؤدي اللفظة 

واحدا ومعنيين متناقضين، وهو تأكيد لفكرة الثنائية في البالغة العربية، كما نجد مصطلحي )النظم والنثر( في النقد العربي 

 القديم.

 

 الخاتمة:

سائل، وهذا سر سلطتها، مفهوم اللغة هي رؤية العالم ارتبط ب الفيلسوف  اللغة أهم ما اخترعه االنسان، فمفهومها

رؤية  الفرق بين لغة وأخرى ليس كامنا في األصوات أو العالمة، الفرق هو في» م(،  1835واللساني األلماني )همبولت ت

 Cassirer, . La philosophie des formes) « ، فاللغة ليست مجموعة ألفاظ للتواصل؛ فاللغة طاقة...العالم

symbolique, 1972, p. 175)  مجازيةهذه اللغة يصفها كاسيرر أنها ( Cassirer, Essai sur l'homme., 1957, 

p. 159) ؛ بمعنى أن اللغة بالغة، ومنه من خالل المقدمتين السابقتين نستنتج أن البالغة تشكل رؤيتنا للعالم، فالبالغة حكمة

 الوعي.
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البالغة تلتحم بالفلسفة ضمن النسق المعرفي الشرقي، والمقاربة الجينيالوجية ليست غريبة عن هذا النسق المعرفي 

. المعارف التي توصل إليها السابقون ليست حقائق مطلقة وأزلية، بل البد علينا من علم القيافةالشرقي؛ حيث نجدها باسم 

ها، بل لتجديدها. البالغة معرفة وهي ليست حيادية وبريئة، بل هي خطاب ، ليس لهدماالرتيابمساءلتها من خالل مفهوم 

 السلطة وسلطة الخطاب.

فكرة الصراع بين) اللفظ والمعنى( فكرة ثقافية كرسها اإلنسان، فهي تعود إلى بدايات الخلق، ضمن نسق الفكر 

الذكر/ األنثى(، ) الماء/ الرحم(، وما يؤيد هذا البيئي الشرقي واللسانيات البيئية، من خالل ثنائيات: ) الجسد/ الروح(، )

وجود فكرة الثنائية ضمن النسق اللغوي العربي؛ من خالل ) نظرية الجذور الثنائية( و) التضاد( وغيرها من النماذج، 

الذاتي تتجلى من خالل اللغة، اللغة هنا ليست أداة للتوصيل اخترعها اإلنسان ليعطي معنى أو تعبير عن فهمه » األشياء 

فالفكر مخبأ في اللغة واللغة منزل  (12، صفحة 1994)حجار،  «لألشياء. اللغة تعبر عن المعنوية القائمة بالفعل بين األشياء

 الوجود.
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