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ٕان الرؤية الواصفة  تطلعنا عىل مراتب لسانية يف 

اخلطاQت اللغوية  جيب الوقوف علهيا؛ هذه 

اخلطاQت اليت تنقل ٕالينا معارف خمتلفة ووترتمج  

  .مسـتو\ت شـىت للتواصل

مفراتب اخلطاب اليت يعرضها اجلرجاين يف دالئل 

خاص ، ٕاىل /نة من خطاب ٕانساين عام إالجعاز متباي 

وبني هذه التباينات تربض .خطاب ٕالهـي راق 

النظر\ت اللغوية الثالث اليت تصف هذه اخلطاQت 

  .وحتللها

فالنظرية النحوية ترمس املعامل النظامية الكربى 

وترفعها للنظرية البالغية اليت تنظر يف درجة ا�از 

اولية اليت و�سرتسال، لتحتوهيا النظرية التد

تفحص �م املتلكم وفهم السامع  وتقف عىل 

  .مقاصدهام وحتددها بوضوح
 
 

   : Résumé    

   La démarche descriptive du 

langage met en évidence des niveaux 

de discours pour bien les déterminer . 

Ces discours transmettent des 

connaissances diverses et reflètent 

plusieurs niveaux de cominication. 
    En effet les niveaux de discours 

décrits par el- jorjani sont divers et 

différents .Entre autres le discours 

humain qu’il soit général ou 

particulier et le discours divin 

sublime ,et c’est à travers cette 

diversification qu’apparaisse les trois 

théories qui font la discription et 

l’analyse de ces discours. 
  La théorie syntaxique qui donne les 

grandes lignes syntaxiques ,la théorie 

stylistique qui se concentre sur la 

métaphore  et la théorie 

commincationnelle qui fait du 

locuteur et l’interlocuteur et leur 

objectifs et intentions. 
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  :ددددــــــــــــــــــــــــــــــــمتهيمتهيمتهيمتهي      
دراسة نص يف ماكنة النص القرآين، و�شـتغال بتفاصي�، والوقوف عىل  ٕانّ 

ٔاساليبه من شأنه أن جيعل الباحث ٔاكرث انفتاحا عىل كثري من فروع املعرفة؛ ذ� ٔان هذا 
Q خلصائص النحوية الرفيعة، وذا رصيد بالغي هائل من الصور واملعاين اليت النص، ثري

تمنو منوا حقيقيا يف كنف أالسلوب إاللهـي اخلا1؛ هذا أالسلوب ا ي ال ينفتح ٕاال  ي 

  . فكر وقاد يؤول ويعمل Qسـمترار يف رس الرتكيب وجعيب الفكرة
بناء نظر\ت حو¬، ذ� ما ولعل ٔادق معل ٔاجنز عىل مدار التارخي يف فهم القرآن و 

قام به عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل إالجعاز، فالعنوان يو® بأدوات ٕاجرائية 
متناهية ا1قة يقوم املشـتغل علهيا بكشف ٔارسار القرآن وفهم معانيه، وتنظمي مراتب لسانية 

  .تدفع عىل ولوجه بسهو´ ويرس
ة والبالغية اليت قام عبد القاهر بفك ٕان ا ي نعنيه هنا هو ت¶ القضا\ النحوي

وتقف قضية النظم يف صدارة املوضوعات الراكئز اليت تعد نقطة . رموزها، وبيان ٔاهدافها
دالئل "فالفرضية املطروحة هنا يه ٔان نص الكتاب . حمورية مجعت بني فروع اللغة ا¹تلفة

ونظرية تداولية، فاللغة اليت  قامئ عىل مج� نظر\ت؛ نظرية حنوية، ونظرية بالغية،" إالجعاز
روÃا مسـمتدة من نص القرآن، وبثت فيه قوة فاع� حركت " ا1الئل"بين علهيا نص كتاب 

ا1الالت الاكمنة واخلفية، فاللغة قوة ٕابداعية خالقة ال تنهتـي Qنهتاء نص ٔاو كتاب ويه 
بغي ٔان نقرٔا ٔاوال مبثابة كتاب علينا ٔان حنسن القراءة فيه، وليك حنسن هذه القراءة، ين "

  ). 1"(لنفهم Ìنيا، ال ٔان نفهم ٔاوال لنقرٔا Ìنيا؛ ٔان نقرٔا وحنن فامهون
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        ::::املرتبة اللسانية أالوىلاملرتبة اللسانية أالوىلاملرتبة اللسانية أالوىلاملرتبة اللسانية أالوىل: : : : أوالأوالأوالأوال
    ::::النظرية النحويةالنظرية النحويةالنظرية النحويةالنظرية النحوية

ومبلغ النظرية النحوية عند اجلرجاين ؤاقىص مداها هو النظم ا ي جيمع لك مبادئ 
واعمل أن ليس النظم ٕاال ٔان تضع : "يقولالنحو ؤاصو¬ ومناهجه، ومعرفة ٔابوابه وفروقه، 

�مك املوضع ا ي يقتضيه عمل النحو، وتعمل عىل قوانينه ؤاصو¬، وتعرف مناهجه اليت 
هنجت، فال تزيغ عهنا، وحتفظ الرسوم اليت رمست �، فال ختل بيشء مهنا، وذ� ٔاÕ ال 

  )2"(وقهنعمل شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري ٔان ينظر يف وجوه لك Qب وفر 
فالنحو مرتبط بوضوح الرتكيب وبيان املقصد وما وجوهه ٕاال ت¶ التنوعات الرتكيبية 
اليت يتغياها املتلكم ٕالبالغ ٔاغراض وٕايصال فكرة ٕاىل املتلقي، وبيان املعىن يتغري بتغري 

  )3.(النظم
غري مع وملا اكن النظم مرتبطا Qملعىن ال Qللفظ؛ فٕان اللفظ يف الرتاكيب ا¹تلفة ال يت

تبدل موضعه، بل يتغري املعىن ا ي صار نقطة حتول مركزية تتحمك يف ٕانتاج ا1الالت 
  .وتنوعها، وهو مبدٔا شبيه Qلعمليات التحويلية اليت تقوم علهيا نظرية تشومسيك اللغوية

ٕان البناء الفكري للنظرية النحوية قامئ عىل ٔاساس متني هو النظم ا ي يرتبط 
عليق والسـياق ؤاقسام الìم اليت تتخذ جمار اشـتقاقية ؤاخرى ترصيفية، مبعاين النحو والت 

ٔان ال نظم يف الìم وال ترتيب حىت يعلق بعضهام ببعض، ويبىن بعضهام : "يقول اجلرجاين
  )4".(عىل بعض، وجتعل هذه بسبب ت¶

والواحض ٔان النظم مير مبراحل مرتبة، ال تتحقق الواحدة مهنا ٕاال بتحقق مجيعها، 
التعليق ال يكون ٕاال ٕاذا حتقق البناء والبناء ال يكون ٕاال ٕاذا حتقق اجلعل، ولعل ٕارادة ف

املتلكم واحضة هنا ٔاشد ما يكون الوضوح يف توجيه الرتكيب خلدمة مقاصده وحتقيق تواص� 
مبن يشاء وكيف يشاء، مث ٕان الفكرة اليت نسـتطيع تبنهيا هنا يف هذه املراحل الثالث يه 

ìم ا ي ينتقل من التفكري والروية ٕاىل إالجناز و�سـتعامل؛ فالتعليق فكرة جمردة ٕانشاء ال
تعكس ت¶ العالقات النحوية   حتدث يف ذهن املتلكم وحتملها الرتاكيب ٕاىل املتلقي، فهـي

. اليت يقميها �مس مع �مس، ٔاو �مس مع الفعل، ٔاو احلرف ا ي يتوسط الفعل و�مس
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  . مثلام يه ٔاقسام اللكمة يف العربية وهو عىل ثالثة ٔارضب
فهذا التفاعل العجيب ٔالقسام اللكمة، يعكس فكرا ٕانسانيا مجعت لغته بني التجريد 

فالتعليق حيدد بواسطة القرائن معاين أالبواب يف السـياق ويفرس العالقات . "و�سـتعامل
  )5"(عاين النحويةبيهنا عىل صورة ٔاوفـى ؤافضل ؤاكرث نفعا يف التحليل اللغوي لهذه امل

        : : : : مراتب التعليق وأمناطهمراتب التعليق وأمناطهمراتب التعليق وأمناطهمراتب التعليق وأمناطه
الشك ٔان هذا القانون قد ٔاخذ بلّب النحو العريب، ؤاّمل بتفاصي� فوصف لك   

الرتاكيب ؤامناطها اليت تنشأ عن ارتباط ٔاقسام اللكم فþ بيهنا، ٕانه حيقق ٔاكرب عالقة فيه ويه 
وميكن تبني ذ� عرب . د ٕاليهاملسـند واملسـن: إالسـناد ا ي جيمع بني عنرصين ٔاساسـيني هام

  : مراحل يه
وميثلها تعلق امس Qمس، وحمط �ه�م هنا هو املسـند : مرح� إالسـناد �مسي

 : ا ي يقوم بتفسري وبيان حال املسـند ٕاليه، فيكون عىل حاالت يه
 .خربا

 .حاال 
 �بعا  

      
 املفعول ٔاو صفة امس الفاعل، ٔاو امس: ٔاو يكون اسام مشـتقا عامال معل فع� حنو

  زيد ضارب ٔابوه معرا: ؤاما ٔان يكون امس فاعل حنو. مشـهبة، ٔاو مصدرا، ٔاو متيزيا
ْخرِْجنَا: وحنو قو¬ تعاىل ْريَةِ  َهـِذهِ  ِمنْ  ﴿ا	 اِلمِ  الْقَ ْهلُهَا﴾ الظ�   )6(ا	

ورس توسع الرتاكيب �مسية وتنوع ٔامناطها، ٔاهنا تشـهبت يف معلها وحمكها Qٔالفعال، 
عىل ٔانه " معرا"عىل ٔانه فاعل، و " ٔابوه"معل يف الرتكيب وتعلق به " ضارب"فاعل فامس ال

  .مفعول به
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    : : : : مرح� إالسـناد الفعمرح� إالسـناد الفعمرح� إالسـناد الفعمرح� إالسـناد الفعيليليليل

الواحض من خالل الرتاكيب السابقة ٔاهنا تنحو حنو الفعلية؛ فقد اكنت امسية حمضة، 
اد مث اتصفت بصفات الفعل واجتهت اجتاهه يف العمل واحلمك، لتصل ٕاىل مرح� إالسـن

ا ي يعمل عىل توسـيع أالمناط الرتكيبية ذات خصائص ختتلف عن الرتاكيب . الفعيل احملض
  : �مسية، وتنتج لنا مج� من العالقات يه

 ).فاعل+ فعل (عالقة إالسـناد 
 ).مفعول به(عالقة التعدية 
 ).مفعول مطلق(عالقة التحديد 
 ).مفعول فيه(عالقة الظرفية 

 ).مفعول ٔالج�(ة عالقة الغائية ٔاو السـببي
 ).املفعول معه(عالقة املعية 

 ).احلال(عالقة املالبسة 
 ).المتيزي(عالقة التفسري 
 ).�سـتثناء(عالقة إالخراج 

وتكون اكن ؤاخواهتا حلقة وصل بني الرتكيب �مسي والرتكيب الفعيل، فاخلرب 
  )7".(يكون مزنال من الفعل مزن´ املفعول

 :  �مسية واملقو´ الفعليةتأويل املساواة بني املقو´
م يكن اعتبار املقو´ �مسية شـهبا للمقو´ الفعلية يف العمل واحملالت ٔامرا اعتباطيا 
ٔاو غريبا، بل جاء نتيجة مسلامت نظرية جتريدية ارتبط فهيا �مس Qلفعل واتصف بكثري 

ناظر قامئ عىل العمل وعدد احملالت اليت ترتبط Qلفعل و�مس؛ فالت : من خصائصه مهنا
فعل Õقص حيتاج يف " اكن"شلك املقولتني املمتثل يف حزي الرفع والنصب الوارد فهيام؛ فـ 

  .داللته ٕاىل امس مرفوع وخرب منصوب، وهام هنا شبهيان Qلفعل واملفعول يف املقو´ الفعلية
هام يف ف . فهم الطالب ا1رس: اكن عبد هللا قامئا، وبني قولنا: وال فرق ٕاذن بني قولنا
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فعل Õقص حيتاج ٕاىل " اكن"نسق واحد، ولعل هذا التطابق يف الشلك راجع ٕاىل ٔان 
) مفعول(فعل متعد، وٕاذ هو حيتاج ٕاىل منصوب " فهم"امسني ليسـتمكل نقصانه ؤان الفعل 

  .السـتكامل ا1ال´ الناقصة فيه
، وهذا معىن فاشرتاك املقولتني يف حمالت ٕاعرابية واحدة يؤكد العالقة القامئة بيهنام

  )8"(ٔان يكون منـزال من الفعل مزن´ املفعول، وذ� يف خري اكن ؤاخواهتا: "قول اجلرجاين
فالتزنيل مصطلح يؤكد قوة ما طرحه اجلرجاين يف ٔان العالقة بني املقولتني ٔاكرب من 
ٔان يعرب عهنا Qلرتكيب، فهـي عالقة ذهنية جمردة تدل عىل ٔان �مس يتصل Qلفعل عن 

ؤاقره ابن يعيش ) 9(وهذا وصفه الزخمرشي بـ أالسامء املتص� Qٔالفعال. شـتقاقطريق �
وهذا احلضور للجم� الفعلية يف ) 10"(امس الفاعل فعل يف صورة امس: "Qلمتثيل ¬ قائال

وميثل هذا حضور منوذجني . امجل� �مسية يعين همينة املنوال الفعيل عىل املنوال �مسي
  .ؤاخواهتا وٕان ؤاخواهتا يدخالن يف Qيب اكن

 : تأويل إالسـناد وسعته
مل يكن إالسـناد ٔابدا عند النحاة مقصورا عىل عنرصين ٔاو حمال واحدا، وٕامنا اكن 
متوزعا عىل لك املقوالت �مسية والفعلية، وعده مبثابة التأليف والرتكيب و�رتباط وهو 

د ٔان خيرب بلكمة ٔاو ٔاكرث عن املراد Qٕالسـنا: "إالخبار عند الريض �سرتاQدي، يقول
ؤاحد ٔاجزاء : "يقول. ، ويصفه ٔايضا Qحلمك املسـتخلص من ارتباط جزءين)11"(ٔاخرى

واملقصود Qحلمك هنا هو الرفع ). 12"(الìم هو احلمك ٔاي إالسـناد ا ي هو رابطة
والنصب واجلر، و ا اكن هذا النص ٔاحد النصوص اليت جعلناها منطلقا جحاجيا لبلوغ 

ا ي ٔاردÕه من حتليل آراء اجلرجاين حول �رتباط واتساعه؛ فاالرتباط مير مبراحل  املرام
ثالث حيصل فهيا توسع، فلكام اكن اتصال بني جزءين اكن ٕاسـنادا وٕاذا توسع ٔاكرث صار 

. ولكام توسع صار تأليفا، والتأليف هو ز\دة عىل ركين امجل� أالساسـيني) 13(ارتباطا
فالربط وإالسـناد ال . ضاف واملضاف ٕاليه، والعطف واملعطوف عليهاكلنعت واملنعوت، وامل

القامئ عىل ثالثة ) املعنوي(الربط ا�رد : يتحققان ٕاال برشوط ٔاكد علهيا اجلرجاين مفادها
رشوط يه السبب، والتناظر، واملشاركة، وقد معد ٕاىل التأويل للوقوف عىل وجوه 
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ٕان ا ي يوجبه : "عىل أالخرى Qلواو، يقولإالرشاك بني امجللتني املعطوفتني ٕاحداهام 
زيد قامئ ومعرو قاعد، فٕاÕ ال نرى : ٕاÕ وٕان كنا ٕاذا قلنا: النظر والتأمل ٔان يقال يف ذ�

ههنا حكام نزمع ٔان الواو جاءت للجمع بني امجللتني فيه، فٕاÕ نرى ٔامرا آخر حنصل معه عىل 
عد حىت يكون معرو بسبب من زيد، زيد قامئ ومعرو قا: معىن امجلع، وذ� ٔاÕ ال نقول

وحىت يكون اكلنظريين والرشيكني، وحبيث ٕاذا عرف السامع حال أالول عناه ٔان يعرف 
فالعطف ال يتحقق بوجود رابط اكلواو، وٕامنا يشرتط فيه ٔان يكون مفيدا ) 14"(حال الثاين

  .امجلع
ذ البد للطرف فاالرتباط املعنوي املبين عىل التعليق واملناسب بني طريف امجل�؛ إ 

الثاين ٔان يكون خمربا عن الطرف أالول حامال للقضية الواردة يف الطرف أالول عىل سبيل 
اكن خلفا، ٔالنه ال . زيد طويل القامة ومعرو شاعر: فلو قلت"الشـبه ٔاو التناظر ٔاو النقيض 

رو زيد اكتب، ومع: مشالكة وال تعلق بني طول القامة وبني الِشعر، وٕامنا الواجب أن يقال
فالعالقات احملققة من وراء الربط هنا ).  15"(شاعر، وزيد طويل القامة، ومعرو قصري

  :تسري وفق ثالث مسارات يه
 .قام زيد ومعر: عالقة شـبه، حنو 

 .كتب زيد رواية، ومعرو قصيدة: عالقة نظري، حنو
 .العمل نور واجلهل ظالم: حنو: عالقة نقيض

نور فٕان اجلهل ح� سـيكون ظالما ال شيئا ٕاذ يقوم يف عقل ٕانسان ٕاذا اكن العمل 
  .آخر

وللربط ٔابعاد معنوية دقيقة، ال تتحقق Qٔالداة حفسب، بل البد من وجود اسـتلزام 
ومج� أالمر ٔامنا ال جتيء حىت يكون املعىن يف هذه امجل� لفقا "بني املعاين املكونة للرتكيب 

  ).16"(للمعىن يف أالخرى ومضاما ¬
حالل طرح اجلرجاين مج� هامة من املصطلحات اليت ميكن وا ي نظفر به من 

 : ٕاجيازها فþ ييل
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 . السبب
 .التناظر

 .املشاركة
املتلكم والسامع، فاسـتحضار احلديث عام جيول يف : التقابل ٔاو طرفا معلية التواصل

نفس السامع يبعث فينا تصورا ملا جرى يف نفس املتلكم، وهام جماالن متقابالن يفرسان 
  . امل اخلار( ا ي نقل ببنية تركيبية دقيقة مسحت Qٕجنازها آليات اللغةالع

 .النقيض
 .املشالكة والتعلق

 .التام/لفق للمعىن ومضام ¬
هذه املصطلحات متثل *ازا مفاهمييا مجع بني النحو والبالغة، أو Qٔالحرى عرب عام 

 سقناها ختضع ملسـتو\ت يسمى Qالنتقال من حنو امجل� ٕاىل حنو النص، ٔالن النصوص اليت
خمتلفة من التحليل بدءا Qلتحليل الرتكييب ووصوال ٕاىل التحليل التداويل؛ ذ� ٔان مقام 

  .الوصل موصول بأغراض املتلكم والسامع
  : النظم اقتضاء للنحو

من ٔادق تعريفات النظم هو وضع الìم حسب ما يقتضيه عمل النحو من تتبع 
  : ه ومن بني ٔامه أالبواب اليت ال مست معق النحو ما ييلدقائق قوانينه ؤاصو¬ ومناهج

 : Qب اخلرب
ٕان املفهوم ا ي انطلق منه عبد القاهر اجلرجاين يف حتديد ماهية اخلرب ووظيفته، 
جاء وظيفيا حبتا مل خيالف ما دعت ٕاليه اللسانيات احلديثة، مث ٕانه مل يكتف Qلنظرة 

ليت يكون علهيا اخلرب، بل مىض يفرق بني احملالت الوظيفية يف حتديد أالدوار واحملالت ا
 .�مسية واحملالت الفعلية وفقا لالجتاه أالسلويب

        : : : : أقسأقسأقسأقســــام اخلبــــرام اخلبــــرام اخلبــــرام اخلبــــر
يقسم اخلرب حسب عبد القاهر ٕاىل قسمني هام قسم هو جزء من امجل�، وميثل 

أما القسم بؤرة إالسـناد، وقسم Ìن ز\دة عىل امجل�، وهو توسـيع ملعىن اخلرب أالصيل؛ ف
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فلك واحد من هذين جزء من امجل�، وهو أالصل يف . "أالول فهو خرب املبتدأ والفعل
  ).17"(الفائدة

ولكن ما الرس يف ٕاطالق مصطلح اخلرب عىل خرب املبتدٔا ٔاو الفعل؟ الواحض ٔان 
يف ٔان اصطالح اخلرب ليس شلكيا بل هو *از مفاهميي حيدد ) 18(هناك اتفاقا بني النحاة

وها هنا نكتة جيب القطع : "عىن وقوته يف الرتكيبني �مسي والفعيل، يقول اجلرجاينبدقة امل
معها بوجوب هذا الفرق ٔابدا، ويه ٔان املبتدٔا مل يكن مبتدٔا ٔالنه منطوق به ٔاوال، وال اكن 
اخلرب خربا ٔالنه مذكور بعد املبتدٔا بل اكن املبتدٔا مبتدٔا ٔالنه مسـند ٕاليه ومثبت ¬ يف املعىن، 

وقد نقل ابن يعيش �م بعض النحاة يف ) 19"( خربا ٔالنه مسـند ومثبت به املعىنواخلرب
: هو �مس ا ي وجب تقدمي خربه �رد كونه خربا، 1ٔنه احرتز بقول: "وصف الفاعل يقول

وهذا الìم ... ٔاين زيد؟ : �رد كونه خربا من اخلرب ٕاذا تضمن معىن �سـتفهام من حنو
خرب الفاعل ا ي هو الفعل، مل يتقدم �رد كونه خربا؛ ٕاذ لو اكن عنده ليس مبريض؛ ٔالن 

زيد قامئ وعبُد هللا ذاهب، فلام مل جيب ذ� : أالمر كذ�، لوجب تقدمي لك خرب من حنو
  ).20"(يف لك خرب، عمل ٔانه ٕامنا وجب تقدمي خرب الفاعل ٔالمر وراء كونه خربا

لìم، ٕاذ جعلوه ثالثة مراتب واخلرب عند بعض النحاة يقابل تفسريمه ٔالقسام ا
ما خيرب به وخيرب عنه وهو �مس، ومهنا ما خيرب به وال خيرب عنه وهو الفعل، ومهنا : ويه

  )21. (ماال خيرب به وال خيرب عنه وهو احلرف
هذه مراتب إالخبار وحمالته، فقد توزعت علهيا مقاصد املتلكم وتباينت الرتاكيب 

وز فهيا اجلرجاين مسـتوى إالسـناد ٕاىل مسـتوى وتنوعت، جفاءت عىل مسـتو\ت جتا
 : إالبداع ا ي سـنحدده فþ ييل

    : : : : اخلرب يف حمك الفعلاخلرب يف حمك الفعلاخلرب يف حمك الفعلاخلرب يف حمك الفعل
ينتقل اجلرجاين يف هذا النوع من الوصف ٕاىل حتديد العنارص إالبالغية يف امجل� 
وبيان وظيفهتا؛ خفرب املبتدٔا والفعل عنرصان حيمالن فكرة جديدة للسامع يوحضان هبا 

املبتدٔا والفاعل؛ ال7ان تساو\ يف كوهنام يدالن عىل معىن : ملعروفني 1يه وهامالعنرصين ا
اجلزء "مشرتك يف املعرفة بني املتلكم والسامع، ٔاما اخلرب والفعل مفعرفهتام جديدة؛ فاخلرب هو 
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  ).  22"(املسـتفاد ا ي يسـتفيده السامع ويصري املبتدٔا �ما �ما
عكس حضور املتلكم والسامع يف معلية حيمل هذا النص ٕاشارات تداولية ت

التخاطب؛ مث ٕان امجل� مقسمة ٕاىل جزءين؛ جزء يشرتك فيه املتلكم والسامع، وهو املسـند 
ا�هول ا ي يعرفه /ٕاليه الطرف ا ي تتأسس عليه معلية التواصل ليحرض العنرص الغائب
مع بعدما اكنت 1ى املتلكم وحده وهو املسـند، وتنكشف صورته وتنتقل املعرفة ٕاىل السا

فإالنسان يلجأ ٕاىل اللغة للتعبري عن . فاللغة عالقة حوارية بيهنا وبني مسـتعملهيا. املتلكم
ٕاعادة "املواقف املتعددة واليت مل يعرب عهنا من قبل، ويه قوة خالقة تتشلك عن طريق 

  )23".(حشن أاللفاظ بدالالت جديدة، خبلق عالقات جديدة بني هذه أاللفاظ
        : : : : احلالاحلالاحلالاحلالاخلرب و اخلرب و اخلرب و اخلرب و 

اخلرب واحلال من العنارص الوظيفية اليت تتداخل فþ بيهنا، وجتمع يف تواجدها بني 
ويف السـياق نفسه .  امجل� �مسية وامجل� الفعلية؛ فاحلال وحدة وظيفية ذات ارتباط واسع

يذهب عبد القاهر اجلرجانيفي تقسـمي اخلرب ٕاىل نوعني؛ قسم هو جزء من امجل�، ال حتصل 
فأما أالول فهو خرب . دة ٕاال به، وقسم ليس جبزء من امجل� ولكنه ز\دة يف خرب آخرالفائ

: ؤاما الثاين فهو احلال حنو. خرج زيد: زيد منطلق، والفعل كقو�: املبتدٔا حنو قو�
ٔالن احلال خرب يف احلقيقة من حيث ٕانك تثبت هبا املعىن 1ى احلال، كام "جاءين زيد راكبا 
  )24".(دٔا للمبتدٔا، وQلفعل للفاعلتثبت خبرب املبت

والغاية القصوى اليت يتحملها احلال من إالخبار يه ٔانك ٔاثبتت الركوب لزيد وزدت 
) 25"(عليه معىن آخر وهو ٕاخبارك عنه �Qيء، وٕامنا احلال فائدة جديدة غري الفائدة أالوىل

  .اليت محلها اخلرب
يأيت يف امجل� مبارشا يف ٕاخباره وعىل ذ� اكن الفرق بني اخلرب واحلال؛ ٔان اخلرب 

  .عن املبتدٔا، ٔاما احلال فهو خرب غري مبارش
لقد بىن عبد القاهر تقسـþته للخرب عىل املعىن ا ي يرد عىل مراتب متفاوتة 

  ا1رجات والوظائف؛
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زيد طويل : زيد منطلق، وهو شبيه بقو�: فاملعىن يف اخلرب Ìبت ومطلق يف حنو
فكذ� �نطالق لزيد هو صفة Ìبتة . تتطلب التجديد والتغيري فالصفة ال. ومعرو قصري

¬.  
ٔاما اخلرب الثاين ا ي هو الفعل فٕان املعىن فيه يأيت تدرجييا ٔاو جزءا جفزءا حنو 

فقد زمعت ٔان �نطالق يقع منه جزءا جفزءا، وجعلته يزاو¬ " زيد ها هو ينطلق: "قو�
  : ام ييلوالواحض أن مراتب اخلرب تكون ك"( ويزجيه

 .ٔاصل يف إالخبار، جزء من امجل� ←خرب املبتدٔا 

 .الفعل وهو ٔاصل يف امجل� وجزء فهيا ←خرب الفاعل 

 .ركن توسعة؛ فهو ز\دة عىل أالصل ←احلال 
ٔاما ٔانواع خرب املبتدٔا، فقد عّده اجلرجاين نوعني هام خرب ابتدايئ مل يعرفه السامع 

ولكنه يشك يف ٕاسـناده ٕاىل خشص معني، وجيعل قط، وخرب غري ابتدايئ يعرفه السامع، 
للك نوع مهنام عالمة داللية تمتثل يف التنكري والتعريف وهام مستان دالتان عىل نوع اخلرب 
. وصفته 1ى السامع؛ فالتنكري يو® بأن اخلرب جمهول، والتعريف يو® بأن اخلرب معروف

ٔانك ٕاذا نكرت اخلرب  –ٕاىل معرفته ومن الفرق بني املسألتني، وهو ما متس احلاجة : "ويقول
جاز ٔان تأيت مببتدٔا Ìين عىل ٔان ترشكه حبرف العطف يف املعىن ا ي ٔاخربت به عن 

ومعرو : زيد منطلق ومعرو، تريد: تفسري هذا ٔانك تقول. أالول، وٕاذا عرفت مل جيز ذ�
ٔانك ٔاردت زيد املنطلق ومعرو، ذ� ٔالن املعىن مع التعريف عىل : منطلق ٔايضا، وال تقول

مث . ٔان تثبت انطالقا خمصوصا قد اكن من وجه واحد فٕاذا ٔاثبته لزيد مل يصح ٕاثباته لعمرو
زيد : ٕان اكن قد اكن ذ� �نطالق من اثنني فٕان ينبغي أن جيمع بيهنام يف اخلرب، فيقول

  ).26"(ومعرو هام املنطلقان، ال ٔان تفرق فتثبته ٔاوال ملزيد، مث جتيء فتثبته لعمرو
معل اجلرجاين جمرد تصنيف، بل اكن حبثا يف املعاين ا1ائرة والوظائف  مل يكن

ووقف عند : احملققة، فقد غاص يف شؤون اخلرب فاسـتخرج بنيات تركيبية ؤاخرى داللية
  .لك مسـتوى مهنا وحدد خصائصها وعالماهتا ومقصد املتلكم مهنا

 بل وٕارشاك خرب فالتنكري ينفتح عىل املقوالت �مسية ويعمل عىل توسـيع املعىن
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حسب مرجع داليل يتجاوز السامت اللكية "Ìن يف معىن اخلرب أالول، فالنكرات ختصص 
ٔاما اخلرب املعرفة فقد ) 27".(ٕاىل اسـتعامل �مس يف العالقات إالعرابية واملرجع ا1اليل
  :حدده وصنفه وبني ٔاغراضه وجع� مراتب ويه كام ييل

 : قصد املبالغة حنو قو� ٔان تقرص جنس املعىن عىل ا¹رب عنه
  .زيد هو اجلواد

  .ومعرو هو الشجاع
ؤان تقصد ٔان الكرم والشجاعة ال توجد يف غريهام، فقد قوى هذا املعىن بأن ٔاورد 

  ".ٔال"الضمري املنفصل و: نوعني من املعرفة وهام
ٔان تقرص جنس املعين ا ي تفيده Qخلرب عىل ا¹رب عنه عىل دعوى ٔانه ال يوجد ٕاال 

 : ، حنو قول أالعىش ميدح فهيا قيس بن معد يكربمنه
  َة، ٕاّما خماًضا وٕاما عشاراهو الواهُب املئَة املصطفا

فأنت تقصد حتقيق ختصيص التخصيص، فتجعل الوفاء يف وقت ال يفي فيه ٔاحد 
  .نوعا خاصا من الوفاء، مث ختصص هبة إالبل وجتعلها نوعا خاصا من الوفاء

د هو املنطلق، ٕاذ مضنته توكيدا مع تكثيف املعارف زي: وهو مساو يف حنو قولنا
  ".ٔال"Qلضمري املنفصل و

ٔان ال يقصد قرص املعىن يف جنسه عىل املذكور، ال كام يف زيد هو الشجاع وال كام 
هو الواهب املائة املصطفاة، ولكن عىل وجه Ìلث نلمسه يف قول : يف قول أالعىش

 : اخلنساء
  ).28(رٔايُت باكءَك احلسَن امجليالَ     ٕاذا قُبح الباكُء عىل قتيٍل  

مل ترد اخلنساء ٔان ما عدا الباكء عليه فليس حبسن ال مجيل، ومل تقيد احلسن بيشء 
فيتصور ٔان يقرص عىل الباكء كام قرص أالعىش هبة املائة عىل املمدوح ولكهنا ٔارادت ٔان 

  ).29(شاكتقره يف جنس ما حسـنه احلسن الظاهر ا ي ال ينكره ٔاحد وال يشك فيه 
�سـتفهام، وإالثبات، واجلنسـية، وقسم لك : وخيرج اخلرب ٕاىل معان كثرية مهنا

  .معىن مهنا ٕاىل معان خاصة للك واحد مهنا مس¶ دقيق
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: لقد اكن مهنجه يف دراسة اخلرب وبيان ٔانواعه وتفصيل دقائقه مؤسسا عىل ثنائية
  .ٔاو إالرشاك والتخصيصالتنكري والتعريف، والنقصان وال�م، واجلواز والوجوب، 

مفحكومة مبقاصد املتلكم ا ي معد ٕاىل تلوين املعىن " ٔال"ٔاما درجات اخلرب املعرف بـ
وعليه ... التعريف بأنواعه، والتقدمي والتأخري، : Qسـتحضار القرائن املعنوية واللفظية حنو

  : ميكن ٕاجامل مهنج اجلرجاين يف دراسة اخلرب فþ ييل
 .لتأويلالتصنيف والتفسري وا

 .اع�د ٔاطراف معلية التواصل، املتلكم والسامع
 .النظر ٕاىل حتقيق مقاصد املتلكم وغا\ته

 .تبين التقسـمي الثاليث يف بيان ٔانواع اخلرب ومعانيه
 .جعل اخلرب معىن من معاين الìم ؤامهها

 .ال يكون اخلرب حىت يكون خمربا به وخمربا عنه
        ::::املرتبة اللسانية الثانيةاملرتبة اللسانية الثانيةاملرتبة اللسانية الثانيةاملرتبة اللسانية الثانية: : : : ÌنياÌنياÌنياÌنيا

   ::::البالغةالبالغةالبالغةالبالغة    - - - - 2222
لينتقل ٕاىل مرتبة ٔاعىل ويه البالغة اليت تتجىل عنده ) الرتاكيب(انهتـي اجلرجاين من 

يف ربط امجلل بعضها ببعض مع معرفة السـياقات والظروف احمليطة هبا، وقد ٔاورد ٔان 
واملهنج هنا هو �نتقال تدرجييا من حنو امجل� ) 30. (البالغة يه معرفة الفصل من الوصل

واعمل ٔان سبيلنا ٔان ننظر ٕاىل فائدة العطف يف املفرد مث نعود ٕاىل امجل� "حنو النص ٕاىل 
  ).31"(فننظر فهيا، ونتعرف حالها

نظر اجلرجاين يف التعبري �سـتعاري وراح يتلمس مزية يف بنائه وتشكي� اللغوي، 
ح اعمل ٔان الìم الفصي"وعرض ٔالصنافه جفعلها مراتب، حبسب مراتب الìم، يقول 

قسم تُعزى املزية واحلسن فيه ٕاىل اللفظ، وقسم يعزى ذ� فيه ٕاىل : ينقسم ٕاىل قسمني
الكناية و�سـتعارة والمتثيل الاكئن عىل حد �سـتعارة، ولك ما اكن : فالقسم أالول. النظم

مفا من رضب من هذه الرضوب . فيه عىل امجل� جماز واتساع وعدول Qللفظ عن الظاهر
هو كثري : فٕاذا قلت. عىل الصواب، وعىل ما ينبغي ٔاوجب الفضل واملزية ٕاال وهو ٕاذا وقع
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. هو كثري القرى والضيافة: اكن ¬ موقع وحظ من القبول ال يكون ٕاذا قلت. رماد القدر
هو طويل : هو طويل النجاد اكن ¬ تأثري يف النفس ال يكون ٕاذا قلت: وكذا ٕاذا قلت

  ).32..." (القامة 
عاين ا1ائرة عىل ٔالسـنة الناس فوجدها عىل مراتب، مرتبة نظر اجلرجاين يف امل

ترشق لها النفس وينفتح لها العقل وهو ا�از، ومرتبة ال تبلغ فهيا املعاين مبتغاها وال تصل 
ٔالنه نظر ٕاىل اللفظ ال ٕاىل املعىن؛ فاالسـتعارة يه عنده . ٕاىل السامع حىت تاكد تتالىش

  ).33"(لفظ ولكن يعرفه من معىن اللفظٕاثبات ملعىن ال يعرفه السامع من ال"
ويه حتريك للنشاط اللغوي ا هين ا ي يعمد ٕاىل اللفظ ويبحث يف تركيبه، 
: فيخلص ٕاىل ٔان املعىن ا ي سـبق ¬ ليس هو املعىن املعجمي وٕامنا السـيايق، فٕاذا قلت

للرجل ٔانه مساٍو لٔالسد يف جشاعته وجرٔاته وشدته "رٔايت ٔاسدا فاكن غرضك ٔان تثبت 
بطشه وٕاقدامه، ويف ٔان ا عر ال خيامره، واخلوف ال يعرض ¬، مث تعمل ٔان السامع ٕاذا و 

فاملعىن ). 34..." (عقل هذا املعىن مل يعق� من لفظ ٔاسد ولكنه يعق� من معناه 
�سـتعاري يشلك صورة ارتباط الرتكيب Qملعاين الواردة يف ا هن فتؤسس للنظرية 

درجة التوافق بني البواعث التعبريية والبواعث النفسـية ٔاثناء "امجلالية يف اللغة، مث ٕاهنا متثل 
  ).35"(معلية �سـتجابة للتناسق امجلايل بيهنام

يه �مس عن مسامه أالصيل ٕاىل يشء آخر ٔاحدهام ينقل ف : و�سـتعارة عىل رضبني
رٔايت ٔاسدا ؤانت : Ìبت معلوم، فتجريه عليه وجتع� متناوال ¬ تناول الصفة للموصوف حنو

تعين رجال جشاعا، فاالمس يف هذا لكه كام تراه متناوال شيئا معلوما ميكن ٔان ينص عليه 
عل اسام ¬ عىل سبيل فيقال ٕانه عىن Qالمس وكىن به عنه ونقل عن مسامه أالصيل جف

  .إالعارة واملبالغة يف التشبيه
ٔان يؤخذ �مس عن حقيقته ويوضع موضعا ال يبني فيه يشء يشار ٕاليه، : وÌنهيام

هذا هو املراد Qالمس، وا ي اسـتعري ¬ وجعل خليفة المسه أالصيل وÕئبا منابه : فيقال
  :ومثا¬ قول لبيد

  ٔاصبحا بيد الشامل زماُمهاوغداة رحي قد كشفت وقرة         ٕاذ 
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  ):36(ٕاذ جعل للشامل يدا ومل يرش ٕاىل يشء، ميكن ٔان جتري اليد عليه
والواحض ٔان اجلرجاين معد ٕاىل كيفية �رتقاء Qملعىن ا ي ينتقل من احلقيقة ٕاىل 

ولعل كثريا من الناس من خيلط بني التشبيه البليغ . اخليال، فيحتاج ٕاىل تأويل
ورمبا جاء هذا الباب ما : "شويق ضيف نقال عن القايض اجلرجاين يقول). 37(و�سـتعارة

يظنه الناس اسـتعارة وهو تشبيه ٔاو مثل فقد رٔايت بعض ٔاهل أالدب ذكر ٔانواعا من 
  : �سـتعارة وعد قول ٔايب نواس اسـتعارة

  واحلُب ظهٌر ٔانًت راكبُه       فٕاَذا رصفَت عنانُه انرصفَـا
ة، ٕامنا معىن البيت ٔان احلب مثل ظهر ٔاو ولست ٔارى هذا وما ٔاشـهبه اسـتعار 

  ).38"(كظهر تريده كيف شئت ٕاذا ملكت عنانه فهو ٕاما رضب مثل ٔاو تشبيه يشء بيشء
  : وقد ٔادرك اجلرجاين هذا اخللط، فوضع معايري التفريق بيهنام مهنا

 ).39(التشبيه من ٔاساليب احلقيقة، و�سـتعارة من ا�از ٕاال ٔان ا�از ٔامه مهنا
 .فيه ٔاداة و�سـتعارة ال ٔاداة فهيا التشبيه

 .�سـتعارة تصل ٕاليه عن طريق التأويل و�سـتدالل
 .�سـتعارة تقوم عىل �دعاء وإالثبات ال النقل

وهو هبذا التفريق جيعل التعبري ا�ازي ٔارىق من احلقيقة؛ يقول يف بيان ٔامهية 
د افتناÕ ؤاكرث جر\Õ ؤاجعب ٔان �سـتعارة يف احلقيقة يه ٔامُد ميداÕ ؤاش: "�سـتعارة

 Õؤانك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فهيا فوائد حىت تراها مكررة ... حسـنا وٕاحسا
... يف مواضع، ولها يف لك واحدة من ت¶ املواضع شأن مفرد، ورشف منفرد وفي� مرموقة 

لواحدة عدة من ٕاهنا تعطيك الكثري من املعاين Qليسري من اللفظ، حىت ُخترج من الصدفة ا
  ).40" (ا1رر

ويصل يف آخر املطاف ٕاىل ٔان طبقة العلامء مييلون يف �Qم ٕاىل إالحياء والرمز 
 ).41(والكناية والتعريض، حيتاج السامع فيه ٕاىل غلغ� الفكر ودقة النظر

        ::::جحجحجحجحاجية �سـتعارةاجية �سـتعارةاجية �سـتعارةاجية �سـتعارة
 ٕان أالساس ا ي انطلق منه اجلرجاين يف نظريته هو ٕاصالح الفساد الشائع عىل
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ٔالسـنة الناس، وكرثة ٔاخطاهئم يف اخللط بني فنون القول ورضوبه وأالساس السلمي ا ي 
مث ٕانه استند ٕاىل قوة جحاجية وهو . انربى يؤكد عليه وهو ٔاننا نتلكم عامة بقصد التأثري

يرشح ٔارضب �سـتعارة ويسـتحرض أالمث� املتفاوتة ا1رجات من �م العامة ٕاىل شعر 
  .عاىلاخلاصة، ٕاىل قو¬ ت

فٕاذا "نتأم� وهو يعرض الفروق بني مراتب الìم، ويبني ٔارقاها تأثريا يف النفس 
هو كثري : اكن ¬ موقع وحظ من القبول، ال يكون ٕاذا قلت. هو كثري رماد القدر: قلت

هو طويل النجاد اكن ¬ تأثري يف النفس ال يكون ٕاذا : القرى والضيافة، وكذا ٕاذا قلت
رٔايت : ة، وكذا ٕاذا قلت رٔايت ٔاسدا، اكن ¬ مزية ال تكون ٕاذا قلتهو طويل القام: قلت

ٔالقى حب� عىل غاربه اكن : وكذ� ٕاذا قلت... رجال يشـبه أالسد ويساويه يف الشجاعة 
ال جيهل املزية فيه ٕاال عدم احلس، ميت . غاربه حىت يرعى كيف يشاء ويذهب حيث يريد
ة اليت من عدQا مل يكن للìم معه النفس، وٕاال من يلكم ٔالنه من مبادئ املعرف

  ).42"(معىن
مربزا . والواحض أن الرجل معد ٕاىل املقارنة بني أالقوال �سـتعارية وأالقوال العادية
  .القوة احلجاجية يف النوع أالول حبيث تتغلغل ٕاىل نفس املتلقي فتسـتأثر بقلبه وعق�

ٔاثر ¬، ووظيفته جمرد ٕايصال  ٔاما النوع الثاين فٕانه ال يعدو ٔان يكون �ما عاد\ ال
  .الفكرة

ٕان �سـتعارة احلجاجية يه �سـتعارة : وٕاذا ٔاردÕ ٔان نكون ٔاكرث دقة فٕاننا نقول
املفيدة عند اجلرجاين فهيا حيصل التصوير ذ� ٔانك تبحث عن طرائق خلدمة املعىن 

  ).43(ؤانك تصل غايته ومنهتاه. وتقويته
  ).44(سـتعارة يه سامت قمييةفالسامت ا1اللية اليت تقوم علهيا � 

أالسد يف ٔانت ٔاسد، : ميكن ٕاجيادها يف أاللفاظ اليت نسـتقدQا ٔالجل �سـتعارة حنو
  :ٔاو يف لكمة اليد يف قول لبيد...ٔاو حبر يف ٔانت حبر، 

  ).45(وغداة رحي قد كشفت وقرٍة         ٕاْذ ٔاصبحت بيد الِشَماِل زماُمها
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تقليب اليشء وترصيفه، مثلام حدث للرحي اليت فاملعىن القميي ا ي حتم� اليد يه 
  .ٔاصبحت شبهية بفعل اليد

حيمل البيت آليات لسانية هرQا �سـتعارة اليت بلغ هبا الشاعر منهتـى املعىن 
فصارت وسـي� لٕالقناع مثلام يه وسـي� لٕالمتاع، واكن املقام اكف ليدخلنا يف نسق من 

  ).46(التبليغ التخاطيب
ن يغري املقاييس اليت يعمتدها املسـمتع يف تقومي الواقع ٕان املسـتعني يقصد أ "

والسلوك، ؤان يتعرف املسـمتع عىل هذا القصد منه وعىل معىن �مه وما يلزم عنه، ؤان 
  ).47"(يكون هذا التعرف سبيال لقبو¬ خلطابه وٕاقبا¬ عىل توجهيه

  : التأويل عند اجلرجاين
Õها ما ال يسـتغلق لفظه وال يشتبه يقسم اجلرجاين التأويل ٕاىل درجات ثالث ٔاد

التأول يتفاوت تفاو� شديدا، مفنه ما : "يقول. معناه، ؤاعاله ما نراه يف �م احلكامء والعلامء
يقرب مأخذه ويسهل الوصول ٕاليه ويعطى املقادة طوعا، حىت ٕانه ياكد يداخل الرضب 

حيتاج فيه ٕاىل قدر من أالول ا ي ليس ¬ من التأول يف يشء وهو ما ذكرته �، ومنه ما 
التأمل، ومنه ما يدق ويغمض حىت حيتاج يف اسـتخراجه ٕاىل فضل روية ولطف 

  ).48"(فكرة
ٔالفاظه اكملاء يف السالسة، واكلنسـمي يف الرقة واكلعسل : فهو حنو: فأما النوع أالول

  .وهو ما جنده عند عامة الناس. يف احلالوة
مة ٕاىل �م اخلطباء حنو قول كعب ؤاما النوع الثاين، فهو خارج عن �م العا

اكنوا حامة الرسح : فكيف اكن بنو املهلب فهيم؟ قال: "أالشقري يصف بين املهلب، قال
اكنوا اكحللقة املفرغة ال يدري : فأهيم اكن ٔاجند؟ قال: هنارا، فٕاذا ٔاليلوا ففرسان البيات، قال

  ).49"(ٔاين طرفاها
ٕاال املمترسون يف العمل وأالدب وهو ما  ؤاما النوع الثالث وهو أالمسى ٕاذ ال يدركه

  .جنده يف حمكة احلكامء وأالقوال املأثورة
وترتبط عالقة اجلرجاين Qلتأويل تنظريا وتطبيقا، لقد وجدÕه شارحا ملراتب التأويل 
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وظروفه، مفرسا ومؤوال لكثري من آ\ت ا كر احلكمي، فهو يقف عند االٓية ويعمد ٕاىل 
Ãا، ويعرض املعىن املعجمي لها دون ٔان يغفل السـياقني ا1اخيل اللفظ املركزي فهيا ويرش 

ينَ  الَْمَالئَِكةَ  ﴿َوَجَعلُوا: واخلار( تأم� وهو يفرس لكمة جعل بـ مسى يف قو¬ تعاىل ِ  مهُْ  ا �
نِ  ِعَبادُ  ْمحَ ÌÕَ﴾ الر�

S
  ).50(ا

فة مسى Qللكمة ٕاÌÕ، اليت يه مبعىن ٕاثبات ص: ومييض يف رشح عالقة الفعل
فال شـهبة يف "، ٕاذ ال نأخذ املعىن الظاهر وٕامنا نتأو¬ حبسب متطلبات السـياق )51(أالنوثة

ٔان ليس املعىن عىل جمرد التسمية، ولكن عىل احلقيقة اليت وصفهتا � وذ� ٔاهنم ٔاثبتوا 
  ). 52"(للمالئكة صفة إالÕث، واعتقدوا وجودها فهيم

وع آراؤه حسب نوعية النص يتحرك عبد القاهر يف لك اجتاهات النص، وتتن
وقميته، فقد حبث فكرة التأويل ومارسها وبيهنا يف ا�از و�سـتعارة والكناية ووصفها بأرىق 
مصطلح عرفه عمل اللسان احلديث وهو معىن املعىن، ا ي رصف لك *ده من ٔاجل 

  .ٕاثباته وبيان قميته يف معلية التواصل
ٕاشارة معىن ٕاىل معىن آخر خفي يصعب فالتأويل يكون Qٕشارة لفظ ٕاىل املعىن، و 

ويتعدى التأويل ٕاىل النظم، حيU راح . الوصول ٕاليه ٕاال بتدبر الìم والوقوف عىل أرساره
ويبحث يف ثنائية اللفظ واملعىن ويرصد . ينظر يف وجوه اخلرب ويدقق يف ٔاقسامه وتفاصي�

قد : "ص ٕاىل نتيجة يقول � جحجا ليدحض هبا االٓراء املضل� والفاسدة يف نظره، وخيل
فرغنا االٓن من الìم عىل جنس املزية، ؤاهنا من حزي املعاين دون أاللفاظ، ؤاهنا ليست 
� حيث تسمع بأذنك، بل حيث تنظر بقلبك، وتسـتعني بفكرك، وتعمل رويتك، وتراجع 

 ).53"(عق¶ وتستنجد يف امجل� فهمك
 معاين أاللفاظ، فنؤول ٕانه يعرض كيف نسـتقبل الìم ونفهمه؛ حبيث ننظر يف

ونبحث هنا وهناك يف ٔاطراف احلديث، وخارجه لنظفر Qملعىن املقصود، ذ� ٔان املتلكم 
ٕاثبات معىن من املعاين، فال يذكره Qللفظ املوضوع ¬ يف اللغة، ولكن جييء ٕاىل معىن "يريد 

  ).54"(هو �ليه وردفه يف الوجود
  .ٕانه البحث فþ وراء اللغة
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لنص ا ي يتحدث عنه اجلرجاين يدفع Qملتلقي ٕاىل رضورة الفهم وحاجته ٕاليه مفثل هذا ا  
يرتاتب يف حتديد الوجود "سامعه، فٕاذا اكن النص /فتنشأ بذ� عالقة بني النص وقارئه

منشـئة بذ� مسـتو\ت اخلطاب اللغوي، ) 55"(فٕان فهم ا ات يرتاتب يف حتديد القصود
وضع (و�ج�عية ) بني امللكم والسامع(لنفسـية فوحدة الفهم تصبح مرهونة Qلرشوط ا

  ).الرتكيب(والسـياقية ) العبارة اج�عيا
ٔان نقحمه يف هذا املسـتوى من الفهم  - حسب اجلرجاين–فإالنسان العايم ال ينبغي 

فالعايم ال ينبغي ٔان يتشـبع "ٔالن ¬ لغته ؤاسلوبه، وهو عنده شبيه بقول ٔايب حامد الغزايل 
فبيان ). 56"( من Qب ٕاطعام الرضيع أالطعمة القوية اليت ال يطيقهاQلتأويل ٔالن ذ�

مسـتو\ت اخلطاب Qد يف مهنج اجلرجاين ا ي ربط �ختالفات فهيا Qختالف املسـتوى 
  .التعلميي وإالدرايك 1ى الناس

ٕان املسـتوى ا ي ينبغي ٔان نسوق فيه التأويل، هو النص الشعري، والنص 
  .وأالمث� اليت ساقها اجلرجاين تقرب الفهم وتبني املسـتو\ت. اخلطايب، والنص القرآين

ترتكز فكرته يف المتيزي بني املعىن ومعىن املعىن عىل كيفية وصول السامع ٕاىل الغرض 
  : من الìم فبعض الìم يؤدي الغرض منه بدال´ اللفظ وحده ومثا¬

 .خرج زيد
 .معرو منطلق
ج و�نطالق عىل وجه احلقيقة وسامه Qملعىن متزي اخلرو) 2(و) 1(ففي املثالني 

  ).57(ا ي يفهم من ظاهر اللفظ
  : ٔاما النوع الثاين من الìم فيسـتدل السامع من املعىن الوضعي عىل معىن Ìن حنو

 .هو كثري رماد القدر
 .هو طويل النجاد
 .يه نؤوم الضحى

 .رٔايت ٔاسًدا
 ).58(ٔاراك تقدم رجال وتؤخر ٔاخرى
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كنا\ت عن الضيافة والكرم، وطول القامة، واملرٔاة املرتفة ) 3(و) 2(و) 1(ففي 
  .ا¹دومة، فٕان السامع يستند ٕاىل دال´ اللفظ الوضعية الختاذه دليال عىل معىن Ìن

فٕان �سـتعارة محلت تشبهيا، حيث شـبه الرجل، عىل وجه املبالغة ) 4(ٔاما يف 
عىل الرتدد، وهذا املعىن ا ي ) 5(ويدل املثال . Qٔالسد عىل غري ما يوجبه ظاهر اللفظ

وعىل ذ� فٕان املعىن عنده يأيت بطريقني ) 59(يعق� السامع يتوصل ٕاليه بواسطة اللفظ
  : هام

 .املعىن الظاهر وهو ما حيصل من تعبري عن غرض املتلكم بدال´ أاللفاظ الوضعية
اظ املعىن اخلفي وهو ما حيصل من تعبري عن غرض املتلكم بدال´ معاين أاللف

 .الوضعية عىل معان Ìنية يسـتدل هبا عن طريق العقل
وقد ٔاQن تصور اجلرجاين للبنيات �سـتعارية وا�ازية والكنائية عن آلية اسـتداللية 

وليس من قبيل الصدفة ٔان تكون أالمث� اليت "للحصول عىل املعىن أالول واملعىن الثاين 
ٔالمث� نفسها اليت رضهبا عند تعليليه حديثه عن معىن املعىن يه ا رضهبا اجلرجاين عند
عند تكوين "وٕامنا اكن ذ� للتفريق بني معليت بناء ا1ليل ) 60"(لبالغة الكناية وا�از

هذه العملية اليت تقوم ). 61"(ا1ال´ ومعلية �سـتدالل عىل املعىن املراد عند تأويل ا1ال´
 .عىل التالزم ٔاو دال´ احلال وقرائن املقام

        : : : : ملرتبة اللسانية الثالثةملرتبة اللسانية الثالثةملرتبة اللسانية الثالثةملرتبة اللسانية الثالثةاااا: : : : ÌلثاÌلثاÌلثاÌلثا
  : التداولية -3

املتلكم، : تقوم نظرية اجلرجاين يف النظم وجل آرائه عىل ٔاساس تداولية واحضة ويه
املتلقي، السـياق وإالفادة، واملقصدية واحلجاج وغريها من القضا\ اليت يعج هبا /السامع

  .كتاب ا1الئل، وال مقام هنا للخوض فهيا
تنظري عند اجلرجاين دون ٔان يشري ٕاىل ٔامهية املتلكم يف / قعيدال خيلو ت : املتلكم

وامجل� يف مسـتواها ا�رد ٔاو املنجز حتتاج ٕاىل . بسط الìم وتوضيحه ٔاو جع� مسـتقرا
: طرف Ìلث يكون مسريا لعملية إالخبار ٔاو إالثبات ٔاو النفي وهو املتلكم، يقول اجلرجاين

لنفوس ٔانه ال يكون خرب حىت يكون خمرب به ٔاو خمرب ومن الثابت يف العقول والقامئ يف ا"
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فلو حاولت ٔان . والنفي يقتيض منفيا ومنفيا عنه. وإالثبات يقتيض مثبتا ومثبتا ¬... عنه 
يتصور ٕاثبات معىن ٔاو نفيه من دون ٔان يكون هناك مثبت ¬ ومنفي عنه حاولت ما ال 

  ).62"(يصح يف عقل، وال يقع يف ومه
اين عنرص حموري يف اجناز الìم، ٕاذ ال يكون للìم معىن، واملتلكم عند اجلرج

وقد عد ٔافعا¬ ٔاعامال لغوية تعرب عام جيول يف ) 63(فهو النايف واملثبت وا¹رب واملسـتفهم
: النفس ٔاو اخلاطر حنو أفعال الشك واليقني، ٔاو ما يوصف اخلرب Qلصدق ٔاو الكذب يقول

نسان يف نفسه، ويرصفها يف فكره، وينا( هبا ٕان اخلرب ومجيع الìم معان ينشـهئا االٕ "
ٕانه يبني كيف ينشئ املتلكم ). 64"(قلبه، ويراجع فهيا عق� فتوصف بأهنا ٔاغراض ومقاصد
معل ... والنظم والرتتيب يف الìم : "الìم وهيمت برتتيبه قبل ٔان يرصفه ٕاىل السامع، يقول

  ).65("لعم� مؤلف الìم يف معاين اللكم ال يف ٔالفاظها
يعد السامع طرفا Qام ٔايضا يف معرفة قمية الìم امللفوظ به، ومعيارا : السامع

ٕان : "ٔاو معرفة مقاصده ؤاغراضه، يقول اجلرجاين. لتصحيح ٔاخطاء املتلكم والعدول عهنا
ويعرض ٔامث� ). 66"(الناس يلكم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض املتلكم ومقصوده

 .ٔان يكون التباس يف الفهمليوحض كيف يتضح الغرض دون 
 ...رضب زيد 

 .خرج زيد
ؤاصل املسأ´ ٔان إالثبات يف املثالني السابقني يعود للمتلكم والسامع معا؛ فاملتلكم 
يثبت الرضب من زيد يف أالول، ويعلمه السامع علام ال شك فيه، ويثبت وجود اخلروج 

ا Qٕالثبات وال حيتاج ٕاىل خمالفة لزيد ال لغريه، ؤان حقيقة أالمر يف هذين الفعلني عرب عهن
الواقع، ٕاال ٕاذا مل يكن هناك رضب من زيد ٔاو خروج ٕاال من غريه، ويستند يف ذ� ٕاىل 

  .ٔادوات النفي اليت حتمل القصد وتبني املعىن
هيدف اجلرجاين من جعل املتلكم والسامع مثاليني يرشفان عىل معلية التواصل 

  .ي يرفع من قمية النص املوضوعاللغوي، المنوذجية حبصول التفاعل ا 
كثريا ما ٔاشار يف معرض حديثه عن النظم ٔاو �سـتعارة ٕاىل دور السـياق : السـياق
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ويظهر اه�م اجلرجاين Qلسـياق يف رشحه للنظم ا ي هو يف ٔاساسه مرتبط . يف فهم القول
ق اليت من مدار النظم عىل معاين النحو، وعىل الوجوه والفرو: "Qملعىن ال Qللفظ، يقول

 ...شأهنا ٔان تكون فيه 
وليست املزية بواجبة لها يف ٔانفسها ومن حيث يه عىل إالطالق، ولكن تعرض 

  ).67"(بسبب املعاين وأالغراض اليت يوضع لها الìم، مث حبسب موقع بعضها من بعض
فالسـياق عنرص Qرز يف حتقيق النظم ويتحدد هنا السـياق الرتكييب ا ي يعمل عىل 

ولننظر ٕاليه وهو يفرق بني قوة اللكمة . ملعىن وبيان فروعه يف الرتاكيب ا¹تلفةحتديد ا
). 68(﴿واشـتعل الرٔاس شيبا﴾: الواحدة يف موضع وضعفها يف موضع آخر، قال تعاىل

وتعود هذه القوة ا1اللية ٕاىل ٕاسـناد الفعل ٕاىل ما هو فاعل . فاالشـتعال ازداد قوة ووضوحا
  .يف املعىن وهو الشيب

  .اشـتعل شيب الرأس، فال مزية وال فضل هنا: ٕاذا قلنأاما 
ويفرق اجلرجاين بني املعىن املعجمي واملعىن السـيايق، بني املعىن املسـتفاد يف وضع 

يه : ونلحظ دور السـياق الثقايف ٔايضا يف قولنا. اللغة، واملعىن املسـتدل عليه مبعىن اللفظ
ويبلغ السـياق مداه . ىل املعىن احلقيقينؤوم الضحى، ٔاو فالن كثري رماد القدر، للتوصل إ 

ومما يشهد  � ٔانك ترى اللكمة تروقك : "يف ٕاضفاء الرونق وامجلال عىل اللكمة يقول
وتؤنسك يف موضع، مث تراها بعيهنا تثقل عليك، وتوحشك يف موضع آخر، لكفظ أالخدع 

  ].من الطويل: [يف بيت امحلاسة
  وِجعُت من إالصغاِء ليتًا ؤاخدعَا تلفُّت حنو احلِي حىت وجدتُِين        

  ].من الطويل: [وبيت البحرتي
  وٕاّينِ وٕان بلغْتِين رشَف الِغَىن       ؤاعتقُت مْن رِق املطامعِ ٔاْخدِعي

. فٕان لها يف هذين املاكنني ماال خيفى من احلسن، مث ٕانك تتأملها يف بيت ٔايب متام
  ]من املنرسح[

  ٔاْجضجَت هَذا أالÕََم من ُخْرِقكَ    \ دهُر قوْم من ٔاخدَعْيَك فقْد   
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فتجد لها من الثقل عىل النفس، ومن التنغيص والتكدير ٔاضعاف ما وجدت هناك 
  ).69"(من الروح واخلفة وإاليناس والهبجة

، مث ٕان هذا قد )70(فليس السـياق جمرد لفظ وٕامنا هو متوالية من ٔاحوال اللفظ
Ì ن ٕاذا ما تغريت الصيغة واملوضع يكون مناسـبا لسـياق وال يكون مناسـبا لسـياق

مثلام حدث مع لكمة أالخدع يف أالبيات السابقة ا كر؛ فالعالقات اليت ٔانشأهتا يف . واملقصد
 .البيتني أالوليني غري العالقة اليت ٔانشأهتا يف البيت الثالث

  : وصفوة القول
Q ملعىن لقد غاص اجلرجاين يف فنون القول، وعََرب مراتبه درجة فدرجة حىت بلغ

منهتاه، ووقف عىل رس إالجعاز يف القرآن ؤاQن نفحاته البالغية، وتذوق حالوة النظم فهيا، 
فاكن حبق مع� رائدا . وتتبعه فوجده يهنض عىل عدة ٔاسس ذكرÕ معظمها يف هذا البحث

يف البحث اللساين العريب قدميه وحديثه، واسـتحق مع� ٔان يوصف Qلتخطيط اللساين يف 
  .ريبالرتاث الع
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

، ص 1978، 2كامل يوسف احلاج، يف فلسفة اللغة، دار الهنار للنرش، بريوت، ط  )1(
27.  

، 3الئل إالجعاز، رشحه وعلق عليه محمد التوجني، دار الكتاب العريب، بريوت، طد   )2(
  .77، ص 1999

  .205املصدر نفسه، ص    )3(
  .59املصدر نفسه، ص    )4(
، 2متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة املرصية العامة للكتاب، ط   )5(

  .189، ص 1979
  .75/ النساء   )6(
  .15الئل، ص ا1   )7(
  .15ا1الئل، ص    )8(
  .218املفصل، دار اجليل، بريوت، لبنان، ص    )9(
ٕاميل بديع، يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : رشح املفصل، حتقيق   )10(

  .143، ص 3، ج2001-هـ1422
ن، الريض �سرتاQدي، رشح الاكفية يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنا  )11(

  .8، ص 1م، ج1979
  .املصدر نفسه، املوضع نفسه   )12(
  .نعىن به توثيق العالقة بني عنرصي إالسـناد وتقويته   )13(
  .176، 175ا1الئل، ص    )14(
  .176املصدر نفسه، ص    )15(
  .176ا1الئل، ص    )16(
  .140ا1الئل، ص    )17(
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  .ش، واجلرجاين وغريمهابن جين، ابن يعي: والسـþ حناة القرن الرابع حنو   )18(
  .151دالئل إالجعاز، ص    )19(
  .201، 200ا1الئل، ص    )20(
براكت يوسف هبود، دار أالرمق : ابن أالنباري، ٔارسار العربية، حتقيق: ينظر   )21(

  .35م، ص 1999-هـ1420، 1للطباعة والنرش، ط
  .227رشح املفصل، ص    )22(
املعىن ٕاىل سـمييايئة ا1ال، ا1ار العربية  حسني مخري، نظرية النص، من سـمييائية)  23(

، ص 2007، 1للعلوم Õرشون، بريوت، لبنان، ومنشورات �ختالف، اجلزائر، ط
269.  

  .140ا1الئل، ص    )24(
ٔامحد شامية، خصائص العربية وإالجعاز القرآين يف نظرية عبد القاهر اجلرجاين    )25(

  .143، ص 1995ئر، اللغوية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزا
  .144املصدر نفسه، ص    )26(
املنصف عاشور، ظاهرة �مس يف التفكري النحوي، منشورات لكية االٓداب،    )27(

 .227، ص 2005منوية، تونس، 
  
  .البيت من الوافر، وهو من شعر الرÌء، ا ي بكت فيه ٔاخوها خصر   )28(
  .146- 145-144ا1الئل، ص    )29(
  .174ا1الئل، ص    )30(
  .املصدر نفسه، املوضع نفسه   )31(
  .315ا1الئل، ص    )32(
�مر سلوم، نظرية اللغة وامجلال يف النقد العريب، دار احلوار للنرش والتوزيع،    )33(

  .274، ص 1983، 1سور\، ط
  .316ا1الئل، ص    )34(
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كر، بريوت، محمد عباس، أالبعاد إالبداعية يف مهنج عبد القاهر اجلرجاين، دار الف   )35(
  .70، ص 1999لبنان، ودار الفكر، سور\، 

محمد �سكندراين، ومسعود، دار : عبد القاهر اجلرجاين، ٔارسار البالغة، حتقيق   )36(
  .42م، ص 2005-هـ1426الكتاب العريب، بريوت، 

ٔاطلق عبد القاهر عىل هذا النوع من التشبيه �سـتعارة املفيدة، ينظر ٔارسار    )37(
  .43ص البالغة، 

  .40، ص 2كتاب شويق ضيف، البالغة تطور و�رخي، دار املعارف، مرص، ط   )38(
  .335دالئل إالجعاز، ص    )39(
  .41ٔارسار البالغة، ص    )40(
  .327دالئل إالجعاز، ص    )41(
  .316، 315دالئل إالجعاز، ص    )42(
يه بلوغ هناية جند اجلرجاين يف مواضع من دالئل إالجعاز يو® بأن �سـتعارة    )43(

  .317املعىن، ٔاو طلب كامل املعىن، ا1الئل، ص 
، العدد 03جم� فكر ونقد السـنة : ميشال لوجرين، �سـتعارة واحلجاج، مقال بـ   )44(

  .88، ص 2000يناير  25
  .319ا1الئل، ص    )45(
طه عبد الرمحن، �سـتعارة بني حساب املنطق ونظرية احلجاج، جم� عالمات،    )46(
  .69، املغرب، ص 2006، 26عدد ال
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها   )47(
  .76ٔارسار البالغة، ص    )48(
  77، . 76املصدر نفسه، ص    )49(
  .19/الزخرف   )50(
  .321ا1الئل، ص    )51(
  .املصدر نفسه، املوضع نفسه   )52(
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  .65ا1الئل، ص    )53(
  .66املصدر نفسه، ص    )54(
غة والتأويل مقاربة يف الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العريب عامرة Õرص، الل   )55(

إالساليم، ا1ار العربية للعلوم، Õرشون، ودار الفارايب بريوت، ومنشورات �ختالف، 
  .101م، ص 2007-هـ1428، 1اجلزائر، ط

  .70، ص 1985، 1ٕاجلام العوام عن عمل الìم، دار الكتاب العريب، بريوت، ط   )56(
  .1316الئل، صا   )57(
  .316، 315املصدر نفسه، ص    )58(
  .207املصدر نفسه، ص    )59(
شكري املبخوت، �سـتدالل البالغي، دار املعرفة للنرش ولكية االٓداب والفنون    )60(

  .44، ص 2006، 1وإالنسانيات، جامعة منوية، تونس، ط
  .املرجع نفسه، املوضع نفسه   )61(
  .383ا1الئل، ص    )62(
  .384، 383املصدر نفسه، ص    )63(
  .384املصدر نفسه، ص    )64(
  .272ا1الئل، ص    )65(
  .385ا1الئل، ص    )66(
  .82ا1الئل، ص    )67(
  .4/ مرمي   )68(
  .54ا1الئل، ص    )69(
فان دايك، النص والسـياق، اسـتقصاء البحث يف اخلطاب ا1اليل والتداويل،    )70(
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