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     أتقّدم بكل معاين التّقدير والشكر إىل األستاذة ادلشرفة مكاوي خرية على فتحها 

الباب واسعا يف رلال البحث العلمي وفتحها آفاقا جديدة للطلبة للبحث وادلمارسة 

" الرتاث النقّدي العريبّ ومناىج القراءة احلديثة"ادلعرفيّة العلميّة من خالل مشروعها 

وأشكرىا على قبوذلا اإلشراف على ىذا البحث ادلتواضع وتوجيهاهتا القيّمة ومعاملتها 

 اإلنسانيّة ـــ فجزاك اهلل عنّا اخلري كلّو ـــ

     كما ال يفوتين أن أشكر كلّ أساتذيت األجالّء ـــ كلّ بامسو ـــ على تزويدىم يل وكلّ 

 . الطلبة بادلعرفة بأسلوب راق يف األداء وادلعاملة

 

 
 

 



 
 
 

 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
  

والديّ العزيزين      .      إىل من أعطياين كل شيء ومنعين القدر أن أردّ ذلما أيّ شيء

 ــــ رمحهما اهلل ــــ

     إىل من اصطحبين إىل ادلدرسة وأنا أمحل حقيبة صغرية مزركشة بألوان قوس قزح  

وعّلمين رسم احلروف على كراسيت، ومنعين القدر مرّة أخرى أن يراين وأنا أمحل زلفظة 

 كبرية؛ زوج أخيت وأخي الرّوحي؛ منور نصر الديِّن ـــ رمحو اهلل ـــ

     إىل من ضمّد جراح قليب، ومجع شتات نفسي، وأىداين ىذه الرّسالة قبل أن أىديها 

 لو، زوجي خليفة ـــ حفظو اهلل ـــ  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــقـــــــــــّدمــــــــــــــةمـال     
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تتجّلىأصالةأّمفكريفحيويّتوكاستمرارهكقابلّيتوللتطّورعربالّزمن،فتكتملمعادلوكيزكؿ

الّنقصاّلذمحيتويو،كيكشفعنآفاؽجديدةماكّنالندركهالوالتوّفركسائلالقياستقاسهبا

أذكاؽاألّمةكإحساسهااجلمايّل،كتفكًنىاالفيّنالقائمعلىالّنقددباحيملومنالتنظًنكالتطبيق

كعليوفإّفاإلشكالّيةاّليتظّلتتراكدنايفىذاالبحثكىفتأنفسنالإلجابةعنها.كالعلم

"تلّقي فكر عبد القاهر الجرجانّي في الّنقد العربّي المعاصر"كحاكلناصياغتهاربتعنواف

كيفتلّقىالنّػّقادالعربادلعاصركففكرعبدالقاىراجلرجاينكفقنظريّةمجالّيةالّتلّقي:ىي

الغريّب؟فسعيتمنخالؿىذاالطّرحإىلإبرازجهودقامة األدلانّيةكىميتمثّلوفادلنهجكادلفهـو

منقاماتالفكرالّنقدّمالعريّبادلمّثليففكرعبدالقاىراجلرجاينيفضوءالّنظرةادلعاصرةكفق

.نظريّةمجالّيةالّتلّقييفبعضإجراءاهتا

كمنأىمالّدكافعاّليتحّفزتناعلىتناكؿىذاادلوضوعأّفعبدالقاىراجلرجايّنكافكمازاؿفكره

النّػًّنحّيامستمرّاعربالعصوريفقراءاتزبتلفمعايًنىامنجيلإىلجيللتظّلىذهالعبقريّة

الفّذةثابتةبعقيدهتا،شاسلةبعلمها،متأّصلةيففكرناالّنقدم،منفتحةعلىالفكرالعريّب

ادلعاصر،ادلتشّبعدباأمكنوالتزّكدبوكفهمومنالنظّريّاتالغربّيةادلعاصرة،انفتاحاعلمّيامثًنا

للبحث،كاشفاعنفكرقدمييفضوءنظريّاتحديثة،ىذهالّنظريّاتاّليتأرىقتالفكرالعريّب

تارة،كانبهرأمامهاتارةأخرل،فلمجيدمنفذايستعيدبوذاتوكسطىذاالّّتاكماحلضارّمسول

،كالّنقدّمعلىكجواخلصوص،فينطلقمنذاتو العودةإىلدراسةالّتاثالعريّبعلىكجوالعمـو

.هبويّتواألصيلةلينفتحعلىاآلخرالغريّبمنأجلالّتحاكرادلعريّفعاّمةكالّنقدّمخاّصة
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كعلىأساسىذهالّدكافعادلوضوعّيةربّرؾالفضوؿيفنفسي،كمالتقرحييت،كتشّبعتقناعيت

.كامتلكتينرغبةذاتيةملّحة،ليكوفىذاالطّرحموضوعالبحثنا

دالئلاإلعجازيفعلم"كمنأىّمادلصادركادلراجعاّليتساعدتناعلىالولوجإىلىذاادلوضوع

لشوقي"األسلوببٌنعبدالقاىركجوفمًنمّ"لعبدالقاىراجلرجايّن،ك"أسرارالبالغة"ك"ادلعاين

ادلشاكلة"ك"حملّمدعبدادلطّلب"قضايااحلداثةعندعبدالقاىراجلرجاين"علّيالّزىرة،ك

لعبداهللالغّذامي،ككافمانصبوإليوىوترتيبأنساؽتلقيفكرعبدالقاىر"كاالختالؼ

.اجلرجاينحسبموافقةأفقاالنتظاركخيبتو

لإلجابةعنالّسؤاؿاحملورّماّلذمكافجوىرإشكالّيةىذاالبحث،كسباشيامعطبيعةادلوضوع

اّلذمينفتحعلىقراءاتاحملدثٌنالعربلفكرعبدالقاىراجلرجايّنعمدناإىلادلزاكجةبٌنادلنهج

.التارخيّي،كنظريّةمجالّيةالّتلّقياألدلانّيةيفبعضإجراءاهتامعتمدينمنهجّيةالوصفكالتحليل

خطّةالبحثمنهجّيةتتفرّعإىلمدخلكثالثةفصوؿ،تتقّدمهامقّدمة،كزبتمخباسبةيعقبها

ملحقحياةعبدالقاىراجلرجاينكآثاره،فقائمةمصادرالبحثكمراجعو،يليوملّخصالبحث

:بالّلغةالعربّيةمثّمّتمجاإىلالّلغةالفرنسّيةكاإلصلليزيّة،كاخلطّةمفّصلةكاآليت

أفدنامنادلنهجالتارخيّييفالقسماألّكؿمنادلذّكرةيفجانبهاالّنظرّمحيثعمدنايفادلدخل

ادلعنوفبػػػنظريّةمجالّيةالّتلّقيكأثرىايفالّنقدالعريّبادلعاصرإىلرصدتاريخمجالّيةالّتلّقياألدلانّية

أصوالكمفاىيمكأدكاتإجرائّية،مثّكركدالّتلّقييفالّنقدالعريّبالقدميبوصفوشلارسةنقديّةال

بوصفونظريّةمؤّسّسةكفقإجراءاتزلّددة،لنصلإىلمدلأثرنظريّةالّتلّقييفالّنقدالعريّب



 الػػمػػقػػػّدمػػػة   
 

 ج
 

ادلعاصريفتفاعلحوارّمبٌنالتنظًنكالتطبيق،فتجّسداجلانباألّكؿيفالتعريفهبذهالّنظريّةمن

خالؿالكتباّليتترمجهاالنّػّقادادلعاصركفالعربمنلغاهتااألصلّيةإىلالّلغةالعربّيةكعلىسبيل

لركبرتىوبمنقبلعبداجلليلجوادسنة"نظريّةاالستقباؿ"التمثيلالاحلصرترمجةكتاب

ـ،كمليكتفالنّػّقاداحملدثوفبّتمجةالكتبالغربّية1994ـمثّمنقبلعزالّدينامساعيلسنة1992

ادلنظّرةذلذهالّنظريّةبلذباكزكىارلتهدينزلاكلٌناستثمارأفكارىامراعيٌناخلصوصّيةالعربّيةمن

ناحية،ساعيٌنإىلتقدميمناذجتطبيقّيةمنناحيةأخرلفتّماالنتقاؿمنالنظرةاألحاديّةيف

الطّرحكادلعاجلةإىلالتنوّعكالّتعّددلبلوغاحلريّةيفاالستجابةكالتقّبللفتحآفاؽرحبةلألدبكتابة

كقراءةكتأكيال،فظهرتدراساتيفىذاادلنحى،سواءأكانتيفأصوؿكمفاىيمىذهالّنظريّة

أكيفالتلقيادلقارفبٌنادلذاىبالغربّيةكتراثناالّنقدّم،أكيفالّنقدالعريّبكالّتلقي،كغًنىامن

الّدراسات،كّلذلكزلاكلةإلبرازالّنقلةالّنوعّيةاّليتأحدثتهانظريّةمجالّيةالّتلقييفاذباهالّنقد

العريّبادلعاصرحّّتتوّصلالنّػّقادالعربادلعاصرينإىلإضفاءمالمحعربّيةنقديّة،كىوىدفنايف

ىذاالبحثيفالتنقيبعنتلقيفكرعبدالقاىراجلرجاينيفالّنقدالعريّبادلعاصر،اّلذميشّكل

فكرهمنخالؿنظريّتوالّشهًنةنقلةنوعّيةيفتاريخالبالغةالعربّيةحيثيعّتؼلوكثًنمن

.الّدارسٌنبالّسبقيفاألحباثالّلغويّةقددياكحديثا

كألنّوالديكنأفتؤّسسنظريّةمنالعدـ،فارتأيناأفنعوديفالفصلاألّكؿمنالبحثادلعنوف

دبرجعّيةفكرعبدالقاىراجلرجاينإىلالتنقيبعنالعلماءكالكتباّليتكانتمنبعااستقىمنو

اجلرجاينفكره،فتفرّعىذاالفصلإىلأربعةمباحث،األّكؿمنهاكافيفمرجعّيةفكرهالفلسفّية
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الكالمّيةكحّددنامنالفرؽالكالمّيةفرقةادلعتزلةكفرقةاألشاعرة،مبّينٌناالذباهالكالمييفقضّية

اإلعجازلكّلمنهامثّذىبناإىلادلوازنةبٌنالفرقتٌنيفاجلانبالكالمييفاإلعجازمثّيفاجلانب

البالغّيفيو،لننهيإىلرأمعبدالقاىراجلرجاينيفمسألةاإلعجازبٌنادلعتزلةكاألشاعرة،أّما

ادلبحثالثّاينفقدتطرّقنافيوإىلمرجعيةفكرهالّنحويّة،كاّليتاستندنافيهاإىلادلدارسالّنحويّةاّليت

أّسستللّنحوالعريّبقبلاجلرجاين،مثّمناقشتولبعضادلسائلالّنحويّةاّليتتبّناىاسيبويو،كأبو

علّيالفارسّي،مناقشةالباحثالواعّي،موافقاتارةكمعّقباأخرلكرافضاتارةثالثة،كّلذلككىو

مثّتناكلنايفادلبحثالثالثمرجعّيةفكرهالبالغّيةمنخالؿ.يدّعمماذىبإليوبالّدليلالقاطع

رصدبعضالقضاياالبالغّيةيفعلمادلعاين،كالبيافكالبديعكاّليتكانتزلّلمّدكجزربٌن

البالغيٌنأمثاؿاجلاحظ،ابنقتيبة،أيبىالؿالعسكرّم،فتناكذلااجلرجاينبالتحليلكادلناقشةفأيّد

الرّأمالّصائبمبّيناسببصوابو،مصّححاالرّأماخلاطئمبّيناعّلةخطئومؤيّداكّلذلكباحلّجة

الّدامغة،أّماادلبحثالرابعكاألخًنفكافسلّصصادلرجعّيةفكرهالّنقدّم،كاّلذمتناكلنافيوقضّية

الّلفظكادلعىنكاّليتكانتأساسخالؼعميقبٌنأنصارالّلفظكأنصارادلعىن،فرّداجلرجاينعلى

كّلمناصرمنهميفىذهادلسألةدبحاكرهتمبلغةالعقلكادلنطق،كىيالّلغةذاهتااّليتحاكرهبا

كعليوفاعتمدنايفىذاالفصلإدراجبعض.النّػّقاداّلذينتناكلوامشكلةالّسرقاتيفالّشعرالعريبّ

القضايااّليتكانتزلّلجداؿبٌنالعلماءالقدامىشلّنسبقوااجلرجاينكالطريقةاّليتتعاملهبامع

كىوماحييلناإىلالفصلالثاينمن.ىذهالقضاياربليالكتعقيباحّّتبىنهباكعليهاقاعدتوادلعرفّية

ىذهادلذّكرةادلعنوفبفكرعبدالقاىراجلرجاين،كاّلذميتفرّعإىلأربعةمباحث،أّكذلاتناكؿفكر
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عبدالقاىراجلرجاينالفلسفّيالكالمّيمنخالؿإبرازهحلقيقةاإلعجازاّليتأكردىايفكتابو

منخالؿدالئلاألحواؿ،كدالئلاألقواؿمثّإبرازهسّراإلعجازكماأكردىايف(الّرسالةالّشافّية)

كمنخالذلمابىنأسستقريرنظريّةالّنظمكفقاجلانبالعقليكاجلانب(دالئلاإلعجاز)كتابو

الّنفسّي،كىوماأحالناعلىادلبحثالثاينيففكراجلرجايّنالّنحوّم،حيثتّتبعناالّنحوعنده

يفكتابودالئلاإلعجازكاّلذمأّسسمنخاللونظريّةالّنظمفبّينتعالقةىذهالّنظريّةبالّنحو

العريّب،مثّعّرجناعلىادلبحثالثالثيففكرعبدالقاىراجلرجاينالبالغّيفبّينتماتوّصلإليو

منذبديديفالبالغةالعربّيةمنخالؿمعاينالكالـكعالقتهابالّنظم،البيافكعالقتوبالّنظم

كالبديعكعالقتوبالّنظم،مبّينٌنكّلمرّةمنهجويفالتحليل،كبذلككصلناإىلادلبحثالرّابعيف

فكراجلرجاينالّنقدّمحيثتناكلناالقضّيةاحملوريّةيفاإلعجاز،قضّيةالّلفظكادلعىنكعالقتها

بالّنظم،مثّتناكلناإشكالّيةاالحتذاءيفادلعىنالشعرّمعنداجلرجاينلننهيادلبحثباىتماـ

.اجلرجاينبالّسامعكادلتكّلم

عربىذينالفصلٌنيكوفالقسمالّنظرّمقداستوىفحّقويفىذاالبحث،فنخلصإىلالقسم

التطبيقّيمنويفالفصلالثالثادلعنوفتلقيفكرعبدالقاىراجلرجاينيفالّنقدالعريّبادلعاصر

حيثحاكلناتطبيقإجراءمنإجراءاتنظريّةمجالّيةالتلقييفتشكيلأفقاالنتظارفكاف

ادلبحثاألّكؿفيومقاربةالتلقياالستيعادملفكرعبدالقاىراجلرجاين،فتناكلناالتلقيالقدمي

لفكراجلرجاينمنقبلالّزسلشرّم،مثّالتلقياإلحيائيلفكرعبدالقاىراجلرجاينعندالّنقادالعرب

يفعصرالّنهضةلنصلإىلالتلقيادلقارفيفالّنقدادلعاصربٌنأسلوباجلرجاينكجوفمًنم،أّما



 الػػمػػقػػػّدمػػػة   
 

 ك
 

ادلبحثالثايّنفكافيفزلاكلةتطبيقخيبةأفقاالنتظاركعنوانوالّتلّقياالستبعادّملفكرعبد

القاىراجلرجايّن،فتناكلتفيوتعارضاألفقيفالّنقدالعريبالقدميلفكراجلرجاينمنخالؿ

الّسكاكّيمثّتعارضأفقاإلحياءمنخالؿمؤاخذةالنّػّقادالعرباحملدثٌنلعبدالقاىراجلرجاين

يفإمهالومسائلجوىريّةيفاألحباثالّلغويّة،لنصلإىلالّتلّقياإلسقاطيلفكراجلرجاينيفالّنقد

العريّبادلعاصرمنخالؿزلمدعبدادلطلبكاّلذمانتهتقراءتوللجرجاينعندالنّػّقادادلعاصرين

بأنّوملحيسنفهممسائلمننظريّةالّنظمعنداجلرجاين،كعبداهللالغذامياّلذمبٌّنالّنقادأنّو

حياكؿإسقاطمبادئالتفكيكعلىبعضصورالبيافالعريّبسلالفةلشرحاجلرجايّنذلاكمايرل

.أّفالتصّورالكلّيدلشركعاجلرجاينمتصدّعألنّوأجحفالّلفظحّقوبتمييزهادلعىنعنو

.كيفاألخًنخلصتإىلنتائجالبحثادلستقاةمنكّلمرحلةيفالبحثمثّلتخاسبتو
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    تعّددت مناىج النقد األديب واختلفت يف الوصوؿ إىل غاياهتا باختبلؼ الزوايا اليت 
انطلق منها كّل منهج، حيث إّف لكّل واحد من ىذه اؼبناىج أصالتو وأنبيتو التأسيسية ألّي 

فكر الحق يكتسب ىو اآلخر قيمتو باكتشاؼ أدوات جديدة ووسائل نقدية سبكّنو من 
شغل "التقّرب من العمل األديب وفّك شفرتو، ومن فهم القوانٌن اليت ربكمو، و من ىنا فقد 

ربليل الّنّص حّيزا كبًنا من الكّد اؼبنهجي اؼبعاصر، وبدت اؼبناقلة بٌن اؼبناىج بأصوؽبا اؼبعرفّية 
اؼبتباينة وركائزىا اإلجرائّية ظبة للنقد اؼبعاصر والسيما نقد القرف العشرين  وأظهرت اؼبناىج 

اغبديثة يف حركتها حوؿ الّنّص، سعيا إىل إحكاـ سيطرهتا عليو بوسائط متباينة، وبوتائر تنزع 
كبو وضع نظاـ منطقّي ؿبكم يسّلح بالعلـو اللسانّية واؼبنطقّية اليت تقاربو مقاربة شاملة 

 وبذلك فاؼبناىج النقدية نتاج ثقايف ونقدّي مرتاكم قد تتآزر مع بعضها 1."ليست كلّية
 .لتفهم النّص األديّب ومقاربتو، وقد تتوازى حيث يأخذ كّل منهج خصوصيتو واستقبلليتو

الّنّص :  إّف االختبلؼ بٌن الناىج الّنقديّة مرّده العناية اؼبتباينة بٌن أسس اإلبداع الثبلثة 
اؼبؤّلف، القارئ، و تناوؿ كّل منهج واحدا من ىذه األوجو جاعبل منو النقطة اورية اليت 

وبذلك قبد أّف العمر اؼبنهجّي اغبديث ينطوي على ثبلث "يلج هبا إىل فضاء الّنّص 
 (التارىبّي، الّنفسّي  واالجتماعيّ )غبظة اؼبؤّلف، وسبثّلت يف نقد القرف التاسع عشر : غبظات

مثّ غبظة الّنّص اليت جّسدىا الّنقد البنائّي يف الستينات من القرف العشرين وأخًنا حظة 
 وىي غبظة ميبلد قطب القارئ اليت تأّسست على إثرىا 2."القارئ أو اؼبتلقي يف السبعينات

نظرية أحدثت ثورة يف اؼبسار النقدي األديّب و أعادت االعتبار للقارئ الذي نّبش دوره يف 
 .وجود العمل األديّب حّّت وصفتو الكتابات الّنقدية بأكرب منسي يف تاريخ الكتابة
 ظهرت منذ القرف ا لعشرين العديد من اؼبناىج النقدية،كالبنيوية، والشكبلنية، 

والتفكيكية وغًنىا سعت إىل مقاربة النّص األديّب من زوايا متعّددة، وكاف لظهور ىذه 

                                  
 .31ـ، ص 2001، 1بشرى، نظرية التلقي، أصوؿ وتطبيقات، بًنوت، اؼبركز الثقايف العريّب، ط: موسى صاحل-  1
 .32اؼبرجع نفسو ص -  2
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 Esthétique de la réception اؼبقاربات النقدية اغبديثة األثر البالغ يف نشأة صبالّية التلقي

التحّوؿ من قطب اؼبؤلف ػػػ النّص إىل قطب النّص "إذ عارضت أفكارا و طّورت أخرى أنبها 
 حيث أولت للقارئ عناية كربى مربزة دور الذات اؼبتلقية يف بناء معىن النّص من 1'ػػ القارئ
 . جديد

جذورىا إىل زمن أرسطو مثّ أخذت Théorie de la reception  تضرب نظرية التلقي 
تنمو و تتطّور يف حركة متصاعدة حّّت برزت كمنهج نقدّي حديث ارتبط ارتباطا وثيقا 

جبامعة كنستانس األؼبانية حّّت عدا ذكرىا يستلـز األخرى، واألمر ليس غريبا ما دامت نظرية 
التلقي استوت شبارىا ىناؾ بعد أف ارتوت دباء الفكر اليوناين مرورا بعيوف متنوعة من الثقافة 

 .اإلنسانية ولعل أبرزىا الثقافة العربية لتصب يف مصب النهضة األوروبية
I.  نظريّـــــة  التلــــّقي عند األلمان: 

 : األصول المعرفية لنظرية التلقي عند األلمان .1
البّد أف يتعّرض اؼبتابع ؽبذه النظرية إىل األصوؿ اؼبعرفية ؽبا، فكّل نظرية ىي نتاج فكري     

وفلسفي ساد يف بيئة معّينة وفق ؾبموعة من التصّورات واالفرتاضات مبنية بتماسك ؿبكم 
فالنظرية، عادة ما تكوف " من أجل طرح بدائل فكرية ونقدية مغايرة للنماذج التقليدية القديبة

نقدا مشاكسا ؼبفاىيم اإلدراؾ اؼبألوؼ، واألبعد من ذلك ىي ؿباربة لكشف ما نسّلم بو 
 Historical construction جدال على أنّو إدراؾ مألوؼ ىو يف اغبقيقة تشييد تارىبيّ 

ونظرية معّينة، تبدو بالنسبة إلينا شيئا طبيعيا جدا، ومل تعد تنظر إليها بوصفها نظريّة، إّف 
النظرية بوصفها نقدا لئلدراؾ اؼبألوؼ واستكشافا للمفاىيم البديلة تتضّمن مساءلة 

اؼبسّلمات أو االفرتاضات ذات األنبّية البالغة يف الدراسات األدبّية وزعزعة أّي شيء قد مّت 
ما اؼبعىن؟ من ىو الكاتب؟ ما : بو التسليم جدال، إّف ىذا يعين إعادة طرح ؽبذه األسئلة 

                                  
 1بّساـ، اؼبدخل إىل مناىج النقد اؼبعاصر، مصر، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: ينظر قطوس -1

 .164ـ، ص 2006
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القراءة؟ ما األنا أو الذات اّليت تكتب أو تقرأ أو تفعل؟ كيف ترتبط الّنّصوص اليت أنتجت 
 وبذلك ترتبط النظرية ارتباطا وثيقا دبستوى النضج الفكرّي واؼبنهجّي للعقل 1"فيها؟

البشرّي، وقدرتو على تناوؿ القضايا اإلنسانّية تناوال علميا يستند إىل التحليل        
فالنظريّات واؼببادئ       "واؼبنهجية واؼبوضوعّية، ويكتسب مشروعيتو يف التطبيق واؼبمارسة 

واؼبعايًن األدبّية ال تنشأ يف فراغ، فكّل ناقد يف التاريخ توّصل إىل نظريّة عن طريق االتصاؿ 
باألعماؿ الفنّية ذاهتا اليت كاف عليو أف ىبتارىا ويفّسرىا ووبّللها، وأف يطلق عليها يف النهاية 
حكما مكّرسا أو وباوؿ تقدمي تأويل جديد، وقد يبّكنو أخًنا أف يستجيب للعمل بأف ينتج 

 وانطبلقا من اغبوار العميق مع اؼبناىج النقديّة اليت ىيمنت بعد 2."بنفسو عمبل جديدا
اغبرب العاؼبّية  الثانّية كالشكبلنّية والبنيويّة، والسيميوطيقا ومع اػبلفيات اإلبستيمولوجّية 
واإليديولوجّية والفلسفية ولدت نظرية نبعت من ىذا التفاعل القرائّي وىي نظريّة التلقي 

وليدة البيئة الفلسفية الفكرية بأؼبانيا واليت عرفت فلسفتٌن كاف ؽبما األثر البالغ يف ظهور 
 .     صبالية التلقي، ونبا الظاىراتية واؽبًنمونيطيقا

  : (Phénoménologie)الظاهراتية  .أ 
ارتباطا وثيقا، ألّف  بالظاىراتية  Esthétique de la réceptionترتبط صبالية التلقي 

 _Edmundأغلب اؼبفاىيم اليت جاءت هبا الفلسفة الذاتية على يد أعبلمها إدموند ىوسرؿ 

Husserl  (1859 – 1938) وتلميذه روماف إقباردف Roman_ Ingarden (1893 -

 شّكلت رّد فعل على الفلسفة الوضعية اليّت استبعدت الّذات ووّجهت اىتمامها  (1970
إىل العقل ودعت إىل الفصل بينهما فجاء ىوسرؿ ليحّقق الّتوفيق بٌن الّذات والعقل، من 

                                  
 1مدخل إىل النظريّة األدبّية، تر مصطفى بيومي عبد الّسبلـ، القاىرة، اجمللس األعلى للثقافة، ط: جونتاف كولر-  1

 .17ـ، ص2003

خالد،  الشعر و مستويات التلقي، سلسلة عبلمات يف الّنقد، السعوديّة، جّدة، النادي األديّب الثقايّف : الغريب-  2
 . 115ـ، ص 1999، 9، مج 34ج
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 خبلؿ تلّقي األشياء تلّقيا ذاتّيا مؤسَّسا على الفهم الّذايت ؽبا، فربز عنده مفهـو التعايل 

Transcendantale  اؼبعىن اؼبوضوعي اّلذي ينشأ بعد أف تكوف للظاىرة "والذي يعرَّؼ بأنو
بعد االرتداد من عامل اسوسات اػبارجّية اؼباديّة إىل عامل : معىن ؿبضا يف الشعور، أي

الشعور الداخلّي اػبالص، ولذا فقد كانت مهّمة الفينومينولوجيا عنده ىي دراسة الشعور 
و بذلك وبمل اؼبتعايل مفهـو خبلصة  1."اػبالص وأفعالو القصدية باعتباره مبدأ كّل معرفة

الفهم الفردّي اػبالص ؼبعىن ظاىرة خارجّية يف الوجود،  ويأيت إقباردف ليكوف أّوؿ من يعّدؿ 
إّف الظاىرة ػػػ وىو يطّبق ذلك على العمل األديّب ػػػ تنطوي "يف مفهـو اؼبتعايل عند ىرسل 

، وىي أساس الفهم، وأخرى متغًّنة (يسميها مبطية)باستمرار على بنيتٌن، بنية ثابتة 
، وىي تشّكل األساس األسلويّب للعمل األديّب، حيث إّف معىن أيّة ظاىرة ال (يسميها مادية)

للظاىرة، بل إّف اؼبعىن ىو حصيلة هنائية للتفاعل بٌن بنية  (الثابتة)يقتصر على البنية النمطية 
 وىكذا يرجع إقباردف مفهـو اؼبتعايل إىل أّف اؼبعىن ال يتشّكل 2."العمل األديّب وفعل الفهم

إالّ من خبلؿ التفاعل بٌن فعل الفهم وبنية العمل األسلويّب، وىكذا يتضح لنا دور ىذا 
االذباه يف تنمية القدرات اؼبعرفية للمتلقي ودوره يف البحث عن اؼبعىن الذي ىو أساس 

 .اإلبداع
 :Herméneutique (التأويلّية  )الهيرمونيطيقا  .ب 

 Hans Gorg استفاد رواد نظرية صبالية التلقي من الفيلسوؼ ىانس جورج غادمًن 

Gadamer  يف نظرتو إىل التأويل على أنّو يعتمد على قراءة الطرؼ اآلخر وإعادة االعتبار
استخدـ غادامًن مفهـو األفق التارىبّي يف تفسًن الّتاريخ حٌن رأى أنّو ال يكوف "إىل الّتاريخ 

شبّة ربّقق خارج زمانّية الكائن اليت تسمح باندماج األفق اغباضر باألفق اؼباضي، فتعطي 
للحاضر بعدا يتجاوز اؼبباشرة اآلنّية ويصلها باؼباضي، ويبنح اؼباضي قيمة حضورية راىنة  

                                  
 .134ـ، ص 1991،(ط.د)ظباح، الفينومينولوجيا عند ىرسل، بغداد، دار الشؤوف الثقافية، : ينظر رافع ؿبمد- 1
 .75ـ، ص1997، 1ناظم عودة، األصوؿ اؼبعرفية لنظرية التلقي، عّماف، دار الّشروؽ،ط:خضر - 2
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أليّة فبارسة تأويلّية ترتكز على إعادة " وعي تارىبيّ " فهو يشرتط وجود 1."قابلة للفهم
كقّوة  (القارئ)االعتبار إىل عملية الفهم يف إعادة إنتاج اؼبعىن من خبلؿ الرتكيز على الّذات 

 .فاعلة وركنا أساسيا يف إدراؾ العمل األديّب وال يتحّقق إدراؾ الظاىرة األدبّية إالّ بوجوده
وبالتايل سانبت جهود الفينومينولوجيٌن من أمثاؿ ىرسل، إقباردف وغادامًن وغًنىم من 

 . تأصيل نظرية التلقي كما ظهرت عند نقاد مدرسة كونستانس األؼبانية
 (مدرسة كنستنس ): أسس جمالية  التلقي األلمانية .2

 أحدثت صبالية التلقي ثورة يف الدراسات األدبية حيث غًّنت ؾبرى االىتماـ من 
قطب الكاتب ػػ النّص إىل االىتماـ بقطب النّص ػػ القارئ، حيث أعلى رّواد ىذا االذباه من 

سلطة القارئ، متلقي النّص مربزين مسانبتو الفّعالة يف صنع ىذا النّص بعد أف أغلقت 
البنيوية أبواب النّص معتربتو بنية مغلقة مكتفية بذاهتا، ومن ىنا سبب اعتبار نظريات القراءة 

 . أو التلقي واحدا من اذباىات ما بعد البنيوية يف نظريات النقد العاؼبي اغبديثة
"         اذباه صبالية التلقي: " لقد تأّصل ىذا االذباه الّنقدي الذي ظبّي بأظباء ـبتلفة منها

" أو" نظرية التلقي"، أو"نظرية االستقباؿ"، أو"صبالية التلقي أو التقّبل"أو" صبالية القراءة"
 وقد ظهر 2. يف أؼبانيا االرباديةConstance، يف جامعة كونستنس "نقد استجابة القارئ

وإيزر  Hans Robert Yauss ىذا االذباه على يد الناقدين األؼبانيٌن ىانز روبرت ياوس
يف الستينات والسبعينات واليت عّدت مرحلة تأسيسية لنظرية  Iser Wolfgangفولفغانغ 

 .جديدة يف فهم األدب وتفسًنه
 :جمالية التلقي عند هانز روبرت ياوس  .أ 
انطبلقا من النظريات اليت " صبالية التلقي أونظرية االستقباؿ"قد صاغ ياوس نظريتو " و

تتعّلق باؼبعىن، والعمل األديّب ووظيفتو، وموقف اؼبتلقي من ذلك العمل، وصلتو بو واؼببادئ 

                                  
 .86ـ، ص 1986، (ط.د)الفلسفة األؼبانية اغبديثة، بغداد، دار الشئوف الثقافية العامة، : فؤاد كامل-  1
 .164اؼبدخل إىل مناىج النقد اؼبعاصر، ص : بساـ قطوس -2
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حيث خّصص اىتمامو للتلقي منطلقا من العبلقة بٌن األدب " 1.اليت تنّظم ىذه الّصلة
والتاريخ من خبلؿ ذبديد النظرة إىل العبلقة بينهما بدراسة األعماؿ األدبية انطبلقا من 

فاألدب والفن ال يصبح ؽبما تاريخ لو خاصية الّسياؽ إالّ "تاريخ تلقيها من طرؼ اعبمهور 
عندما يتحّقق تعاقب األعماؿ ال من خبلؿ الّذات اؼبنتجة فحسب، بل من خبلؿ الّذات 

 وبالتايل يتشّكل تاريخ 2."اؼبستهلكة كذلك، أي من خبلؿ التفاعل بٌن اؼبؤلف واعبمهور
أديب الستقباؿ األعماؿ الفنّية تسمح بتوضيح مسًنة اػبربة اعبمالية للقرّاء وانطباعاهتم على 

ما قرءوه، األمر الذي استلـز العناية الكربى باؼبتلقّي واالىتماـ بقدراتو اإلدراكّية للعمل 
اؼبتلّقى وفق رؤيتو اعبمالية الذاتية اليت سبّكنو من بناء معنا جديدا منبثقا من إدراكو الواعي 

الذي يعترب أساس استقامة "فعل الفهم "للعمل األديب الذي تلّقاه بعد قراءتو ليتحّقق بذلك 
ذاؾ العمل، ويصبح اؼبتلقي من خبلؿ ربّقق فعل الفهم طرفا أساسيا يف عملّية تفسًن العمل 

وعلى ىذا األساس كاف اىتماـ ياوس باؼبتلقي الفعلي الذي يستقبل الّنص . األديّب وتأويليو
ويقّومو وفق مصاغبو التارىبّية وحسن درايتو باألعراؼ األدبّية وخربتو العميقة هبا فيتوّلد عن 

أّف اػبربة اعبمالية تكمن يف "ذلك ما اصطلح عليو ياوس باػبربة اعبمالّية إذ يرى ياوس 
أفق " ومن مثّ طرح مفهوما إجرائيا أطلق عليو 3."الطريقة اليت يؤّوؿ فيها اؼبتلقي العمل األديبّ 

وىو من أىّم اؼبفاىيم ، "Reference of the readers expectations"انتظار القارئ 
 .اإلجرائّية اليت تقـو عليها نظريّة التلقي

 
 

                                  
 .133األصوؿ اؼبعرفية لنظرية التلقي، ص : ينظر ناظم عودة خضر-  1

كبو صبالية التلقي، تر تيمو يت باين، جامعة مونسيتو، نقل ىذا اؼبقاؿ إىل إقبليزية ربت عنواف                               : ياوس ىانزو روبرت-2
نظرية التلقي، مقدمة نقديّة، تر عز الّدين : نقبل عن روبرت ىولب" التاريخ األديّب بوصفو ربّديا لنظريّة األدب"

 .103ـ، ص 2000، 1اظباعيل، مصر، القاىرة، اؼبكتبة اآلكاديبّية، ط
 .135اؼبرجع نفسو، ص -  3
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   أفق التوقّعات  Horizon d’attente 
  جعل ياوس مفهـو التوقعات حجر أساس ليبين عليو نظرية التلقي يف التعامل مع العمل 

أفق "ورّكب مفهومو  Référenceأخذ مفهومو عن غادامًن "األديّب والتاريخ والذي 
أنّو ال يبكن أخذ "  ووبمل مفهـو األفق عند غادامًن معىنL’horizon d’attente "االنتظار

أّي حقيقة دوف أف تأخذ بعٌن االعتبار العواقب اليت ترتتب عليها، إذ ال يبكن حقيقة 
الفصل بٌن فهمنا لتلك اغبقيقة وبٌن اآلثار اليت ترتتب عليها، ألّف تاريخ التفسًنات 

والتأشًنات اػباصة حبدث أو عمل ما ىي اليت سبّكننا ػػ بعد أف اكتمل العمل وأصبح ماضيا  
من فهمو كواقعة ذات طبيعة تعددية اؼبعاين، وبصورة مغايرة لتلك اليت فهمها معاصروه 

 وبناء على ما تقّدـ نتبٌّن اشرتاط غادامًن الفهم والوعي التارىبيٌن شرطا أساسيا يف 1."هبا
أّي فبارسة تأويلّية حيث يلتحم السياؽ التارىبي لؤلثر الفين بالتفسًن الشخصي للمفّسر 

النابع من التحاـ أفق الّنّص بأفق الذات " انصهار آفاؽ"لينتج عنهما ما أظباه غادامًن 
إّف السياؽ التارىبي الذي خلق فيو "اؼبتلقيّة ليتوّلد عن ىذا االلتحاـ إعادة إحياء معىن الّنص

األثر يّتحد مع أفكار اؼبفّسر الشخصي، حيث يكوف رأي اػبرب حاظبا يف إعادة إحياء معىن 
 2."(اؼبتلقي)، أي أفق الّنّص وأفق اؼبؤّوؿ "انصهار آفاؽ"النّص ويسمي غادامًن ذلك بأنّو 

وىكذا اعتمد ياوس يف رصده للتاريخ االصطبلحي ؼبفهـو األفق، ويف تبلحم صبالية التلقي 
بالتاريخ األديّب باعتباره يتأّسس على ذبارب القرّاء السابقة يف التعامل مع العمل األديّب تأثًنا 

فهو يشًن إىل أنبية الفهم الذي ينجز اذباه األعماؿ يف تطّور األنواع "واستجابة، وبذلك 
األدبّية ولذلك فهو يدعو إىل ضرورة ربقيق التوافق بٌن أفقي اؼباضي واغباضر لكي ربّقق 

 وبذلك يتّم بناء اؼبعىن 3.(الفهم والتفسًن والتطبيق)بذلك ومن جديد الثبلثّي التأويلّية 

                                  
 .138اؼبرجع الّسابق، ص -  1
 139اؼبرجع نفسو، ص -  2

  .140اؼبرجع نفسو، ص -  3
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وإنتاجو داخل مفهـو أفق االنتظار حيث يتفاعل تاريخ األدب واػبربة اعبمالّية مع فعل 
تتمّثل الداللة اعبمالّية الضمنّية يف حقيقة أّف أّوؿ استقباؿ من القارئ . "الفهم عند اؼبتلقي

لعمل ما يشتمل على اختيار لقيمتو اعبمالّية، مقارنا باألعماؿ اليّت قرئت من قبل، والداللة 
التارىبّية الواضحة ؽبذا ىي أّف فهم القارئ األّوؿ سيؤخذ بو وسينّمى يف سلسلة من عملّيات 

الّتلقي من جيل إىل جيل، وهبذه الطريقة سوؼ تتقّرر األنبّية التارىبّية للعمل، ويتّم إيضاح 
 وهبذه اؼبمارسة يؤدي تاريخ األدب دورا واعيا يصل اؼباضي باغباضر، 1"قيمتو اعبمالّية 

وىذا ذاتو ما طالب ياوس نفسو بتجاوزه فيما "ويصبح لؤلدب معىن كونو نبزة وصل بينهما 
بعد من خبلؿ الرتكيز على التواصل بٌن الّنّص واؼبتلقي، وبٌن اؼبتلقي السابق والبلحق 

 وبالتايل يتوّقف ربّديد أفق انتظار كّل جيل من القرّاء على قدرة ربديد الباحث 2."وىكذا
ذاتو مبط العبلقة اليت يقيمها الّنّص اؼبقروء مع سلسلة الّنّصوص السابقة ليبقى اؼبتلقي ىو 
النقطة اورية اليت ربّقق تطور الّنوع األديّب من خبلؿ ما وبملو من معايًن شّكلتها ذباربو 

السابقة النابعة من فبارساتو القرائّية لؤلعماؿ السابقة ومطابقتها للمعايًن اليت ينطوي عليها 
اؼبساحة اّليت تتّم فيها عملّية "أفق االنتظار أو بتعبًن آخر" العمل اعبديد وبذلك يتحّقق

التشارؾ بٌن القارئ ومقروئو، وأرضّية التطبيع بينهما، فكّلما كاف القارئ قريبا من سياقات 
معايشا ؽبا، اقرتب أفق التوّقعات من ىذا ... إنتاج اػبطاب الثقافّية والفنّية واألخبلقّية

 3."اػبطاب 
     ال يقّدـ العمل األديّب معناه بصورة مطلقة غبظة ظهوره كما أّف القارئ ال يتلقاه من 

فالعمل "عدـ معريّف أو فراغ خربايّت وإمّبا يقرأه وىو متمّثل ألنساؽ فبلية سبقت غبظة القراءة 

                                  
 103اؼبرجع الّسابق، ص -  1
 .40ـ، ص2003، 1ناظم، اؼبقامات والتلقي، فبلكة البحرين، وزارة اإلعبلـ الثقافة والرتاث، ط: كاظم-  2
نوري سعودي، اػبطاب األديّب من النشأة إىل التلقي، مع دراسة ربليلّية مبوذجّية، القاىرة، مكتبة اآلداب  : أوزرير- 3
 .76ـ، ص2005، 1ط
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األديّب حّّت يف غبظة صدوره، ال يكوف ذا جّدة مطلقة وسط فراغ، فبواسطة ؾبموعة من 
اإلعبلنات واإلشارات، الظاىرة أو الكامنة، ومن اإلحاالت الضميّن واػبصائص اؼبألوفة 

أفق "وىذه اغبالة من التهّيؤ القبلّي ىي ما يسّميو . يكوف صبهوره مهّيأ ليتلّقاه بطريقة ما
ذلك أّف كّل عمل أديّب جديد يذكره بأعماؿ من جنسو سبق لو أف قرأىا    " انتظار القارئ

وهبعلو يف هتّيؤ ذىيّن ونفسّي خاص الستقبالو، وىبلق فيو توّقعا معّينا لتتمتو ووسطو         
 ويتأّكد بذلك الّدور الفّعاؿ الذي تؤّديو األنساؽ القبلّية يف التأثًن يف فهم القارئ 1."وهنايتو
 . وتأويلو
  المسافة الجمالّيةDistance Esthétique   

 حاوؿ ياوس أف يهّذب نظريتو هتذيبا حسنا حيث انتبو إىل إمكانية تعارض القارئ          
واختبلفو مع الّنّص الختبلفو مع ثقافة القارئ ومرجعيتو اؼبعرفية فدّعمها دبفهـو آخر ىو 

ذلك البعد القائم بٌن ظهور "ويعين . "Distance  Esthetique مفهـو اؼبسافة اعبمالّية 
األثر األديّب نفسو وبٌن أفق انتظاره، وإنّو ال يبكن اغبصوؿ على ىذه اؼبسافة من خبلؿ 

وىنا . استقراء ردود أفعاؿ القرّاء على األثر، أي تلك األحكاـ الّنقديّة اليّت يطلقوهنا عليو
أّكد ياوس على أّف اآلثار األدبّية اعبّيدة ىي تلك اليت تنّمي انتظار اعبمهور باػبيبة، إذ 

اآلثار األخرى ترضي آفاؽ انتظاره وتليب رغبات قرائها اؼبعاصرين ىي آثار عاديّة جدا 
. تكتفي، عادة، باستعماؿ النماذج اغباصلة يف البناء والتعبًن، وىي مباذج تعّود عليها القرّاء

أّما اآلثار . إّف آثارا من ىذا الّنوع ىي آثار لبلستهبلؾ الّسريع سرعاف ما يأيت عليها البلى
اليت زبييب آفاؽ انتظاره وتغيظ صبهورىا اؼبعاصر ؽبا، فإهّنا آثار تطّور اعبمهور وتطّور وسائل 

وتؤّدي  2."التقومي واغباجة من الفن، أو ىي آثار ترفض إىل حٌن حّّت زبلق صبهورىا خلقا

                                  
يف مفهـو القراءة والتأويل، الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنوف واآلداب، ؾبّلة عامل الفكر : ؿبمد اؼبتقن-  1

 .18ـ، ص2004، أكتوبر ػػ ديسمرب 33، اجملّلد 2العدد
 . ػ97ـ، ص1985، 2يف مناىج الدراسات األدبّية، منشورات اعبامعة، ط: حسٌن الواد-   2
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دورا مهّما يف تأسيس سلسلة تارىبية خاصة بالتلقي من خبلؿ تأسيس " اػبيبة"غبظات 
ألفق جديد، وىكذا يتّم التطّور يف الفن األديّب عرب استبعاد اآلفاؽ اؼبتجاوزة وتأسيس آفاؽ 

 . وبالتايل يكوف وراء كّل استبعاد ألفق انتظار، إنشاء أفق انتظار جديد1.جديدة
 مفهوم اندماج األفق  Fusion d’horizons   

وىو من اؼبفاىيم اّليت ربدث " اندماج التوّقعات" يذكرنا مصطلح أفق التوّقعات بتعبًن 
" اغبقيقة واؼبنهج"تقاطعا بٌن ياوس واؼبشروع اؽبًنمونيطيقي عبادامًن الذي أثاره يف كتابو 

وظبّاه دبنطق السؤاؿ واعبواب الذي وبصل بٌن الّنّص وقارئو عرب ـبتلف األزماف انطبلقا فبّا 
يراه غادامًن أّف عملّية القراءة ىي ذبسًن الفجوة بٌن اؼباضي واغباضر وفبارسة فعل القراءة 

دوف إمكانية التخّلص من األفكار اعباىزة والتميزات اؼبستقرة يف ثقافتنا وعملية الفهم للعمل 
وآفاؽ كتابة اؼباضي وقراءتو        " أفق توقعاتنا"الذي نقرأه ليحصل نوع من االندماج بٌن 

وىو اؼبفهـو الذي عرّب عنو ياوس عن العبلقة القائمة بٌن االنتظارات األوىل التارىبّية 
يعتقد ياوس " لؤلعماؿ األدبّية، واالنتظارات اؼبعاصرة اّليت قد وبصل معها نوع من التجاوب

أّف العبلقة بٌن األدب والقارئ تشتمل على داللة صبالّية وتارىبّية، وىذه الداللة اعبمالّية 
تعتمد أّوؿ ما تعتمد على أنّو بعد اؼبرّة األوىل من القراءة يقارف القارئ قيم العمل اعبمالّية 

مع أعماؿ أدبّية مقروءة من قبل أّما الداللة التارىبّية فتتجّسد يف أف تتخذ حالة القبوؿ 
شكبل مقبوال تاليا باإلضافة إىل عملّية االستيعاب اؼبتجّدد لعمل اؼباضي الذي يطرح 

الوساطة بٌن فن اؼباضي واغباضر، ما بٌن قيم األدب القائم على سبثيل الرتاث وامتصاصو    
 وىذا ما يؤّكد منطق التبلقي بٌن العمل وصبهوره عرب العصور، وىو الّسر 2."ونوعيتو اؼبعاصرة

يف ثراء األعماؿ وخلودىا عرب سلسلة من االستقباالت تظهر العمل نفسو يف حّلة جديدة 
 .زبتلف عّما ظهرت عليو سابقا

                                  
  .141ينظر اؼبرجع الّسابق، ص -  1
 .142األصوؿ اؼبعرفّية لنظريّة التلقي، ص: ناظم عودة-  2



                                    نظرية صبالّية التلقّي وأثرىا يف النقد العريّب اؼبعاصر اؼبدخل
 

19 
 

   ّمفهوم المنعطط التارييي  Tournant Historique  
 تتعّرض اؼبفاىيم والتصّورات القرائّية السابقة إىل تغًنات وىزّات ظبّاىا ياوس 

باؼبنعطفات التارىبّية واليت تنتج رؤى جديدة قوامها التعامل مع اعبديد والتواصل معو، 
اؼبنعطفات التارىبّية الكربى اّليت ربدث يف تاريخ اغبضارات اإلنسانّية "ولذلك يرى ياوس أّف 

من شأهنا أف تساعد على تكوين قراءة جديدة، أو أّف األعماؿ اعبديدة تكوف مرتبطة هبذه 
اؼبنعطفات أو التحّوالت الكربى اّليت تقّدـ رواية معاير لآلفاؽ واالنتظارات السابقة، حبكم 

ما ربتملو تلك التحّوالت من تصّورات جديدة للعامل، وظهور أسئلة جديدة أو تعارض 
 ولذلك يؤّكد ياوس على وجوب قدرة مؤرخ 1."األسئلة القديبة مع األجوبة اغبديثة اؼبتطّلبة

األدب أف يكوف قادرا على التجديد الواعي ؼبكانة العمل اعبمالّية ووضعيتو يف التواصل 
 2.التارىبي لقرائو

 من خبلؿ ما سبق التطّرؽ إليو يف نظرية التلقي من منظار ياوس، فنلخّصها يف عدد 
 3:من اؼببادئ تناوؽبا باإلصباؿ ناظم عودة يف ىذه الّنقاط

  ليست للعمل األديّب يف حّد ذاتو أّي أنبّية، إمّبا تكمن أنبيتو يف الّلحظة اليّت 
يلتقي فيها باعبمهور، فتتحّقق وظيفتو وىبرج إىل الوجود بفعل القراءة حيث يقـو اؼبتلقي 

بدور فاعل بنسجو لعبلقات ـبتلفة مع النّص، كجدلّية السؤاؿ واعبواب، وال يكتفي بالقراءة 
البسيطة االستهبلكّية، وعلى مؤرخ الدب أف يبلحظ األحكاـ اليّت أصدرت بفعل التلقي 
 .واليّت تدّؿ على وعي ؿبّدد تارىبيا، وىذا يعين أنبية اؼببدأ التعاقيّب يف عملية تأريخ األدب

                                  
 9، مج34مدخل إىل نظريّة التلقي، سلسلة عبلمات يف الّنقد، جّدة، النادي األديّب الثقايف،ج: حافيظ علوي -  1

 .92ـ، ص 1999
 .142األصوؿ اؼبعرفية لنظريّة التلقي، ص : ينظر ناظم عودة-  2

 .145 ػ 144ينظر اؼبرجع نفسو، ص  -3
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            ال يأيت العمل من فراغ، بل إنّو يستند إىل ؾبموعة من اؼبرجعيات اؼبضمرة 
واػبصوصيات اليت تعترب مألوفة، وؼباّ كاف اؼبتلقي مالكا جملموعة من اؼبعايًن اػباّصة اؼبكتسبة 
عرب ذباربو الّسابقة مع الّنّصوص، فإنّو يكوف يف حالة من التفاعل مع الّنّص من خبلؿ أفق 

االنتظار الذي يتغًّن حسب ما يقّدمو الّنّص اؼبعطى، فإّما أف يكوف الّنّص ـبتلفا مع ىذا 
األفق، وإّما أف يكوف مطابقا لو، فإذا استبعد أفق االنتظار فهذا يعين أنّنا إزاء تطور يف الّنوع 

 .ومن شبّة تربز أنبية أفق االنتظار يف ربديد التطّور األديّب يف األشكاؿ واؼبضامٌن. األديبّ 
  تلخيص اإلجابات اليّت يقّدمها العمل األديّب ألسئلة القرّاء عرب فرتات تارىبّية 

متفاوتة، دبعىن أّف العمل اعبديد يضمن دائما رغبات اؼبتلقي يف تعديل شروط االستجابة 
 .والتواصل

  ربديد وضعية العمل األديّب من خبلؿ السلسلة األدبّية اليّت ينتظم فيها 
فجمالّية التلقي تفرتض أّف كّل أثر أديّب يندرج داخل السلسلة األدبّية اليّت يبّثل جزءا منها    

و ذلك حّّت يتّم التمّكن من ربديد وضعيتو التارىبّية وأنبيتو أو دوره داخل السياؽ العاـ 
 .للتجربة األدبّية

  االستفادة من الدراسة التزامنّية للخطاب القائمة على التحليل الّلساين، وذلك 
ويتّم ذلك بدمج  (مرجعيات الفهم)من خبلؿ التشديد على أنبّية اؼبرجعّيات التارىبّية 

التحليل التزاميّن والتحليل التعاقيّب يف عملية ربليلّية واحدة، دبعىن أّف أفق االنتظار قائم 
 .بشكل أساسّي على تعديبلت ذبري على شكل ومضموف العمل نفسو

  دراسة تاريخ األدب من خبلؿ وضعو يف عبلقة مع التاريخ العاـ، حبيث 
يشّكل األدب جانبا من تاريخ الوقائع االجتماعّية، باإلضافة إىل اعبوانب األخرى، وىو ما 

 .يسمح بو دور األدب وأنبيتو يف إسهاماتو يف ىذا التاريخ
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ويبكن القوؿ تلخيصا ؼبا سبق إّف موضوع الدراسة األدبية عند ياوس بشكل ؾبمل ىو 
البحث عن كيفية إجابة األثر األديّب عن القضايا اليت مل ذبب عنها اآلثار السابقة و بالتايل 

  .توّلد معىن جديدا يتواصل و قراءه أو ينتج قرّاءا جددا يتوافقوف واؼبعىن اعبديد
 االستجابة الجمالّية عند فولفغانغ آيزر  .ب 

 مل يكن ياوس اؼبنظر الوحيد الذي اقرتف اظبو دبدرسة كنستانس األؼبانية، و إمّبا يقرتف 
 Wolfgang حضوره الّنقدي يف ىذه اؼبدرسة حبضور الناقد من نفس جنسيتو ولفجانغ آيزر

. Iser الذي ساىم يف تطوير نظرية التلّقي، و وضع جانب من أسسها حيث اقرتف اظبو 
واليّت منطلقها األساسي منطلق ياوس يف اعرتاضو على مبادئ " التأثًن واالتصاؿ"بنظرية 

اؼبقاربة البنيوية وتطبيق للفلسفة الظاىراتية اليت هتتم بالتأثًن اؼبتبادؿ بٌن الّنّص والقارئ     
 .ودوره الفّعاؿ يف بناء اؼبعىن

 انطلق آيزر من مرجعيات معرفّية وفلسفّية متنّوعة، ففضبل عن الفلسفة الظاىراتّية 
 علم الّنفس، والّلسانيات، واألنرتوبولوجيا، يف تأسيس نظريتو كما أفاد بشكل رئيسّي اعتمد

من أعماؿ روماف إقباردف لتتأّسس لديو افرتاضات تعتمد نظريّة النسبّية اليت تقوؿ بنسبّية 
اغبقيقة، وبرفض أّي منهج يفرتض مسبقا حقائق هنائّية لتكريس الثبات حيث وبذلك فهو 

يرفض األحكاـ اؼبسبقة على أّي عمل والسيما األعماؿ األدبية حيث يدعو إىل بناء 
بعد فهمو وإدراكو  (الّنصّ )األحكاـ من خبلؿ التواصل مع الّنّص وبناء الذات ؼبعناه 

ومن شبّة فإّف العمل األديّب ليس نّصا بالكامل كما أنّو . "للوصوؿ إىل إنتاج معىن خاص بو
 وبالتايل فبناء معىن الّنّص ال 1."ليس ذاتّية القارئ إمّبا ىو تركيب أو التحاـ بٌن اإلثنٌن

يكوف من خبلؿ الّنّص دبفرده وال من خبلؿ ذاتية اؼبتلقي وإمّبا ىو نتيجة التفاعل بٌن الّنّص 
 .وذاتية القارئ

                                  
روبرت، نظرية االستقباؿ، مقدمة نقديّة، تر رعد عبد اعبليل جواد، البلذقّية، دار اغبوار والّنشر : سي ىوؿ-  1

 .102ـ، ص 1992 ،1والتوزيع، ط
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 و ىنا  يطرح السؤاؿ يف الكيفية اليت يتّم هبا التفاعل بٌن الّنّص و ذاتية القارئ ؟
       أ ـ التفاعل بين الّنّص وذاتّية  القارئ 

 تعترب قضية التفاعل بٌن الّنّص وذاتّية القارئ من أىم القضايا اّليت رّكز عليها آيزر يف 
نظريتو خاّصة يف الكيفّية اليت يبارسها الّنّص يف تأثًنه على القرّاء، حيث يرى أّف الّنّص وبمل 

" اؼبعىن األديّب مؤمنا يف ذلك دبا أطلق عليو إنقاردف" ربقق"أبعادا ال يبكن ذباوزىا يف عملية 
اليت يبكن من خبلؽبا إنتاج اؼبوضوع اعبمايل للّنّص، فيحدث اإلنتاج " اؼبظاىر اػبطاطّية

الفعلي من خبلؿ فعل التحّقق لتكوف خاسبة ىذا التفاعل إنتاج اؼبعىن األديّب، شريطة أف 
يتجّرد ػػػ ىذا اؼبعىن ػػػػ من كّل مرجعية مسبقة مفروضة، ذلك أنّو مل يعد موضوعا يستوجب 

 وبذلك تتخّلص النظرة للمعىن من النظرة الكبلسيكية 1.التعريف بو وإمّبا أصبح أثرا يعاش
اليت تعترب اؼبعىن كامنا يف ثنايا الّنّص يبحث عمن ىبرجو على الوجود ليتحّوؿ ىذا اؼبعىن إىل 

لغز سرعاف ما يسقط دوره مع الّنّص حبّلو، ويصًن العمل األديّب مبتذؿ وتصبح مهمة القارئ 
أّف اؼبعىن "ومن ىذا اؼبنطلق يؤّكد آيزر . مقتصرة على حّل اللغز بإهباد اؼبعىن اػبفّي يف الّنصّ 

اغبقيقّي للّنّص إمّبا ينتج من خبلؿ فهم اؼبتلقّي، وذلك عن طريق العبلقة التفاعلّية بٌن الّنّص 
ىبلقها الّنّص أثناء عملّية القراءة ... وذات القارئ، فالّنّص وبتوي على مرجعيات خاّصة بو

 ويضبط ؾبموعة من اؼبفاىيم اليّت ربّدد 2."واليت يسهم اؼبتلقي يف بنائها عرب سبثّلو للمعىن
 3:ىذه اؼبرجعية
 ويعين تلك اإلحاالت الضرورية كالّنّصوص السابقة والسياقات اػبارجّية :الّسجل 

اليّت وبتاجها الّنّص يف غبظة القراءة لكي  (وغًنىا... األوضاع الثقافّية واالجتماعّية)اؼبختلفة 
 .يتحّقق اؼبعىن

                                  
 152األصوؿ اؼبعرفية لنظرية التلقي، ص : ينظر ناظم عودة خضر-  1
 .153اؼبرجع نفسو، ص -  2
 .155 ػػ 154 ػػ 153ينظر اؼبرجع نفسو، ص -   3
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  ىي ؾبموع القواعد اليّت هبب أف ترافق اؼبرسل و اؼبرسل إليو كي يتّم :اإلستراتيجية 
الذي )ذلك الّتواصل بنجاح، واإلسرتاتيجية من جهة أخرى تقـو بالرّبط بٌن عناصر الّسجل 

وتقييم العبلقة بٌن السياؽ اؼبرجعي  (ىو ؾبموع اؼبرجعيات اؼبختلفة اؼبشار إليها سابقا
أي إّف اإلسرتاتيجية تقـو برسم معامل موضوع الّنّص ومعناه، باإلضافة إىل ما . واؼبتلقي

 .يّتصل بشروط التواصل
 يرى آيزر إّف الّنّص ال يظهر اؼبعىن يف منط ؿبّدد من العناصر    :مستويات المعنى 

وإمّبا يتأّسس وفق مستويات تظهر إىل الوجود بفعل اإلدراؾ اعبمايّل، حيث يعتقد بوجود 
مستويٌن تتّم وفقهما عملية متواصلة لبناء اؼبعىن، ربتّل خبلؽبا العناصر اليت تسهم يف ذلك 
البناء مواقعها باالنتقاؿ من اؼبستوى اػبلفي إىل اؼبستوى األمامّي دبعىن انفصاؿ كّل عنصر 

منتقى عن عمقو األصلي ليطفو على سطح اؼبستوى األمامي، وإّف ىذا االنفصاؿ يعّد 
شرطا أساسيا لعملية التلقي واإلدراؾ، وإّف العبلقة بٌن اؼبستويٌن اػبلفّي واألمامّي ربّقق توتّرا  

 .زبّف حّدتو بتدرّج عرب تسلسل التفاعبلت إىل أف يصّب أخًنا يف إنتاج اؼبوضوع اعبمايل
 وىو مفهـو أخذه آيزر من إنغاردف وطّوره حيث يرى أّف  : مواقع الالتحديد

مسانبة اؼبتلقّي يف ملء ىذه اؼبواقع وربديدىا ذبعل اؼبعىن يسًن بصورة أفقّية من الّنّص إىل 
اؼبتلقّي يف إطار تفاعلّي، ففي الوقت الذي يستبعد فيو اؼبتلقّي بعض العناصر، فإنّو يقـو 

بنشاط تعويضّي، من خبلؿ إضفاء معىن ما، ولكّننا بعد أف نقـو بعدد من اإلجراءات اليّت 
تستظهر اذوفات الببلغّية، فإنّنا كبتاج إىل عودة العنصر اؼبستبعد لكي يكوف الّنّص يف 

: وضع تواصلّي، ومن أجل ذلك كانت عملّية االستبعاد واإلرجاع تنطوي على وظيفتٌن
األوىل ربقيق تواصل الّنّص والثانية تفسًن أنبّية االستبعاد الذي تقصََّده الّنّص، ومن مثّ 

تشييد اؼبعىن الذي ىو خبلصة ىذه اإلجراءات، وإّف العناصر اؼبستبعدة يف ىذا الّنّص ىي 
واليت يعتقد آيزر أّف عملّية اؼبلء زبضع لسلسلة من اإلجراءات  (الفجوات)مواقع البلربديد 

ويستحضر فيها خربتو يف فهم        " سجّل الّنصّ "اؼبعّقدة اليت يستحضر فيها اؼبتلقي 
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ولذلك شّدد أّف الشيء األساسّي يف قراءة كّل عمل أديب ىو التفاعل بٌن بنيتو .... الّنصّ 
 .ومتلقّيو

أّف للعمل األديّب قطبٌن، قد نسميهما القطب الفيّن والقطب اعبمايّل، "ويستخلص فبّا سبق 
 وبتفاعل ىذاف القطباف 1."األّوؿ ىو نّص اؼبؤّلف، والثايّن ىو التحّقق الذي ينجزه القارئ

 .ينشأ ربقيق العمل األديبّ 
 والّنّص ػػػ حسب آيزر ػػػ  ال يبكن أف يدرؾ صبلة واحدة، إذ ال يبكن زبيل موضوع 

الّنّص إالّ من خبلؿ اؼبراحل اؼبختلفة واؼبتتابعة للقراءة، وؼبّا كاف األمر كذلك فهناؾ وجهة 
وجهة النظر "نظر تتحّرؾ داخل الّنّص األديّب أثناء مراحل القراءة، ىذه الوجهة يسميها آيزر 

ومن مثّ فالعبلقة بٌن الّنّص والقارئ " ، فهي تنشأ يف ذات اؼبتلقي أثناء عملّية القراءة"اعبّوالة
فبدال من عبلقة التفاعل : زبتلف سباـ االختبلؼ عن العبلقة بٌن الشيء وما ينظر إليو

وىذا النمط اػباص . واؼبفعوؿ، ىناؾ وجهة نظر متحرّكة ذبوس خبلؿ ما تريد أف تدركو
 2."بإدراؾ شيء يعّد جانبا يتفّرد بو األدب

ومن خبلؿ ما سبق يتضح لنا جلّيا أنبية اؼبتلقي يف افرتاضات آيزر حيث هبعل من اؼبتلقي 
طرفا أساسيا يف ربقق العمل األديّب، فهما وتفسًنا وبناءا وفق رؤية تفاعلّية بٌن القارئ 

 .والّنصّ 
 كيف يبكن أف توصف عملية القراءة بدّقة؟:    يبقى السؤاؿ الذي يفرض نفسو

فبّا ال ريب فيو أّف ىناؾ ؾبموعة من االسرتاتيجيات هبب على كّل من القارئ والّنّص 
التحلي هبا للتوصل إىل أكرب قدر من التأويبلت واؼبعاين، وقد أوردهتا نبيلة إبراىيم يف كتاهبا 

                                  
فعل القراءة، نظرية صبالية التجاوب يف األدب، تر ضبيد غبمداين، اعبيبليل الكدية، الدار البيضاء، : فولفغانغ آيزر- 1

 .12اؼبغرب، مطبعة الّنجاح، دط، دت، ص
فعل القراءة، نظرية يف االستجابة اعبمالّية، تر عبد الوىاب علوب، اؼبشروع للرتصبة، القاىرة،  : فولفغانغ آيزر-  2

 .116، ص126ـ، عدد 2000اجمللس األعلى للثقافة، 



                                    نظرية صبالّية التلقّي وأثرىا يف النقد العريّب اؼبعاصر اؼبدخل
 

25 
 

يبدأ القارئ باعبمل اليت يقّرر كل منها على حدة شيئا، أو : "حيث تقوؿ" القارئ والّنص"
يطالب بشيء، أو يسّجل مبلحظة أو يرسل معلومة، ولكن اعبمل بعد ذلك تعّد أجزاء من 

اتوى الكّلي، وعندئذ تقتضي القراءة الرّبط اؼبعتمد بٌن اعبمل هبدؼ الكشف عن 
العبلقات اّليت ال تكتسب معانيها اغبقيقّية إالّ من خبلؿ التفاعل بينها، وىذا التفاعل ىو 

 وبالتايل فإّف التحلي هبذه اؼببادئ القرائّية تكسب القارئ 1."الذي يربز خصوصّية الّنصّ 
 .متعتو يف تأويل الّنّص، وتكسب الّنّص ثراء وجودة

 The " القارئ الضمينّ "بلغت درجة اىتماـ آيزر بالقارئ أف أفرز لو مفهوما خاصا أظباه 

Implied Reader . 

   Le lecteur Impliciteب ــ القارئ  الضمنّي 

 آيزر إىل مفهـو  القارئ الذي تتمّكن ذاتو من التفاعل مع الّنّص وفق دينامية  توّصل 
بنية الّنّص اليت ربقق العمل األديّب، القارئ الضميّن صاحب الوظيفة اغبيوية الذي يقّدـ 

الرّابط بٌن كّل القراءات اؼبختلفة للّنّص، ويقارف بينها وىبضعها للتحليل، وبالتايل، فالقارئ  
فهو ليس شخصا خياليا مدرجا داخل الّنّص، ولكّنو دور " الضميّن ليس لو وجود حقيقيّ 

مكتوب يف كّل نّص ويستطيع كّل قارئ أف يتحّملو بصورة انتقائّية وجزئّية وشرطّية ولكن 
ىذه الشرطّية ذات أنبّية قصوى لتلّقي العمل، ولذلك فإّف دور القارئ الضميّن هبب أف 

  وإمّبا يتجّسد يف الّنّص ذاتو 2."يكوف نقطة االرتكاز لبنيات الّنّص اّليت تستدعي استجابة
 وىكذا يتحّقق دور القارئ 3."فالقارئ الضميّن مسّجل يف الّنّص بذاتو"متجّدر يف بنيتو 

                                  
 1، العدد 5القارئ يف الّنّص، نظريّة التأثًن واالتصاؿ، اؽبيئة اؼبصريّة للكتاب، ؾبّلة فصوؿ، مج : نبيلة إبراىيم- 1

 .103ـ، ص 1984
، نصوص مرتصبّة، الّدار البيضاء، اؼبغرب، مطبعة الّنجاح (القراءة ػػ الفهم ػػ التأويل)أضبد  بوحسن، نظرية األدب - 2

 .71، دت، ص 1اعبديدة، ط
 .163ناظم، األصوؿ اؼبعرفية لنظريّة التلقّي، ص : عودة-  3
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الضميّن يف كّل نّص تنبين على قراءتو استجابة العمل األديّب، وبناء اؼبعىن من خبلؿ فعل 
 .الفهم

أّف نظريتو تقـو على مفهـو اؼبتلقي " آيزر"وخبلصة ما سبق التطّرؽ إليو يف التلقي عند 
الضميّن الذي لو دور بالغ األنبّية يف فعل الفهم وبناء اؼبعىن والذي ال يتحّقق العمل األديب 
إالّ من خبلؿ التواصل معو ويوِجد لو مكانا بٌن الّنص  وذاتو فيمؤل من خبلؿ ىذا التفاعل 

اليت بىن عليها افرتاضاتو فبّا يضمن للّنّص  (الفراغات)الكيماوّي بينهما مؤل مواقع البلربديد 
سًنورتو و يضمن للقارئ التعّرؼ على نفسو من خبلؿ صورتو اليت تعكسها صورة من صور 

 .الّنصّ 
انطبلقا من الفرضيات واألطروحات اّليت أتى هبا كّل من ياوس وآيزر فيما يتعّلق بنظريّة 

التلقي وطريقة التعامل مع الّنّص والرتكيز على القارئ معّززين بذلك مفاىيم سابقة مبتكرين 
وما يبكن أف نقولو باختصار شديد أنّو على اؼبرء أف يرى يف ياوس باحثا "مفاىيم جديدة 

يف عامل التلقي األكرب، فإّف آيزر يبدو مشتغبل بعامل التأثًن األصغر،لكن يبقى ذلك داخل 
 ومن أجل ذلك نعت فولفغانغ آيزر وىانس روبرت ياوس 1."حدود مشكلة االتصاؿ

 .أقطاب نظرية التلقي دبدرسة كنستانس األؼبانّية
  

II.  أثر جمالية التلقي في الفكر النقدي العربّي 
يكاد هبمع الّدارسوف على أّف النظريّات الّنقديّة ال تأيت من العدـ، وليست كّلها  

جديدة كّل اعبّدة، وليست بدعة ال سابقة ؽبا، وإمّبا ىي تطوير آلراء طافت بأذىاف 
. الّسابقٌن طواؼ األفكار العابرة قبل أف تتضح قسماهتا، وتّتخذ أشكاؿ النظريّات اؼبتكاملة

على أّف نظرية التلقي مل هتبط من الّسماء أو تنشا من فراغ، بل : "قاؿ روبرت ىولب

                                  
 .98مدخل إىل نظريّة التلقي، ص : حافيظ علوي-  1
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فن "يستطيع الباحث أف هبد إرىاصات هبا موغلة يف القدـ، فيما كتبو أرسطو يف كتابو 
متعّلقا بالتلقي، ويف الرتاث الببلغي بصفة عاّمة، من خبلؿ تركيزه على االتصاؿ " الّشعر

 فلكّل نظرية بذور موغلة يف الرتاب تنمو جذورا 1."الّشفاىّي والكتايّب على اؼبستمع والقارئ
 .كّلما أتيح ؽبا من الّسقي والّرعاية البيئّية ما هبعلها أشجارا باسقة مثمرّة توّفر الزّاد والّظبلؿ

 ـ التلقي في  الّنقد العربّي القديم1
مل يكن اؼبتلّقي العريّب غائبا عن تلقي األدب القدمي، بل كاف لو حضوره اؼبتأثّر بالّنّص     
واؼبؤثّر فيو سواء أكاف ىذا اؼبتلقي قارئا أو سامعا، من أغمار الّناس أو قارئا ذّواؽ أو ناقدا 
متمّرسا حبرفة الّنقد، وما يعنينا يف ىذا اؼبقاـ ىو اؼبتلّقي العريّب اغبادؽ اؼبستقبل للّنّص بعٌن 
متبّصرة ونفس متأثرة وعقوؿ متدبّرة، وقد ظهرت إرىاصات ىذا النمط من اؼبتلقيٌن حسب 

التأريخ العريب منذ العصر اعباىلي وظهور العملّيات اإلبداعّية حيث كاف الشاعر الفحل 
نابغة بين ذبياف يستقبل الشعراء العرب يف سوؽ عكاظ لتعرض عليو أشعارىم فيقّيمها 

ويقّومها ليتوّصل إىل حكم يقضي دبن يكوف أشعر العرب ومن ىؤالء الشعراء على سبيل 
 :التمثيل ال اغبصر حّساف بن ثابت يف ميميتو

     لََنا الَجَفنَاُت الُغرُّ يـَْلَمْعَن بِالُضَحى       َوَأْسَيافـَُنا يـَــْقِطـــــــــْرَن ِمْن َنجـــْــــــــــَدٍة َدَما
َنَما  2    َوَلدنــَا بـَِني اَلعنـْـــَقاِء َو ِاْبنـِي ُمحـْــَرُق       فََأكـْــــــــرِْم بَِنا َخاالً َو َأْكــــــــرِْم بَِنا ابـْ

 :مثّ جاءت اػبنساء السلمّية فأنشدتو قصيدة تقوؿ فيها
ـُ َخَلْ  ِمَن َأْهِلَها الدَّدارُ      َفـــَرت ُمْن ـَ  ِبَعْيِنَ  َأْم بِالَعــــــــيـِْن ُعــــــــــــَواُر          َأْم َأقـْ  3قــَــــــ

                                  
ـ 2000، 1نظرية التلقي، مقدمة نقديّة، ترعزّا لّدين اظباعيل، القاىرة، اؼبكتبة اآلكاديبّية، ط: روبرت ىولب-  1

 .11ص
 ػ 130ـ، ص 1973ديواف حّساف بن ثابت، تح سّيد حنفي حسنٌن، مصر، دار اؼبعارؼ، : حساف بن ثابت-  2

131. 

 .378ـ، ص 1988، 1ديواف اػبنساء، تح أنور أبو سويلم، األردف، دار عمار، ط: اػبنساء-  3
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إّنك أشعر اعبّن واإلنس، فأثار ىذا : وا لوال أّف أبا بصًن أنشدين آنفا لقلت: فقاؿ الّنابغة
وا ألنا أشعر منك ومن أبيك ومن جّدؾ : اغبكم حفيظة الشاعر حّساف بن ثابت فقاؿ

يا ابن أخي أنت شاعر ولكّنك أقللت من جفانك : فقبض الّنابغة على يده مثّ قاؿ
 1.وأسيافك و فخرت دبن َولدت ومل تفتخر دبن ولدؾ

 فمن خبلؿ جواب الّنابغة على حّساف بن ثابت يتضح لنا عملّية تصحيح اػبطأ يف 
األبيات الّشعريّة عند عرضها على اؼبتلقي تعترب امتحانا للمبدع على مدى قدرتو على قباحو 
يف عملّية اإلبداع، من خبلؿ توجيو الشاعر إىل اؼبعايًن الفنّية واعبمالّية اّليت هبب التقّيد هبا 

ومراعاهتا ليتسىن للمتلقي التجاوب مع الّنّص الشعري وبالتايل التمكن من اغبكم اؼبوضوعي 
على جودة العمل أو رداءتو، وللسبب ذاتو عبأ جّل شعراء العصر اعباىلي إىل القصائد 

اغبولّية اؼبنّقحة لكوهنا ؿبل تلق من طرؼ الشعراء اّنكٌن آنذاؾ فكانوا وبرصوف اغبرص كّلو 
على أف ربصل أشعارىم على التجاوب واالستقباؿ الرّفيع من طرؼ ىؤالء اؼبتلّقٌن من 

أّف "ؼبا كاف عليو الشعر عندىم من مكانة رفيعة حّّت " أشعر العرب"الشعراء للفوز دبرتبة 
القبائل العربّية كانت ربتفل بوالدة شاعر من شعرائها أكثر من احتفاؽبا بوالدة فارس من 

 وىكذا ظّل التلقي مقرتنا باإلبداع الشعري بشكل خاص عرب العصور األدبّية 2."فرساهنا
 .العربّية اؼبختلفة يف عملّية حواريّة متواصلة بٌن اؼببدع واؼبتلّقي

 إذا رجعنا إىل اؼبعاجم العربية وعلى رأسها لساف العرب قبدىا ذبمع على أّف مادة 
تلّقاه، أي استقبلو، قاؿ : فيقاؿ يف العربّية"التلقي تدخل ضمن اؼبفهـو العاـ لبلستقباؿ 

ْيَن َصبَـُروا َوَما يـُْلَقاَها ﴿: والتلقي ىو االستقباؿ، ومنو قولو تعاىل: الزىريّ  ـِ َوَما يـُْلَقاَها ِإالَّد الَّد

                                  
،  2، ط1أبو ؿبمد عبد ا بن مسلم، الشعر والشعراء، تح مفيد طبيس، لبناف، دار الكتب، مج: ابن قتيبة- 1

 .344، ص 1985

العمدة يف ؿباسن الّشعر ونقده، تح ؿبمد ؿبّي الّدين عبد اغبميد، بًنوت، دار اعبيل   : ابن رشيق القًنواينّ -  2
 .65ـ، ص1981، 5ط
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 أي ما يعلِّمها، ويوفَّق ؽبا إالّ صابر      ﴾َوَما يـَُلَقاَها ﴿:  وقيل يف قولو﴾ِإالَّد ُذو َ ٍ  َعِظْيمٍ 
وتلقاه أي استقبلو، وفبلف يتلّقى فبلف أي يستقبلو، والّرجل يُػَلقَّى الكبلـ، أي يُػَلقُِّنُو، وقولو 

تَـَلقَّدى آَدُم ِمْن رَبِّبِ  َكِلَماتٍ  ﴿: تعاىل : وقيل.  فمعناه أخذىا عنو ومثلو لقنها وتلقَّنَها﴾فـَ
َوتُػْلَقى : "فتلّقى آدـ من ربّو كلمات أي تعّلَمَها، ودعا هبا، ويف حديث أشراط الّساعة

ووبتمل أف يكوف : مل يضبط الّرواة ىذا اغبرؼ وقاؿ: قاؿ اغبميدي: قاؿ ابن األثًن" الُشحُّح 
َوَما يـََلقَّداَها ِإالَّد  ﴿: يُػَلقَّى، دبعىن يُػتَػَلَقى، وتَػَعلَّم، ويتواصى بو، ويدعى إليو، ومن قولو تعاىل

 1. أي يُػَعلُِّمَها أو يُػَنبَُّو عليو﴾اللَّداِبرونَ 
 يظهر فبّا سبق ورود كلمة التلقي يف القرآف الكرمي غًن ما مرّة مرادفة أحيانا ؼبعىن 

االستقباؿ، ومرّة ؼبعىن الفهم، ومرّة معىن التلقٌن والتعليم، وبذلك فقد اوجد القرآف الكرمي 
فضاء جديدا من التعامل بٌن الّنّص واؼبتلقي يتمّتع بقدر كبًن من اغبريّة يف اكتشاؼ 

منح الّنّص القرآيّن متلقيو حريّة يف اكتشاؼ دالالتو اؼبتجّددة، فوّسعت "دالالتو اؼبتجّددة 
ىذه اغبريّة لّذة االكتشاؼ لدى اؼبتلقي فاألساليب الّلغويّة اؼبستخدمة وإف أصبحت معطاة 

بفعل ثباهتا يف الّنّص، غًن أّف التمّعن فيها كّل حٌن يضفي عليها جّدة وديبومة، ألّف معانيها 
 فحقيقة أّف الّنّص القرآين من صلب كبلـ العرب ولكّنو ليس امتدادا 2."فبتّدة إىل غًن نفاذ

لو، فقد أ عجز ىذا الّنّص اعبديد أصحاب السليقة الّلغويّة والقدرة الببلغّية واؼبلكة األدبّية 
شعرا ونثرا عن اإلتياف دبثلو، حيث أيقظ وعيهم ونّبو فكرىم إىل صبلة من األساليب اعبمالّية 

الذي يعّد قطبا من " الوليد بن اؼبغًنة"أضفت على الّنص القرآيّن خبلبة أّخاذة، فها ىو 
وعندما نقرأ "أقطاب العارفٌن بالّشعر وجد نفسو منبهرا عاجزا أماـ أسلوب القرآف وصياغاتو 

إّف لو غببلوة، وإّف عليو : "على أثر القرآف الكرمي يف نفسو" الوليد بن اؼبغًنة"اليـو تعليق 

                                  
 .(لقا)لساف العرب، مادة : ابن منظور-  1
 1ؿبمد، استقباؿ الّنّص عند العرب، دراسات أدبّية، األردف، عّماف، دار الفارس للّنشر والتوزيع، ط: اؼببارؾ- 2

 .14ـ، ص 1999
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نستعظم مثل ىذا الّرّد، ألنّو يضعنا أماـ أّوؿ "لطبلوة وإّف أسفلو ؼبغدؽ، وإّف أعبله ؼبثمر
عن أثر التفاعل " فطريّا"وبمل إلينا وصفا . نّص يكشف عن ناتج الوقع يف الّذات القارئة

بٌن الّنّص والقارئ، وإف كاف ال يشرح كيفيتو ولكّنو تسجيل صادؽ للوقع، مل يعارضو بعد 
يبّثل القارئ العارؼ " اؼبغًنة"خاصة إذا علمنا أّف . عارض من عوارض الفكر اؼببّيت قببل

بذلك قببل " أبا جهل"الّنّص اعبديد، وقد خاطب " مراقبة"اؼبختّص اّلذي انتبتو قريش ؼبهّمة 
فوا ما منكم رجل أعرؼ باألشعار ميّن، وال أعلم برجزه، وال بقصيده، وال :" قائبل 

 وما يهّمنا ىنا ىو الرتكيز على اعبانب التواصلي والتفاعل الّنفسّي والذىيّن 1."بأشعار اعبنّ 
 .مع الّنصّ 

      منح الّنّص القرآيّن اؼبتلقي اغبريّة يف اكتشاؼ دالالتو اؼبتعّددة واؼبتجّددة، فأعطى 
للمتلقي لّذة اكتشافو بإمعاف الفكر وإحضار الوعي يف سّر إعجازه، فأّوؿ خطاب وجهو 
ىذا الّنص إىل اؼبتلقي ىو خطاب صامت عرب ـبلوقات ا عّز وجّل  من خلق السموات 
واألرض وكّل صامت وناطق للتأمل يف حقيقة وجودىا وموجدىا وقد ظبي ىذا اػبطاب 

من شّق أهنارؾ، وغرس أشجارؾ، وجىن شبارؾ؟ فإف مل : سل األرض فقل"خبطاب االعتبار 
 فأساس خطاب االعتبار ربريك الفكر وإعماؿ العقل لتلقي 2."ذببك حوارا أجابتك اعتبارا

رسالة صامتة مصدرىا خالق الكوف العظيم ومتلقيها ىو اإلنساف اّلذي اصطفاه ا دبلكة 
 .العقل دوف سائر اؼبخلوقات للتدبر يف خلقو جّل جبللو

وألّف الّنّص القرآين يفتح اجملاؿ واسعا أماـ اؼبتلقي ليتمّعن يف استجبلء معاين الّنّص أبقى 
َوَلْو َأنَّد  ﴿:منها قولو تعاىل "اعبواب مفتوحا على سياقات متعّددة يف كثًن من اآليات 

                                  
    (دط )نظريات القراءة يف النقد العريب اؼبعاصر، اعبزائر، وىراف، منشورات دار األديب، : اغببيب مونسي-  1

 .134ػ 133 ـ، ص2007

أبو عثماف بن حبر، البياف و التبيٌن، تح عبد الّسبلـ ىاروف، مكتبة اػباقبّي، القاىرة، مطبعة اؼبدين، :اعباحظ-  2
 .81، ص 1ـ، ج1998، 7ط
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:  وقولو جّل من قائل1﴾ُسيـِّبَرْت ِبِ  الِجَباُل َأْو ُقِطَعْ  ِبِ  اأَلْرُض َأْو ُكلِّبَم ِبِ  الَمْوَتى قـُْرآنًا
 فقد ترؾ اعبواب ألنّو من شأف اؼبتلقي 2﴾َكالَّد َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم الَيِقيِن  لَتَـَرْوَن الَجِحْيمَ  ﴿

ألقلعتم عن باطلكم أو لتحققتم " ، وكأنّو قاؿ يف الثانّية"لكاف ىذا القرآف:"فكأنّو قاؿ
 فاؼبتلقي السامع للقرآف أو القارئ لو ىو اّلذي شّكل داللة اعبواب 3".مصداؽ ما ربذرونو

فالتوّجو كبو اؼبتلقي وجو من وجوه اإلعجاز يف القرآف الكرمي، وكثًنا ما كاف ىذا التوّجو 
مباشرا يف اػبطاب لفتا النتباه اؼبتلقي وقد ورد ذلك يف اػبطاب القرآيّن من خبلؿ مدانبة 

يَا  ﴿: اؼبتلقي بأدوات أو حروؼ تستهّل هبا اآليات كتوظيف أدوات الّنداء مثل قولو تعاىل
ـِي َخَلَقُكم ِمْن نـَْفٍس َواِ َدةٍ   وكذلك االبتداء باغبروؼ فبا 4﴾ أَيُـَّها النَّداُس اتَّـدُقوا رَبَّدُكْم اّل

وكّلها تصّب يف مصّب واحد ىو جلب انتباه اؼبتلقي إصغاء وتأّمبل  (أمل، طو، حم)ورد فيو 
فإّف ىذا أيضا يبعث االستماع إليو، ألنّو يقرع الّسمع شيء غريب ليس لو دبثلو "وتأثرا 

 ىذه اػبصوصية يف الّنصوص القرآنّية جعلت 5."عادة، فيكوف سببا للتطّلع كبوه وإصغاء إليو
الشفاىّية "اؼبتلقي العريّب يتعامل مع الّنّص وفق رؤية سبّيز هبما الّنقد العريّب القدمي ونبا 

للعرب ميزة يف نظرية التلقي، قد ذبعل األدب العريّب افرتاقا عن بعض اآلداب " والكتابّية
األّوؿ القرآف الكرمي إذ أوجد نوعٌن من : وىذه اؼبيزة مستمدة من عاملٌن أساسيٌن... األخر

فاإلنصات للقرآف الكرمي ىو ... التلقي أحدنبا مرتبط باآلخر، نبا التلقي الشفاىّي والقراءة
تلق شفاىّي سيظّل ما بقيت للزماف بقّية، إذ ال يكتفي بقراءة القرآف فبلبّد من السماع 

اآلخر ىو الّشعر العريّب ينشد ويغىّن، أي حباجة إىل ...إذف، والسماع تلق شفاىّي دوف شكّ 
وحٌن انتشرت وسائل القراءة والّنشر، بقي اإلنشاد مبلزما للّشعر، وظّلت ... متلق شفاىي

                                  
 .31اآلية: سورة الّرعد-  1
  .6 ػ 5اآلية : سورة  التكاثر-  2
السجلماسي، أبو القاسم األنصاري، اؼبنزع البديع يف ذبنيس أساليب البديع، تح عبلؿ الغازي، الرباط، مكتبة -  3

 .189ـ، ص1980، 1اؼبعارؼ، ط
 .1اآلية : سورة  الّنساء-  4
ضياء الّدين، اؼبثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح أضبد اغبويف وبدوي طبانة، الرياض : ابن األثًن-  5

 .120، ص 3، ج(دت)، 2منشورات الرّفاعي، ط
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 وبذلك فالّنّص 1."مهرجانات الّشعر تعتمد اؼبتلّقي الّشفاىّي وسيلة للتفاعل واالستجابة
القرآين لو اؼبثل األعلى يف كونو أرقى الّنّصوص من حيث مستويات القراءة والتلقي والتأويل 

 .ليأيت بعده الّشعر العريّب دستور العرب وسجّل تارىبهم
  وألّف الّرسوؿ ػػ صّلى ا عليو وسّلم ػػػ متفّرد يف تلقّي القرآف الكرمي فهما وتفسًنا       

وتأويبل فقد اعتربتو كتب األدب والّسًن خًن متلق لو، كما تسّجل لو ىذه الكتب تدخلو يف 
توجيو اؼبعىن الشعري وتوضيحو وإغنائو وفق اؼبتطلبات الّدينّية دبا أتاه الّلو من عظيم الّلفظ 

 .وشرؼ اؼبعىن
  وظّل التلقي مقرتنا باإلبداع الشعري بشكل خاص عرب العصور األدبّية العربّية اؼبختلفة  

اعتىن الّنقد األديّب باؼبتلقي سامعا وقارئا     "يف عملّية حواريّة متواصلة بٌن اؼببدع واؼبتلّقي 
وظهور اؼبصّنفات الّنقديّة وتأثر الّنقد باغبقوؿ اؼبعرفّية اجملاورة مثل الّلغة والكبلـ والفلسفة 

وبلغت ىذه العناية حّدا يدفعنا إىل القوؿ أّف الّنقد العريّب وضع اؼبتلّقي يف منزلة مهّمة من 
وقصده خبطابو الّنقدي قصدا، وحّث الّشعراء على أف يكوف شعرىم متوّجها . منازؿ األدب

 وبذلك يتضح 2"إليو، فهو اؼبوئل اّلذي يقف األدب عنده وىو الغاية من كّل قصد وإنشاد
جلّيا دور القارئ يف الرتاث الّنقدي العريّب يف إحياء واستمرار العملّية اإلبداعّية والّنقديّة على 

 .حّد سواء
أشار اعباحظ إىل الدور الفّعاؿ اّلذي يؤّديو اؼبتلقي يف توجيو العمل األديّب وفضلو يف رواج 

فإف أردت أف تتكّلف ىذه الّصناعة، وتنسب إيل ىنا األدب، : "الّنّص وشهرتو قائبل
فقرضت قصيدة، أو جدرت خطبة، أو ألّفت رسالة فإيّاؾ أف تدعوؾ ثقتك بنفسك، أو 
يدعوؾ عجبك بثمرة عقلك إىل أف تنتحلو، وتّدعيو، ولكن أعرضو على العلماء، عرض 

رسائل أو أشعار أو خطب، فإف رأيت األظباع تصغي لو، والعيوف ربدج إليو، و رأيت من 
فإذا عاودت أمثاؿ ذلك مرارا وتكرارا وجدت األظباع عنو ... يطلبو، ويستحسنو، فانتحلو،

                                  
 .285 ػ 284ؿبمد، استقباؿ الّنّص عند العرب، ص : اؼببارؾ-  1

 .9اؼبرجع نفسو، ص -  2
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منصرفة، والقلوب الىية، فخذ يف غًن ىذه الّصناعة، واجعل رائدؾ اّلذي ال يكّذبك 
 :قاؿ الشاعر.حرصهم عليو، أو زىدىم فيو

 1"ِإنَّد الَحِدْيَ  تـَُغرُّ الَقْوَم ُ ْلَوتُــــُ             َ ـــتَّدى يُــــلَــــــــــــمَّد ِبِهم ِعٌي وِإْك َارُ       
وبذلك يبٌّن اعباحظ أّف اؼبعّوؿ عليو يف استقباؿ الّنّص ىو استحساف الّسامع أو انصرافو 
عنو لذا وجب على األديب أف وبرص على ربلي عملو باعبودة واإلتقاف حّّت يتمّكن من 

 .استمالة عقل ووجداف اؼبتلقي، وال تأخذه العزّة بنفسو فيتمّلكو الغرور دبا ذبود بو قروبتو
    وقد تساءؿ عدد من الّنقاد العرب حوؿ كيفية تأثًن الّنّص يف متلقيو، فكاف مرّده إىل 

والّناس موكلوف بتعظيم : "أسباب عديدة، ذكر منها اعباحظ يف القرف الثالث اؽبجري قائبل
الغريب، واستطراؼ البعيد، وليس ؽبم يف اؼبوجود الرّاىن، وفيما ربت قدرهتم من الرّأي   

، فالّناس شغوفوف دبعرفة الغريب 2"واؽبوى مثل اّلذي ؽبم يف الغريب القليل ويف الّنادر الشاذ
النادر ألنّو يستفّز مشاعرىم، ووبّرؾ عقوؽبم فضوال يقطع اذباىات تفكًنىم اؼبعتاد ووبّوؽبا 
: وجهة جديدة، وتدّعم آراء اعباحظ بآراء نّقاد آخرين منهم صاحب عيار الّشعر إذ يقوؿ

ومن أحسن اؼبعاين واغبكايات يف الّشعر وأشّدىا افتزازا ؼبن يسمعها االبتداء بذكر ما يعلم "
والتعريض اػبفّي . الّسامع لو إىل أّي معىن يساؽ القوؿ فيو، قبل استتمامو و قبل العبارة عنو
 يشًن قوؿ ابن 3."اّلذي يكوف ػبفائو أبلغ يف معناه من التصريح الظاىر اّلذي ال سرت دونو

طباطبا إىل شقٌن، األّوؿ ىو االقرتاب وضوحا إىل اؼبعىن، أّما شّقو الثاين فيبٌّن أّف اإلخفاء 
 .أبلغ من اإلفصاح

                                  
 .128ـ، ص 2001، 1، تح درويش اعبندي، بًنوت، اؼبكتبة العصرية، ط3البياف والتبيٌن، ج: اعباحظ- 1
 .90، ص1البياف والتبيٌن، تح عبد الّسبلـ ىاروف، ج: اعباحظ- 2

، 1ؿبمد بن أضبد، عيار الّشعر، تح عباس عبد السّتار، بًنوت، دار الكتب العلمّية، ط: ابن طباطبا العلوي- 3
 .23ـ، ص1982
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وقد ذىب عبد القاىر اعبرجاين يف ىذه اؼبسألة اؼبذىب نفسو فمنذ أف تناوؿ قضية إعجاز 
القرآف، ومسائل الببلغة والفصاحة وىو ينّبو إىل الطبيعة اّليت يرى عليها التلقي، فًناه تعامبل 

مع اؼبسترت، وترويضا للعصّي، وذلك من أسس مفهومو للمتلقي اّلذي ىو فوؽ الوضوح 
ومل أزؿ منذ : "يكشف الّسرت ويطلب اؼبخبوء، مستدالّ باإلشارة واإليباءة حيث يقوؿ

خدمت العلم أنظر فيما قالو العلماء يف معىن الفصاحة والببلغة ويف بياف اؼبغزى من ىذه 
العبارات وتفسًن اؼبراد هبا فأجد بعض ذلك كالّرمز واإليباء واإلشارة يف خفاء وبعضو كالتنبيو 

 ووفق ىذا اؼبفهـو يصبح 1."على مكاف اػبيبء ليطلب، وموضع الّدفٌن ليبحث فيو فيخرج
بٌن اؼببدع واؼبتلقي، كّلما أوغل اؼببدع يف تعميتها " شفرة"الّنّص عند عبد القاىر اعبرجاين 

سبّكن اؼبتلقي من فّكها وفهمها ؿبققٌن عبلقة تكاملّية بينهما للتوّصل إىل عملّية اػبلق 
أبعادا تصوريّة  (اؼبتلقي)شّّت أصناؼ الكلم، ويعطيها الثاين  (اؼببدع)األديّب، فينظم األّوؿ 

ألّف أنس "تتواءـ ومقتضيات الّنّص، وأحواؿ اؼبقاـ، والّسياؽ، والتأثًن، واإلقناع واإلمتاع 
الّنفوس موقوؼ على أف زبرجها من خفّي إىل جلّي، وتأتيها بصريح بعد مكيّن، وأف ترّدىا 
يف الشيء تعّلمها إيّاه إىل سيء آخر ىي بشأنو أعلم، وثقتها بو يف اؼبعرفة أحكم كبو أف 

 2."تنقلها عن العقل إىل اإلحساس، وعّما يعلم بالفكر، إىل ما يعلم باالضطرار والطّبع
وإذا " فالّنّص على وفق ما تقّدـ قائم على بنية تندرج عناصرىا من الغموض إىل الوضوح

استخدمنا اصطبلح نظريّة االستقباؿ واستجابة القارئ، فإّف ىناؾ قصدية يف تغليف اؼبعىن 
فيبلحظ أّف . (تشفًن الّنصّ )اؼبسّمى  (مايكل ريفاتًن)وإغماضو وىي قد تشبو اصطبلح 
  3."اعبرجاين يقرّبنا من النقد الفلسفي

                                  
 (ط.د)عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، يف علم اؼبعاين، تح ؿبمد رشيد رضا، بًنوت، دار اؼبعرفة،: اعبرجاينّ - 1

 .29 ػ28ـ، ص 1981

 .121، ص1991، 1عبد القاىر، أسرار الببلغة، تح ؿبمود ؿبمد شاكر، القاىرة، مطبعة اؼبديّن، ط: اعبرجاينّ -  2
  .71استقباؿ الّنّص عند العرب، ص : ؿبمد مبارؾ-  3
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وبناءا على ما تقّدـ، لبلص إىل أّف العبلقة وثيقة بٌن الّنّص واؼبتلقي ؼبا يؤّديو ىذا األخًن من 
دور ؿبورّي يف الوقوؼ على عناصر التجربة الّشعريّة من صباؿ وإبداع، فبّا أّدى برتاثنا الّنقدي 

إىل العناية بو، وبأشكالو، وبسائر أحواؿ تلقيو ذبّسدت يف ّنّصوص تراثّية نّقديّة ال تعّد وال 
 .ربصى حّّت أصبح من ىذا اؼبنظور جزء من العملّية اإلبداعّية

إّف اىتماـ أسبلفنا جبماليات التلقي جاء مبثوثا يف صبلة أحكامهم بقضايا الّنّص عرب حقب 
زمنّية ـبتلفة، شّكل تطورا غبركة الفكر الّنقدي العريّب خاّصة يف رحاب تلقي القرآف الكرمي 

 .  والشعر العريبّ 
 ـــ التلقي في الّنقد العربي المعاصر2

   يتمّيز الّنقد العريب اؼبعاصر حبضور نوعي ؼبختلف التيارات الّنقديّة، ذلك أّف اؼبثاقفة  
Acculturation  مع الغرب ذباوزت مراحل االطبلع والّنقل والرّتصبة، لتشهد نتيجة تطّور

ويبدو أّف اؽبيمنة اّليت يكّرسها . وسائل االتصاؿ مرحلة جديدة يغلب عليها التفاعل اغبواريّ 
الغرب، طالت ـبتلف اجملاالت، ومل يكن الّنقد األديّب دبعزؿ عن ذلك، فأصبح حضور 

 .النظريّات الّنقدية واقعا يف نقدنا العريّب اؼبعاصر
   إّف التفاعل مع النظريّات الّنقديّة الغربّية تنظًنا وإقبازا يتجّلى يف الرتصبات والّدراسات 
اؼبتنّوعة ؼبختلف اؼبدارس الّنقديّة، واّليت تزخر هبا اؼبكتبات العربّية، حيث يغلب اعبانب 

التعريفّي على الكتب اؼبرتصبة، بينما تتمّيز الدراسات اؼبختلفة بالتفاعل مع ىذه اؼبدارس 
سواء كاف ذلك يف ؿباولة تنظًناهتا، أـ باستخداـ أدواهتا اإلجرائّية يف اعبانب التطبيقّي، أـ 

ؿباوالت البعض البحث عن نظائر ؽبا يف أصولنا الّنقديّة، وىذا ما حّتم على الباحث العريّب 
تبٌّن مفاىيم ىذه النظريات الّنقديّة الغربّية، واستجبلء خباياىا، والتثبت من مصطلحاهتا 

خاصة وأهّنا نشأت وتطّورت يف بيئة ثقافية مغايّرة سباما للبيئة الثقافّية العربّية ولذلك ال 
واؼبتأّمل . نتمّكن من التوّصل إىل الفهم  الّصحيح دوف استكشاؼ شامل ؽبذه النظريّات

غبركة اؼبشروع الّنقدّي التحديثي منذ منتصف القرف العشرين يدرؾ مدى انفتاحو على الّنقد 
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اؼبنهج التارىبّي، واؼبنهج الّنفسّي، واؼبنهج )ابتداء دبناىج اغبتمّية العلمّية "الغريّب بكّل ربّوالتو 
ومرورا باألسلوبّية والّنقد اعبديد وانتهاءا بالّلسانيات ونظرية التلقي والّنقد  (االجتماعيّ 

 1."الّنسائّي والّنقد الثقايفّ 
يبدو تأثًن صبالّية التلّقي األؼبانّية يف النقد العريّب تأثًنا قويا شديدا، ولعل جوانب ىذا التأثًن 
كثًنة خاّصة بعد اىتماـ النّقاد العرب هبذه الّنظريّة بعد تواصلهم معها واطبلعهم على كثًن 

الّنقد العريّب اؼبعاصر، يعيش حالة من االنفتاح على " من خصائصها وما ىذا إالّ ألفّ 
التجربة الّنقديّة الغربّية تستدعي التأّمل والبحث واالستقصاء، فهو ال يكف عن ؿباورة 

النظريات واؼبناىج، وال يفتأ يستعًن كّل جديدىا ساعيا إىل تشييد فبارسة نقديّة ؽبا أسسها 
ومفاىيمها وتصّوراهتا اّليت يبكن أف تشّكل عامل إثراء لؤلدب العريّب بتطوير أسئلتو وتعميق 

 فرتصبت ىذه النظرية إىل العربّية ترصبات عديدة 2."التفكًن يف نطاؽ وظيفتو اعبمالّية واؼبعرفّية
، وترصبة (ـ1992نظريّة االستقباؿ لروبرت ىوليب ترصبة رعد عبد اعبليل جواد سنة )منها 

، ترصبة ضبيد غبمداين واعببليل الكدية (ـ1994الكتاب نفسو لعز الّدين اظباعيل سنة )
، ترصبة رشيد بنحدو (ـ1995سنة " نظرية صبالية التجاوب"كتاب فعل القراءة آليزر عنونو )
، ومل يكتف (من أجل تأويل جديد للّنّص األديّب، ىانس روبرت ياوس: صباليات التلّقي)

الّنقاد العرب برتصبة الكتب الغربية اؼبنظّرة ؽبذه النظريّة، بل ذباوزوا ذلك ؾبتهدين ؿباولٌن 
استثمار أفكارىا مراعيٌن اػبصوصّية العربّية من جهة، ساعيٌن إىل تقدمي مباذج تطبيقّية من 

اؼبغرب األقصى على )جهة أخرى، وقد ظهر ىذا االىتماـ بشكل بارز يف اؼبغرب العريّب 
عبد : ومن رّواد ىذه النظريّة يف الوطن العريّب قبد ؾبموعة من النّػّقاد منهم (وجو اػبصوص

                                  
ـّ : الزىراين-  1 صاحل بن سعيد، العقل اؼبستعار، حبث يف إشكالية اؼبنهج يف الّنقد العريّب اغبديث، ؾبّلة جامعة أ

 .10ـ، ص 2001، ماي 22، العدد 13القرى للعلـو الشريعة واللغة،مج 
إدريس، نقد الّنقد وتنظًن الّنقد العريّب اؼبعاصر، مصر، ؾبّلة فصوؿ، اؽبيئة اؼبصريّة العاّمة للكتاب، : اػبضراوي-  2

 .271ـ، ص 2008، 70عدد 
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التلقي : "، ؿبمد مفتاح يف كتابو"األدب والغرابة" "اغبكاية والتأويل"الفّتاح كليطو يف كتابيو 
بياف : التلقي والتأويل"، ؿبمد عزّاـ "القراءة واغبداثة"، اغببيب مونسي يف كتابو"و التأويل

دراسة يف نظريّة التلقي عند : صباليات التلقي" ، سامي اظباعيل"سلطة القارئ يف األدب
حبث يف أمباط التلقي )اؼبقامات والتلقي "، نادر كاظم "ىانز روبرت ياوس وفولفغانغ آيزر

، وغًنىا من الدراسات العربّية اؼبعاصرة يف صبالية "(ؼبقامات اؽبمذايّن يف الّنقد العريّب اغبديث
 .التلقّي واّليت ىي كثًنة متعّددة

عرؼ الّنقد العريّب اؼبعاصر صبالّية التلقي عن طريق الرتصبة، وىي إحدى آليات صياغة 
إّف اؼبنهج واؼبصطلح وجهاف لورقة نقديّة واحدة، وال وبسن اغبديث عن "اؼبصطلح، حيث 

 فمن 1"أحدنبا دبعزؿ عن اآلخر، فكّل منهما شاىد على وجود اآلخر وباعث على ظهوره
االستحالة دبكاف تطبيق منهج نقدّي دبصطلحات غًنه من اؼبناىج، فاؼبصطلح وسيلة بالغة 
األنبّية لتنظيم اؼبفاىيم اؼبعرفّية وضبط تسميتها وفق غاية علمّية ؿبّددة، لذلك ينبغي التثّبت 

الرتصبة يف نقل اؼبصطلح األجنيّب "يف نقل اؼبصطلح، من خبلؿ ضبط ترصبتو حيث تكوف 
إىل اللغة العربّية دبعناه ال بلفظو، فيتخًّن اؼبرتجم من األلفاظ العربّية ما يقابل معىن اؼبصطلح 

 من جهة، و مراعاة النسق اؼبعريّف الذي نشأ فيو بالتزاـ أصولو الفكريّة اّليت انطلق 2"األجنيبّ 
: منها من جهة أخرى، ولذلك يقّسم الشاىد البوشيخي اؼبرتصبٌن العرب إىل ثبلث فئات

من رجاؽبا من يستقبلو استقباؿ الفاتح اؼبنقذ بقلبو وقالبو، معىن ومبىن، ومن رجاؽبا من "
يلبسو الّزّي العريّب كيفما كاف العتبارات شّت، دوف أف يبّس دبفهومو، ومن رجاؽبا ػ وىم 

القّلة النادرة ػػػ من يقفونو يف حدود األّمة اغبضاريّة للسؤاؿ، والتثّبت من اؽبويّة وحسن النّية، 
ودرجة الّنفع، وقد يتعّقبونو يف ـبتلف اجملاالت والتخّصصات اّليت يكوف قد عّشّش فيها، أو 

                                  
، 1يوسف، إشكالية اؼبصطلح يف اػبطاب الّنقدي العريّب اعبديد، اعبزائر، منشورات االختبلؼ، ط: وغليسي- 1

 .57ـ، ص 2008
 .101ـ، ص1985ط، .علّي، مقدمة يف علم اؼبصطلح، بغداد، اؼبكتبة الثقافّية، د: القاظبي-  2
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باض وفرخ بغًن حّق، فإف سويت وضعيتو ػػػ كما يقولوف ػػػ فذاؾ، وإالّ طهر فكر األّمة منو 
 وبذلك فاؼبصطلح الّنقدي العريّب يعاين ضبابّية يف الّرؤية بسبب االنشطار بٌن 1."فإنّو رجس

األصالة واؼبعاصرة، فمرّة يراد إرجاع اؼبصطلح إىل مكتبة الرتاث العريّب حبجة قدرتو على 
مسايرة اؼبصطلح الغريّب، ومرّة يراد نقل اؼبصطلح الغريّب إىل الثقافة العربّية دوف معرفة علمّية 

مسبقة ػبصوصياتو االبستيمولوجّية، واػبلفيات اغبضاريّة، ومرّة ثالثة رفضو صبلة وتفصيبل إف 
 .مل ىبضع اؼبصطلح الغريّب لضوابط ذبعل صياغتو منسجمة مع اؼبصطلح العريبّ 

أّوؿ ما يلفت االنتباه يف ىذه النظرية تسمياهتا اؼبتعّددة اؼبختلفة يف أوساطها الّنقدية 
 والفاعلّية Rézeptionاالختبلؼ بٌن التلقي "األصلية، ويرجعو روبرت ىولب إىل 

Workung من اؼبعتاد رصبتهما بكلمة االستجابة أو التأثًن يبّثل واحدة من أكثر اؼبعضبلت 
إغباحا، فكبلنبا يتعّلق دبا وبدثو العمل يف شخص ما من أثر، كما ال يبدو من اؼبمكن 

الفصل الّتاـ بينهما، ومع ذلك فإّف أكثر وجهات النظر شيوعا كانت ترى أّف التلقي يتعّلق 
 ويعترب ىذا االختبلؼ عقبة 2."بالقارئ يف حٌن يفرتض يف الفاعلّية أف زبتّص باؼبعامل الّنّصّية

يف تأسيس التصّورات واؼبصطلحات أحدث أزمة حقيقّية يف األوساط الّنقديّة الغربية طالت 
إّف اؼبتتّبع لؤللفاظ اؼبستعملة للتلّقي يف نظريّة الّنقد العريّب "األوساط الّنقديّة العربّية حيث 

هبد أظباء وصفات كثًنة، ردّبا ال تقّل عددا عن تلك اّليت وجدناىا يف الّنقد الغريّب 
 وىذا دليل على أّف الّنقد العريّب نقل التجارب الّنقديّة الغربّية بكّل ضبولتها فكرا 3."اؼبعاصر

 . واصطبلحا
فتحت الرتصبة الباب واسعا على النظريات الغربّية، لّبت حاجة القارئ العريب اؼبعاصر إىل 

االنتقاؿ من النظرة األحاديّة يف الطرح واؼبعاعبة إىل التنوع والتعّدد لبلوغ اغبريّة يف االستجابة 

                                  
 .9ـ، ص 2004، 3الشاىد، نظرات يف اؼبصطلح واؼبنهج، فاس، مطبعة إنفو برانت، ط: البوشيخي-  1
 .26ػػ 25روبرت، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر عز الّدين اظباعيل، ص : ىولب- 2
 .32استقباؿ الّنّص عند العرب، ص : ؿبمد اؼببارؾ-  3
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والتقّبل لفتح آفاؽ رحبة لؤلدب كتابة وقراءة وتأويبل، وقد سبّثل استيعاب النّػّقاد العرب 
ألسس النظريات الغربّية ومرجعياهتا الفلسفّية والّنقديّة يف كتابات عربّية متنّوعة تنوع اؼبناىج 

العربية بكّل حيثياهتا، ال يكفي اجملاؿ لذكرىا كّلها ونقتصر اغبديث على نظريّة التلّقي 
األؼبانّية بشكل خاص، منها ما سلف ذكره يف مقاـ اغبديث عن اجملاؿ التطبيقي والبحثي 

لنظرية التلقي يف الّنقد العريب اؼبعاصر، ومنو ما نذكره حينا إلبراز ما توّصل إليو القارئ 
 .العريب اؼبعاصر يف تلّقيو لنظريّة التلقي يف اػبطاب الّنقدي الرّاىن

األصوؿ اؼبعرفية لنظريّة : واستجابة ؽبذا اؼبقصد نذكر الدراسات يف األصوؿ واؼبفاىيم منها
استقباؿ : ، ودراسات يف الّنقد العريب والتلقي منها(ـ1997)التلقي لناظم عودة خضر 

قراءة الّنص  : ، ودراسات يف التلقي اؼبقارف منها(ـ1999)الّنّص عند العرب مد اؼببارؾ 
وصبالية التلّقي، بٌن اؼبذاىب الغربّية وتراثنا الّنقدي، دراسة مقارنة مود عّباس عبد 

القراءة واغبداثة، مقاربة الكائن واؼبمكن يف : ويف القراءة والتأويل منها (ـ1996)الواحد
، والقراءة وتوليد الداللة، تغيًن عاداتنا يف قراءة (ـ2000)القراءة العربّية للحبيب مونسي 

يف ضوء ىذه اؼبعطيات نرى أّف نظرية التلقي "و. (ـ2003)الّنّص األديّب غبميد غبمداين 
فتحت يف الواقع أفقا جديدا يف ؾباؿ التأويل ضمن الّنقد األديّب حبيث مل تعد غاية دراسة 

 ومن ىذا اؼبنطلق 1"األدب ىي اؼبعرفة فحسب بل معرفة طرائق اؼبعرفة وإمكانياهتا وفبكناهتا
برزت دراسات كثًنة جّسدت اؼبمارسة التطبيقّية لنظريّة التلّقي على نصوص عربّية، منها ما 

اّلذي يعّد ذبربة " نظريّة التلقي، أصوؿ وتطبيقات"طّبقتو بشرى موسى صاحل يف كتاهبا 
إجرائّية تأويلّية رائدة، استندت إىل اؼبنطق النظرّي، وسبضي يف القراءة الّنّصّية يف أوجهها 

بعض الّنّصوص الّشعريّة العربّية "اؼبتعّددة، فمن بٌن ما تناولت يف الفصل الرّابع من الكتاب 

                                  
من قضايا      : ضبيد، اػبطاب األديّب، التأويل والتلقي، مقاؿ ضمن سلسلة ندوات ومناظرات بعنواف: اغبمداين-  1

ـ         1995، 36التلّقي والتأويل، الرّباط، جامعة ؿبمد اػبامس، منشورات كلّية اآلداب والعلـو اإلنسانّية، رقم
 .10ص 
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، ضبيد (137ص-113ص)، نزار قّبايّن (111ص-89ص )اغبديثة لدى نازؾ اؼببلئكة 
، وذلك يف بعض (166ص-153ص)، وعبد األمًن معّلة (152ص-139ص)سعيد 

 ؿباولة الكشف عن أىّم ما مّيز ىاتو األعماؿ الّشعريّة يف ثورهتا على 1."أطروحات التلّقي
 .األمباط التقليديّة الّسائدة يف الكتابة العربّية

  يبكن أف لبلص من خبلؿ ما سبق ذكره إىل أّف نظريّة التلقي قد أحدثت نقلة نوعّية يف 
اذباه الّنقد العريّب اغبديث، اّليت مل تقتصر على الرتصبة واإلسقاط اؼبباشر ألسس ومبادئ 

ىذه النظريّة على األدب العريب وإمّبا ذباوزتو أحيانا إىل إضفاء مبلمح عربّية نقديّة خالصة 
بغية التخّلص من التقليد والتبعّية باستمرار السؤاؿ وتصحيح اػبطأ والتنقيب اؼبستمر عن 

اؼبعرفة، وىو ما نسعى إليو يف حبثنا ىذا عن تلقي فكر عبد القاىر اعبرجاين يف الّنقد العريّب 
اؼبعاصر اّلذي كانت نظريّتو وما والت تشّكل نقلة نوعّية يف تاريخ الببلغة العربية قديبا 

وحديثا حّّت استحّق لقب الرّيادة يف ىذا العلم ببل منازع، قديبا وحديثا يعرتؼ كثًن من 
فدراسة عبد القاىر للّنظم وما يّتصل بو "الّدارسٌن بالّسبق اّلذي حّققو يف األحباث الّلغويّة 

من تقف بكربياء كتفا إىل كتف مع أحدث الّنظريّات الّلغويّة يف الغرب، وتفوؽ معظمها يف 
ؾباؿ فهم طرؽ الرتكيب الّلغوّي، ىذا مع الفارؽ الّزميّن الواسع اّلذي كاف ينبغي أف يكوف 

  2."للجهود ادثة على جهد عبد القاىر
  لكّل نظريّة أسس معرفّية تقـو عليها، فبل تؤّسس نظريّة من العدـ، ونظريّة عبد القاىر 

اعبرجاين اّلذي مّيزت فكره ومنهجو قامت على ما اطّلع عليو من كتب سابقيو من علماء 
الكبلـ والّنحو والببلغة والّنقد، فقرأىا قراءة الواعي اؼبتبّصر، فجادؽبم بلغة العقل يف كّل ما 
ذىبوا إليو من القضايا اعبوىريّة اّليت يصّب حبثها يف إعجاز القرآف، وال سيما قضية الّلفظ 

                                  
قراءة األنا، نظريّة /قراءة االخر: ينظر ناظم عودة، األصوؿ اؼبعرفية لنظريّة التلقي، نقبل عن حسن البنا عز الّدين-  1

 .233التلقي وتطبيقاهتا يف الّنقد األديّب اؼبعاصر، ص
 .19 ػ18ـ، ص 1994،(ط.د)سبّاـ، الّلغة العربّية معناىا ومبناىا الّدار البيضاء، دار الثقافة، : حّساف-  2
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واؼبعىن، فحاورىم ؿباورة القارئ العارؼ، صاحب العقل اؼبدبّر، والرؤيّة الفاحصة، والرّأي 
الّسديد، مرتكزا على علمّية الطّرح واؼبناقشة منقطعة الّنظًن، موّضحا شارحا تارة، معّقبا 

رافضا مقّوما تارة أخرى مؤيّدا كّل ذلك باغبّجة الدامغة والّدليل القاطع، فاستطاع بذلك أف 
ىبرج الببلغة العربّية من دّوامة اؼبعركة اّليت كاف يدور رحاىا حوؿ التوفيق والتفريق بٌن الّلفظ 
واؼبعىن وما وبـو حولو من قضايا الببلغة والّنقد حّّت يعطى الّنّص األديّب قيمتو الفنّية فتمّيز 

وىي كّلها قضايا اغرتفها اعبرجايّن من معٌن سابقيو . صاحبو عن غًنه بالّسبق واألولويّة
فاستنبط من اػبطأ الّصواب فأّسس بو وعليو فكره وعلى ىذا األساس تطّرقت إىل مرجعّية 

 .فكر عبد القاىر اعبرجاين يف الفصل األّوؿ
 

 
 

   



 

 

 

 

ّـية ـرمممممممممـامممم ـرممـممّـيمممـة ممممـممممممـة ممممـممممـة اممممـمممممـاممممممـة امممممم ة مممم
ة

ـرـّيـة ــ:ة ملـحثة ألوّيل ـرـاّية  ّـيةة ــة اــاـة ا ّـيةةة الفلل ة.ةة اـك 
ا ـرـاّية انّيحويّـي:ة ملـحثة اثّـي ـرـّيـة ــة ــة اــاـة ا ة. 

اث ـرـاّية اـكغّيـ:ة ملـحثة اثّـي ـرـّيـة ــة اــاـة ا ة. 
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ومل أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قالو العلماء يف معىن الفصاحة والبالغة      "
والبيان والرباعة، ويف بيان املغزى من ىذه العبارات وتفسًن املراد هبا، فأجد بعض ذلك 
كالرمز واإلمياء، واإلشارة يف خفاء، وبعضو كالتنبيو على مكان اخلىبء ليطلب، وموضع 
الدفٌن ليبحث عنو فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إىل املطلوب لتسلكو، وتوضع لك 

 ".القاعدة لتبين عليها

                                  عبد القاىر اجلرجاين      
 29 ص– 28ص                                          دالئل اإلعجاز يف علم املعاين 
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 خبلؿ  إالّ إذا تجمفنق  لى بنعتو ااػففمي   ن ال ؽلفن تعٌّن  ففم   عب  االقىم  اامرقا 

ىذه   سبّفنت ككعف ،ةااجلمي شخصّعتو ادلجمف  ااوا ع  كااتحلعل ااثققب المصقدر اايت كّونت

كأ مض  أخذ آخم فعو  ذاؽ اإلرث ااذم اعث فعو  ّبة  فأخذ  نو  ق  ن تشفعل ففم ادلصقدر

 فعو ك ّمق أ مض كافّنو كّوف ابيو ُب كلتق احلقاتٌن  نعجق يتفّجم بففم آخم  تجّبد  نو روىمه

   1."كال شك أّف كراء تفّمد كّل  لل حّي يلظ  لبل  ظعمق كِب  أ مققو ككضع بصمتو" جبنو  

اّايت أّسست ادلجمف  كاستخمج فعهق أصحقهبق   نقي  خقص  بقافتب اامرقا   عب االقىم ين

استنعقطهم كتأ لهم، حعث كقف غلب ُب ىذه اافتب بغعتو ادلجمفع  اايت كقنت  سبّفنو ك لمق بنظمىم 

 ااففمم ااذم نشأ يطاعل كاستنعقط ذبجلنق طلطو ضلو ادلحػػزلقكرة أ بلـ  صمه زلقكرة صلل كتح  ن

كاعس اذلبؼ تجباد اافتب اايت أخذ  نهق، أك ذكم اسم  لم .  عب االقىم  اامرقافعو  ففم 

ككتقبو كإظّلق اذلبؼ ااعحث ُب  طميل   فهمو ذلذه اافتب، اايت  كقف يجعش ُب  أففقرىق، كػلّلل 

ك للو دفجتو  قضقيقىق حّّت بىن  لعهق كهبق قق بتو ادلجمفع  ٍبّ أيّهق كقف او احلضور األرحب ُب نفسو

 لى حعقتو ك لى اعط   إىل أف ػلمل قلمو كيسطّم  لمو، كال ؽلفن بلوغ ىذا اذلبؼ إالّ بقاتجمؼ

 .ااذم نشأ كتم مع فعو رسبيق، كنفسّعق، كففميق 

 

 

                                           
  .20ـ، ص 1998 ،1ط كىع ،  فتع   صم، االقىمة،   بخل إىل كتقيب  عب االقىم اامرقا، : وسى زلمب  زلمب-1
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I. ة الككميّ ة اللفلليّ  عبد القاهر الجرجانيـــ مرجعّية فكر:   

ااّبكا   رقج  اتسقع كقف الضّع  اإل جقز األثم ااعقاغ ُب ااففم اافبل ي اإلسبل ي خقّص  بجب   

اإلسبل ع ، كاتصقؿ ااثلقف  ااجمبّع  بغًنىق  ن ااثلقفقت األخمل، ٍبّ ظهور ااججم شلّن ال ػلسنوف 

    ااجمبّع  شلّق كقف ػلّب  ن إدراؾ االعم ااواردة ُب االمآف اافممي، فأخذت قضع  اإل جقز  سقرا آخم

بتسّمب بجض األففقر إىل اجملتمع اإلسبل ّي خصوصق تلك اّايت تّتصل بعجض  جتلبات ااّبيقنقت "

كأنّو غًن سللوؽ، ألنّو كلم   ( عسى)رل، ك ن ذاك االوؿ ُب ااتوراة كأّّنق سللوق ، كاالوؿ ُب ألخا

 ك نو أصعحت  سأا  خلق االمآف اافممي تثًن تسقؤال 1."ا، ككلم  ا ال يصّح أف تفوف سللوق 

 إضقف  إىل تسقؤالت حوؿ  ق االبمي ُب االمآف؟ ىل االمآف سللوؽ أك غًن سللوؽ؟:  لّحق، سبّثل ُب

أافقظو ك جقنعو أـ ادلجقا كادلباوالت فلط؟ بقإلضقف  إىل قضقيق أخمل كقنت زلّل خبلؼ 

كاختبلؼ بٌن اافمؽ اافبل ّع  كُب طلعجتهم فمق  ادلجتزا  كفمق  األشق مة، كقاباؿ حوؿ صفقت ا 

كااغقي   ن ىذه االاتفقت  إىل اافمقتٌن ىو اإلشقرة إىل  نقحي ااتففًن . تجقىل ااجبؿ اإلذلّي كغًنىق 

 نب كّل  ن ادلبرستٌن بغع  ااتوّصل إىل  جمف  فعمق أفقدت ىقتٌن ادلبرستٌن  عب االقىم اامرقا ُب 

 دراستو اإل جقز ؟

 

 

                                           
.163، ص 3ـ، ج1952االقىمة، ااّنهض  ادلصميّ ،  ضحى اإلسبلـ،: أضبب أ ٌن-  1  
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 :م الككعفم .1

      نشأ  لم اافبلـ بسعب  ن االمآف، كىو  لم يتضّمن احلجقج  لى ااجلقئب اإلؽلقنع  بقألداّ  

إظّلق كقنت ألّف أّكؿ خبلؼ كقع ُب  " :يلوؿ بن خلفقف" بجلم اافبلـ"  ك ن سعب تسمعتو،ااجللّع 

فسمّي ىذا ااّنوع  .ااّبين كقف ُب كبلـ ا  ّز كرّل  أسللوؽ ىو أـ غًن سللوؽ؟ فتفّلم ااّنقس فعو

ىو كّل  ن غلجل االضقيق ااّبينع   وضوع " ادلتفّلم" نو اشتّق ، ك1." ن ااجلم كبل ق كاختّص بو

ال يفوف ادلتفّلم رق جق ألقطقر اافبلـ "  بمىن  رباّع  رلتلعق ذلق بماىٌن اسنب االضع  اايت يجمضهق

 تمّفنق ُب ااّصنق   يصلح المّيقس  حّّت ااذم ػلسنو  ن كبلـ ااّبين ُب كزف ااذم ػلسن  ن كبلـ 

        2."اافلسف 

 :ملهوم اإلعجاز .2

:   ممكُب حبيث ، تلوؿ  جزت  ن كذا أ جز،لضعفا : اغ العجز، كالعجز  ن اإلعجاز    

المعَجزة ك .االكتلاب والتعّيش فعهق  ن تعجزون، أم ال تلعموا بعلبة معَجزة ببار ثّلثوا كال

. عدم القدرة: العجزبفتح ااعم ككسمىق،  فجل   ن 

، ضب االبرة، ااضجف  ن طمؼ، كربّلق اافوت كااّسعق الطمؼ الّلبقكاللوت : اإلعجازك جىن 

: اآلخم، يلوؿ األ شى
                                           

.687ىػ ، ص 1275،  صم، طعج  دار ااطعق   ادلصمي  ، 1ج كفعقت ااجعقف،:  ابن خلفقف- 1  
 2  صطفى ااعقيب احلليب كأكالده، ططعج ـ   صم،تح  عب ااسبلـ ىقركف،  احلعواف،  ممك بن  ثمقف بن حبم،: ااقحظ-2

  .134 ص،2ـ، ج1965
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ـْ أَتــــــَــــاُا المـــَـــــــــــــْوُت  اَل  ـََت َ ّـــــَــــــــقُ  ـَ المــَــــــــــْوِت رَ َّبُ     َو َلكــــِـــــــ اَا َو َلْم  ـُْعجـِـــــــْز مـِـــ ـَ   1 فَـــــــــــــ

:       أّ ق  فهو و االصطبلحي فهو

ادلججزة أ م يظهم خببلؼ ااجقدة  لى يبم  ّب ّي اانعّوة  ع ربّبيو قو و هبق، ك ن  جز قو و  ن 

 ُب د ول ااّمسقا  - صّلى ا  لعو كسّلم -إظهقر صبؽ اانيّب : اإل جقز، ك جقرضتو دبثلهق

      2.بإظهقر ااججز  ن  جقرضتو ُب  ججزتو اخلقابة، كىي االمآف اافممي  رب األرعقؿ ادلتبلحل 

                         :اإلعجاز وفكسلة الككم .3

 فبلسف  ادلجتزا  كاألشق مة  ن بعئقت ادلتفّلمٌن ااذين  خقّص شغلت قضع  اإل جقز فبلسف  اافبلـ

  نهق  شفل خلق االمآف، قضّع  ااعحث ك ااتفصعل ُب أسماره تنقكاوا حلعل  اإل جقز ٍبّ ذىعوا إىل

 فعم يفمن االبـ ُب االمآف؟ ُب أافقظو أـ ُب  جقنعو؟ أـ ادلجقا كادلباوالت فلط؟

 :المعتزلة .أ 

     توىّل  لّي بن أيب طقاب اخلبلف  اإلسبل ّع  بجب  لتل  ثمقف بن  ّفقف فطواب بقاثأر او شلّق 

أشجل نقر اافتن  بٌن ادلسلمٌن كصلت حّب احلمكب بعنهم، فظهمت ااطوائف  نهم  ن أتعقع  لّي، 

ك نهم اخلوارج، كاأل ويٌن كّابت رباال بٌن ااطوائف اإلسبل ّع  اّايت حّوات االضقيق ااّسعقسّع  إىل 

قضقيق دينّع  دار فعهق ربؿ كعًن حوؿ اإلؽلقف، كااففم، كاالضقء كاالبر، كأضحت كّل طقئف  
                                           

.(ز ج ع) اسقف ااجمب،  قدة :ابن  نظور-  1  
.259 . 258 ، ص 1987 ،2 ط،  ؤسس  ااّمسقا  بًنكت، عقحث  لـو االمآف،   نقع،:االطّقف - 2  
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بجعبا  ن ىذا ااجماؾ ااسعقسّي ا تزات طقئف   ن ادلسلمٌن مسّعت . تفّفم أخمل اسعب أك آلخم

ادلجتزا  يلودىق احلسن ااعصمم اّاذم ذبّنب ىو كتبل عذه اافنت ااّسعقسّع ، ك قشوا صبعجق الجلم 

أّّنم مسمُّوا ادلجتزا  ال تزاذلم قوؿ األّ  ، يجنوف بذاك "كااّبين كااتصّوؼ كااّزىب، كيلوؿ أضبب أ ٌن 

إالّ ر زا اتنحعهم  ن ىذه اافمؽ كإنشقئهم فمق  - إف صحّ -أّّنم اشتلوا ألنفسهم طميلق ربيبة 

 كاّتسمت ىذه اافمق  بقاوسطّع  ُب  متفب اافعًنة، تلبيم ااجلل أؽّلق تلبيم كونو ادلمّعز 1."ربيبة

صبل  - صّلى ا  لعو كسّلم–بٌن احلسن كاالععح ، كبو تجمؼ احلّج  ُب كتقب ا كسّن  رسواو 

كتفصعبل، كمق كقف ذلم رأيهم اخلقص ُب صفقت ا  ّز كرّل، كُب خلق االمآف كُب ااّنلل 

 .كااتوحعب، ككّلهق تصب ُب  صب ااجلعبة اإلسبل ّع  كااّبفقع  ن ااّبين كحج  اإل جقز

 المعتزلة  واإلعجاز  عفماء:  

   توىّل ااجلمقء ادلجتزا  ااّبفقع  ن ااّبين كااجلعبة اإلسبل ّع   تصّبين ذلجمقت احلققبين 

ادلشففٌن ُب كتقب ا بقاطجن  ن خبلؿ سوء ااتأكيل أك ادلتشقبو، كااّلحن كفسقد ااّنظم، ففقف 

، ك عسى بن صععح ادلمدار، ىشقـ اافوطي،  ّعقد ( جقا االمآف)اواصل بن  طقء كتقب أمسقه "

حجج )ادلجتزيّل، قب حفت  نهم ادلصقدر األشجميّ  قواو ُب إ جقز االمآف، كااقحظ او كتقب 

، كااواسطي ُب ( تشقبو االمآف)، كأليب  لي ااعقئّي كتقب (آم االمآف)، (نظم االمآف)ك (اانعّوة

، كغًنىق  ن اافتب اّايت ارتهب فعهق أصحقهبق ُب تفسًن (إ جقز االمآف ُب نظمو كتأاعفو)كتقبو 

                                           
.296.295 صـ،1961  ااّنهض  ادلصميّ ، دارفجم اإلسبلـ، االقىمة، :أ ٌنأضبب -  1  
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كصبؽ  ججزاتو - صّلى ا  لعو كسلم- ككّلهق تثعت نعّوة اانيّب 1.سّم إ جقز االمآف اافممي

 جتمبين فعو  لى  كخبقص  االمآف اافممي  ستفملٌن ااقنب اافبل ي ُب اإل جقز بآخم ببلغي

ااّتوّسع ُب ااتأكيل اجملقزّم، رقضلٌن نقحع  ااّذكؽ، كتلّمس  واطن اامقؿ كااّبق  ُب ااتجعًن  ع ااعجب 

كقب خلفوا انق تماثق ضخمق ُب .  ن ااتفّلف،  ما ٌن ُب ذاك األثم ااّنفسّي ُب ادلستمع أك االقرئ

 2."بعقف اإل جقز كُب تفسًن االمآف كُب أسقاعب ااعبلغ 

شخصع  فلسفّع   جتزا   عب   ذلق أثمىق ُب ااعحث ُب  (ق231ت )      إبماىعم بن سّعقر ااّنظّقـ 

 عقدين اإل جقز حعث أررجهق إىل اإلخعقر  ن ااغعب، ك عبأ ااّصمف ، بأّف ا صمؼ ااجمب  ن 

كاآلي  كاأل جوب  ُب االمآف : كققؿ ااّنظّقـ: "اإلتعقف دبثلو، كيظهم ذاك ُب قوؿ األشجمّم ُب  لقالتو

 ق فعو  ن اإلخعقر  ن ااغعوب، فأّ ق ااتأاعف كااّنظم فلب كقف غلوز أف يلبر  لعو ااجعقد اوال أّف 

 كىو ادلعبأ اّاذم  قرضو فعو أبنقء  برستو  ن ادلجتزا  3."ااّلو  نجهم دبنع أك  جز أحبثهمق فعو

حبج  أّف ا  نزّه  لى إ جقز ااعشم  ن اإلتعقف دبثل االمآف كاو بآي  كاحبة كىو يججزىم بلّوتو 

كقب أررع  لمقء .  ن ذاك، ألّف االضّع  تتحّوؿ  ن اإل جقز إىل ااتججعز، كا  نزّه  ن ذاك

ادلجتزا  اإل جقز ُب نظم االمآف اافممي،  ن حعث ااصعقغ  كااتأاعف كصبقؿ ااتجعًن، كببلغ  ادلنطق 

ـُ َعفَّبَم الُقرآَن َخَفَق اإلْنَلاَن َعفَّبَمُ  البَـَيان﴿:  جتمبين آيقت  نهق  بح اللمآف " كىنق ﴾الَرْحَم

                                           
.50ـ، ص1982، 3ط  نشأة ادلجقرؼ، اإلسفنبري ، إ جقز االمآف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة،:  نًن سلطقف -  1  
.51،52ينظم ادلمرع نفسو، ص-  2  
.271،ص 1شجمّم،  لقالت اإلسبل عٌن، جأل نلبل  ن انفسو،ادلمرع  -  3  
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فلب ذىب اافمّاء "، 1."بقاععقف كاإلفصقح كحبسن ااتفضعل كاإليضقح كجبودة اإلفهقـ كحفم  ااعبلغ

إىل أّف إ جقز االمآف رارع كق ن ُب قوااعو ااّلغويّ ،  ن  وسعلى أافقظ االمآف ٍبّ نزكاو بأفصح 

 أّ ق ااقحظ فلب رجل  ن ااّنظم داعبل  لى إ جقز االمآف  مّكزا  لى ااّلفظ ك ق او  ن 2"ااّلغقت

أثم  ن حعث رزااتو، كسهواتو ك ذكبتو ُب تمكعب اافبلـ، كال ػلمل ااّلفظ ىذه ااّصفقت إالّ  ن 

خبلؿ  ق يمّكعو  ن حمكؼ تضفي  لعو ااّصفقت ادلذكورة سلفق كمق تجّمض إىل تبلقي اافلمقت 

ككذاك حمكؼ اافبلـ "بجضهق بجضق ك نهق  ق يتنقفم بجضو  ع بجض  تحّججق بأشجقر ااجمب 

كأرزاء ااععت  ن ااّشجم، تماىق  ّتفل   لسق، كاّعن  ادلجقطف سهل ، كتماىق سلتلف   تعقين  ك ستفمى  

تشّق  لى ااّلسقف كتفّبه، كاألخمل تماىق سهل  اّعن ، كرطع   تواتع ، سلس  ااّنظقـ، خفعف   لى 

 كمل يفتو 3."ااّلسقف، حّّت كأّف ااععت بأسمه كلم  كاحبة، كحّّت كأّف اافلم  بأسمىق حمؼ كاحب

االستبالؿ  ن االمآف اافممي اععٌّن أعلع  ااّلفظ ُب تمكعب اافبلـ بقإلغلقز فعو كىو ذك ضبوا   تجّبدة 

َها َماَءَها ﴿: ادلجقا  نو قواو تجقىل :  كيلوؿ4﴾َوَمْرَعاَها َوْاأَلْرَض  ـَْعَد َذِلَك َدَحاَها، َأْخَرَج ِمنـْ

" أخمج  نهق  قءىق ك م قىق: "إظّلق تعىن ادلبائن  لى اافؤل كاتطب، فجمع بلواو: ققات احلفمقء"

ااّنجم كااشجم كااعلطٌن، كااعلل كااجشب، فذكم  ق يلـو  لى سقؽ ك ق يتفّنن، ك ق يتسّطح ككّل 

                                           
.57ص  ،ااّسقبقادلمرع  -  1  

، نلبل  ن  نًن سلطقف، إ جقز االمآف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة 301،302أبو زكميق اافمّاء، ص: ينظم أضبب ادلفيّ -  2
  .217ص
  3 .67، ص1جـ، 1998 ، 7 االقىمة،  فتع  اخلقصلي، طااععقف كااتععٌن،: ااقحظ-
.30سورة ااّنقز قت اآلي  -  4  
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َعاِمُكمْ  ﴿ذاك  م ى، ٍبّ ققؿ  لى ااّنسق   فجمع بٌن ااشجم كادلقء كاافؤل 1﴾َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَنـْ

 كاىتمق و بقاّلفظ 2."كادلق وف كّلو، ألّف ادللح ال يفوف إالّ بقدلقء كال تفوف ااّنقر إالّ  ن ااّشجم

   :كحسن اختعقره اًنّكب اافبلـ تمكععق حسنق كيصقغ صعقغ  رّعبة رجلو يلوؿ قواو ادلتباكؿ كثًنا

ادلجقا  طمكح  ُب ااطميق يجمفهق األ جمّي كااجميّب، كااعبكّم كاالمكّم، كإظّلق ااّشأف ُب إقق   " 

ااوزف كزبًّن ااّلفظ، كسهوا  ادلخمج ككثمة ادلقء كُب صّح  كرودة ااّسعك كإظّلق ااّشجم صعقغ  كضمب 

، حعث (ااّنفت ُب إ جقز االمآف) أّ ق اامك قّا ااّنحوم ادلتفّلم،  ؤّاف كتقب 3." ن ااتصويم

رفض إررقع سّم اإل جقز الّنظم كحّبد كروه اإل جقز اّايت  مضهق ُب ااعبلغ  ُب سعع رهقت 

فأّ ق ااعبلغ  فهي  لى ثبلث " ادلجمكف   نو، ٍبّ أفمد االوؿ  ن ااعبلغ  زلّبدا طعلقهتق ااثبلث

فمق كقف ُب أ بلىق طعل  فهو ...  نهق  ق ىو أ لى طعل ، ك نهق  ق ىو أدىن طعل : طعلقت

 فأ لى 4." ججز، كىو ببلغ  االمآف، ك ق كقف  نهق دكف ذاك فهو شلفن كعبلغ  ااعلغقء  ن ااّنقس

طعلقت ااعبلغ  طعل  اإل جقز كتلك صف  االمآف، ك ن ٍبّ قّسمهق إىل اإلغلقز كااتشععو كاالستجقرة 

كااتبلـؤ كاافواصل كااتجقنس كااتصميف كااتضمٌن كادلعقاغ  كحسن ااععقف ، فأّ ق اإلغلقز فإظّلق ػلسن 

 ع تمؾ اإلخبلؿ بقاّلفظ فعأٌب بقاّلفظ االلعل ااشق ل أل ور كثًنة، كذاك ينلسم إىل حذؼ كقصم 

                                           
.33سورة ااّنقز قت، اآلي  -  1  
.33ص، 3ااععقف كااتععٌن، ج: ااقحظ -  2  

 2 تح  عب ااّسبلـ ىقركف،  صم،  طعج   صطفى ااعقيب احلليب كأكالده، ط احلعواف، أبو  ثمقف بن حبم،:ااقحظ- 3
  .131ص ،3جـ، 1965

 أبو احلسن  لّي بن  عسى، ثبلث رسقئل ُب إ جقز االمآف، تح زلمب خلف ا كزلمب زغلوؿ  عب ااّسبلـ، :ااّم قا-  4
  .75ص ـ، 1976، 3ط،  صم، دار ادلجقرؼ
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، كحذؼ ﴾ َاَعٌة َو ـَْوٌ  َمْعُرووٌ ﴿:  كقواو﴾َواْسَ ْ  الَقْر َةَ ﴿: كاحلذؼ كالتخفعف كلواو تجقىل

كأنّو ﴾ُسيـَِّرْت ِ ِ  الِجبَاُ  َأْو ُ طَِّعْت ِ ِ  اأَلْرُض َأْو ُكفِّم ِ ِ  الَمْوَتى َوَلْو َأنَّب  ـَُرآناً ﴿: ااواب كلواو

 2 ٍبّ راح يفّصلهق بقبق بقبق، كأسهب االوؿ ُب احلبيث  ن ااورو ااعبلغيّ 1."افقف ىذا االمآف: قعل

كاعست ااعبلغ  إفهقـ ادلجىن، ألنّو قب يفهم ادلجىن  تفّلمقف أحبعلق : "بجب أف  ّمؼ ااعبلغ  ُب قواو

بلعغ كاآلخم  ي، كال ااعبلغ  بتحلعق ااّلفظ  لى ادلجىن، ألنّو قب ػللق ااّلفظ  لى ادلجىن كىو غّث 

كإظّلق ااعبلغ  إيصقؿ ادلجىن إىل االلب ُب أحسن صورة  ن ااّلفظ، فأ بلىق .  ستفمه،كنقفم  تفّلف

طعل  ُب احلسن ببلغ  االمآف، كأ لى طعلقت ااعبلغ  اللمآف خقّص  كأ لى طعلقت ااعبلغ   ججز 

الجمب كااججم، كإ جقز ااّشجم ادلفحم، فهذا  ججز المفحم خقّص  كمق أّف ذاك  ججز 

كبذاك فهو يعٌّن  ق العبلغ   ن دكر فّجقؿ ُب ااتأثًن ُب ااّنفس حٌن غلتمع ااجنصماف 3."الفقف 

ادلتبلز قف ادلتمّثبلف ُب ااّلفظ ك ق يمّكعو  ن حمكؼ تتوّسط ُب ااتعق ب كااتلقرب ُب سلقرج احلمكؼ 

ارتّكب افظق ػلمل  ق يبلئمو  ن  جىن اعمتزج ااّلفظ كادلجىن ُب صورة ببلغّع  ربّلق ااتبلـؤ ااّلفظي 

بقدلجىن ادلمغوب اعتوّاب  نهمق ااتجعًن اامقيل اّاذم يؤثّم ُب ااّنفس اعصل إىل قم  ااععقف فتتأّكب 

فقالمآف  نبه ُب أ لى دررقت ااعبلغ  كىو أيضق ُب أ لى دررقت ااتبلـؤ " متع  اإل جقز 

ااّلفظّي، ككّل تبلـؤ ُب ادلمتع  ااوسطى، ٍبّ يمل أّف ااسعب ُب ااتبلـؤ ااّلفظّي ااتوّسط بٌن ااتلقرب 

كبق تزاج ااتبلـؤ ااّلفظّي  ع حسن ااععقف كصّح  ااربىقف ينتج االوؿ . كااتعق ب ُب سلقرج احلمكؼ
                                           

.76ادلصبر ااّسقبق، ص-  1  
.77.75ص  ـ،1982  ،3ط  نشأة ادلجقرؼ، اإلسفنبري ، إ جقز االمآف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة،: ينظم  نًن سلطقف -  2  
.76ااّنفت ُب إ جقز االمآف، ص :اامك قا-  3  
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 كىفذا فلب فّسم ااّم قّا  فّصبل ُب أّف ااعبلغ  سّم 1."اامعل اامّائع حّّت يصل إىل  متع  اإل جقز

 . ن أسمار اإل جقز

     أّ ق االقضي  عب ااّعقر، ققضي االضقة كمق يللعو ادلجتزا  فذىب أكؿ  ق ذىب إىل إبماز نعّوة 

  ن خبلؿ  ق حبث او  ن أحباث خمق ، فضبل  لى سبّفنو – صلى ا  لعو كسّلم –ااّمسوؿ 

 ن ااوحي حفظق كفهمق ك تمتعبل كىو أ ّي، ال يجمؼ االماءة كال اافتقب ، دالئل اإل جقز ببءا 

إنّو ال فمؽ بٌن أف ػلبثو تجقىل ُب ااّسمقء : "خبلق االمآف حعث يمل أّف االمآف سللوؽ حعث يلوؿ

كإنزااو إاعو، كبٌن أف ػلبثو ُب احلقؿ كيأ م -  لعو ااسبلـ- كيأ م رربيل بتحملو  نب بجثتو ااّمسوؿ

بقإلنزاؿ، كبٌن أف يأ مه بقإلنزاؿ ٍبّ ػلبثو، ُب أّف  لى ااوروه كّلهق، اختصقصو بنلض ااجقدة ُب 

ااورو اّايت تنلض  لعو ال يتغًّن، كاذاك سّوينق بٌن اامعع، فإذا كقف تجقىل يجلم أّف ُب تلبمي 

  2."إحباثو ضمبق  ن ادلصلح ، فقاوارب أف يملبَّـ إحباثو افي ربصل ادلصلح  بو

 ن اامّتع  ُب "     أّ ق  ن ااّصمف  فبل يمل فعهق كرهق  ن كروه اإل جقز حعث بٌّن أّف اللمآف 

اافصقح   ق ال يبركو ااجعقد انفمدكا أك ارتمجوا، كاو كقنوا يلبركف  لعو، كإظّلق صمفوا  نو،مل يفن 

  3."ذلذا االوؿ  جىن

                                           
.220ص  إ جقز االمآف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة،: ينظم  نًن سلطقف  - 1  

.165.166ص ، نلبل  ن االقضي  عب ااّعقر، إ جقز االمآف،89 ص  نفسو،ادلمرع -   2  
.90 ص ادلمرع نفسو،-   3  
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    إّف االبرة  لى اافبلـ ىي إحبل روانب االبرات اّايت ؽلتلفهق اإلنسقف كمق يماىق ادلجتزا  

فقإلنسقف  نبىم ققدر  لى أفجقاو، إالّ أّف  ستول قبرتو ااجلمّع  دلضقىقة االمآف ك جقرضتو كقنت 

 .دكف فصقح  االمآف بق تعقره أرقى  ماتب اافصقح 

ا لم أّف ادلزيّ  ال تظهم ُب إفماد اافبلـ، كإظّلق : "    تلك اافصقح  اّايت تنقكذلق االقضي ُب قواو

تظهم ُب اافبلـ بقاضّم  لى طميل  سلصوص ، كالبّب  ع ااضّم  ن أف يفوف افّل كلم  صف ، كقب 

غلوز ُب ىذه ااّصف  أف تفوف بقدلواضج  اّايت تتنقكؿ ااضّم، كقب تفوف بقإل ماب اّاذم او  بخل 

فعو كقب تفوف بقدلوقع، كاعس ذلذه األقسقـ رابع، ألنّو إّ ق أف تجترب فعو اافلم  أك حمكقهتق أك 

 وقجهق كالبّب  ن ىذا اال تعقر ُب كّل كلم ، ٍبّ البّب  ن ا تعقر  ثلو ُب اافلمقت إذا انضّم بجضهق 

إىل بجض ألنّو قب يفوف ذلق  نب االنضمقـ صف ، ككذاك افعفع  إ ماهبق، كحمكقهتق ك وقجهق، فجلى 

 كبلبر  ن ااتأّ ل 1."ىذا ااورو اّاذم ذكمنقه، إظّلق تظهم  زيّ  اافصقح  هبذه ااوروه دكف  ق  باىق

صلب أّف االقضي  عب ااّعقر قب كضع حجم األسقس انظميّ  ااّنظم اّايت أّسسهق  عب االقىم اامرقا 

 .تنظًنا كتطععلق كفق  جقيًن دقعل  ُب ااطّمح كادلجقا  شهب ذلق بقاجلمّع  تقريخ ااّنلب ااجميب

    الب تطمّقنق ُب دراستنق ائل جقز  نب ادلجتزا  إىل رلمو    ن ااجلمقء دلق رأينق أنّو الـز ااتطّمؽ 

 ُب ففم اامرقا اافلسفي اافبل ّي  مّكزين –فعمق سعأٌب بإذف ا تجقىل - إاعو انلتمس أثمىم 

 . لى ااقنب ااعبلغي ألنّو غقيتنق ُب ىذا ااعحث

                                           
.94 ص ااّسقبق،ادلمرع  -  1  
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 :  األشاعرة .ب 

، نشأ نشأة (ق360ت)    ىي فمق  خمرت  ن فمق  ادلجتزا ، صقحعهق أبو احلسن األشجمّم 

ا تزااّع  ُب بعت زكج أّ و أيب  لّي ااّعقئّي،  مؼ  نو ااصبلح كااتلول كحسن ادلنظم، كغزارة ااجلم 

كقّوة احلج  ُب ااباؿ، كانضّم إاعو أتعقع أقويقء  لمق كحج  فبافجوا  جو  ن  ذىعو نذكم  لى 

سععل ادلثقؿ ال احلصم اإلسفمابعيّن، ااعققبلا شلّن  مفوا دبفقنتهم ااجلمّع  فمّغعوا ااّنقس ُب ااّبخوؿ 

 1.إىل  ذىب األشجميّ  بجب أف سئموا ااتجّصب اال تزايل ككثمة ادلنقظمات ُب قضّع  خلق االمآف

 األشاعرة  واإلعجاز  عفماء: 

قوانق : "    تعىن ادلجتزا  ففمة خلق االمآف اّايت  قرضهق األشق مة بلوذلم  لى اسقف األشجمم ققئبل

 صّلى ا –ااتمّسك بفتقب ربّنق  ّز كرّل، كبسّن  نعّعنق : اّاذم نلوؿ بو، كديقنتنق اّايت نبين هبق

إّف االمآف كبلـ ا غًن سللوؽ، كإّف  ن ققؿ خبلق االمآف فهو كقفم كنبين : كنلوؿ-...  لعو كسّلم

كمق رقءت ُب –بأّف ا تجقىل يمل ُب اآلخمة بقألبصقر، يمل االمم اعل  ااعبر يماه ادلؤ نوف 

 2- . صّلى ا  لعو كسّلم– ن رسوؿ ا - ااّمكايقت

: كشلّق يبّؿ  ن كتقب ا  لى أّف كبل و غًن سللوؽ قواو تجقىل:     كيستبّؿ  لى ىذا اامّأم بلواو

ـْ فـََيُكونُ ﴿  فلو كقف االمآف سللوقق اورب أف يفوف ﴾ِإنَّبَما  ـَْولَُنا ِلَ ْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُا َأْن نـَُقوَ  َلُ  ُك

                                           
.35ص  ،ادلمرع ااّسقبقينظم -  1  
.37 ص نلبل  ن األشجمّم، اإلبقن   ن أصوؿ ااّبيقن ، تفسو،ادلمرع-  2  
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 لوال او كن فعفوف، كاو كقف ا  ّز كرّل ققئبل اللوؿ كن، كقف اللوؿ قوؿ، كىذا يورب أحب 

أ مين، إّ ق أف يؤّكؿ األ م إىل أّف قوؿ ا غًن سللوؽ، أك يفوف كّل قوؿ كاقع بلوؿ ال إىل غقي  

 1."كإذا استحقؿ ذاك، صّح كثعت أّف ا  ّز كرّل قوال غًن سللوؽ. كذاك زلقؿ

     أّ ق فعمق ذىب إاعو ادلجتزا  ُب أّف ا تجقىل ال يفجل االععح كال ؼلّل دبق ىو كارب، يمل 

يفجل  ق يشقء كػلفم دبق يميب، فقاجبؿ كضع ااشيء  وضجو، كىو "األشجمّم أّف ا تجقىل 

 .ااتصّمؼ ُب ادللك  لى  لتضى ادلشعئ  كااجلم

 أّ ق قضّع  فعم يفمن االبـ ُب االمآف؟ ُب أافقظو أـ ُب  جقنعو؟ أـ ادلجقا كادلباوالت فلط؟

 أّ ق 2"كال غلوز أف يلقؿ أّف شعئق  ن االمآف سللوؽ، ألّف االمآف بفمقاو سللوؽ: "غلعب األشجممّ 

: كبلـ نفسّي كآخم افظّي، يلوؿ ااّبّكتينّ :  ن كبلـ ا تجقىل، فهو  نب األشق مة قسمقف

كذاك فلّلو تجقىل صف  قبؽل  ىي  عبأ كبل و ااّنفسّي  ن كلمقت رتّعهق ُب  لمو األزيّل، هبذه "

ااّصف  كىذه اافلم  ادلمتّع  حبسب كرودىق ااجلمّي، أزاّع  أيضق، ألنّو ال تجققب بعنهمق حبسب ىذا 

ااورود حّّت يلـز حبكثهق، كإظّلق تتجققب حّلق حبسب كرودىق اخلقررّي، كىي حبسب ىذا ااورود 

 كىي 3."كبلـ افظّي حقدث كسللوؽ، كإظّلق يسّمى كبلـ ا  ن حعث انطعق و  لى كبل و األزيلّ 

                                           
.38ص ااّسقبق، ادلمرع  -  1  

.38 صـ،1958، 1 نلبل  ن ااشعخ زلمب  عبه، بٌن اافبلسف  كاافبل عٌن، تح سلعمقف دنعق، ط، نفسوادلمرع-   2  
  .38ـ، ص1958، 1ط تح سلعمقف دنعق، نلبل  ن ااشعخ زلمب  عبه، بٌن اافبلسف  كاافبل عٌن،نفسو، ادلمرع  - 3
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ااففمة اّايت أّسست اابراس  إل جقز االمآف اافممي  نب األشق مة  ككّل ادلتفّلمٌن  لى  ذىعهم 

 .ك نهم  عب االقىم اامرقّا زلور حبثنق ىذا

استلطب ااففم األشجمّم كثًنا  ن ااجلمقء حبثوا ُب سّم اإل جقز كاامّد  لى كّل  ن سّوات ذلم   

أنفسهم ربميفو كإدخقؿ اخللل فعو  ن طميق زيقدة أ ور فعو أك إنلقص  نو كغًن ذاك  ن 

ادلمقرسقت اّايت يلـو هبق أىل ااضبلؿ الطجن ُب االمآف اافممي، تصّبل ذلذا كّلو رلمو    ن أىل 

أسمار )، (دالئل اإل جقز)، (ااّمسقا  ااشقفّع )ااففم كااتلول أ ثقؿ  عب االقىم اامرقّا ففتب 

، كىو (إ جقز االمآف)ك كّلهق تنقاوا قضع  اإل جقز كسعلو، كااعققبّلا صقحب كتقب (ااعبلغ 

ادلتفّلم اّاذم  قرض أ ورا كثًنة أقّم هبق ادلجتزا   أ ثقؿ ااّمّ قّا كااقحظ  جتمبا ُب ذاك احلّج  

 .كااباعل

فضبل  ن  جقرضتو دلعبأ ااّصمف  اّاذم ذىب إاعو ااّنظّقـ ادلجتزيّل، كإىل تأيعبه قوؿ األشجمم ُب أّف 

 – صّلى ا  لعو كسلم –االمآف غًن سللوؽ، كرجل ائل جقز روانب كثًنة  نهق أ ّع  ااّمسوؿ 

فهي داعل  لى اإل جقز حعث تعٌّن أّف نعّوة اانيّب ااصقدق  بنّعت  لى ااّنّص االمآّا، فمق كقف انيّب 

ال يجمؼ االماءة كال اافتقب  أف يأٌب بفبلـ  لى ىذا ادلستول اامّفعع ادلعهم  ن ااعبلغ  يضقىي بو 

ٍبّ إظهقر ااعققبّلا ااقنب اافيّن . فطقحل  ااّشجم كاافصقح  ُب  صم ااعبلغ  كااععقف كقّوة ااسلعل 

أنّو ببيع ااّنظم  جعب ااتأاعف كقب قّسمو  ن حعث ببيع نظمو إىل أقسقـ "ُب االمآف حعث يمل 

 شم، كّلهق تصب ُب  صب كاحب  تفّوقو اإلببا ّي كااعبلغّي كاافين، اّتفأ  لى  نهج ادللقرن  بٌن 
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فأّ ق ّنج االمآف كنظمو كتأاعفو : "اإلبباع ااعشمّم  ن ااشجماء كاخلطعقء كاالمآف اافممي فتوّصل إىل

 1".كرصفو، فإّف ااجلوؿ تتعو ُب رهتو، كربقر ُب حبمه، كتضّل دكف كصفو

  اطّلع ااعققبّلّا  لى آراء ادلجتزا  ُب اإل جقز، فجقرض ااّم قّا ُب أف تفوف ااعبلغ  كحبىق كرو 

:  ن أكرو إ جقز االمآف حعث ؽلفن إدراؾ ااعبيع بقاتجّلم، كيفعض ُب شمح ذاك اعختم بلواو

أّف بجض ىذه ااوروه بقنفمادىق، قب حصل فعو - يلصب ااّمّ قاّ - إظّلق ننفم أف يلوؿ ققئل"

اإل جقز،  ن غًن أف يلقرنو دبق يصل بو  ن اافبلـ، كيفضي إاعو  ثل  ق يلوؿ، إّف  ق أمْقِسَم بو 

كحبه بنفسو  ججز، كأّف ااتشععو  ججز،كأّف ااتجنعس  ججز، كادلطقبل  بنفسهق  ججزة، فأّ ق اآلي  

اّايت فعهق ذكم ااتشععو فإف اّد ى إ جقزىق،ألافقظهق كنظمهق كتأاعفهق، فإّا ال أدفع ذاك، 

 أم –كأصححو، كافن ال أّد ي إ جقزىق دلوضوع ااتشععو، كصقحب ادللقا  اّايت حفعنقىق 

 ك قب  لى ااقحظ أّف كّل 2."أضقؼ ذاك إىل  وضع ااتشععو، ك ق قممِف بو  ن ااوروه- ااّمّ قاّ 

 ق ذىب إاعو ىو تفمار دلق ذىب إاعو سقبلوه بقاتطويل فعو، كأنّو مل ؼلمج  ن ظلطّع  إررقع اإل جقز 

 ٍبّ يلف 3.(نظم االمآف)إىل ااعبلغ  كنظم ااعبيع حّّت أنّو غلب او  ن تفّوؽ  لعو بجب قماءتو افتقبو 

فقالمآف أ لى  نقزؿ ااععقف، كأ لى  ماتعو  : "ااعققبلا كقف   فعبة ُب إظهقر  واطن اإل جقز ققئبل

كإذا  بل ... ن تجبيل ااّنظم كسبل تو كحسنو كهبجتو،:  ق صبع كروه احلسن كأسعقبو كطمقو كأبوابو

اافبلـ ُب نفسو كقف او  ن ااوقع ُب االلوب كااتمّفن ُب ااّنفوس  ق يذىل كيعهج كيللق، كيطمع 
                                           

.183صـ، 1963، 1 طدار ادلجمؼ، إ جقز االمآف، تح أضبب صلم،  صم، أبو بفم زلمب ابن ااطّعب،: ااعققبّلا-   1  
.275.276، ص  نفسوادلصبر -  2  
.119.120إ جقز االمآف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة، ص  :ينظم  نًن سلطقف-  3 
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كيعئس كيضحك كيعفي، كػلزف كيفمح، كيسفن كيز ج، كيشجي كيطمب، كيهّز األ طقؼ، 

كيستمعل ضلوه األمسقع، كيورث األرػلّع  كااجزّة، كقب يعجث  لى بذؿ ادلهج كاأل واؿ شجق   

كرودا، كيم ي ااّسق ع  ن كراء رأيو بجعبا، كاو  سقاك ُب ااّنفوس اطعف ، ك باخل إىل االلوب 

 فنستّشف  نو  ق الجقنب ااّنفسّي  ن أعلّع  ُب دراسقت اإل جقز دلق ػلملو  ن ااّصبؽ 1."دقعل 

–كقّوة اصبؽ  عّلغو -  تجقىل ا–صبع االمآف قّوة اصبقو كاصبؽ ققئلو "ك ااوحبة اافنّع  فلب 

 كقّوة خللوده كدكا و  ع احتفقظو بفّل دررقت ااغماب  كااججب بتوايل –صلوات ا كسبل و  لعو 

 .فهو ااّنّص ااق ع احلفعم اّاذم فعو سمّ 2. "ااّسنٌن كادلئٌن

 اإلعجاز  يـ المعتزلة واألشاعرة .ج 

  ن ااطععجّي أف يفوف بٌن  برسيت ادلجتزا  كاألشق مة  واطن اختبلؼ ك واطن اتفقؽ ُب قضع    

اإل جقز سواء ُب رقنعهق اافبل ّي أك رقنعهق ااعبلغّي إالّ أّف ااغقي  كاحبة ُب ااّبفقع  ن ااجلعبة 

 .اإلسبل ّع 

 الجانب الككمّي في اإلعجاز  يـ المعتزلة واألشاعرة 

إىل أّف داعلهم - صّلى ا  لعو كسّلم -   يمل ادلتفّلموف ادلجتزا  ُب  جمض دفق هم  ن نعّوة اانيّب 

األّكؿ  لى صبؽ د واه كق ن ُب  ق  مؼ كشهب او  ن أخبلؽ فقضل  كصبؽ  مؼ  نو حّّت 

                                           
  1 .276.277ص إ جقز االمآف،: ااعققبّلا- 
.117ف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة، صآإ جقز االم:  نًن سلطقف-  2  



                                                       مرجّع  ففم  عب االقىم اامرقاّ فصل األّكؿاؿ
 

61 
 

اّلب ااصقدؽ األ ٌن، ٍبّ تأٌب ادلججزات األخمل داعلهم ااثقّا، اّاذم غلب ااعحث ُب سّم 

أّ ق ادلتفّلموف األشق مة فعجقرضوف ىذا اامّأم كيمكف أّف ااباعل األّكؿ  لى صبؽ اانيّب    .إ جقزه

ا لم أّف "ىو ادلججزات كمق أكردىق اإلسفمايعين  ن أيب احلسن األشجمّم - صّلى ا  لعو كسّلم–

  َ َ ُّـيَها الَنِبيُّي  ﴿: ظقىمة ُب كتقب ا تجقىل حٌن ققؿ- صّلى ا  لعو كسلم-ربلعق نعّوة ادلصطفى 

ًرا ًرا وَداِعًيا ِإَلى اهلل  ِِإْذْنِ  َوِسَراًجا ُمِنيـْ ـِ ـْ َوَما  ﴿:  حعث ققؿ1﴾ِإنَا َأْرَسْفَناَا َشاِهًدا َوُمَب ًِّرا َوَن

ـَ  َكانَ  َّـب َرُسوَ  اهلل َوَخاَتُم الَنِبيي ـْ رَِجاِلُكْم َوَلِك  كذاك  ذكور ُب غًن 2﴾ُم مَّبٌد أَ َا َأَحٍد ِم

كيتعٌّن  ن ذاك اختبلؼ كرهيت اانظم ُب داعل ربلعق نعّوة اانيّب  لعو  . 3." وضع  ن اافتقب

 .ااّصبلة كااسبلـ بٌن ادلجتزا  كاألشق مة

  كاعست ىي ادلسأا  ااوحعبة اّايت زبتلف فعهق ادلبرستٌن، فلضع  خلق االمآف كقب و  ن االضقيق 

اّايت كقنت زلل رباؿ بعنهمق حعث يمل ادلجتزا  أّف االمآف سللوؽ تعجق اتنزيههم ا تجقىل ك ن ىنق 

ظهم  نبىم رأم بقاّصمف ، كاّاذم رفضو األشق مة كمق أسلفنق، كقضع  االىتمقـ بقاّلفظ  لى 

إّف االمآف  لى رأم أيب احلسن األشجمم "حسقب ادلجىن، األ م اّاذم  قرضو األشق مة حعث 

 حعث 4."سللوؽ ال االقئم بقاّنفس كال ادلتلو ُب ادلصقحف كىو يميب بذاك افظ االمآف ك جنقه

رنحوا إىل  جقرض  ااجنقي  بقاّلفظ دكف ادلجىن، دلق ذلمق  ن دكر فّجقؿ ُب ااتأثًن ُب نفس ااّسق ع أك 

                                           
.46.45سورة األحزاب، اآلي  - 1  
.40سورة األحزاب ، اآلي  -  2  
.155، نلبل  ن اإلسفمايعين ، ااتعصًن ُب ااّبين، ص 224ص  اإل جقز بٌن ادلجتزا  كاألشق مة،: نًن سلطقف-  3  
.225، ص نفسوادلمرع -  4  
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ك جىن  قشم "االقرئ حّّت إّف ااعققبّلا رجلو ااورو ااجقشم  ن كروه إ جقز االمآف كأثمه ُب ااّنفس 

أنّو سّهل سععلو، فهو خقرج  ن ااوحشّي ادلستفمه، كااغميب ادلستنفم، ك ن ااّصنج  ادلتفّلف ، : ىو

كرجلو قميعق إىل اإلفهقـ، يعقدر  جنقه افظو إىل االلب، كيسقبق ادلغزل  نو  عقرتو إىل ااّنفس، كىو 

 ع ذاك شلتنع ادلطلب،  سًن ادلتنقكؿ، غًن  طمع  ع قمبو ُب نفسو، كال  وىم  ع دنوه ُب  وقجو 

 األ م اّاذم مل يفت ادلجتزا ، ببءا بصحعف  بشم ابن ادلجتمم اّاذم 1."أف يلبر  لعو أك يظفم بو

كأحسن اافبلـ  ق كقف : "يؤّكب  لى  طقبل  اافبلـ دلجقنعو كألحواؿ  ستمجعو، كذىب إاعو ااقحظ

كإذا كقف ادلجىن شميفق كااّلفظ بلعغق ككقف صحعح ... قلعلو يغنعك  ن كثًنه، ك جنقه ُب ظقىم افظو

ااطّعع بجعبا  ن االستفماه ك نّزىق  ن االختبلؿ،  صونق  ن ااتفّلف، صنع ُب االلوب صنعع 

 2."ااغعث ُب اارّتب  اافمؽل 

    أّ ق قضع  ااجلل ففقف ذلق شأّنق ادلمّعز  نب ادلجتزا  حّّت رجلوا  نو ادللعقس اّاذم تلقس بو 

خفقيق االمآف اافممي، احلسن كاالعح، كبو تجمؼ حج  ا تجقىل،  ع إبلقء كتقب ا تجقىل ىو 

 .األصل اّاذم يتجقكز ااجلل

    إّف ا تمقد ادلجتزا   لى ااجلل كسبّفنهم  ن االغ  رجلهم يفتحوف بقب اجملقز  لى  صم عو أّدل 

هبم إىل ااتوّسع ُب ااتأكيل خقص  كىم يمكف أّف ااّلغ  اصطبلحع  كاعست توقعفّع   لى أسقس أّف 

االغ  أكثمىق رلقز ال حلعل ، كتفوف بقدلواضج  أك بقإلؽلقء كاإلشقرة بقاقرح  ضلو ادلشقر ضلوه كاالبمي 

                                           
.46إ جقز االمآف، ص : ااعققبلا-  1  
.105ص ،1ج ااععقف كااتععٌن،: ااقحظ-  2  
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 األ م اّاذم  قرضو األشق مة رغم 1.سعحقنو ال رقرح  او، فبل يصعح اإلؽلقء كاإلشقرة  نو

احرتا هم الجلل، يمكف أّف ااّلغ  توقعفّع   ن  جتلبىم أّف ا خقاق ألفجقؿ  عقده، كااّلغ  توقعفّع  

ربمل احللعل  كاجملقز شلّق رجلهم يجععوف  لى ادلجتزا  إفماطهم ُب ا تمقد اجملقز ُب ااتأكيل كافن ىذا 

 .ال ينفي فضل المجتزا  ُب إبماز رقنب اجملقز ُب اإل جقز

ك ن خبلؿ  ق سعق يتعٌّن انق أكرو االختبلؼ ااعقرزة ُب ااقنب اافبل ي ُب اإل جقز بٌن ادلجتزا  

 كاألشق مة، فمق ىو احلقؿ ُب ااقنب ااعبلغي بعنهمق؟ 

 الجانب البكغّي في اإلعجاز  يـ المعتزلة واألشاعرة 

  اختلف  لمقء ادلجتزا  أنفسهم ُب ااقنب ااعبلغّي الضع  اإل جقز، فقاقحظ يمرجو إىل ااّنظم  

كقب ذكم األ م غًن  مّة ُب  ؤافقتو، كقب أكىل  نقي  كربل اّلفظ دكف إسلقط أعلّع  ادلجىن، إالّ أنّو 

 ورض  ن طمؼ رلمو    ن ااجلمقء  ن نفس  برستو،  نهم ااعقئّي، كاام قا، كاالقضي  عب 

ااّعقر ااذين يمرجوف إ جقز االمآف إىل اافصقح  كمق سعق، أّ ق ادلبرس  األشجمي  فق تمبت ففمة 

اانظم ُب إ جقز االمآف  قزر  بٌن  ق ذىب إاعو ااقحظ ك ق ذىب إاعو  جقرضوه حعث يمل 

أّف االمآف ببيع ااّنظم  جعب ااتأاعف  تنقه ُب ااعبلغ  إىل احلّب اّاذم يجلم  جز اخللق "ااعققبّلا 

                                           
.9.7ص ،1، نلبل  ن ااسعوطي، ادلزىم ج228 ص نًن، اإل جقز بٌن ادلجتزا  كاألشق مة،:  سلطقفينظم-  1  
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، كمق بٌّن اامرقّا أّف اافصقح  ال تمرع إىل ااّلفظ كحبه كإظّلق تمرع إىل ااّنظم، كمق ال 1." نو

 .تفوف ادلزيّ  ُب ااعبلغ  اّلفظ كحبه دكف ادلجىن كإظّلق غلب أف يتحّلق ااتبلـؤ ااّلفظي  ع ادلجىن ادلماد

كمق اختلفت ادلبرستقف حوؿ تسمع  أكاخم اآليقت بٌن اافواصل كااّسجع، كنفى األشق مة ااّسجع 

ذىب أصحقبنق إىل نفي ااّسجع  ن االمآف، كذكمه ااشعخ أبو احلسن األشجمّم " ن االمآف اافممي 

اافواصل " أّ ق اام قا فسّمقىق اافواصل 3 فقافمّاء مسّقىق رؤكس اآليقت2."ُب غًن  وضع ُب كتعو

 4."حمكؼ  تشقكل  ُب ادللقطع تورب حسن إفهقـ ادلجقا، كاافواصل ببلغ 

 عبد القاهر الجرجاني واإلعجاز  

   قرض اامرقا رأم ادلجتزا  ُب قضقيق  تجبدة تنقكذلق داعبل  لى إ جقز االمآف اافممي  نهق 

كأّ ق اإلفماط فعهق : "ااّصمف  كادلعقاغ  ُب تنزيو آيقت االمآف كاإلغماب ُب ااتأكيل كااتمقدم ُب اجملقز

يتجقطقه قـو ػلّعوف اإلغماب ُب ااتأكيل، كػلمصوف  لى تفثًن ااوروه، كيسنوف أّف احتمقؿ االفظ 

شمط ُب كّل  ق يجبؿ بو  ن ااظقىم فهم يستنفمكف األافقظ  لى األ ثل   ن ادلجقا يب وف 

ااسلعم  ن ادلجىن إىل ااّسلعم، كيمكف اافقئبة حقضمة كقب أببت صفحتهق ككشفت قنق تهق 

                                           
  1 .197إ جقز االمآف، ص: بققبلااؿ- 
.57، ص صبر نفسوامل-  2  
.ادلصبر نفسو كااصفح  نفسهق-  3  

 ضمن ثبلث رسقئل ُب إ جقز االمآف، تح زلمب خلف ا، زلمب زغلوؿ سبلـ،  صم،  ااّنفت ُب إ جقز االمآف،: اام قا- 
.97 ص ـ،1976، 3دار ادلجقرؼ، ط  
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كمق رفض قوذلم ُب أّف . 1"فعجمضوف  نهق حّعق التّشوؽ، كقصب إىل ااتمويو كذىقبق ُب ااضبلؿ

كُب سعقؽ آي  ااتحبم  ق يبّؿ  لى فسقد ىذا االوؿ كذاك أنّو ال يلقؿ "إ جقز االمآف بقاّصمف  

   2". ن ااشيء، ؽلنجو اإلنسقف بجب االبرة  لعو

   كمق  قرضهم ُب أف يفوف اإل جقز ُب تبلـؤ احلمكؼ ألّف ذاك يلّبر  لعو ااشجماء كااعلغقء 
كاعس االفظ ااسلعم  ن ذاك دبجوز كال  زيز "كقب أبب وا ُب ذاك إببا ق سّجلو تقريخ األدب 

 أك أف يفوف ُب ااّلفظ حعث 3".ااورود كال بقاشيء، ال يستطعجو ااشق م ادلفّلق كاخلطعب ااعلعغ
إذا بطل أف يفوف تمتعب ااّلفظ  طلوبق حبقؿ كمل يفن ادلطلوب أببا إىل تمتعب ادلجقا، ككقف  جوؿ "

ىذا ادلخقاف  لى ذاك فلب اضمحّل كبل و كبقف أنّو اعس دلن حقـ ُب حبيث ادلزيّ  كاإل جقز 
حوؿ ااّلفظ كراـ أف غلجلو ااّسعب ُب ىذه اافضعل  إىل ااّتسّفع ُب احلًنة كاخلمكج  ن فقسب  ن 

فلب اّتضح إذف اّتضقحق ال "  كنفى أف يفوف اإل جقز ُب  جقا األافقظ ادلفمدة4."االوؿ إىل  ثلو
يبع الّشّك رلقال أّف األافقظ ال تتفقضل  ن حعث ىي أافقظ رلّمدة، كال  ن حعث ىي كلم 

 فمدة، كأّف األافقظ تثعت ذلق اافضعل  كخبلفهق ُب  بلئم   جىن ااّلفظ  دلجىن اّايت تلعهق أك  ق أشعو 
 كمق ال يفوف اإل جقز ُب رأيو ُب تمكعب احلمكقت 5."ذاك شلّق ال تجّلق او  ن صميح ااّلفظ

كااّسفنقت ألنّو او كقف كذاك فقاّشجم  وزكف  لّفى كاعس  ججزا فلب تجقطى  سعلم  كبل ق 
الغلوز أف يفوف " ك ّب  ن احلمقق ، كاذاك"إنّق أ طعنقؾ اامقىم، فصّل امّبك كرقىم " سجو ق 

ىذا ااوصف ُب تمكعب احلمكقت كااّسفنقت حّّت كأّّنم ربّبكا إىل أف يأتوا بفبلـ تفوف كلمقتو 

                                           
6ـ، ص1911، 1 عب االقىم، أسمار ااعبلغ ، تح زلمب زلمود شقكم، االقىمة، دار ادلبا، ط: ررقااِب-  1  
 عب االقىم، اامسقا  ااشقفع  ضمن ثبلث رسقئل ُب إ جقز االمآنػ، تح زلمب خلف ا، زلمب زغلوؿ سبلـ، : اامرقا-  2

 .149ـ، ص1976 ،3 صم، دار ادلجقرؼ، ط
.48ـ ص1981ط، . عب االقىم اامرقا، دالئل اإل جقز ُب  لم ادلجقا، تح زلمب رشعب رضق، بًنكت، دار ادلجمف ، د- 3  
.50ص  ادلصبر نفسو،-  4  
.38ص  ،نفسوادلصبر -  5  
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 لى توااعهق ُب زن  كلمقت االمآف، كحّّت كقف اّاذم بقف بو االمآف  ن ااوصف، ُب بعنون  حبور 
ااوصف اّاذم " ك ن ذاك ال يفوف اإل جقز ُب ادللقطع كاافواصل ألنّو 1."ااّشجم بجضهق  ن بجض

ربّبكا إاعو ىو أف يأتوا بفبلـ غلجلوف او  لقطع كفواصل كقّاذم تماه ُب االمآف ألنّو أيضق بأكثم  ن 
ااتجويل  لى  ما قة ااوزف، كإظّلق اافواصل ُب اآلم كقالواُب ُب ااّشجم، كقب  لمنق اقتبارىم  لى 

االواُب، كعف ىو فلو مل يفن ااّتحّبم إالّ إىل فصوؿ  ن اافبلـ يفوف ذلق أكاخم أشعقه االواُب مل 
 ٍبّ ذىب إىل إررق هم اإل جقز إىل االستجقرة  جقرضق ذاك 2."يجوزىم ذاك كمل يتجّذر  لعهم

فإذا بطل أف يفوف ااوصف اّاذم أ جزىم  ن االمآف ُب شيء شلّق  بدنقه مل يعق إالّ أف : "بلواو
يفوف االستجقرة، كال ؽلفن أف ذبجل االستجقرة األصل ُب اإل جقز كأف يلصب إاعهق ألّف ذاك 

 كذىب 3."يؤّدم إىل أف يفوف اإل جقز ُب آم  جبكدة، ُب  واضع  ن ااسور ااطواؿ سلصوص 
او "بجضهم إىل أّف اإل جقز كق ن ُب غميب االمآف، كىو األ م اّاذم ال يصّح ااّتحّبم بو ألنّو 
 4."كقف أكثم أافقظ االمآف غميعق افقف زلقال أف يبخل ذاك ُب اإل جقز كأف يصّح ااّتحّبم بو

ففّل  ق سعق  ن األ ور اّايت أررع اإل جقز ذلق  مفهق ااجمب قعل نزكؿ االمآف كمل يستحبثهق، 
كىي  نقصم ال ينفم دكرىق ُب فصقح  اافبلـ إالّ "كاذاك فلعس  ن ااّصجب  لعهم اإلتعقف دبثلهق 

أّّنق غًن  ستحبث   ع االمآف اافممي كإظّلق  مفهق ااجمب قعلو، فلعس  ن ااّصجب  لعهم اإلتعقف 
دبثلهق، كاذاك يعطل أف يفوف ااّتحّبم هبق، ك لعو ينفي اامرقا أف تفوف ىذه ااجنقصم ىي 

  فإذا بطلت ىذه ااورو ُب إ جقز االمآف اافممي، فإىل  ق  مّد إ جقزه؟  5."أسقس اإل جقز

                                           
.296ص  ،ااّسقبقادلصبر -  1  
.ااّصفح  نفسهق ، نفسوادلصبر-  2  

.300.299ص  ادلصبر نفسو،- 3  
.304ص ادلصبر نفسو،-  4  
.32، ص(ت. د )،(ط.د )أضبب، دراس  األسلوب بٌن ادلجقصمة كاارتاث، االقىمة،  فتع  ااّزىماء،: ينظم دركيش-  5  
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فإذا :"   غلعب اامرقا  ن ىذا ااتسقؤؿ إرقب  دقعل  تبّؿ  لى انتمقئو اافبل ّي األشجمّم بلواو 
مل يعق إالّ أف يفوف ُب ...بطل أف يفوف ااوصف اّاذم أ جزىم  ن االمآف ُب شيء شلق  بدنقه

  2"اعس إالّ أف تضع كبل ك ااوضع اّاذم يلتضعو  لم ااّنحو" كااّنظم 1."ااّنظم كااتأاعف

  كعف توّصل اامرقا إىل ىذه ااففمة؟ كىل كقف  لّمق بجلم ااّنحو حّّت سبّفن  ن إغلقد ااجبلق  
بٌن ااّنظم كااّنحو؟ ىذا ااتسقؤؿ ىو اّاذم سعفضي بنق إىل ادلعحث ااثقا ُب  مرجّع  ففمه 

 .ااّنحومّ 

  

 

     

 

 

 

 

 

                                           
.300ص  عب االقىم، دالئل اإل جقز،: ررقاِبا-  1  
.64ص  ادلصبر نفسو،ينظم -  2  
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II. مرجعّية فكر عبد القاهر الجرجانّي الّن و ّة 

كقف ااجمب قعل اإلسبلـ أّ   فصقح  كبعقف، كخطقب  كببلغ  اسقف، ذبلى ذاك  نبىم فعمق 

أمسوه ببيواف ااجمب، ااّشجم كاستمم االـو  لى سلعلتهم، ك لفتهم ااّلغويّ  كااعبلغّع  إىل أف ظهم 

      اإلسبلـ بنزكؿ االمآف ااذم أحبث ىزّة ُب قبراهتم ااتجعًني  حعث كقفوا أ ق و  نعهمين  قرزين

فعبأ اخلوض ُب ااعحث  ن سّم . ػػػ رغم  ق أكتوا  ن بعقف ػػػ  لى أف يأتوا دبثلو كاو بسورة كاحبة

 .ىذا ااججز اعفوف االمآف اافممي صقحب اافضل األّكؿ ػػ دكف غًنه ػػ ُب نشأة ااّبراسقت االغويّ 

 ن  ة الّن و العر ّي  بب عبد القاهر الجرجانيّ  .1

  الَطرِْ قُ كالنَّبْ ُو الَقْصُد  اافبلـ ااجميّب، كإعراب النَّبْ وَ  أكرد ابن  نظور ُب اسقف ااجمب أّف 

َتَ اا ك ـَْنُ وُا َنْ واً ، َنَ ااُ يفوف ظمفق كيفوف امسق،   انت اء سمت ااجمبّع   نو، إظّلق ىو ن و، كانـْ

 كغًنه، كقاتثنع  كاامع كااتحلًن كااتفعًن كاإلضقف  كااّنسب كغًن إعرابُب تصمّفو  ن ككم 

 1.ذاك

زبتلف ااّمكايقت ُب نشأة ااّنحو ااجميّب، حعث أكرد ابن األنعقرم ركايقت سلتلف  ُب ىذا 

كُب ركاي  ينسب نشأتو إىل  مم - كمـّ ا كرهو–حعث يجعب  مة نشأتو إىل  لّي بن أيب طقاب 

ك مّة إىل أيب األسود ااّبؤيّل، ك همق يفن ُب ىويّ  ادلؤسس األّكؿ - رضواف ا  لعو- بن اخلطّقب

                                           
.(ضلق)اسقف ااجمب،  قدة : ابن  نظور-  1  



                                                       مرجّع  ففم  عب االقىم اامرقاّ فصل األّكؿاؿ
 

69 
 

اجلم ااّنحو يظل ااسعب اامّئعسّي يمرع او نشأتو ىو  لقك   ااّلحن اّاذم ذاع ُب أكسقط ااعصمة 

 . ففقنت ىي  صبر ااعحث فعو، ٍبّ انتللت ىذه احلمك  إىل اافوف ، ففقف هبق طقئف   ن ااّنحقة

     أصعحت بعئ  ااجماؽ تمب  خصع  الّبراسقت ااّلغويّ  دلق ذلق  ن إرث حضقرّم كثلقُّب، كدلق انتشم 

فعهق  ن أ قرم، كدبق  مؼ فعهق  ن ثلقفقت أرنعّع   تجّبدة ا تزرت بقاثلقف  ااجمبّع  أّسست دلثل 

ىذا ااعحث ااجللّي المحقفظ  اغ  االمآف اّايت بقستلق تهق تستلعم االماءة ااّنحويّ  ادلمتعط  ارتعقطق 

ك ن أرل ىذا اذلبؼ . كثعلق بقدلجقا االمآنّع ، ُب ضبواتهق بعقف اإل جقز االمآا نظمق كفصقح 

ااسق ي تنقفس ادلتنقفسوف ااغعوركف  لى ااّبين كاألّ  ، فقنعثلت  بارس ضلويّ  تصب ُب ادلصب 

، فمبرس  1."كافن بقذبقىقت  تعقين  رّلهق إقلعمّع  أّدت إىل ظهور ثبلث  بارس ضلويّ "ذاتو 

ااعصمة شلثّل  ُب اخللعل بن أضبب اافماىعبم كسععويو، ك برس  اافوف  شلثّل  ُب اافسقئي ٍبّ  برس  

 .بغباد ااتوفعلّع  بٌن ادلبرستٌن ااسقافتٌن

 المدارس الّن و ّة                                                                                                                                                        .2

 مدرسة البصرة الّن و ّة .أ 

ىػ، حعث كقف 117أّكؿ ااّنحقة ااعصميٌن ىو  عبا بن أيب إسحقؽ احلضم ي ادلتوَب سن 

 (ااّنحو)يؤّسس ااّنحو  لى أسس صحعح  تجتمب  نهج االستلماء ااّبقعق، كااّتجلعل األدّؽ كونو 

ففقف يستغل االعقس دبهقرة . ققئمق  لى اارتاكعب ااّلغويّ  اّايت تجّب األافقظ ادلسمو   اعنقت ذلق

                                           
.11ـ، ص1986، 3 طئب ااجميّب،ادار اامّ  ااّبرس ااّنحوم ُب بغباد، بًنكت، :ينظم  هبم ادلخزك يّ  -   1  
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 كتواىل االرتهقد ُب بقب ااّنحو حّّت 1حّّت  ّب أّكؿ  ن بجج ااّنحو ك ّب االعقس ك شمح ااجلل

كصل إىل  محل  تأصعلّع  نقضج   لى يب اخللعل بن أضبب اافماىعبم، تمؾ  هّم   واصل  تبكين 

، ا تمب فعهق ااعصميوف  لى ااشواىب (اافتقب)أصواو كفصواو اتلمعذه سععويو اّاذم صبجو ُب 

االمآنّع  ادللمكءة قماءة صحعح   ن طمؼ ااجمب اخللص اّاذين يشهب ذلم بمسوخ شلقرسقهتم اّلغ  

كتعّصمىم هبق كفعقر ااجلمقء كاألدبقء شلّن ا تمبكا ااجلل ُب االعقس كابتجبكا  ن ااّشقذ شلّق دفع 

احلّق أّف ضلقة ااعصمة تأثّمكا بقاععئ  ااعصميّ ، كّنج ادلجتزا ، كتأثّمكا هبم ُب "بقاّسعوطي إىل اال رتاؼ 

اال تباد هبم بقاجلل، كطمح كّل  ق يتجقرض  جو، فأعللوا ااشواذ ُب ااّلغ ، ذلذا مّسي ضلقة ااعصمة 

 2."أىل ادلنطق

 مدرسة الكوفة الّن و ّة  .ب 

انفمدت ااعصمة بتأصعل ااّنحو  لى أسس  نطلّع   تعن  أسقسهق ااّبق  كاالستلماء كااشواىب 

االمائّع  االمآنّع  ااصحعح  كمق أسلفنق، ُب حٌن انشغلت  برس  اافوف  ببراس  اافلو كاالماءات 

 كا تمب  نهجهم ُب تأسعس ااّنحو  لى اانوادر  3كركايقهتق، فنعغ فعهق  قصم كضبزة اافسقئيّ 

كأشجقر ااجمب كّلهق، كقّلعوا ااّمكايقت ااشقّذة، شلّق أفلبىم أف تصل  لمعتهم إىل  ستول ااعصميٌن 

أّ ق اافوفّعوف فعلعلوف كّل  ق كصل إاعهم  ن ااجمب، كػلرت ونو كاو شقّذا، كيععحوف االعقس  لعو "
                                           

.5ص ـ،1974طعلقت فحوؿ ااّشجماء، تح زلمود زلمب شقكم، االقىمة، دار ادلجقرؼ، : ينظم ابن سبلـّ اامحيّ  -  1  
.35، ص1بًنكت، ادلفتع  ادلصميّ ،ج  بغع  ااو قة ُب طعلقت ااّلغويٌن كااّنحقة، تح زلمب أبو اافضل إبماىعم، :ااّسعوطيّ  -  2  

دار ااثلقف  الّنشم كااتوزيع  اامرقا ااّنحويّ  ُب دالئل اإل جقز، االقىمة، فلسف   عب االقىم:  لي سلعمم فؤاد ينظم-  3
  .154ص  ـ،1983 ،(ط.د)
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.       كاو خقاف االوا ب ااجقّ   اّايت كصلوا إاعهق، بل يضجوف افّل شقّذ قق بة غلوز االعقس  لعهق

ففقف ااّنحو ااعصمّم أكثم . كاختبلؼ ادلبرستٌن ُب ادلنهج أّدل هبمق إىل اختبلؼ ُب ااّنتعج 

تنظعمق، كأدّؽ قعقسق  ن ااّنحو اافوُّب، ُب حٌن كقف ااّنحو اافوُّب أشّب سبثعبل الهجقت ااجمب 

 1."كأكثم تلبيسق افّل  ق كرد  نهم

 مدرسة  غداد الّن و ّة  .ج 

يتمّعز ااّنحو ُب ادلبرس  ااعغباديّ  بأنّو ا تباد المبرستٌن ااعصميّ  كاافوفّع ، حعث يمل بجض 

أىل ااعحث أّف ااّنحو ُب ىذه ادلبرس  يلـو  لى االنتخقب  ن آراء ادلبرستٌن حعث تتلمذ 

، كبجضهم  لى يب ثجلب ااّنحوم (ق285ت)بجضهم  لى يب ادلربّد ااّنحوم ااعصمم 

، شلّق رجل  نبىم  لف  االستنعقط كااتحلعل كااتجلعل رجلتهم ينفمدكف بآراء (ق291)اافوُبّ 

ربيبة مل تفن ُب األصوؿ، إالّ أّّنق ذلق أثمىق ُب تلنٌن االوا ب ااّنحويّ  ادلتأثّمة بأذكاقهم ُب استنعقط 

كقب بمع  ن ىذا ادلذىب طلع  كقف ذلق األثم اافّجقؿ ُب ااّلغ  كااّنحو ك جقنعو  لى . ادلجقا ااّنحويّ 

كاافمّاء،  صبع ركافب ىذا ااجلم،  ن ابف اخللعل كسععويو، كاافػسقئي"رأسهم أبق  لّي اافقرسّي فلب 

كادلربّد، فتشّعع  ن  جٌن ىذا ااجلم، حّّت تفّونت ابيو  للع  ضلوي  فّذة تزخم  ؤافقتو بإبماز ادلجقا 

كبذاك صلبه  ن خبلؿ  نهجو  ّعقال إىل ادلذىب . ااّنحويّ  اّايت تربز  ن ثنقيق االق بة اانحويّ 

                                           
  .398ص  برس  اافوف  ك نهجهق ُب دراس  ااّلغ  كااّنحو، : هبم ادلخزك يّ  -  1
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أشّب تفّمدا بقافتقب ػػ "إنّو :حّّت أّف أبق حعقف ققؿ ُب  شأف أيب  ليّ . ااعصمّم أكثم  نو إىل اافوُبّ 

 .1" ن  كّل  ق  باه  ن  لم اافوفٌن يجين كتقب سععويو كأشّب إكعقبق  لعو، ك أبجب

نشأ اامرقا ُب ىذه ااععئ  ااوافمة  شقرهبق، أين درس  لـو ااّبين كااجمبع  كمق درسهق 

غًنه، كقب كىب ا او  لمق  ن أ بلـ ااّنحو ىو أبو احلسٌن زلمب بن احلسٌن بن زلمب بن  عب 

ااوارث اافقرسي ااّنحوم ابن أخت أيب  لّي اافقرسّي ااذم نزؿ جبمرقف كاستلّم هبق كأخذ  نو 

أىلهق فضبل كعًنا، كيجترب ااشعخ  ن أ ظم األسقتذة ااذين تثّلف  لى أيبيهم  عب االقىم 

اامرقا حعث أخذ  نو  لم ااّنحو،  فف  لى دركسو كأخذ  نو رّل  لمو، درس  نو كتقب 

، كقب  ين  عب االقىم هبذا اافتقب  نقي  صبّ ، فوضع  لعو شمكحق كعًنة ُب ثبلثٌن "اإليضقح"

كبذاك يجّب " ادللتصب"ٍبّ اختصم ىذا ااشمح ُب ثبلث  رلّلبات بفتقب مسّقه  ،"ادلغين"رلّلبا مسّقه 

أبو  لّي اامافب األّكؿ األصعل انحو  عب االقىم اامرقا، ففقف او األثم  اافّجقؿ  لى  للعتو      

 .كبذاك فلب تجّبدت ينقبعع  ادلجمف  اايت استلى  نهق  عب االقىم اامرقّا  جمفتو دبسقئل ااّنحو

 عبد القاهر الجرجاني والّن و العر ي .3

أّكؿ  ن اىتّم دبجقا ااّنحو  ن ااجمب ىم ضلقهتم، كُب طلعجتهم اامّائب األّكؿ ُب دراس  ااّنحو 

، فقاعقحث ُب اافتب االبؽل  غلب أّف ااجمب قب اىتموا بقانظم ُب دراسقهتم         "سععويو"ااجميّب 

كافّنهم مل يطللوا  لعو  صطلح ااّنظم، ففقنت دراستهم الّنحو قوا ب تسًن  لعهق ااجمب ُب 

                                           
  .69ص ،اإل جقزفلسف   عب  االقىم اامرقا ااّنحوي  ُب دالئل :   لي سلّعم سلّعمفؤاد - 1



                                                       مرجّع  ففم  عب االقىم اامرقاّ فصل األّكؿاؿ
 

73 
 

 اذا شهب ااّنحو ااجميب قعل  عب االقىم اامرقا تطورا الفتق النظم،  ع كضع سععويو 1."كبل هق

ااذم تجّمض فعو صقحعو إىل  سقئل كثًنة ُب  قوا ب  االغ  كاألدب بغع  " اافتقب"دلصّنفو ااشهًن 

فنققش فعو  ااجمب، كااوقوؼ  لى أسمار ااّلغ  كتماكععهق، كفهم أشجقر تفسًن االمآف اافممي،

اافصل كااوصل، كاالصم، كىي األبواب اايت  كااتلبمي كااتأخًن،  وضو قت  لم ادلجقا  كقحلذؼ،

اإل جقز، ففقنت صل  االماب  بعنهمق شبيبة شلق حبا  دالئل يشرتؾ فعهق  ع  عب االقىم ُب كتقبو

. إىل االستبالؿ بعجض  نهق، كسلقافتو ُب بجضهق اآلخم

 اامرقا شلّق ذىب إاعو سععويو ُب  جىن اانظم كائتبلؼ اافبلـ ك ق يؤدم إىل صّحتو    أفقد

ىذا بقب االستلق    ن اافبلـ  : "كفسقده كحسنو كقعحو ُب  واضع  تفمّق   ن كتقبو حعث ققؿ

، ك ستلعم كذب، ك ستلعم قععح، ك ق ىو زلقؿ  كذبفمنو  ستلعم حسن، كزلقؿ: كاإلحقا 

كأّ ق  اقؿ فأف تنلض أّكؿ . كسآتعك غبا أتعتك أ س،: فلواك كذب، فأّ ق  ادلستلعم احلسن،

ضبلت ااعل  :كأّ ق ادلستلعم اافذب فلواك. آتعك غبا كسآتعك أ س: كبل ك بآخمه فتلوؿ

قب  :كأّ ق ادلستلعم االععح فأف تضع االفظ ُب غًن  وضجو، ضلو قواك. كشمبت  قء ااعحم كضلوه

ااعحم  سوؼ أشمب  قء :اافذب فأف تلوؿ كأشعقه ىذا، كأّ ق اقؿ زيبا رأيت، ككي زيبا يأتعك،

كىفذا غلجل سععويو  بار اافبلـ  لى تأاعف ااجعقرة ك ق فعهق  ن حسن أك قعح، ككضع  2".أ س

 لى األمسقء " كي"ك "قب"غًن  وضجهق ىو  ن صمعم قعح اانظم كفسقده، كإدخقؿ  األافقظ ُب

                                           
.52 ص ،1973 ،1ط ككقا   ادلطعو قت، اافويت،  عب االقىم اامرقا، ببلغتو كنلبه، :  طلوبينظم أضبب -  1  
.8ص ـ، 1316ق ػػ 18  بوالؽ، اافتقب،:(ىػ180ت )سععويو،  ممك بن  ثمقف -  2  
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فتنفم  نو أنفسنق كال تتلّذذه أذكاقنق، كىفذا فلب اىتبل سععويو إىل ربط ااّنحو بقدلجقا فنفخ ُب 

ااّنحو ركحو، فقافبلـ  لى ىذا يجتمب أسقسق  لى تأاعف اارتكعب، كبنقء األسلوب كااتطقبق  ع 

كتطّورت ىذه   كبذاك فهبفو ضلوم خقاص،ااواقع، كائتبلؼ اافبلـ كااتمععز بٌن سلتلف أنوا و

ااّنحو   عب االقىم اامرقا إالّ توخي  جقا  نب كىل اانظم " اامرقاّ االقىم يب  عب ادلسأا   لى

ككقف اىتمقـ سععويو بنظم اافبلـ كتنسعق ااجعقرات كاضحق  1" وضجهق ااصحعح ككضع األافقظ ُب

 ،قاىتمق و حبمكؼ ااجطف كأثمىق ُب صّح  اانظم كفسقد :ُب  واضع  كثًنة  ن كتقبو، فمنهق

كىفذا فإّف سععويو قب ربّبث  .ااّنفمة  ن ااّنفمة كتلبمي ادلسؤكؿ  نو بجب أداة االستفهقـ، كإخعقر

أحواؿ ااّنحو، فهو يمل أّف افّل استجمقؿ  جنقه، كتغعًن االستجمقؿ   ما عق فعو  ن  فهـو ااّنظم

 2."مل يسمو بقمسو البّب أف ينشأ  نو تغعًن ادلجىن، كىو ال يعجب ُب ذاك  ن  جىن  ااّنظم كإف

ىو بقب دقعق ادلسلك، اطعف ادلأخذ " :حعث يلوؿ  تطّمؽ اامرقا إىل  سأا  احلذؼ   

 فإّنك تمل بو تمؾ  ااذّكم، أفصح  ن ااذكم، كااّصمت  ن اإلفقدة  جعب األ م شععو بقاّسحم،

كأًّب  ق تفوف إذا مل تنطق، ك أًّب  ق تفوف بعقنق  كذببؾ أنطق  ق تفوف إذا مل تنطق، أزيب ائلفقدة،

 تنب، كىذه صبل  قب تنفمىق حّّت زبرب، كتبفجهق حّّت تنظم، كأنق أكتب اك ببيئق أ ثلو شلق ملإذا 

                                           
ـ، 1998، دار غميب الطعق   كاانشم كااتوزيع،  االقىمة  صم،ااّنحقة ُب ااعحث ااعبلغي، أثم : عب االقدر حسٌن،- 1

 .111ص
  نشورات كزارة ااثلقف  كاإل بلـ ،47 مكز صبج  ادلقرب الثلقف  كاارتاث، اجملمو   ااصغًنة  نظمي  ااّنظم،:  ااضق ن، حقًب-2

 .132، صـ1979أيلوؿ 
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صقحب    مض فعو احلذؼ ٍبّ أنّعهك  لى صّح   ق أشمت، كأقعم احلج   ن ذاك  لعو،

: اافتقب

َفى َعَوائِ   ـْ  لَيـْ ْفَبَك ِم                   ُ  ـَوَهاَج َأْهَواَءَا الَمْكُنونََة  اللَّب   ُدُا       ــــــــــــــاْعَتاَد  ـَ
ـُ  ــِــــَواءٍ  َراٍن َسارَ  َأَذاَع المـُـْعِصَراِت ِ ِ         1رُ ْـــــ  َماُؤُا َخَضُب 2 َو ُكبُّي َحيـْ

: ققؿ ك ثلو قوؿ آخم :أراد ذاؾ ربع قواء أك ىو ربع: ققؿ     

َقِب اَل َفَك  ـِ الصَّبيـْ اِر َو الطََفكَ       َكَما َعَرْفَت ِ َجْل  3َهْب تـَْعِرُو اليَـْوَم َرْسَم الدَّب

نـَْرَعى  الفَّبْهَو َو الَغَزالَ 4َداُر  لِمــَوَة  ِإْذ   َأْهــِفى  َو  َأهــِْفــــِهــــــــم         ِالَكاِنِليَّبةِ 

 ػلمل ااععت األّكؿ  لى أّف اامّبع ببؿ  ن كمل: ققؿ شعخنق رضبو ا: تلك دار :كأنّو ققؿ    

كىذه طميل   ستممّة . ااطّلل ألّف اامّبع كااشيء يعبؿ شلق ىو  ثلو أك أكثم  نو، ففقسب ال يتصّور

اافجل فعنصعوف كععت  ككمق يضممكف ادلعتبأ فًنفجوف فلب يضممكف.ذلم إذا ذكمكا ااّبيقر كادلنقزؿ 

: اافتقب أيضق

َّــبَة ِإْذ  َميــىُّي ُتَلاِعُلَنا                اَل  ـََرى ِمثْـَفَها عـََجُم َو الَ َعَرُب  ِد َاُر َميـ

 1."اذكم ديقر  ّع  :أنشبه بنصب ِديقََر  لى إضمقر فجل كأنّو ققؿ

                                           
.أنعس بو ال" ربع قواء "- 1 
.فمجنقه طمستو كذىعت بو كأذاع  ااّنقس دبق ُب  احلوض شمبوه دبتق و ذىب بو،. ااسحقئب "ادلجصماتك "- 2  
كااصعلل ااّسعف   كقعل بطقن  يغشى هبق رفن ااّسعف، كاافن االماب، (االب)  اخلّل  بقافسم رفن ااّسعف الغشّي بقابـ-3

  .ادلصلوؿ
. اافقنسّع   وضع- 4  
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كيربز رّلعق اغرتاؼ  عب االقىم  ن نعع سععويو ُب  سأا  احلذؼ،  ق ػلذؼ  نو اافجل  

ك ن ذاك  قوؿ  ااشق م، كىو ذك ااّم   ُب ذكم اّابيقر " :حعث يلوؿ سععويو ربت ىذا ااعقب

: كادلنقزؿ

 2 ِد َاَر َمــيـّــََة  ِإذْ َمـيُّي  َساعــَِلــٌة     َوالَ  ـَـَرى  ِمثْـَفَها َعَجُم َواَل َعَربُ             

              3افثمة ذاك ُب كبل هم كاستجمقذلم إيّقه" اذكم"ديقَر  ّع ، كافّنو ال يذكم  اذكم: كأنّو ققؿ

  .(اذكم)بتلبيم فجل زلذكؼ  (ديقرَ )فلب أرقز سععويو نصب كلم  

كإف استبّؿ بو ُب ىذه ادلسأا ، فلب خقافو ُب  سقا  ااتلبمي كااتأخًن ااذم أكالىق سععويو اىتمق ق 

كا لم " : ك ق  ّلق  لعو ُب اابالئل بلواو،مل يستحسنهق ااشعخ كعًنا ُب اارتاكعب ك ن ادلسقئل اّايت

أنّق مل صلبىم ا تمبكا فعو شعئق غلمم رلمل األصل غًن ااجنقي  كاالىتمقـ ققؿ صقحب اافتقب كىو 

كأّّنم يلّب وف ااذم بعقنو أىّم ذلم كىم بشأنو أ ىن كإف كقف صبعجق : يذكم اافق ل كادلفجوؿ

فعجقتب  عب االقىم سععويو  تقبق اطعفق  نّعهق  لى  4"يهّمقّنم كيجنعقّنم كمل يذكم ُب ذاك  ثقال

فهذا رّعب بقاغ إالّ أّف ااشأف ُب " : بـ تلبمي أ ثل  ُب ىذا ااعقب، فعجّلب  لى ىذه ادلسأا  بلواو

                                                                                                                                
  .113 .112ص دالئل اإل جقز عب االقىم، : اامرقا-  1
احلقرث  كيفىّن أبق كىو غعبلف بن  صع  هبعش، (كىي احلعل ااعقيل) ققئلو ذك ااّم   بضم اامّاء ىذا ااععت  ن حبم ااعسعط،-  2

 اضبب زلمب حت، ااشجم كااشجماء:  ابن قتعع ظمينىػ، 117توُب سن    نقة، كىو  ن بين صجب بن  لفقف بن  بّم بن  عب
 .524 ص طعج  دار ادلجقرؼ، ،1شقكم ج

 . 129ـ، ص1977 ،2 ط تح  عب ااّسبلـ  ىقركف، اذلعئ  ادلصمي   ااجق   الفتقب، افتقب،ا :سععويو،  ممك بن  ثمقف- 3
.84 دالئل اإل جقز، ص  عب االقىم، :اامرقا-  4  
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كيفّسم كرو ااجنقي  فعو ىذا   أنّو ينعغي أف يجمؼ ُب كّل شيء قّبـ ُب  وضع اافبلـ  ثل ىذا ادلجىن

كقب كقع ُب ظنوف ااّنقس أنّو يففي أف يلقؿ إنّو قّبـ الجنقي  كألّف ذكمه أىّم،  ن غًن أف . ااتفسًن

أ م ااتلبمي كااتأخًن ُب  كاتخّعلهم ذاك قب صغم .يذكم  ن أين كقنت تلك ااجنقي  كمل كقف أىمّ 

مل كنفوسهم كىّونوا اخلطب فعو حّّت أّنك ال تمل أكثمىم يمل تتعجو كاانظم فعو ضمبق  ن ااتفّلف 

كذلذا توّسع  عب االقىم ُب  سأا  ااتلبمي كااتأخًن  1."كشعهو تم ظّنق أزرل  لى صقحعو  ن ىذا

.  عّعنق أسماره كصوره 

استشهب اامرقا بأيب احلسٌن اافقرسّي  وظفق ُب احلبيث  نو صعغ  ااتلبيم بلفظ كمق    

، كثًنا  ن االضقيق ااّنحويّ ، اّايت أخذىق ، كعف ال كىو اامافب األصعل ااذم أخذ  ن كتعو"شعخنق"

كيظهم " دالئل اإل جقز" تأثًن أيب  لي اافقرسي كاضحق ُب  كتقب ىو اآلخم  ن سععويو، يعلى

ذاك رلّعق ُب ا تمقد اامرقا  لعو ُب كثًن  ن ادلسقئل كاالضقيق اايت رقءت بٌن دفيت ىذا  

حعث يأٌب بقسم ااشعخ ٍبّ كتقبو، ك ن أ ثل  ذاك  اافتقب ادلشهور ُب بعئيت ااّنلب كااعبلغ ،

كااػتأخًن  كااغقي   ن ااشقىب بعقف  سقا  ُب ااتلبمي 2"ك ن ذاك  ق أنشبه ااشعخ ُب اإلغفقؿ:"قواو

 كااغقي  3"أنشب ااشعخ أبو  لّي ُب ااتذكمة" :كقب ذكمه بقاّصعغ  نفسهق ُب  لقـ آخم .ُب اافبلـ

 .  ن ااشقىب د م رأيو ُب  سأا  ااتلبمي كااتأخًن ُب اافبلـ أيضق

                                           
.85،  ص  ادلصبر ااّسقبق- 1  
.204  صادلصبر نفسو،-  2  
.373 ص ،نفسوادلصبر  - 3  
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ققؿ :  عب االقىم حعث يلوؿىق كمق كردت ُب اابالئل اتحلعل" إظّلق" إىل  سأا     تطّمؽ اامرقا

ٌ ْب ِإنَّبَما َحرَّبَم رَِ ّي ﴿  :يلوؿ نقس  ن اانحويٌن ُب ضلو قواو  تجقىل: ااشعخ أبو  لّي ُب ااشًنزايقت

َها َوَما َ طـَ كأصعت  ق يبّؿ " :ققؿ:  ق حمـّ ريّب إالّ اافواحش: إف ادلجىن ﴾الَلَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

:  لى صّح  قوذلم ُب ىذا كىو قوؿ اافمزدؽ

ـْ َأْحَلاِ ِهْم أَنَا َوِمْثِفْي  ـُ َع َماَر َوِإنَّبَما       ُدَاِف ِـّ اِئُد الَ اِمي ال َّـب أَنَا  ال

أال .  يستلم ملفلعس ؼللو ىذا اافبلـ  ن أف يفوف  ورعق أك  نفعق فلو كقف ادلماد بو اإلغلقب    

 ق : أدافع كأققتل، إالّ أف ادلجىن دلق كقف: كإظّلق تلوؿ: يبافع أنق كال يلقتل أنق: تمل أّنك ال تلوؿ

كققؿ  .ضببل  لى ادلجىن" إالّ "يبافع إالّ أنق، فصلت ااضمًن كمق تفصلو  ع اانفي إذا أحللت  جو 

﴾ ااّنصب ُب ادلعتَ  ىو ِإنَّبَما َحرَّبَم  َعَفْيُكْم  الَمْيَتَة  َوالدَّبمَ ﴿ :أبو إسحقؽ اازّرقج ُب قواو تجقىل

ىي اايت سبنع إف   ( ق)كااذم أختقره أف تفوف : ققؿ أبو إسحقؽ: إظّلق حمـّ  لعفم: االماءة كغلوز

تأٌب إثعقتق دلق يذكم بجبىق كنفعق دلق  (إظّلق) ألفّ :  ق حمـّ  لعفم إالّ ادلعت :  ن ااجمل كيفوف ادلجىن

إظّلق يبافع  ن أحسقهبم أنق أك  ثلي، ادلجىن  ق يبافع  ن أحسقهبم إالّ أنق أك : سواه كقوؿ ااشق م

 1."انتهى كبلـ أيب  ليّ .  ثلي

ا لم كإف كقنوا قب " :كيجّلب اامرقا  لى  ق ذىب إاعو أبو  لّي اافقرسّي كأبو إسحقؽ ققئبل    

مل يجنوا بذاك أّف ادلجىن ُب ىذا ىو ادلجىن ُب ذاك بجعنو كأّف  ققاوا ىذا ااذم كتعتو اك فإّّنم

                                           
.253، ص صبر ااّسقبقامل-  1  
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كفمؽ بٌن أف يفوف ُب ااشيء  جىن ااشيء كبٌن أف . سععلهمق سععل االفظٌن يوضجقف دلجىن كاحب

 اعس كّل كبلـ يصلح فعو  أنّويعٌّن اك أّّنمق ال يفونقف سواء .يفوف ااشيء ااشيء  لى اإلطبلؽ

ـْ ِإَلٍ  إاِلَّب الفَّب ُ ﴿ : أال تمل أّنق ال تصلح ُب  ثل قواو تجقىل (إظّلق)يصلح فعو  (إالّ )ك ( ق)   ﴾َوَما ِم

كإظّلق أحب كىو يلوؿ  إظّلق  ن إاو ا: إذ او قلت: يلوؿ ذاؾ حب إالّ ىو،أ ق : كال ُب ضلو قوانق

ك ق  ال يلع إالّ ُب ااّنفي (أحبا)إّف سعب ذاك أّف  :فإف قلت .قلت  ق ال يفوف او  جىن: ذاؾ

 كذاك ال تفوف  " ق  ن إاو إالّ ا"ادلزيبة ُب  ( ن)غلمم رلمل اانفي  ن اانهي كاالستفهقـ كأف 

ففي ىذا كفقي  فإنّو ا رتاؼ بأف اعسق سواء ألّّنمق او كقنق سواء افقف ينعغي أف : إالّ ُب اانفي قعل

ال تصلح  فعمق ذكمنق  (إظّلق)ككمق كربت  .(إالّ )ك ( ق) ن ااّنفي  ثل  ق يفوف ُب  (إظّلق)يفوف ُب 

إظّلق :  كذاك ُب  ثل قواك،(إظّلق) ال تصلح ُب ضمب  ن اافبلـ قب صلحت فعو (إالّ ) ك( ق)ذبب 

كإذ قب بقف هبذه اامل  أّّنم .  يفن شعئقمل: قىو إالّ درىم ال دينقر: او قلت: ىو درىم ال دينقر

كأف يسلطوا   مل يجنوا أّف ادلجىن فعهمق كاحب  لى اإلطبلؽ،(إالّ ) ك( ق )ُب  جىن( إظّلق)حٌن رجلوا 

 1."اافمؽ، فإّا أبٌّن اك أ معلق ك ق ىو أصل ُب  كّل كاحب  نهمق بجوف ا كتوفعلو

 صلب هبذه ااجّعن   ن ظلقذج االضقيق ااّنحويّ  اّايت كقنت زلّل  ّب كرزر بٌن رّكاد ااّنحو كاامرقاك    

 ففّصل  ادلجقا اانحوي  ،رسو دراس  كا ع اسقبلعو د نعع  ااّبرس ااّنحوم  ن استلىأّف اامرقا 

 صحعحق كمق ثعت سقافق  نو ك ن سععويو رآهيّب  ق أ ستلهمق  ن االوا ب كاألصوؿ ااّنحوي  ؼ

  ن ااشجم فعستخلص أك  كااتصحعح  بّ مق بأ ثل   ن االمآف،اإلبقن  كااشمح كيعٌّن  ق يستورب
                                           

.253.254، ص دلصبر ااّسقبقا-  1  
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 ك وىع  فقئل   لى ااتحلعل ، ن اخلطأ ااّصواب، كىذا إف دّؿ  لى شيء إظّلق يبّؿ  لى ففم كاع

كاالستنعقط، ك ق سعق ذكمه  ن ادلسأا  ااسقاف  ااذكم بعنو كبٌن أيب  لّي اافقرسّي ػػ شعخو ااذم 

فهو ال يذكم أبق  لّي اافقرسّي إالّ  سعوقق بلفظ " .تتلمذ  لى  ؤافقتو ػػ ألكرب داعل  لى ذاك

 يلف مل ك1."، كىي صعغ  تبّؿ  لى تلبيم ككالء كعًنين اجّل  مّدعلق ففمّم أسقسق"ااشعخ"

 بجلل كاع كففم يلظ  رتيّثق ا غًن اّايت كقنت اشعخو شعخو، كإظّلق قمأ كتب ناامرقا  نب  ق أخذه 

ف اشتهمكا ـّ أ قـ كّل قضّع  أك  سأا  أك نّص شأف ااطقاب اجملتهب ُب  االماءة كااتحصعل نققبل ع

كااّنحو، ال ريب فعو أّف  ق توّصل إاعو اامرقا ىو شبمة رهود أئم  ااّنحو، كإنّنق نلمس ذاك  بقاّلغ 

  ّفنتو  ن  تفوين  للعتو ااّنحوي  اافّذةحعث تظهم بصمقهتم ُب" دالئل اإل جقز"رلّعق ُب كتقبو 

  ن ا سعق  مضو ادلصّنفقت اّايتكضع  كثًنا  نؼ كغًنه  ن أئم  ااّنحو  لى ّنج أستقذه ااّسًن

ااجمكضع ، يتعٌّن أّف صبعجهق ُب  لم ااّنحو  ك ؤافقت  عب االقىم ُب اابراسقت ااّنحوي   كااّصمفع  ،

فهو حبق إ قـ ضلوم  كتطععق قوا به كأصواو، شلق يباّنق  لى أصقاتو ُب ىذا ادلعباف كتعّحمه فعو،

.   ن أئم  ااّنحقة، فلب أدىل بباوه ُب ىذا ااجلم فأخمج  نو ىذه ااّبرر ااّنفعس ،كأديب أريب

 

 

 

                                           
.26ص ـ، 2010، 1ط ااتوزيع،كاانشم كااتنويم الطعق    اعنقف،  اامرقا أ قـ  االقضي  عب ااّعقر،، سلول: ااّنجقر- 1  
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III.  مرجعّية عبد القاهر الجرجاني البكغّية: 

    كقف اللمآف اافممي تأثًن  ظعم ُب نشأة ااعبلغ  ااجمبّع  كتطويمىق، فلب  فف ااجلمقء  لى 

دراستو كبعقف أسمار إ جقزه دلق ػلملو  ن سحم ااععقف كبما   ااتأاعف، ففقف  بار دراسقهتم 

 .ااعبلغّع ، كبو ك جو ببأت ااعبلغ  رحلتهق ُب ااعحث  ن سّم إ جقز االمآف اافممي

 :تعر ف البكغة .1

ُفُ   ـُُفوًغا َوَ َكًغا  ااشيء   ـََف َ كرد ُب اسقف ااجمب كلم  كصل كانتهى كأبلغو ىو إببلغق  ـَبـْ

 .بقاشيء كصل إىل  ماده كبلغ  علغ فبلف ك علغتوتـَبَـفَّبَ  كبّلغو تعلعغق، ك

حسن اافبلـ  ِْفٌ   ك َِفْي ٌ ااعلعغ  ن ااّمرقؿ، كررل : الِبْف ُ كالبَـْفُ   اافصقح ، كالَبَكَغةُ     ك

ـُ  بَقِاٌغ كقب بَػلمَغ، ك َِفْي ٌ فصعحو يعلغ اسقنو كنو ُب قلعو كقوؿ   1.ااعبلغ : الِبَفْغ

    أّ ق اصطبلحق، فلب تجّبدت تجميفقت ااعبلغ  حعث ضبّلهق ااقحظ أكثم  ن  جىن خقّص  ُب 

اسم رق ع دلجقف ذبمم ُب كروه كثًنة "، أكرد فعو تجميفق البن ادللّفع  فقده (ااععقف كااتععٌن)كتقبو 

فمنهق  ق يفوف ُب ااّسفوت، ك نهق  ق يفوف ُب االستمقع، ك نهق  ق يفوف ُب اإلشقرة، ك نهق  ق 

يفوف روابق، ك نهق  ق يفوف ابتباء، ك نهق  ق يفوف شجما، ك نهق  ق يفوف سججق، ك نهق  ق 

يفوف رسقئل، فجقّ    ق يفوف  ن ىذه األبواب، ااوحي فعهق، كاإلشقرة إىل ادلجىن كاإلغلقز، ىو 

                                           
". بلغ"اسقف ااجمب،  قدة : ركابن  نظ-  1
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كّل  ن أفهمك حقرتو  ن غًن إ قدة كال حعس  كال استجقن  :"  أّ ق ااعبلغ   نب ااجّتقيبّ 1."ااعبلغ 

كققؿ بجضهم : " أّ ق ااتجميف اّاذم اختقره ااقحظ كاّاذم ينقسب اذبقىو ااعبلغّي قواو2."فهو بلعغ

ال يفوف اافبلـ يستحّق ااعبلغ  حّّت يسقبق  جنقه افظو - كىو  ن أحسن  ق ارتععنقه كدّكنّقه– 

كقب أفقد ااعبلغعوف كثًنا  ن 3."كافظو  جنقه، فبل يفوف افظو إىل مسجك أسعق  ن  جنقه إىل قلعك

 .ىذه ااتجميفقت كغًنىق، كحذك حذكىم ُب تجميفهق

 البكغة  بب عبد القاهر الجرجاني .2

     اكتست حمك  صبع ااّلغ  كتلجعبىق  نب ااجمب أعلّع  خقص  دلق أملّ هبق  ن ظمكؼ سق بت 

 لى ربط ااّصل  بٌن ااجمل ااّنحوّم كااتففًن ااعبلغّي، كدفجت ااّلغويٌن إىل صبل   ن ادلسقئل 

أحللت ُب كقت  تأّخم بقاعبلغ  بعنمق كقنت ُب  ؤاّفقهتم شلزكر  بقاّنحو نّعههم إاعهق  صقدرىم 

 .األسقسّع  ُب ااّبرس ااّنحوّم ادلتمثّل  ُب االمآف اافممي ك عوف شجم ااجمب

     ظهمت ىذه اإلرىقصقت ُب  واضعع  لم ادلجقا حعث اىتّم اخللعل بن أضبب اافماىعبّم 

كسععويو برتكعب اافلمقت كتأاعف اامل كصعقغ  ااجعقرات  لى ضلو يستشّف  نهق  ق يفوف 

 فتنقكؿ 4"اىتّم بقانظم ُب اامل، كمق اىتّم بقإل ماب ُب اافلم " قععحق ك ق يفوف حسنق، فسععويو

                                           
. 116، ص1 ممك بن  ثمقف بن حبم، ااععقف كااتععٌن، ج: ااقحظ-  1  
.113ادلصبر نفسو، ص -  2  

.114ادلصبر نفسو، ص-  3  
.111ص ـ،1998 أثم ااّنحقة ُب ااعحث ااعبلغّي، االقىمة، دار غميب الطعق   كااّنشم كااتوزيع،  عب االقدر،: حسٌن- 4  
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ُب كتقبو ااتلبمي، كااتأخًن، كاالستفهقـ كااّنباء، احلمكؼ ااّمكابط  ن احلمكؼ كغًنىق، ارتمجت 

كّلهق اععّػٌّن أّف حسن اارتكعب أسقس حلسن ااتأاعف كاستلق   اافبلـ ادلؤّدم بقاضمكرة إىل إفهقـ 

ادلجىن أّ ق ابن ريّن اّاذم تنقكؿ األسقاعب اإلنشقئع  دبجقنعو احللعلّع  اّايت زبمج إىل  جقا رلقزيّ  كقب 

فموقف ابن ريّن  ن األسقاعب اّايت أدخلت  نب ادلتأّخمين ُب  لم "أسهب ُب ااّشمح كااتمثعل 

 إالّ أّف 1."ادلجقا كقف  وقفق كعًنا حعث طمح المنققش  كثًنا  ن  وضو قتو، كأدىل فعهق بآراء قّعم 

 مضهم ىذا كقف يؤّكب  لى ااوظعف  ااّنحويّ  خقّص  إذا  لمنق أّف  وضو قت  لم ادلجقا تلـو 

ك نهق ىذا ادلنطلق ااّنحوّم  ّمؼ ااعبلغّعوف  لم . لى  لم ااّنحو، ك نو تّتسع إىل ااوظعف  ااعبلغّع 

أك ىو  لم ... ااجلم اّاذم يجمؼ بو أحواؿ ااّلفظ ااجميّب اّايت يطقبق هبق  لتضى احلقؿ"ادلجقا بأنّو 

 كمل يغفل ااّنحقة  ن دراس  أكرو ااععقف 2"يعحث ُب اامل  حبعث تأٌب  جرّبة  ن ادلجىن ادللصود

كااعبيع،  ن تشععو كاستجقرة ككنقي  كرلقز حعث تنّعو  لمقء ااّنحو إىل خمكج األافقظ  ن  جنقىق 

احللعلّي إىل  جقف تفوف فعهق أبلغ ُب ااتجعًن  ن ادلماد، كافّنهق دراسقت انصهمت ُب ااّبرس 

 .  ااّنحوم أشًن إاعهق ُب كتقبقهتم

   مل يفن ااّنحقة كحبىم أصحقب أثم ُب  ااعبلغ  ااجمبّع  بل كقنت طقئف  أخمل يمرع ذلق اافضل 

ُب تأسعس ااعبلغ   ن بعقف كببيع ك جقف حعث  مض ااقحظ  لم ادلجقا دكف فصلهق  ن  لـو       

فتنقكذلق  ن بقب  طقبل  اافبلـ دللتضى احلقؿ اّاذم يورب  (ااععقف كااعبيع)ااعبلغ  األخمل 
                                           

.323ص ،ااّسقبقادلمرع -  1  
 كضع حواشعو ابماىعم مشس ااّبين ،(ااعبيع ااععقف، ادلجقا،)ة ربلؿ ااّبين اخلطعب، اإليضقح ُب  لـو ااعبلغ: االزكيين-2

  .4ص ،ـ2003، 1 طدار اافتب ااجلمّع ، بًنكت،
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كافّل ضمب  ن احلبيث ضمب : "ادلتحّبث بقختعقر  ق يبلئمو  ن األافقظ كىو  ق يظهم  ن قواو

فقاّسخعف الّسخعف، كاخلفعف الخفعف :  ن ااّلفظ، كافّل نوع  ن ادلجقا نوع  ن األمسقء

كاازؿ الجزؿ، كاإلفصقح ُب  وضع اإلفصقح، كاافنقي  ُب  وضع اافنقي ، كاالسرتسقؿ ُب  وضع 

 كىل  لم ادلجقا إالّ ااجلم اّاذم يجمؼ بو أحواؿ ااّلفظ ااجميّب اّايت هبق يطقبق  لتضى 1"االسرتسقؿ

احلقؿ أم ادللقـ، كذىب قبا   بن رجفم إىل ااتجميف ذاتو، ك مض دلعقحث ىذا ااجلم ُب كتقبو 

، كرجل 2فتحّبث  ن ااتتمعم، كاإليغقؿ، كادلسقكاة، كاإلشقرة، كقب فّصلهق شقرحق" نلب ااّشجم"

فجّبكه ادلذىب ادلتوّسط " ادلسقكاة"ضمبق  ن ضمكب اإلطنقب، أّ ق" اإليغقؿ"ك" ااتتمعم"ااعبلغّعوف 

فّصقرت  نبىم قسمق  ن أقسقـ اإلغلقز يجمؼ بإغلقز " اإلشقرة"بٌن اإلغلقز كاإلطنقب، أّ ق 

كمل يلف  نب ىذا ااعحث بل تجّباه إىل  عقحث أخم صقرت فعمق بجب  ن  عقحث  لم 3. االصم

ادلجقا كقخلرب كأضمبو، كأسقاعب االستفهقـ ااطليب كأدكاتو، كمق تنقكؿ ااتلبمي كااتأخًن، كاحلذؼ 

 .بغع  اإلغلقز، كاالطع كااجطف كاّاذم  مؼ فعمق بجب بقافصل كااوصل

بقبق  ن فصلٌن، األّكؿ  ن اإلغلقز فجمّفو " ااّصنق تٌن"    أّ ق أبو ىبلؿ ااجسفمّم، فجمض ُب كتقبو

كقّسمو إىل أقسقـ مل زبمج  ن سقبلعو،  ن إغلقز حذؼ، كإغلقز قصم، كإغلقز كااثقا اإلطنقب 

فعٌّن فضلو، ٍبّ احلقر  إاعو دبق ؼلبـ ادللقـ اتحصل اافقئبة دكف تطويل ألنّو  عب غلجل ابتغقء ادلجىن 

                                           
.39ص ،3احلعواف، ج: ااقحظ-  1  

 ت.ط، د. تح زلمب  عب ادلنجم خّفقرّي، بًنكت، دار اافتب ااجلمّع ، دقبا  ، نلب ااّشجم، أبو اافتح :ابن حجفم- 2
  .144.154.157.168ص
.148.149ص، (ت.د)، (ط.د) بًنكت، دار ااّنهض  ااجمبّع ، ُب تقريخ ااعبلغ  ااجمبّع ،  عب ااجزيز، : تعق- 3  
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افظ حق ل، ك جىن بو ققئم، كربقط : أّف اافبلـ يلـو بجنقصم ثبلث"  أّ ق اخلطقيّب فذىب إىل1"شلبلّ 

كا لم أّف االمآف إظّلق صقر  ججزا، ألنّو رقء بأفصح األافقظ ُب أحسن نظـو ااتأاعف ... ذلمق نقظم

 ككّل ىؤالء مل يعّعنوا فعمق يفمن  جعب تأاعف االمآف اافممي كمق بّعنو 2." ضمنق أصّح ادلجقا

ا لم أّف :" حعث ققؿ 3االقضي  عب ااّعقر ادلجتزيّل  ن خبلؿ  ق كّمسو البالا   لى طمؽ اارتكعب

اافصقح  ال تظهم ُب أفماد اافبلـ، كإظّلق تظهم ُب اافبلـ بقاضّم  لى طميل  سلصوص ، كال بّب  ن 

ااضّم  ن أف يفوف افّل كلم  صف  كقب غلوز ُب ىذه ااّصف  أف تفوف بقدلواضج  اّايت تتنقكؿ 

ااضّم، كقب تلّوف بقإل ماب اّاذم او  بخل فعو كقب تفوف بقدلوقع كاعس ذلذه األقسقـ ااثبلث  

 فقافصقح  ال تفمن ُب األافقظ كإظلّق ُب تمكععهق كضّمهق  لى طميل  سلصوص  يما ى فعهق 4."رابع

اإل ماب اتضمن حسن ااتأاعف كرودة ااّصعقغ  فتصل بقافبلـ إىل قّم  ااربا  ، أّ ق  عب االقىم 

فلب نقدل بنظميّ   عب ااّعقر، كافّنو رّكز  لى اامقؿ ُب اخلقصّع  ااثقاث  كىي  جقا " اامرقا

 كسنفّصل ىذا 5."فمبخلو إىل اامقؿ ادلجنوّم ىو نقتج  ن  بلققت  جنويّ  بٌن األافقظ... ااّنحو

 ُب اافصل ااثقا- بجوف ا-ااقنب  نب  عب االقىم اامرقا

                                           
.25 ص إ جقز االمآف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة، نًن،:  سلطقفينظم-  1  

دار  تح زلمب خلف ا كزلمب زغلوؿ سبلـ،  صم، بعقف إ جقز االمآف ضمن ثبلث رسقئل ُب إ جقز االمآف،: اخلطّقيبّ -2
  .27ص ادلجقرؼ،

.29ص  نًن، إ جقز االمآف بٌن ادلجتزا  كاألشق مة، :ينظم سلطقف-  3  
 1ط اافتب، دار اامهوري  ااجمبّع  ادلّتحبة، تح أ ٌن اخلويل، االقضي، ادلغين ُب أبواب ااتوحعب كااجبؿ،:  عب ااّعقر-  4

  .199ص ،16ج ـ،1960
.67ص ـ،1992 دار ادلجمف  ااق جّع ، نبريّ ،ؾ، اإلس( لم األسلوب) ادلجقا  صطفى ااصقكم، :ااويين-  5  
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    ّعزت ااجنقي  اافقئل  بأسقاعب اافبلـ ااجمب  ن سقئم األ م فذىعوا إىل األافقظ فأصلحوىق 

كىّذبوىق اعفسب اختعقر ااّلفظ ادلفصح  ن ادلجىن ادلماد سبل   ااّذكؽ كاالبرة  لى اإلفصقح 

ك ق زاده إكعقر اشأنو ظهور االمآف اافممي ففقف زلّل  نقي  ربمل آي  اإل جقز ادلعٌن . كااععقف

 .تفشف  ّمق ُب االمآف اافممي  ن كروه اامقؿ كسّم اإل جقز

حعث  لب او بقبق ( ااععقف كااتععٌن)ُب كتقبو  (ق255ت )    مؼ ااععقف  نب أيب  ثمقف ااقحظ

كاابالا  ااظقىمة  لى ادلجىن اخلفّي ىو ااععقف اّاذم : "خقّصق بو كأفقض ُب توضعح  جنقه إذ يلوؿ

مسجت ا  ّز كرّل ؽلبحو، كيب و إاعو، كػلّث  لعو، كبذاك نطق االمآف كبذاك تفقخمت ااجمب 

 ككقف تأثًن ااقحظ رلّعق ُب ااعبلغعٌن حّّت االمف اخلق س اذلجمم 1."فتفقضلت أصنقؼ ااججم

ففي االمف اامّابع اّتسع نطقؽ ااّبراسقت األدبّع ، كأخذ ااععقف ااجميّب طميلو ضلو االزدىقر كااّنضج 

 عقر )فخّلف ىذا االمف  ؤاّفقت كقنت أكثم ابتجقدا  ن ااتجمعم، كأكثم اقرتابق  ن ااتحبيب  نهق 

ادلوازن  )، (ق333ت)البا   بن رجفم ( نلب ااّشجم)، (ق322ت )البن طعقطعق ااجلوّم  (ااّشجم

اللقضي اامرقا    ( ااوسقط  بٌن ادلتنيّب كخصو و)، ك(ق371 ت)اآل بّم  (بٌن أيب سبقـ كااعحرتمّ 

كاّاذم يجّب كتقبو  صبرا  ن  (ق395 ت)أليب ىبلؿ ااجسفمّم ( ااّصنق تٌن)، ككتقب (ق392 ت)

 كىفذا كقف االمف اامّابع اذلجمّم  صم اخلصب ادلجمُّب ُب رلقؿ 2.أىم  صقدر كتب ااعبلغ 

كرقء االمف اخلق س اذلجمّم،  صم اانضج كاالكتمقؿ ُب رلقؿ ااععقف  ع صبل   ن ااعلغقء . ااعبلغ 
                                           

.106ص ،1ج ااععقف كااتععٌن،: ااقحظ -  1  
، 2، دراسقت تقرؼلّع  فنّع  ُب أصوؿ ااعبلغ  ااجمبّع ّ،  صم،  طعج  ااّمسقا ، ط ااععقف ااجميب، ببكمّ :ر طعقن ينظ -  2

  .101ص ،ـ1958
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اّاذم رأل فعو أّف اافصقح  كصف ( سّم ااعبلغ )، ُب كتقبو (ق466) ن بعنهم ابن سنقف اخلّفقرّي 

. اؤلافقظ كال تفوف كصفق اؤلافقظ إالّ  ع ادلجقا، كهبذا تفوف اافصقح   جنقىق ااظهور كااععقف

كىفذا كقف االمف اامّابع اذلجمّم  صم اخلصب ادلجمُّب ُب رلقؿ ااعبلغ ، كرقء االمف اخلق س "

كأدىل كّل بباوه ُب تنقكؿ صور ااععقف  ن تشععو، . اذلجمّم  صم اانضج كاالكتمقؿ ُب رلقؿ ااععقف

كاستجقرة كرلقز ككنقي  كاافشف  ن  باوالهتق اخلفّع  كراء اافبلـ، بقاشمح كااتوضعح تقرة كبقإلصبقؿ 

 .كااتلصًن تقرة أخمل

     كمل يفن ااعبيع دبنأل  ن ااّبراسقت ااّلغويّ  دلق تتمّعز بو ااّلغ  ااجمبّع   ن صبقؿ ككمقؿ دلق 

ربتويو  ن غىن ُب  فمداهتق، كحسن تمكععهق، كزخمف  أشفقذلق، كصبقؿ إيلق هق ادلفنوف ُب االمآف 

اافممي فواصبل، كُب ااّنثم سججق، كُب ااّشجم ققفع ، ككّل ذاك نقبع  ن أاواف ببيجّع  ترتاكح بٌن 

ادلجنويّ  كااّلفظّع  تتبلحم ُب نسق تجعًنّم صبقيّل تبّؿ  لى  علميّ  ااجمب كتفّننهم ُب تمكعب أسقاعب 

اغتهم اعججلوا  نهق حّل  إببا ّع  تستحسنهق األذف كتؤثّم ُب ااّنفس بق ث  ادلتج  اافنّع  كااغعط  

اعس ُب األرض كبلـ أ تع كال آنف كال أاّذ ُب األمسقع، كال أفتق اّلسقف، كال أرود تلوؽلق "ااّنفسّع  

 فهو يضفي إذف  لى 1."الععقف  ن طوؿ استمقع حبيث األ ماب ااجلبلء كاافصحقء كااعلغقء

اافبلـ  سح  صبقاّع  ذبجلو  زيّ   ن  زايق األسلوب اافيّن إىل درر  أف يلقس بو تفقضل ااّشجماء 

كقنت ااجمب إظّلق تتفقضل بٌن ااّشجم ُب ااودة كاحلسن : "كىو  ق أقمّه صقحب ااوسقط  ُب قواو

كمل تفن تجعأ بقاتجنعس كادلطقبل ، كال ربفل ...بشمؼ ادلجىن كصّحتو، كرزاا  ااّلفظ كاستلق تو
                                           

.144، ص1ج ااععقف كااتععٌن،: ااقحظ-  1  
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 كيأٌب قبا   بن رجفم اععٌّن 1."بقإلبباع كاالستجقرة إذا حصل ذلق  مود ااّشجم كنظقـ االميض

كإظّلق ػلسن إذا اتّفق او ُب ااععت  وضع يلعق بو، فإّف : " وضع حسن ااعبيع ك وضع قعحو فعلوؿ

اعس ُب كّل  وضع ػلسن، كال  لى كّل حقؿ يصلح، كال ىو أيضق تواتم كاّتصل ُب األبعقت كّلهق 

  2."دبحمود، فإّف ذاك إذا كقف دّؿ  لى تجّمب كأبقف  ن تفّلف

   كأصعح ااعبيع زلل شلقرس  نلبيّ  يبيل فعهق كّل نققب بباوه، كيففعو أنّو انعثق  نو كثًن  ن 

 .   االضقيق اّايت شغلت ففم اانّػّلقد ُب دراسقهتم الّشجم تلجعبا ك وازن  أبمزىق قضّع  ااّسمققت

    اطّلع اامرقا  لى كتب ااعبلغعٌن كقمأىق قماءة كا ّع  بففم  تعّصم ك لل  تببّم، فقغرتؼ  ن 

 لم ااعبلغ   ق أتقح او أف يفّوف ثمكة ببلغّع  تشهب ذلق األاعقب، فحقكر ااعبلغعٌن  وّضحق شقرحق 

كسنتعٌّن . تقرة،  جّلعق  لّو ق تقرة أخمل  ستوفعق روانب كّل  سأا ،  بّ مق ذاك بقحلّج  كااباعل

 .بجض األكرو  لى كرو ااتمثعل ال احلصم اضعق ادللقـ ُب ااتجّمض ذلق صبعجهق

 عبد القاهر الجرجاني والبكغة العر ّية .3

  كقف  عب االقىم اامرقا أكضح  ن سقبلعو ُب استجمقاو كلم  ااععقف فججلهق  مادفق افّل  ن 

ربلعق االوؿ ُب ااعبلغ  "كلمقت ااعبلغ ، اافصقح ، كااربا   حعث خّصص او فصل مسّقه 

ُب ربلعق االوؿ  لى ااعبلغ  كاافصقح ، كااععقف كااربا  ، ككّل  ق شقكل : "ققؿ فعو" كاافصقح 

                                           
.38ص االقضي، ااوسقط  بٌن ادلتنيب كخصو و،: اامرقا-  1  
.83.83ص  قبا  ، نلب ااّشجم، :ابن رجفم-  2  
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ذاك، شلّق يجرّب بو  ن بجض االقئلٌن  لى بجض  ن حعث نطلوا كتفّلموا، كأخربكا ااّسق جٌن  ن 

األغماض كادللقصب، كرا وا أف يجّلموىم  ق ُب نفوسهم، كيفشفوا ذلم  ن ضمقئم قلوهبم، ك ن 

ادلجلـو أّف ال  جىن ذلذه ااجعقرات كسقئم  ق غلمم رلماىق شلق يفمد فعو ااّلفظ، بقاّنجت كااّصف  كينسب 

 فقاعبلغ   نبه ىي حسن دالا  اافبلـ  لى  جنقه ُب صورة 1."فعو اافضل ك ادلزيّ  إاعو دكف ادلجىن

بقر    ن ااتجعًن، كال رلقؿ اذاك إالّ بقختعقر ااجعقرات اّايت تفشف  ن ادلجقا ادلماد، كقب استوحى 

ىذا ااتجميف  ن تجميفقت  ن ااجلمقء قعلو اععبم تجميفق رق جق شقفجق، كىو ااّنهج ذاتو اّاذم 

ينتهجو اامرقا ُب دراس   ق ذىب إاعو سقبلوه اّاذين أشقر إىل أمسقئهم أك أشقر إاعهق بذكم 

فتجبه ُب بقب ااّلفظ كادلجىن يمّد  لى  ن يمل . كتعهم ، أك بذكم  ق ذىعوا إاعو  ن أقواؿ كأحفقـ

ك ن ااّصفقت اّايت ذببىم غلّمكّنق  لى ااّلفظ ٍبّ : "أّف ببلغ  اافبلـ تجود إىل ااّلفظ  ن خبلؿ قواو

ال يفوف اافبلـ : "ال تجرتضك شعه  كال يفوف  نك توّقف ُب أّّنق اعست او كافن دلجنقه قوذلم

يستحّق اسم ااعبلغ  حّّت يسقبق  جنقه افظو، كافظو  جنقه، كال يفوف افظو أسعق إىل مسجك  ن 

فهذا شلّق ال يشّك ااجققل ُب أنّو يمرع إىل دالا  ادلجىن  لى ادلجىن، كأنّو ال ...  جنقه إىل قلعك

يتصّور أف يماد بو دالا  ااّلفظ  لى  جنقه اّاذم كضع او ُب ااّلغ ، ذاؾ ألنّو ال ؼللو ااّسق ع  ن أف 

يفوف  قدلق بقاّلغ  كدبجقا األافقظ اّايت يسمجهق أك يفوف رقىبل بذاك، فإف كقف  قدلق مل يتصّور 

أف يتفقكت حقؿ األافقظ  جو فعفوف  جىن ااّلفظ أسمع إىل قلعو  ن  جىن افظ آخم، كإف كقف 

                                           
.35 جقز، ص إل دالئل ا  عب االقىم،:اامرقا-  1  
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البن طعقطعق  ( عقر ااّشجم) ٍبّ صلبه يستوحي  ن كتقب 1."رقىبل كقف ذاك ُب كصفو أبجب

فمن األشجقر أشجقر زلفم   تلن  أنعل  األافقظ حفعم  ادلجقا،  جعع  ااتأاعف، إذا : "ااجلوّم قواو

نلضت كرجلت نثما، مل تعطل رودة  جقنعهق، كمل تفلب رزاا  أافقظهق، ك نهق أشجقر شلوى ،  زخمف  

فإذا حصلت كانتلبت هبمرت  جقنعهق، كزيّفت .  ذب ، تمكؽ األمسجقع كاألفهقـ، إذا  ّمت صفحق

أافقظهق، كرلت حبلكهتق، كمل يصلح نلضهق اعنقء يستأنف  نو، فعجضهق كقالصور ادلشّعبة كاألبنع  

ااوثعل  ااعققع   لى  ّم ااّبىور، كبجضهق كقخلعقـ ادلوتبة اّايت تز ز هق اامّيقح، كتوىعهق األ طقر 

 فمن األشجقر  ق ػلّوؿ نثما دكف أف تفلب ركنلهق 2."كيسمع إاعهق ااعلى، كؼلشى  لعهق ااتلّوض

ك جقنعهق ألّّنق سبّعزت ُب ققاعهق ااّشجمم جبزاا  ااّلفظ، كزلفم ادلجقا، فتمقسفهق يتصّبل إىل كّل  ق 

يصعب ااّشجم  ن تغعًن، ألّف ااعنقء اارتكعيّب اّلفظ اّاذم يبّؿ  لى  جىن صلب صبلب  االصور 

كا لم أّف  ن اافبلـ  : "كىو االصب ذاتو اّاذم قصبه اامرقا ُب قواو. كاعس ىّشق ىشقش  اخلعم

 ق أنت تمل ادلزيّ  ُب نظمو كاحلسن كقألرزاء  ن ااّصعغ تتبلحق كينضّم بجضهق إىل بجض حّّت 

تفثم ُب ااجٌن، فأنت اذاك ال تفرب شأف صقحعو كال تلضي او بقحلذؽ كاألستقذيو كسج  ااذرع 

ك نو  ق أنت تمل احلسن يهجم  لعك  نو دفج ، كيأتعك  نو  ق ؽلؤل ااجٌن غماب  ... كشّبة ادلن 

حّّت تجمؼ  ن ااععت ااواحب  فقف ااّمرل  ن اافضل، ك وضجو  ن احلذؽ، كتشهب او بفضل 

ادلّن  كطوؿ ااعقع، كحّّت تجلم إف مل تجلم االقئل أنّو  ن قعل شق م فحق، كأنّو خمج  ن ربت يب 

                                           
.206ص   عب االقىم، دالئل اإل جقز،: اامرقا-  1  
ـ 1982، 1ط زلمب بن أضبب ابن طعقطعق،  عقر ااّشجم، تح  عقس  عب ااسّتقر، بًنكت، دار اافتب ااجلمّع ،: ااجلومّ -  2
  .13ص
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ك ق كقف كذاك فهو ااّشجم ااّشق م، اافبلـ اافقخم، كااّنمط ااجقيل ااّشميف، كاّاذم ال ... صّنقع

 فقاّنمط ااجقيل 1." ٍبّ ادلطعو ٌن اّاذين يلهموف االوؿ إذلق قذببه إالّ ُب شجم اافحوؿ ااعزؿ

كاافقخم  ن اافبلـ ال يفوف إالّ بنظمو حسب ادلجقا كاألغماض، كال يتأّتى ذاك إالّ  ن قعل 

 .شق م فحل كصقحب طعع  لهم

 كمق حقكر اامرقّا صقحب ااوسقط  ُب بعقف االستجقرة، فهي  نبه أبلغ  ن احللعل ، كيمفض أف 

رأيت ااجلبلء كّلهم يثعتوف االوؿ بأّف  ن شأف " تجّمؼ  لى أّّنق نلل االسم  ن شيء إىل شيء 

االستجقرة أف تفوف أببا أبلغ  ن احللعل ، كإالّ فإف كقف اعس ىهنق إالّ نلل اسم  ن شيء إىل 

رأيت :  أف تفوف االستجقرة أبلغ  ن احللعل ؟ كيفوف الوانق–اعت شجمم - شيء فمن أين غلب 

رأيت شععهق بقألسب، كقب  لمنق أنّو زلقؿ أف يتغًّن ااشيء ُب نفسو بأف :  زيّ   لى قوانق: أسبا

ينلل إاعو اسم قب كضع اغًنه،  ن بجب أف ال يماد  ن  جىن ذاك االسم فعو شيء بورو  ن ااوروه 

بل غلجل كأنّو مل يوضع اذاك ادلجىن األصلّي أصبل، كُب أّم  لل يتصّور أف يتغًّن  جىن شععهق 

 كىو بذاك يجقرض االقضي اامرقا ُب تجميفو 2."بقألسب، بأف يوضع افظ أسب  لعو، كينلل إاعو

إظّلق االستجقرة  ق اكتفي فعهق بقالسم ادلستجقر  ن األصل، كنللت ااجعقرة : "االستجقرة بلواو

فججلت ُب  فقف غًنىق ك بلكهق تلميب ااتشععو، ك نقسع  ادلستجقر او المستجقر  نو، كا تزاج 

                                           
 ببخواو ُب ااّسن  ااتقسج ، كغلمع أيضق  لى بوازؿ، كيستجًنكنو الّمرل  (ينشق كيطلع)صبع بقزؿ كىو ااعجًن ينزؿ نقبو  ااعزؿ

 .اافق ل ااتجمب 
71.70ص  عب االقىم،دالئل اإل جقز،: اامرقاّ -  1  
.332، صنفسوادلصبر -   2  
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 كضمب  ثبل 1."ااّلفظ بقدلجىن، حّّت ال يورب بعنهمق  نقفمة كال يتعٌّن ُب أحبعلق إ ماض  ن اآلخم

 :إذا رقءتك االستجقرة كلوؿ اععب: " ن االستجقرة احلسن  ققئبل

 َوغُــــــَداِة رِ ْـــــــــــــّرٍح َ د َكَلَف َوِ ـــــــــــّرٍة         ِإْذ َأْصَبَ ْت  َِيِد ال َِّماِ  زَِمـــاُمــــــَها           

 كاكتفى 2."فلب رقءؾ احلسن كاإلحسقف، كقب أصعت  ق أردت  ن إحفقـ ااّصنج  ك ذكب  ااّلفظ

هبذا ااتجلعق دكف توضعح دلواضع احلسن، فتوىّل اامرقا ااتجلعب  لى بعت اععب  ستوحعق ذاك 

كا لم أّف االستجقرة  ق ال يتصّور تلبيم ااّنلل فعو :"  ن االقضي أيب احلسن ُب بعقف االستجقرة فلقؿ

 :ااعّت ، كذاك  ثل قوؿ اععب

          َوغُــــــَداِة رِ ْـــــــــــــّرٍح َ د َكَلَف َوِ ـــــــــــّرٍة         ِإْذ َأْصَبَ ْت  َِيِد ال َِّماِ  زَِمـــاُمــــــَها

     ال خبلؼ ُب أّف ااعّب استجقرة، ٍبّ إّنك ال تستطعع أف تز م أّف افظ ااعب قب نلل  ن شيء 

إىل شيء، كذاك أّف اعس ادلجىن  لى أنّو شّعو شعئق بقاعب فعمفنك أف تز م أنّو نلل افظ ااعب إاعو 

كإظّلق ادلجىن  لى أنّو أراد أف يثعت الّشمقؿ ُب تجميفهق ااغباة  لى طععجتهق شعو اإلنسقف قب أخذ 

ااشيء بعبه يللعو كيصمفو كعف يميب، فلّمق اثعت ذلق  ثل فجل اإلنسقف بقاعب استجقر ذلق ااعب ككمق 

أال . ال ؽلفنك تلبيم ااّنلل ُب افظ ااعب كذاك ال ؽلفنك أف ذبجل االستجقرة فعو  ن صف  ااّلفظ

إّف استجقر افظ ااعب الّشمقؿ، ككذاك سععل نظقئمه شلّق ذببىم قب أثعتوا فعو : تمل أنّو زلقؿ أف تلوؿ
                                           

 تح زلمب أبو اافضل إبماىعم، ك لّي زلمب ااعجقكم االقضي  لي بن  عب ااجزيز، ااوسقط  بٌن ادلتنيب كخصو و،: اامرقا- 1
  .45ـ، ص2006، 1ط بًنكت، ادلفتع  ااجصمي ،

.39ادلصبر نفسو، ص -  2  



                                                       مرجّع  ففم  عب االقىم اامرقاّ فصل األّكؿاؿ
 

93 
 

 1." ضوا  ن أ ضقء اإلنسقف،  ن أرل إثعقهتم او  جىن اّاذم يفوف ُب ذاك ااجضو  ن اإلنسقف

ك لى ىذا األسقس فمزيّ  ااصورة ال تفمن ُب ااّلفظ رلّمدا، فنلل االسم  ن شيء إىل شيء ال 

 .يؤّدم ادلجىن ادللصود، اذا فقاّنلل يتّم ُب ادلجىن اّاذم يؤّديو ااّلفظ

    ال يفتفي اامرقا بقاتجلعب كااتوضعح، كإظّلق صلبه يتعىّن أففقر غًنه إذا كافلت ااجلل كادلنطق 

حعث أخذ  ن قبا   بن رجفم تجميفو اافنقي  كيسمعهق قبا   بقإلرداؼ، كىي  نبه نوع  ن أنواع 

كىو أف يميب ااشق م دالا   لى  جىن  ن " ائتبلؼ ااّلفظ بقدلجىن، كُب تجميفق إشقرة إىل افظ  ااّمدؼ

ادلجقا فبل يأٌب بقاّلفظ ااّباؿ  لى ذاك ادلجىن، بلفظ يبّؿ  لى  جىن ىو ردفو كتقبع او، فإذا دّؿ 

كادلماد بقافنقي  ىهنق : "، كصلبه أكرد ااتسمع  ذاهتق ُب كتقب اابالئل2." لى ااّتقبع أبقف  ن ادلتعوع

أف يميب ادلتفّلم إثعقت  جىن  ن ادلجقا فبل يذكمه ااّلفظ ادلوضوع او ُب ااّلغ ، كاك غليء إىل  جىن 

 فنجبه أخذ  ن قبا   تجميف اافنقي  3." ُب ااورود فعو ئ إاعو كغلجلو داعبل  لعوىو تقاعو كردفو

 .ك تسمعتهق

    أّ ق فن ااعبيع فًنل فعو اامرقا أّف  ن ااوىم أف يفوف  واطن االستحسقف  مّدىق اّلفظ 

كىهنق أقسقـ قب يتوّىم ُب ببء ااففمة، كقعل إسبقـ ااجربة، أّف احلسن كاالعح ال يتجّبل ااّلفظ "

                                           
.334 عب االقىم، دالئل اإل جقز، ص: اامرقا-  1  

 (ت.د)، (ط.د) دار اافتب ااجلمّع ، أيب اافمج قبا  ، نلب ااّشجم، تح  عب ادلنجم خّفقري، بًنكت،: ابن رجفم- 2
  .157ص
ىو اامّكب خلف اامّاكب، ككّل  ق تعع شعئق فهو ردفو:  ااّمدؼ. 

.52ص   عب االقىم، دالئل اإل جقز،: اامرقا-  3  
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ىذا كاخلطب  ن شأّنق أف :"  كيستشهب دبق أكرده ااقحظ  ن خطب ُب أكائل كتعو1."كاامس

يجتمب فعهق األكزاف كاألسجقع، فإّّنق تمكل كتتنققل تنققل األشجقر، كزلّلهق كّل اانسعب كااتشععب 

 ن ااّشجم اّاذم ىو كأنّو ال يماد  نو إالّ االحتفقؿ ُب ااّصنج ، كااّبالا   لى  لبار شوط االمػل  

رّنعك ا : "كاإلخعقر  ن فضل االّوة، كاالقتبار  لى ااّتفّنن ُب ااّصف ، ققؿ ُب أّكؿ كتقب احلعواف

 فًنّد 2..."ااّشعه ، ك صمك  ن اخلربة، كرجل بعنك كبٌن ادلجمف  سععق، كبٌن ااّصبؽ نسعق

اامرقا  جتمبا ااجلل كااتحلعل  عتجبا  ن ااوىم كااتللعب أّف  مّد ااعبيع يجود إىل ادلجىن اّاذم 

أّ ق ااتجنعس فإّنك ال تستحسن ذبنعس ااّلفظتٌن، إالّ إذا كقف  وقع  جنعهمق  ن "يؤّديو ااّلفظ 

 كىفذا يتجق ل اامرقا  ع 3."ااجلل  وقجق ضبعبا كمل يفن  م ى ااق ع يجنهمق  م ى بجعبا

 .نصوص سقبلعو بقاتحلعل كااتجلعل، كىذا داعل  لى  لمع   نهجو

 

 

 

 

 
                                           

.6ص أسمار ااعبلغ ،:  عب االقىم: اامرقا-  1  
.10.9ص  ادلصبر نفسو،-  2  
.7، صنفسوادلصبر -  3  
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IV. مرجعّية فكر عبد القاهر الجرجاني الّنقد ّة: 

       ق  ن  لم إالّ ككقف االمآف اافممي اور اّاذم يتحّمؾ حواو سجعق إىل فهمو ككشف حلقئلو 

حّّت غبا قطب ااّمحى اّايت تبكر حواو ُب سلتلف ااجلـو اافلهّع ، كااعبلغّع ، كااّلغويّ ، كااّنحوي ، 

كااّنلبيّ  كغًنىق نلقط تبلقي  توازي  أك  تباخل  تتلقرب تقرة كتتعق ب أخمل انجفس آثقرىق ُب 

دراسقهتم، ككمق غبا ااّنّص االمآا ىو ااّنّص اورّم ُب ااثلقف  ااجمبّع  اإلسبل ّع ، فإّف ثنقئّع  ااّلفظ 

كادلجىن  ن االضقيق اوريّ  اّايت تنقز تهق ىذه ااثلقف ، كاّايت كقنت ىي األخمل سععق ُب ظهور قضع  

 .ااسمّققت

   ضية الّفلظ والمعنى  بب عبد القاهر الجرجاني .1

    اجّل  ن اامّكاد األكائل اّاذين تنقكاوا ىذه االضع  اخللعل بن أضبب اافماىعبّم حٌن كتب  ن 

كّل  ق أّدل إىل قضقء احلقر  فهو ببلغ ، فإف استطجت أف يفوف افظك دلجنقؾ : "ااعبلغ  ققئبل

كىذا 1."طعلق، كاتلك احلقؿ كفلق، كآخم كبل ك ألّكاو  شقهبق، ك وارده دلصبره  وازنق فقفجل

ااتجميف اّاذم تباكاو ااعبلغّعوف بجبه بأسقاعب سلتلف ، ىذه األسقاعب اّايت تفّم ت بٌن  ن انتصم 

 .اّلفظ، ك نهم  ن انتصم المجىن، ك نهم فصل بٌن ااّلفظ كادلجىن، كبٌن  ن كّحب بٌن ااّلفظ كادلجىن

 

 
                                           

.48ص ـ،1937 ىػ،1350 ،2ط  تح  زكّي  عقرؾ، االقىمة، دار اافتب ادلصميّ ،،ااّمسقا  ااجذراء: ابن ادلببم- 1  



                                                       مرجّع  ففم  عب االقىم اامرقاّ فصل األّكؿاؿ
 

96 
 

 أنصار الّفلظ .أ 

    قش ااقحظ فرتة ااعحث ُب اإل جقز ُب االمآف اافممي، كرأل أّف االمآف  ججز بنظمو كحسن 

بعقنو، كىو اامّأم اّاذم قبح شمارة ربؿ  نقيتو بقاّصعقغ  أك ااّشفل، تجّصعق اّلفظ، كيلعنق  نو 

دبعبأ ااّصعغ  اعججل  ن رزاا  ااّلفظ، كرودة ااّسعك، كحسن اارتكعب  لعقسق الجودة األدبّع   

كأنق رأيت أبق  ممك ااشععقّا قب بلغ  ن استجقب  ذلذين ااععتٌن، كضلن ُب ادلسجب : "حعث يلوؿ 

كأنق أز م أّف صقحب ىذين . يـو اامج  أف كّلف رربل حّّت أحضمه دكاة كقمطقسق حّّت كتعهمق او

كاوال أف أدخل ُب احلفم بجض اافتك از مت أّف ابنو ال يلوؿ شجما . ااععتٌن ال يلوؿ شجما أببا

 :أببا كعلق قواو

َّـب الـَموَت َمْوَت البِـــَفى           َوإنَـَّما الـَموُت ُسَ اُ  الرَِّجا ِ                   الَ َتْ ِلَب

ـْ َذاَا َعَفى ُكــــــبِّ َحـــــــــــا ِ  َّـب َذا َأَشـــــدُّي            ِمـــــ                   كَكُهـَما َمْوٌت َوَلك

 كذىب ااّشعخ إىل استحسقف ادلجىن كادلجقا  طمكح  ُب ااطميق يجمفهق ااججمّي كااجميّب، كاالمكّم 

كااعبكّم، كإظّلق ااشأف ُب إقق   ااوزف، كزبًّن ااّلفظ كسهوا  ادلخمج، كصّح  ااطّعع، ككثمة ادلقء، 

فمجىن ااععتٌن شميف، ك ق زاؿ  تباكال 1."كرودة ااّسعك، كإظّلق ااّشجم صعقغ  كضمب  ن ااتصويم

إىل يو نق ىذا، كافن أضجفو سوء اختعقر ااّلفظ كضجف ااّصعقغ  شلّق رجل ااقحظ ػلفم بجبـ 

 .شجميّ  ااععتٌن كشق مي  ققئلهمق

                                           
.131.132ص، 3كاف، جاحلي: ااقحظ-  1  
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 تعجو  لى ىذا اامّأم أبو ىبلؿ ااجسفمّم فرتاه ُب اافصل األّكؿ  ن ااعقب ااثقا  ن كتقبو 

ػلسن بسبلستو، كسهواتو، كنصق تو، كزبًّن افظو، كإصقب  - أيّبؾ ا-اافبلـ : "ااّصنق تٌن يلوؿ

 جنقه، كرودة  طقاجو، كاٌن  لقطجو، كاستواء تلقسعمو، كتجقدؿ أطمافو، كتشقبو أ جقزه هبواديو، 

ك وافل   آخًنه دلعقديو،  ع قّل  ضمكراتو بو ك ب هق أصبل حّّت ال يفوف ُب األافقظ أثم فتجب 

ادلنظـو  ثل ادلنشور ُب سهوا   طلجو، كرودة  لطجو كحسن رصفو، كتأاعفو، ككمقؿ صوغو كتمكععو 

فإذا كقف اافبلـ كذاك كقف بقالعوؿ حلعلق كبقاتحّفظ خلعلق، كشلّق ىو فصعح ُب افظو رّعب ُب 

 :رصفو، قوؿ ااّشنفممّ 

َهبُ  ـْ َي               ُأِ ْيُب ِمطَاَ  الُجوِع َحتَّبى أُِمــــــــــــــــــْيُتُ        َوَأْ ِرُب الَقْفَب َعْنُ  َصْلً ا فـَ

             َوَلْوالَ اْجِتَناُب الَعاِر َلْم  ـُْفَق َمْ َرُب        ُــــــــــــــعــَاُش ِ ِ  ِإالَّب لَــــــــــــَديَّب َوَمْ َكـــــــــــُب 

َّـب نـَْلًلا ُمرَّبًة َما تُِقْيُمنِــــــــــــــــــــــــــــــْي      َعَفى الضَّبْيــــــــــــــــِم ِإالَّب رَ ْــــــــــــَثَما أََتَ ــــوَّب ُ     1"             َوَلِك

فقافبلـ  نبه تربز رودتو كقعمتو ااتجعًنيّ  بتخًّن ااّلفظ ااسلس، ااجذب اازؿ، حسن ااّمصف 

ااسلعم  ن حعف ااتأاعف، كإف كقف ػلمل  جنق كسطق ال يطلب فعو إالّ أف يفوف صوابق ألّف 

 . طمكح  ُب ااطميق، يجمفهق ااجميّب، كااججمّي كاالمكّم كااعبكمّ -   لتعسق قوؿ ااقحظ–ادلجقا 

إف كقف اافبلـ افظو حلوا  ذبق، كسلسق : "كيستبّؿ أبو ىبلؿ ااجسفمّم  لى  ق يذىب إاعو بلواو

 :سهبل، ك جنقه كسطق، دخل ُب صبل  ااّعب كرمل  ع اامّائع ااّنقدر كلوؿ ااشق م

                                           
.63ص  ااّصنق تٌن،:  ىبلؿ ااجسفممّ كأب-  1  
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ـْ ُهَو َماِســــــــــــُح   ـْ ِمــــــــــــًنى ُكــبَّب َحاَجـــٍة       َوَمــلَّبـَح  ِاأَلرَْكـــــاِن َمـ َنا ِم            َولـمَّبا َ ضــَيـْ

ـِي ُهَو رَائـــــحُ             َوُشـــــدَّبْت َعَفى ُحـْدِب الَمَهاِري رَِحالَُنا      َوَلْم  ـَْن ُِر الَغاِدي الّــــ

َننـــــــَا       َوَســاَلْت  َِ عــَناِا الـَمطـِيِّ األَ َاِ ـــــــحُ  نَا  َِ  ْــــَراِو اأَلَحاِدْ ِ   ـَيـْ ـْ            َأَخـــــــــ

دلق قضعنق احلّج ك سحنق : كاعست ربت ىذه األافقظ كعًن  جىن، كىي رائل   ججع ، كإظّلق ىي

األركقف، كشّبت رحقانق  لى  هقزيل اإلبل، كال ينتظم بجضنق بجضق، رجلنق نتحّبث كتسًن بنق 

 فقدلجىن بسعط  قدّم ال كرب فعو إالّ أّف ااّلفظ اّاذم كّظف التجعًن حسن 1."اإلبل ُب بطوف األكدي 

أضفى  لى ااّشجم ركنلق كصبقال  ن ره ، كبٌّن  لف  صقحعو ااّلغويّ  ُب قمض ااّشجم، كىو األ م 

ك ن ااباعل  لى أّف  بار ااعبلغ  ُب ربسٌن ااّلفظ : "اّاذم  مضو صقحب ااّصنق تٌن بلواو

اخلطب اامّائج ، كاألشجقر اامّائل   ق  ملت إلفهقـ ادلجقا فلط، ألّف اامدمء  ن األافقظ يلـو  لقـ 

ااّعب  نهق ُب اإلفهقـ، كإظّلق يبّؿ حسن اافبلـ كإحفقـ صنجتو ك ركنق أافقظو، كرودة  طقاجو، 

كحسن  لقطجو، كببيع  عقديو، كغميب  عقنعو،  لى فضل ققئلو، كفهم  نشئو، كأكثم ىذه 

 فغبا اختعقر ااّلفظ ادلّتصف بفّل ااصفقت ادلذكورة 2."األكصقؼ تمرع إىل األافقظ دكف ادلجقا

سقافق  لعقسق تلقس بو ادللف  ااّلغويّ  كااعبلغّع  المنشئ  ن نقحع  كر   اخلطب كرقّي األشجقر  ن 

  .نقحع  ثقنع 

 

                                           
.63ص ااّصنق تٌن،: أبو ىبلؿ ااجسفممّ -  1  
.65ادلصبر نفسو، ص -  2  
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 أنصار المعنى .ب 

    إّف اىتمقـ أيب  ممك ااشععقّا بقامكاي  األدبّع ، ك ملو ُب ركاي  دكاكين االعقئل كااّشجماء، أكسعو 

نظمة نلبيّ  ثققع ، ظهمت  بلزلهق ُب بجض  ق كصل  ن تجلعلقتو  لى  ق يمكل، ك ن تلوؽلو الّشجم 

كحفمو  لى  ق ينظموف  ن قصقئب شجميّ ، يمتفز رّلهق  لى  ق ربملو  ن  جقا ك ق ػلتويهق  ن 

 :ااصبؽ اافيّن، كقب استحسن قوؿ ااشق م

َّـب الـَموَت َموَت الِبَفى         َوِإنَّبما المــَــــــــوُت ُسَ اُ  الرَِّجا ِ                   اَل َتْ ِلَب

ـُ ِّ الـــــلُّيَ ا ِ  ـْ َذاَا ال ـُ ِم َّـب َذا          َأْفَ  ِــّ                 كـَِكُهـــــَما مــَـــــــــــــوٌت َوَلكـــــــ

ك كمق يعبك أّف ااشععقّا أ جب دبق ُب ااععتٌن  ن حفم ، كمل يفن  جّنعق بغًن ذاك  ن اخلصقئص 

كالب أّنى االنتلقد بسخمي   مّة "ااّشجميّ ، كقب انتلبه ااقحظ إل جقبو بقدلجىن فلط دكف غًنه 

: تجعًنا  ن ااّضعق اّاذم كقف ؽلؤل نفسو  ن ااشطط كاألحفقـ، كبجب أف  ّلق  لى ااععتٌن بلواو

كذىب ااّشعخ إىل استحسقف ادلجىن ، كأكرد  عقرتو ااّشهًنة اّايت كقنت ك ق زاات  وضع حوار "

 1... "كادلجقا  طمكح  ُب ااطّميق: ققؿ. كنلقش طويلٌن  ن اانّػّلقد االبا ى كابثٌن

، كاّاذم تتلمذ  لى يب أ بلـ ااّنحو ُب  (ىػ392ت )  اافتح  ثمقف بن ريّن، ادلوصلأّ ق أبو     

كقب اشتهم ابن ريّن بعبلغ  ااجعقرة، كحسن تصميف اافبلـ، كاإلبقن   ن  " ااعصمة كاافوف  كبغباد

كيعبك  لى  عقحثو  كيعلغ هبق ذركة اافصقح ، كىو يسمو ُب  عقراتو، ادلجقا بأحسن كروه األداء
                                           

 رميم الّنشم كااتوزيع دار  ّمقف، ادلجىن ااّشجمّم كصبقاّعقت ااتللي ُب اارتاث ااّنلبم كااعبلغّي، :رىب  عب االقدر اامّبق ي-1
  .135ص ،ـ2006، 1ط
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كااتجمق ُب ااتحلعل كاستنعقط ادلعقدئ كاألصوؿ  ن  طقبع االستلصقء كااغوص ُب ااتفقصعل 

 خقّص  ُب ااعقب اّاذم يتجّلق بقالفظ كادلجىن ااذم أفمد او صقحب اخلصقئص رقنعق 1."اازئعقت

      كصلب ابن ريّن كإف كقف ُب ااّنهقي  يمل أّف األافقظ خبـ المجقا ." ن صفحقت كتقبو ىق ق

إالّ أّف ااجنقي  بقاّلفظ  نبه الز  ، فعبكف األافقظ ال ؽلفن . كادلخبـك ال شك أشمؼ  ن اخلقدـ

كهتذيعهق ك ما قهتق أ م ػلّتمو ااتجعًن، ألّف األافقظ  نواف  كتوضعحو، كإصبلح األافقظ إبماز ادلجىن

كربسعنو قصب بو االحتعقط دلق أكدع بو كاحلفقظ  لعو حّت ء ادلجقا، ككقاو قء ذلق، كإصبلح ااو ق

بقبق المّد  لى  ن اّد ى  لى ) كؼلّصص ابن ريّن 2."يطمأ  لعو  ق يفّبره، كيذىب بقافقئبة  نو

ا لم أّف ااجمب كمق تجىن بأافقظهق فتصلحهق " :حعث ققؿ (ااجمب  نقيتهق بقألافقظ كإغفقذلق ادلجقا

كبقألسجقع اّايت تلتز هق  كهتّذهبق كتما عهق، كتبلحظ أحفق هق، بقاشجم تقرة كبقخلطب أخمل،

فإذا رأيت ... كتتفّلف استممارىق فإّف ادلجقا أقول  نبىق، كأكـم  لعهق، كأفخم قبرا ُب نفوسهق

فبل تمين أّف ااجنقي  إذ ذاؾ إظّلق ىي بقألافقظ بل ىي  ...كحسنوىق ااجمب قب أصلحوا أافقظهق

  3."كتنويو هبق  نبىق خب    نهم المجقا

 

 
                                           

.27 ػ26ص  ،1 دار اافتب ادلصمي ، ط  صم، أبو اافتح  ثمقف، اخلصقئص، ادللّب  ،  ابن ريّن،- 1  
          ـ  1998دار غميب النشم كااطعق   كااتوزيع،   صم،االقىمة، أثم ااّنحقة ُب ااعحث ااعبلغي،  عب االقدر، :حسٌن-2

 .290ص 
 .ػػ  ق بجبىق 214، ص 1اخلصقئص، ج: ابن ريّن  - 3
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 أنصار اللصب  يـ الّفلظ والمعنى .ج 

: قّسم ااّشجم  لى أربج  أضمب"بٌن ااّلفظ كادلجىن، بجب أف  (ىػ276ت )     فصل ابن قتعع  

ضمب حسن افظو كرقّد  جنقه، كضمب حسن افظو كقصم  جنقه، كضمب رقد  جنقه كقصم افظو 

 كهبذا ااتلسعم يعٌّن ابن قتعع  فصلو اّلفظ  ن ادلجىن، حعث يمل 1."كضمب قصم فعو ااّلفظ كادلجىن

رليء ااّلفظ حسنق سلمرق كطلجق ك لطجق كادلجىن قلعل غًن ذم شأف، ك نو رّعب ادلجىن ردمء ااّلفظ 

 .قلعل ااّمكنق، ك نو حسن ااّلفظ رّعب ادلجىن، كضمب اذاك أ ثل   تجّبدة  ن شجم ااجمب

المجقا : " ن دائمة اافصل بٌن ااّلفظ كادلجىن، إذ يلوؿ (ق 322)  كمل ؼلمج ابن طعقطعق ااجلوّم 

أافقظ تشقكلهق فتحسن فعهق كتلعح ُب غًنىق، فهي ذلق كقاجمض الجقري  احلسنقء اّايت تزداد حسنق 

ُب بجض ادلجقرض دكف بجض، ككم  ن  جىن حسن قب شٌّن دبجمضو اّاذم أبمز فعو، ككم  جمض 

ككم  ن حفم  غميع  قب ازدريت ُب امثقث  كسوهتق   ... حسن، قب ابتذؿ  لى  جىن قععح أاعسو

 كيوّضح ىذا ااّنّص فصل ابن طعقطعق  2."كاو رلعت ُب غًن اعقسهق ذاؾ افثم ادلشًنكف إاعهق

ااّلفظ  ن ادلجىن، فعورب ادلجىن ٍبّ ذبيء األافقظ اتبّؿ  لعو، كردّبق تلّصم األافقظ ُب اإلفصقح  ن 

 .اابالا ، إالّ أّف ادلجىن بقؽ، فمن اابيم أف ذبيء األافقظ  ؤّدي  المجقا

                                           
64.67ص ،1ج ،1982، 2 ط دار ادلجقرؼ،  ص، ااشجم كااشجماء، تح أضبب زلمب شقكم، :ابن قتعع -  1  
.14، ص  عقر ااّشجماطعق، ابن طب:ااجلومّ - 2  
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ككقف  نب قضع  ااّلفظ كادلجىن كفصل  بعنهمق  نذ أف  ّمؼ  (ق337ت  )    ٍبّ قبا   بن رجفم

 فخقصع  ااشجم  نبه أنّو تمكعب كبلـ  لّعب 1"إنّو قوؿ  وزكف  لّفى يبّؿ  لى  جىن: "ااّشجم بأنّو

بوزف كققفع ، كػلمل  جىن، فقاشجم بجنقصمه ااشفلّع   ن قوؿ ككزف كققفع  صورة  وّحبة ربمل 

 .ادلجقا

 أنصار الم اكفة  يـ الّفلظ والمعنى .د 

    ال ؽلفننق إغفقؿ رهود ااّلغويٌن ادلجتزا  ُب تورعو دراسقهتم اععقف األسلوب فأّاف بشم بن 

صحعف  ُب ااعبلغ  أشقر فعهق إىل ااّنظم ك بلق  ااّلفظ بقدلجىن، كذىب  ممك  (ق210)ادلجتمم

ااجتقيّب إىل دراس  ااجبلق  بٌن ااّلفظ كادلجىن ك ق يرتّتب  نو  ن سوء ااّنظم أك حسنو، فججل ااّلفظ 

األافقظ أرسقد، كادلجقّا أركاح كإظّلق تماىق بجعوف االلوب، فإذا قّب ت : "رسبا كادلجىن ركحق، فلقؿ

 نهق  ؤّخما، أك أّخمت  نهق  لّب ق أفسبت ااصورة كغًّنت ادلجىن، كمق او حّوؿ اامّأس إىل  وضع 

 فهو يعٌّن  ن خبلؿ  ق ذىب 2."ااعب، أك ااعب إىل  وضع ااّمرل، اتحّوات اخللل ، كتغًّنت احللع 

إاعو إىل ااجبلق  ااوثعل  بٌن ااّلفظ كادلجىن  ن خبلؿ حسن كضع ااّلفظ  وضجو ادلنقسب كاابلئق بو 

اعتمّفن  ن اإلفصقح  ن ادلجىن ادلمغوب، حعث ال ؽلفن تغعًن ااّلفظ  وضجو دكف  ما قة  ق نميبه 

 .أف يؤّديو  ن  جىن كضمب اذاك  ثقال كرعهق ُب تغعًن  وضع اامّأس كااعب كااّمرل

                                           
.68ص نلب ااّشجم،: قبا   بن رجفم-  1  
.168ااّصنق تٌن، ص: أبو ىبلؿ ااجسفممّ -  2  
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    كىذا أبو االقسم احلسن بن بشم اآل بم صقحب ادلوازن  بٌن شجم ااعحرتم كأيب سبقـ ُب 

دراستو  تنقكال ااجبلق  بٌن ااّلفظ كادلجىن، يلمف أبق سبقـ ُب  صمه بق مئ االعس ُب  صمه  ستبالّ 

كإذا كقف ىذا كهذا فلب سلموا او ااشيء، اّاذم ىو : " لى أعلّع  ادلجىن كتلّب و  لى ااّلفظ بلواو

ضقاّ  ااشجماء كطلعتهم كىو اطعف ادلجقا كهبذه احلقا  دكف  ق سواىق فضل ا مؤ االعس ألّف اّاذم 

ُب شجمه  ن دقعق ادلجقا كببيع ااوصف، كاطعف ااتشععو، كببيع احلفم ، فوؽ  ق ُب أشجقر سقئم 

ك ن يسمع ااّنّص يظّن أّف اآل بّم يمفع أبق سبّقـ فوؽ كّل  "1."ااّشجماء  ن ااقىلّع  كاإلسبلـ

كينعغي أف تجلم أّف سوء ااتأاعف، كرداءة ااّلفظ :" افّنك حٌن تتأّ ل قواو ُب أيب سبّقـ2"ااّشجماء

يذىب بطبلكة ادلجىن ااّبقعق كيفسبه كيجمعو حّّت ػلوج  ستمجو إىل طوؿ تأّ ل، كىذا  ذىب أيب 

 كألّف اآل بم ُب  وقف ادلوازن  بٌن ااشق مين فهو  لـز دبنققش  3."سبّقـ ُب  ظعم شجمه

ادلوقفٌن،ادلجتين بقاّلفظ كادلجتين بقدلجىن، فنجبه ُب دراستو اشجم ااعحرتم  يثين  لى حسن تأاعفو 

كحسن ااتأاعف كبما   ااّلفظ تزيب ادلجىن ادلفشوؼ هبقء كحسنق كركنلق حّّت كأنّو قب : "بلواو

 4."أحبث فعو غماب  مل تفن كزيقدة مل تجهب، كذاك  ذىب ااعحرتمّ 

                                           
 دار ادلجقرؼ تح ااسّعب أضبب صلم،  صم، ادلوازن  بٌن شجم أيب سبّقـ كااعحرتّم، أبو االقسم احلسن بن بشم، :اآل بم- 1

  .420ص ،1ج ،1992
  .135ص ادلجىن ااّشجمّم كصبقاّعقت ااتللي ُب اارتاث ااّنلبم كااعبلغّي،،  رىب  عب االقدر:اامّبق يّ -  2

.425 ص،1ج ادلوازن ،:  بمآلا-  3  
.ادلصبر نفسو، كااصفح  نفسهق-  4  
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  كتأسعسق  لى  ق سعق، فقآل بم ُب ادلوازن  بٌن ااعحرتم كأيب سبّقـ  وضو ّي ُب ااطّمح كادلجقا  

فأّ ق أنق فلست أفصح بتفضعل : "فبل ػلفم  لى ااشق مين كغلّسب  فهو ق اجملّع   لمّع  ادلوازن  

 كيسح رلقؿ ادلنققش  أ قـ أىل ااجلم كااتحلعل كااّذكؽ كاسجق النظم ُب شجم 1"أحبعلق  لى اآلخم

فإف كنت شلّن يفّضل سهل اافبلـ كقميعو : "كبل ااشق مين فعمسك ااجصق  ن كسطهق حعث يلوؿ

كيؤثم صّح  ااّسعك كحسن ااجعقرة كحلو ااّلفظ، ككثمة ادلقء كااّمكنق، فقاعحرتم أشجم  نبؾ ضمكرة، 

كإف كنت سبعل إىل ااّصنج  كادلجقا ااغق ض  اّايت تستخمج بقاغوص بقاففمة كال تلوم  لى  ق سول 

 2."ذاك فأبو سبقـ  نبؾ أشجم ال زلقا 

 عبد القاهر الجرجاني و ضية الّفلظ والمعنى .2

 عبد القاهر الجرجاني وأنصار الّفلظ .أ 

   تنقكؿ اامرقا قضع  االفظ كادلجىن بمفضو تمرعح كف  ااّلفظ  لى حسقب كّف  ادلجىن اايت 

او كقف كصفهم األافقظ ادلفمدة بقافصقح   ن : "تز مهق كثًن  ن ااّنلقد حبج  فصقح  االفظ فلقؿ

أرل كصف ىو ذلق  ن حعث ىي أافقظ كنطق اسقف اورب إذا كربت كلم  يلقؿ إّّنق كلم  

أف تفوف  فصعح   لى صف  ُب االفظ أف ال تورب كلم   لى تلك ااصف  إالّ كرب ذلق

كاجل ذاك  ق رجل يلّمر أف ال تفقضل بٌن األافقظ  ن حعث ىي أافقظ  فمدة كإظلق . 3"فصعح 

                                           
.5ادلوازن ، ص: اآل بّم -  1  
.6ص ادلصبر نفسو،-  2  

  .36، ادلصبر نفسو، ص 2 عب االقىم، دالئل اال جقز، ص: اامرقا- 1
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ااشأف ُب اختعقر ادلفقف ادلبلئم ذلق اتتفق ل  ع األافقظ اجملقكرة ذلق ُب ااسعقؽ اتحلعق حسن 

ىذه : تبلؤ هق فتؤدم  ق  لعهق ُب تمكعب ااسعقؽ كاالفصقح  ن  ماد ادلتفلم، كىل ذبب أحبا يلوؿ

االفظ  فصعح  إالّ كىو يجترب  فقّنق  ن اانظم، كحسن  بلئم   جنقىق دلجقا رقراهتق، كفضل 

قلل  كنقبع  ك ستفمى  إالّ : افظ   تمفن  ك لعوا ، كُب خبلف :  ؤانستهق ألخواهتق؟ كىل ققاوا

 ن .... كغمضهم أف يجربكا بقاتمّفن  ن حسن االتفقؽ بٌن ىذه كتلك  ن ره   جنقىق، كبقاللق 

، كاّف األكىل، مل تلق بقاثقنع  ُب  جنقىق كأّف ااّسقبل  مل تصلح أف تفوف كمق .... سوء ااتبلـؤ

فأطللوا كمق تمل كبل ق "تصّبل إىل ففمة أّف ال سععل ائلفصقح  ن ادلجىن إالّ  ن طميق ااّلفظ 

دلق كقنت ادلجقا إظلّق تتعٌّن بقألافقظ ككقف ال : يوىم كّل  ن مسجو أّف ادلزيّ  ُب حقّؽ االفّظ، قعل او

سععل الممّتب ذلق، كااق ع مشلهق، إىل أف يجلمك  ق صنع برتتععهق بففمه، إالّ برتتعب األافقظ ُب 

نطلو ذبّوزكا ففّنوا  ن تمتعب ادلجقا برتتعب األافقظ، ٍب بقألافقظ حبذؼ اارتتعب ٍب اتّعجوا ذاك  ن 

ىل ىذا احلجقج ااذم ا تمبه اامرقا ُب رّده ".ااوصف كاانجت  ق أبقف ااغمض ككشف  ن ادلماد

 .  لى أنصقر االفظ يسيء برترعحو  كف  ادلجىن

 عبد القاهر الجرجاني وأنصار المعنى .ب 

 قرض اامرقا ففمة تلععم ااجمل األديب بقحلفم  لعو بقاودة أك اامداءة حبسب  جنقه كاو كقف 

كا لم أّف ااّباء ااّبكّم كااذم أ ي أ مه ُب : ركعك ااصعقغ ، ضجعف ااّنسج  بحضق ىؤالء بلواو

ىذا ااعقب غلط  ن قّبـ ااشجم دبجنقه كأقّل االحتفقؿ بقالفظ كرجل ال يجطعو  ن ادلزيّ  إف ىو 
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فأنت تماه ال : يلوؿ  ق ُب االفظ اوال ادلجىن، كىل اافبلـ إال دبجنقه: أ طى إال  ق فضل  ن ادلجىن

يلّبـ شجما حّّت يفوف قب أكدع حفم  كأدبق كاشتمل  لى تشععو غميب ك جىن نقدر فإف  قؿ إىل 

ااّلفظ شعئق كرأل أف يعخل بجض اافضعل  مل يجمؼ غًن االستجقرة ٍب ال ينظم ُب حقؿ تلك 

ألـ ػلفل هبذا كشعهو . االستجقرة أحسنت دبجّمد كوّنق استجقرة أـ  ن أرل فمؽ ككرهو أـ اؤل مين

ك لو . 1كقب قنع بظواىم األ ور كبقحلمل كبأف يفوف كمن غللب ادلتقع الععع، إظلّق علّو أف يمّكج  نو

فهّم اامرقا ال ينحصم ُب نو ع  ادلجقا حفم  أك فضعل  كقنت أك حّت  جنق غمبعق كإظّلق ُب 

صعقغ  ىذه ادلجقا ُب تمكعب اغوّم كظعفّي يجربر  ن غمض ادلتفّلم، كمق ينفي نفعق ققطجق أف 

تنحصم ااعبلغ  ُب استجقرة أك تشععو ألّّنمق ال يجباف  ن خصقئص اافبلـ ااذم يجّوؿ                                                 

فمجلـو أّف سععل اافبلـ سععل ااتصويم كااصرعقغ ، كأّف سععل ادلجىن ااذم يجرّب  ن " لعو اإل جقز 

سععل ااشيء ااذم يلع ااتصويم كااّصوغ فعو كقافّض  كااذىب يصقغ  نهمق خقًب أك سوار ففمق 

أّف رلقال إذا أنت أردت اانظم ُب صوغ اخلقًب كُب رودة ااجمل كرداءتو أف تنظم إىل اافض  احلق ل  

اتلك ااصورة أك ااذىب ااذم كقع فعو ااجمل كتلك ااّصنج  ،كذاك إذا أردت أف تجمؼ  فقف 

 .2"اافضل كادلزيّ  ُب اافبلـ أف تنظم ُب رلمد  جنقه

                                           
.194 عب االقىم، دالئل اال جقز، ص :  اامرقا  -1  

.197، 196ادلصبر نفسو، ص -  2  
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  خبلص  االوؿ أّف  عب االقىم اامرقا ال يفصل بٌن االفظ كادلجىن ألّف ااجبلق  بعنهمق تفق لع  ال 

انفصقـ ذلق اذا كقنت ىذه االضع  زلوري  روىمي  أحقطت بشفل بقرز بفّل  ق تطّمؽ إىل  ادلسقئل 

 .             بقاتحلعل كااتجلعب

 :م كفة  الّلر ات .3

تّتصل ففمة ااّسمققت األدبّع  بتقريخ ااففم اإلنسقّا، ببءا بقاتقريخ ااعونقا كصوال إىل ااتقريخ   

كقب رقءت ااّسمققت األدبّع   نب ااجمب  ع ااّشجم ااجميّب االبمي، اّاذم كصل إاعنق  نذ . ااجميب

 :ااجصم ااقىلّي، فلب ذكم أبو ىبلؿ ااجسفمّم أّف بعت ااّنقبغ  ااذبعقّا اّاذم يلوؿ فعو

 تـَْبُدو َكَواِكُبُ  َوال َّبْمُ   َاِلَعٌة      اَل النُّيوُر نُوٌر َوال اإِلْظَكُم ِإْظَكمُ           

 : أخوذ  ن قوؿ كىب بن احلقرث بن زىمة حعث يلوؿ

ــــــــــــــــْمُ   َاِلَعٌة      َتْجِري َعَفى الَكاِس ِمْنُ  الصَّباُب َوالـَمَقرُ   1         تـَْبُدو َكَواِكُبُ  َوال َّب

 م كفة الّلر ات  بب عبد القاهر الجرجاني .أ 

كقب سّجل تقريخ ااّنلب ااجميب االبمي ااجبيب  ن ااّسمققت ااّشجمي  حعث تزايب شعو هق فرتاكحت 

ااّسمققت اخلقفع  كااظقىمة كمق أشقر إاعهق ابن قتعع  ُب سمق  األافقظ، كُب سمق  ادلجقا، كمق "بٌن 

 1."يفوف ُب ادلنهج دكف ااّلفظ كادلجىن

                                           
.197ااّصنق تٌن، ص : أبو ىبلؿ ااجسفممّ -  1  
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، بجب  مضو (ق296ت)البن ادلجتز " ااعبيع"كيعبك أّف أّكؿ إشقرة إىل ااّسمققت كقنت ُب كتقب 

 :الّسمق  ُب اوف  ن أاواف ااعبيع، حعث أكضح أّف أبق سبّقـ سمؽ قواو

ـْ َكوَْكِب الَ قِّ آِفُفُ   ـْ َوْجِ  أُمَّبٍة          َأَ اَء َلَها ِم         َحَك ظُُفَماِت ال ُّيْفِم َع

 2".ال ُّيْفُم ظُُفَماتٌ  :"-صّلى ا  لعو كسّلم- ن قوؿ رسوؿ ا 

ااشجم )كقب تنقكؿ كثًن  ىن اانّػّلقد ااجمب االبا ى  شفل  ااّسمققت ُب كتعهم، فقبن قتعع  ُب كتقبو 

، كاالقضي (ادلوازن )، كاآل بّم ُب كتقبو (ااصنق تٌن)، كأبو ىبلؿ ااجسفمّم ُب كتقبو (كااشجماء

 .، كغًنىم شلّن أكاوا ىذه االضّع  ااّنلبي  رّل اىتمق هم ُب دراسقهتم(ااوسقط )اامرقا ُب كتقبو 

 مرجـ الّلر ات عند الّنقاد العرب القدامى: 

    أبقح رلمو    ن ااّنلقد ااجمب األخذ  ن أشجقر ااّسقبلٌن،  لتمسٌن ذلم ااجذر ُب أّف ااّسقبلٌن 

سعلوا ادلتأخمين إىل كّل ادلجقا ااعبيج  كاألافقظ اافصعح ،فصقحب  عقر ااّشجم ابن طعقطعق ااجلوّم 

ألّّنم قب سعلوا إىل كّل  جىن ببيع كافظ "أطلق  لى األخذ  ن ااّسقبلٌن االقتباء كأررع ذاك إىل 

 كيشرتط ذلذا االقتباء أف يفوف  ن اسن ال  ن ادلسيء 3"فصعح، كحعل  اطعف ، كخبلب  سقحمة

                                                                                                                                
 ط.د  فتع  أصللو ادلصميّ ،  شفل  ااّسمققت ُب ااّنلب ااجميب، دراس  ربلعلّع   لقرن ،  صم، زلمب  صطفى،: ىبارة-  1

  .83ص ـ،1958
.26ااعبيع، ص: ابن ادلجتز-  2  
.15ص،  عقر ااّشجم،  ابن طعقطعق:ااجلومّ - 3  
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، كمل يلصب ابن طعقطعق االقتباء ااّسمق  أك األخذ 1."اعس االقتباء بقدلسيء، كإظّلق االقتباء بقحلسن"

ااتمّمس بآثقر ااّسقبلٌن ال نللهق أك زلقكا  "اافلّي دلق سعق أك  ّمن سعق، كإظّلق االقتباء دبجىن 

، أّ ق أبو ىبلؿ ااجسفمّم اّاذم أكىل قضع  ااّسمققت  نقي  كعًنة رجل دراستو ُب 2"ااّسمق   نهق

فصلٌن  ن ااعقب ااّسقدس  ن كتقبو، األّكؿ ُب حسن األخذ كااثقا ُب قعحو، فقدلجقا  نبه 

 شرتك  بٌن ااّنقس خقص  إذا كقنوا  ن بعئ  كاحبة دلق ذلق  ن تشقبو ُب االعم كااجقدات كاخلواطم     

كإذا كقف االـو ُب قععل  كاحبة، كُب أرض كاحبة، فإّف خواطمىم تلع  تلقرب ، كمق أّف أخبلقهم "

كىذا " ، كإىل ذاك تطّمؽ اآل بّم كمّسى أخذ ادلجقا ادلشرتك  اتفقؽ3"كمشقئلهم تفوف  تضقر  

ادلجىن  ورود ُب  قدات ااّنقس ك جمكؼ ُب  جقا كبل هم كرقر كقدلثل  لى أاسنتهم بأف يلواوا 

فبلف ال ػللم إالّ بقاطّجقـ، كفبلف ال ػللم إالّ بفبلن   ن شّبة كربه : دلن أحّب شعئق كاستفثم  نو

اتفقؽ، فإف كقف كاحب مسع ىذا ادلجىن : سمؽ ك إظّلق يلقؿ او: كال يلقؿ دلن كقنت ىذه سععلو... ذلق

 ك ّثل اذاك 4"أك  ثلو آخم كاحتذاه، فإظّلق ذكم  جىن قب  مفو كاستجملو ال ألنّو أربه أخذ سمؽ

 .كثًنا ُب  وازنتو بٌن ااعحرتم كأيب سبّقـ

كألعلّع  االضّع  فلب خّص االقضي اامرقا فصبل  طّوال  عجبا ادلذّ    ن ادلتأخمين  ن ااذين 

فمّت نظمت رأيت أّف تشععو احلسن بقاّشمس، كااعبر كااّواد بقاغعث "تنقكاوا ادلجقا ادلتباكا  

                                           
.12، ص ادلصبر ااّسقبق-  1  
.92زلمب  صطفى،  شفل  ااّسمققت ُب ااّنلب ااجميّب، ص: ىّبارة-  2  
.229،232ص  ااصنق تٌن،: أبو ىبلؿ ااجسفمم-  3  

  .347ص ، 1 ادلوازن ، ج:اآل بمّ -4
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أ ور  لّمرة ُب ااّنفوس،  تصّورة الجلوؿ، يشرتؾ فعهق ... كااعحم، كااعلعب ااعطيء بقحلجم كاحلمقر

ااّنقطق كاألبفم، كاافصعح كاأل جم، كااّشق م كادلفحم، حفمت بأّف ااّسمق   نهق  نتفع ، كاألخذ 

، كمل زبف قضع  ااّسمققت  ن  قمل  تعّصم بقاّنلب، او بقع فعو كقبن 1."بقإلتعقع  ستحعل شلتنع

" ااّسمققت ك ق شقكلهق"رشعق االًنكاّا حعث خّصهق بقابراس  كااتحلعل ُب بقب  ن كتقبو مسّقه 

بقب  تّسع ربا، ال يلبر أحب  ن ااشجماء، أف يّب ي ااّسبل    نو كفعو أشعقء غق ض  "كيمل أّّنق 

 2."إالّ  ن ااعصًن احلقذؽ بقاّصنق  ، كأخم فقضح ، ال زبفى  ن ااقىل ادلغّفل

كخبلص  االوؿ، أّف ادلجقا ادلتباكا   شرتك  بٌن ااّنقس اطععجتهق اإلنسقنع ، اذا يععح ااّنلقد أخذ 

ادلجىن، كافن كعف يفوف ىذا األخذ؟ ك ّت يفوف أخذ ااشق م دلجقا غًنه  ستحسنق، ك ّت يفوف 

 . ستلعحق

 األخـ ال لـ .ب 

    ا ترب اانّػّلقد أّف ادلجقا  شرتك  بٌن ااّنقس سواء أكقف ااّشجماء  ن بعئ  كاحبة أك بعئ  سلتلف   

األّكؿ يعتب و صقحب ااّصنق    ن غًن أف : ادلجقا  لى ضمبٌن"كيمل أبو ىبلؿ ااجسفمّم أّف 

 كاازء ااثقا  ن االوؿ يعٌّن أّف أخذ 3."يفوف او إدلقـ يلتبل بو فعو، كاآلخم  لى  لقؿ تلّبـ

                                           
  .184 ص،ااوسقط  االقضي، :اامرقا-1
 تح زلمب زلّي ااّبين  عب احلمعب، بًنكت ااجمبة ُب زلقسن ااّشجم كآدابو كنلبه، أبو  لّي احلسن، :ابن رشعق االًنكاا- 2

  .280ت، ص.د ط،.دار ااعل الّنشم كااتوزيع، د
.196ااّصنق تٌن، ص: أبو ىبلؿ ااجسفمم-  3  
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فلب أطعق ادلتلّب وف كادلتأّخمكف  لى تباكؿ ادلجقا بعنهم، فلعس  لى "ادلجىن  ن ااّسقبلٌن حسن 

 شميط  إ قدة صعقغتهق صعقغ  ربيبة فعفسو ادلتأّخم ادلجقّا ادلتلّب   أافقظق 1."أحب فعهم  عب

-إذا أخذكىق - كافن  لعهم "  ن  نبه، فعوردىق ُب حلع  فنّع  ربيبة سبّعز ادلجقا ك  ؤاّفهق

أف يفسوىق أافقظق  نبىم، كيربزىق ُب  جقرض  ن تأاعفهم، كيوردىق ُب غًن حلعتهق  (ادلجقا)

 فتتحّلق  نبئذ قبرة اإلبباع  اافيّن اّايت يتمّعز هبق ااشق م كاّايت بمىن  ن خبلذلق  لى 2."ك جمضهق

 .ذبقكزه ااتللعب األ مى إىل اإلبباع كاالبتفقر دبق سبلعو  لعو قمػلتو ااّشجميّ 

كيضعف أبو ىبلؿ ُب حسن األخذ  ن ادلتلّب ٌن أخذ ادلجىن  ن اانثم فعنظمو، أك  ن ااّنظم 

كأحب أسعقب إخفقء ااّسمؽ أف يأخذ  جىن  ن نظم فعورده ُب نثم، أك  ن نثم فعورده ُب "فعنثمه

 كىو رقنب آخم يظهم فعو ااشق م بما تو  لى ااتحويم كإ قدة ااتنسعق بٌن ادلنظـو كادلنثور 3"نظم

 .إلنتقج دالا  ربيبة

كمل يفن أبو ىبلؿ  تفّمدا ُب نظمتو ىذه، كإظّلق ذىب  ذىعو  بد كعًن  ن اانّػّلقد، فقبن طعقطعق 

إذا تنقكؿ ااّشق م ادلجقا اّايت سعق إاعهق فأبمزىق ُب أحسن  ن اافسوة اّايت "ػلذك حذكه فًنل 

 كان يتسىّن او ذاك إالّ بقاتمّجن ُب شجم 4." لعهق مل يجب بل كرب او فضل اطفو كإحسقنو فعو

 ن سعلو كفهمو كتذّكقو حّّت يصعح رزءا  ن كربانو يفصح  نو اسقنو ك ن ارل ذاك يطقاب 
                                           

.197ص ،ااّسقبقادلصبر -  1  
.196ص  ،نفسوادلصبر -  2  
.198ص ،نفسوادلصبر -  3  
.81 عقر ااّشجم، ص: ابن طعقطعق-  4  
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اتلصق  جقنعهق بفهمو، كتمسخ ... أف يبمي اانظم ُب األشجقر"ابن طعقطعق ااشق م ادلتأخم  ن 

 كىو يثين  لى ىؤالء ااشجماء 1."أصوذلق ُب قلعو، كتصًن  وادا اطعجو، كيذرب اسقنو بأافقظهق

كستجثم ُب أشجقر ادلوّابين بججقئب استفقدكىق شلّن تلّب هم كاطفوا ُب تنقكؿ أصوذلق  نهم :"ققئبل

كاعسوا  لى  ن بجبىم كتفثّمكا بأببا هق فسّلمت ذلم  نب اّد قئهق الطعف سحمىم فعهق كزخمفتهم 

 كمق يجترب أف  ن األخذ احلسن أخذ ادلجىن كتغعًنه  ن غمض تنقكاو ادلتلّبـ إىل غمض 2."دلجقنعهق

آخم يتنقكاو ادلتأخم، فمن استجمقؿ ادلجىن ُب ااغزؿ إىل استجمقاو ُب ادلبح، ك ن ادلبح إىل اافخم 

فإذا أبمز ااّصقئغ  ق صقغو ُب غًن "كىفذا كاستجمقؿ ادلنثور  ن اخلطب كاامسقئل كرجلو ُب ااّشجم 

اذلعئ  اّايت  هب  لعهق كاظهم ااصّعقغ  ق صعغو  لى غًن ااّلوف اّاذم  هب قعل، ااتعس األ م ُب 

ادلصوغ كُب ادلصعوغ  لى رائعهمق، ففذاك ادلجقا كأخذىق كاستجمقذلق ُب األشجقر  لى اختبلؼ 

 . اتعلى إ قدة ااّصعقغ  كااتأاعف ىي اافقرؽ بٌن ادلتلّبـ كادلتأّخم ُب نظم ااّشجم3."فنوف االوؿ فعهق

كااففمة ذاهتق  مضهق اآل بّم ُب ادلوازن  بٌن أيب سبّقـ كااعحرتّم شلّثبل اذاك  ن شجميهمق 

فلعس أليب سبّقـ فعو شيء أكثم  ن أف ... فمجىن أيب سبّقـ  شرتؾ بٌن ااّنقس كاعس سلرت ق:"بلواو

 رّب  نو بجعقرات حسن   فشوف ، فقاعحرتم مل يأخذ ادلجىن  نو ألنّو ُب ااجقدات  ورود كافّنو 

                                           
.16، صااّسقبقادلصبر -  1  
.14ص ،نفسوادلصبر -  2  
.81ص ،نفسوادلصبر -  3  



                                                       مرجّع  ففم  عب االقىم اامرقاّ فصل األّكؿاؿ
 

113 
 

 فقبتفقر ااصورة اافنّع  ىو ادللعقس اّاذم تلقس بو ادللف  1."أببع ُب ااتمثعل، كأغمب كأحسن

 .اإلببا ع  اافنّع  الشق م كىو ااغقي   ن تباكؿ ادلجقا

 كقب ذىب االقضي  عب ااعقر إىل  ق ذىب إاعو غًنه شلن سعلو  ن أّف األخذ احلسن ىو أخذ 

ادلجىن كإ قدة صعقغتو  ن ربيب تضفي  لى ادلجىن ذبّبدا فعغبك  جنق  عتب ق يجفس  لم ااشق م 

كقب يتفقضل  تنقز وا ىذه ادلجقا حبسب  ماتعهم  ن ااجلم بصنج  ااّشجم، فتشرتؾ "بصنج  ااّشجم 

اامق   ُب ااشيء ادلتباكؿ، كينفمد أحبىم بلفظ  تستجذب، أك تمتعب يستحسن، أك تأكعب 

 2."يوضع  وضجو، أك زيقدة اىتبل ذلق دكف غًنه، فًنيك ادلشرتؾ ادلعتذؿ ُب صورة ادلعتبع ادلخرتع

فعذىب ُب حسن األخذ إىل إبقح  األافقظ ادلتباكا ، كتشقبو أسلوب اافبلـ كافن  لى أف 

 .يتجقكز ادلتأّخم ادلتلّبـ بتصمّفو ُب ااّصعقغ  بقازيقدة أك احلذؼ أك ااتغعًن فتتحّلق  زيّ  اإلبباع اافيّن 

 :كمق ققؿ اععب:"ك ّثل االقضي اامرقا اذاك فلقؿ

        َوَجَك اللُّيُيوُ  َعَفى الطُّيُفوِ  َك َنَّـبَها               زُ ُــــــــــٌر َتِجـــــــــــــدُّي ُمتُـــــــــــونـََها َأْ ـــــــَكُمــــَها

 :فأّدل إاعك ادلجىن اّاذم تباكاو ااّشجماء، ققؿ ا مؤ االعس

ـْ  َـــــَفٌب أَ ْــــَصْرتُــــــــــــُ  فَـــــــــَ َجاِني              َكَ لِّ زَ ُــــــــــــــــوِر ِفي َعــــِلــْيٍب َ َمــــانِـــيّ         ِلَم

 :كققؿ اذلذيلّ 
                                           

.370ص ،ااّسقبقادلصبر -  1  
.163، ص نفسوادلصبر-  2  
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 َعـــــــــَرْفُت الــــــــدِّ َاَر َكــــَرْســِم الــــــــكــَِتا               ِب  َـــــــْز ُــــــــــــــــُرُا الــَكاِتُب الِ ْمــــــــيَـــــــــــــِريُّي     

كأ ثقؿ ذاك شلّق ال ػلصى كثمة، كال ؼلفى شهمة، كبٌن بعت اععب كبعنهق  ق تماه  ن اافضل، كاو 

 كبذاك فلب بمىن  لى  ق ذىب إاعو  ن فضل أخذ ااّلفظ 1." لعهق  ق تشقىب  ن اازّيقدة كااّشف

 .كربويمه ُب نسق تجعًنّم سلقاف ُب صعقغتو دلق سعلو

 األخـ القبيح .ج 

  مل يتوّقف ااّنلقّد ااجمب  نب إظهقر  واطن األخذ احلسن ُب قضع  ااّسمققت كإظّلق أكاوا  واطن 

األخذ االععح  نقي  كعًنة حّّت أّف بجضهم خّصص بقبق ذلق كتنقكاوىق بقاّبق  كاإلدلقـ، فأبو ىبلؿ 

أف تجمب إىل ادلجىن فتتنقكاو بلفظو كّلو "ااجسفمّم خّص بقبق ذلق كيمل فعو أّف قعح األخذ يجود إىل 

: أخربنق بجض أصحقبنق ققؿ: أك أكثمه، أك زبمرو ُب  جمض  ستهجن، كادلجىن إظّلق ػلسن بقافسوة

إّا أربه  قريق :  فلقؿ!إنّق إذا مسجنق ادلجىن  نك نسمجو خببلؼ  ق نسمجو  ن غًنؾ : قعل الشجيبّ 

 كذىب أبو ىبلؿ إىل 2."فأكسوه  ن غًن أف أزيب فعو حمفق أم  ن غًن أف أزيب ُب  جنقه شعئق

 .تفصعل االععح  ن األخذ كاّاذم كثم  نب ااشجماء، ك ق ىذا إالّ ظلوذج  نو

 :ألنّو تنقكؿ ادلجىن اّاذم أخذه  ن ا مئ االعس بلفظو " طمف "فقالعح كاضح  نب ااشق م 

 :ك ثقؿ ذاك قوؿ طمف " 

                                           
.163، ص ااّسقبقادلصبر -  1  
.229ص  ااصنق تٌن،: أبو ىبلؿ ااجسفممّ -  2  
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 اَل تـَْهِفْك َأسَّبى َوَتَجفَّبــــــــدِ :   ُو ُـــــــــــوفًا ِ َها َصْ ِبي َعفَّبى َمِطيـَّبُهْم           ـَُقـــوُلونَ   

 :كىو قوؿ ا مئ االعس

 اَل تـَْهِفْك َأسَّبى َوَتَجّمـــــبِ : ُو ُــــــــــــــــوفًا ِ َها َصْ ِبي َعفَّبى َمِطيـَّبُهْم             ـَُقـوُلونَ 

كااضمب اآلخم ىو األخذ ادلستهجن أف يأخذ ادلجىن فعفسبه كيجوصو ُب  جمض قععح ككسوة 

" قعم  كّل ا مئ  ق ػلسنو-: "رضي ا  نو- سرتذا ، كذاك  ثل أخذ ابن طعقطعق قوؿ  لّي 

 :فلقؿ

َيا أِلَْعَمى َدْعِني ُأَغاِ  ِ ِقْيَمِتي         َفِقْيَمُة ُكبِّ النَّباِس َما ُ ْ ِلُنونَ ُ   فـَ

 .فأخذه بلفظو ك أخمرو بغعضق  تفّلفق

 :ك ن سوء األخذ أف يتسقكل اآلخذ كادلأخوذ  نو ُب اإلسقءة، كلوؿ أيب أذين 

ـِ           َكــ َنَّـبــــــَما َغائِـــــــــــــبُـــــَها َدائِـــــــــــــــــــــــًبا        زَ َّبنـــــــــــــــَــــــَها ِعــــــــْنِدي  ِـتَـــــــــْز ـي

 :فأتى بجعقرة غًن  مضع  كنسج غًن حسن، كأخذه أبو نواس فلقؿ

ـِي َعا ــُـــــــــــــــوا          َك َنَّـبــــــَما أَثْـــنَـــــــــــــــوا َوَلْم  ـَْعَفُمــــــــــــوا      َعَفْيَك ِعْنِدي  اّل

 .فأتى أيضق بمصف  مذكؿ كنظم  مدكد
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فَػػػػنَػػػػمَّ َ ػػَلعَهق : كقب يستوم اآلخذ كادلأخوذ  نو ُب اإلرقدة ُب ااتجعًن  ن ادلجىن ااواحب، ققؿ أ ميبّ 

 .ادلِْسكم َكاالَّْعلم َ قِكفٌ 

 : كققؿ ااعحرتمّ 

َّـب الِمْلُك َحتَّبى َتَصَوَعا نَــــــمَّب ِ ِه َجـــى       فـَ ـَ ِكْتَماَن التـَّبَرحُّيِب ِفي الدُّي   1 "       َوَحاَوْل

    خبلص  االوؿ إّف االعح ُب األخذ رارع إىل توقف ااشق م ادلتأّخم  نب حّب ااتللعب ااّتقـ 

كاالكتفقء بقاّنلل  ن ادلتلّب ٌن  جقنعهم كصعغهم شلّق يربىن  لى  جزه اافقدح  ن إ قدة بنقء 

 .صعقغ  ربيبة دلجىن  تلّبـ، يربز فعو  لفتو ااشخصع  كاإلببا ع  ففما  كصعقغ 

إظّلق ىي ُب ااعبيع ادلخرتع اّاذم ؼلتّص او "كىو األ م ذاتو اّاذم ذىب إاعو اآل بّم ُب أّف ااّسمق  

 كيستبّؿ فعمق يذىب إاعو بأيب سبّقـ ك ق يؤاخذ  لعو  ن 2"ااشق م، ال ُب ادلجقا ادلشرتك  بٌن ااّنقس

كتأّ لت األسعقب اّايت أّدتو إىل ذاك " عوب حصمت ُب كثمة أخطقئو كأغقاطو ُب األافقظ كادلجقا 

 ن زلمب بن االقسم بن  (ااورق )فإذا ىي  ق ركاه أبو  عب ا زلمب بن داككد بن اامّاح ُب كتقبو 

 ىذا اقؿ ىو 3." همكيو  ن حذيف  بن زلمب ااطّقئّي أّف أبق سبّقـ يميب ااعبيع فعخمج إىل اقؿ

ادلجىن اخلقص اّاذم ابتفمه أبو سبقـ انفسو كاّاذم خمج  ن ادلأاوؼ ك ن ااسبلس  كادلجىن االميب 

... صقر كثًن  ن ادلجقا ال يجلم غمضو فعهق إالّ بجب اافّب كااففم كطوؿ ااتأّ ل" ن اافهم حّّت 
                                           

.232.233.ػ231ص ادلصبر ااّسقبق،-  1  
.346ص  ادلوازن ،: اآل بم-  2  
.138ص ادلصبر نفسو،-  3  
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كأكرد  ن ... كاو كقف أخذ  فو ىذه األشعقء كمل يوغل فعهق، كمل غلقذب األافقظ كادلجقّا 

... اعسلم  ن ىذه األشعقء اّايت هتّجن ااّشجم كتذىب دبقءه كركنلو... االستجقرات  ق قمب كحسن

دلق فعو  ن اطعف ادلجقا ... اظننتو كقف يتلّبـ  نب أىل ااجلم بقاّشجم أكثم ااّشجماء ادلتأخمين

 فغقي  تباكؿ ادلجقا ادلشرتك  االبتفقر ُب ااصورة اافنّع  ابتفقرا خقصق ػلّلق 1"ك ستغمب األكصقؼ

ااتجعًن  ن ادلجىن ادلتلّبـ بتجعًن فيّن  ؽلّعز ااشق م اابلحق  ن ااّسقبق، شميط  أف يفوف ىذا 

االبتفقر ػللق ابتجقد ادلجىن  ن ااتهّجن  كيفسب اارتكعب احلسن كاامقؿ، اعظهم ااّشجم ُب قّم  

 .ركنلو

 أكرد ابن طعقطعق نو ق آخم  ن األخذ االععح أخذه شجم غًنه  ن ادلتلّب ٌن دكف أف يغًّن ادلجقا ُب 

كال يغًّن  لى  جقا "تمتععهق أك أغماضهق فعود هق شجمه  غًّنا األافقظ كاألكزاف  نسعق ااّشجم انفسو 

ااّشجم فعود هق شجمه، كؼلمرهق ُب أكزاف سلقاف  ألكزاف األشجقر اّايت يتنقكؿ  نهق  ق يتنقكؿ كيتوّىم 

 كالغلب ابن طعقطعق ذاك قعحق 2."أّف تغعًنه اؤلافقظ كاألكزاف شلّق يسرت سمقتو أك يورب او اافضعل 

 .كإظّلق سمق   ذ و  

   خبلص  االوؿ إّف بقب ااّسمققت  تّسع ربا اتشجّب  عقحثو كتجّبد بقحثعو  ن ااّنلقد ااجمب كال 

ؽلفنق حصمىق ُب  عحثنق ىذا، ك ق قّبـ إالّ قلعل  ن كثًن كقب أكرزنق ااتجّمض إاعو إغلقزا شبيبا 

                                           
.139، صااّسقبقادلصبر -  1  
.18ص  عقر ااّشجم،: ابن طعقطعق-  2  
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سجعق  ّنق إىل توضعح  شفل  ااّسمققت كآراء بجض ااجلمقء انلّم بقالضع  قعل أف يتنقكذلق  عب االقىم 

 .اامرقا اّاذم استفقد كثًنا  ن سقبلعو

 عبد القاهر الجرجانّي وم كفة الّلر ات .د 

تنقكؿ اامرقا  شفل  ااّسمققت اّايت زلل  ّب رزر بٌن اانّػّلقد ااجمب االبا ى، فمنهم  ن يمرع 

ااّسمق  إىل ااّلفظ، ك نهم  ن يمرجهق إىل ادلجىن، ك نهم  ن يمرجهق إاعهمق  جق  لى أسقس أّّنق 

سلخ دلق سعق بو فعو ااشق م ادلأخوذ  نو ااشق م اآلخذ، أرقزكا بجض األخذ كاصطلحوا  لعو 

األخذ احلسن،  نهم  ق رفضوه كاصطلحوا  لعو األخذ االععح، ككسط ىذا ااباؿ يلف اامرقا 

:  وقف اّلل اّاذم ينطلق  ن رؤي  غًنه ٍبّ ػلّللهق كفق فهمو ٍبّ يفصل فعهق بقحلج  كااباعل فعلوؿ

انتهوا إىل أف ز موا أّف  ن  مب إىل شجم فصعح فلمأه كنطق بأافقظو  لى ااّنسق ااذم كضجهق "

ااشق م  لعو كقف قب أتى دبثل  ق أتى بو ااشق م ُب فصقحتو كببلغتو إالّ أّنم ز موا أنّو يفوف ُب 

 1"إتعقنو بو زلتذيق ال  عتبئق

كيجقرض اامرقا ىذا اامأم كيب وه سبنطق ااتففًن كااتأ ل ضلن إذا تأّ لنق كربنق اّاذم يفوف ُب 

األافقظ  ن تلبمي شيء  نهق  لى شيء إظّلق يلع ُب ااّنفس  لى أنّو نسق إذا ا تربنق  ق توخى  ن 

، فقالحتذاء ال يفوف 2" جقا ااّنحو ُب  جقنعهق، فأّ ق  ع تمؾ ا تعقر ذاك فبل يلع كال يتصّور حبقؿ

                                           
.360ص اامرقا  عب االقىم، دالئل اإل جقز،-  1  
.، ااصفح  نفسهقنفسوادلصبر -  2  
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كا لم أّف : "، ٍبّ يواصل ربلعلو بلواو1ُب ااّلفظ كحبه كال ُب ادلجىن ك ثل اذاك بلوؿ ا مئ االعس

االحتذاء  نب ااشجماء كأىل ااجلم بقاّشجم كتلبيمه كسبععزه أف يعتبئ ااشق م ُب  جىن او كغمض 

 فعجمب شق م آخم إىل ذاك األسلوب فعجيء –أسلوبق، كاألسلوب ضمب  ن ااّنظم كااطميل  فعو 

بو ُب شجمه، فعشعو دبن يلطع  ن أدؽلو نجبل  لى  ثقؿ نجل قب قطجهق صقحعهق فعلقؿ قب احتذل 

 كبذاك فقالحتذاء  نب اامرقا يفوف ُب ااصورة اخلفّع  اايت تصبر  ن األسلوب 2" لى  ثقاو

اذلقدؼ إىل غمض زلّبد كقب ضمب اذاك أ ثل  كثًنة  ن  عوف ااشجم ااجميب كقب فّصل أكثم ُب 

كىو  ق فصلنق فعو ُب اافصل اآلٌب  ن ففم اامرقا ااّنلبم،  (أسمار ااعبلغ )االحتذاء ُب كتقبو 

 .ك جىن اإلحتذاء ُب ااشجم  نب  عب االقىم اامرقا

شغوفق بقاعحث كااتنلعب ُب آراء االبا ى حوؿ  كألّف اامرقا كقف كثًن ادلطقاج  كاالطبلع،  

ال سعمق قضع  كاالضقيق ااوىمي  اايت شغلت  لمقء ااجصور اّايت سعلتو كااجصم اّاذم  قصمه 

كاايت تعّعنق أّف اامرقا استوحقىق  ن   اإل جقز كففمة اانظم اايت يمل اامرقا أّّنق زلوري  فعو،

 زلقكرة ااجقمل ااعلظ فأخذ  ن  لـو األّكاعٌن ُب ااّنحو كااعبلغ  كااّنلب كتب سقبلعو كزلقكراهتم

قق بة أّسس هبق ك لعهق نظميّ   ّفنتو  ن ااوصوؿ إىل سّم إ جقز االمآف اافممي، أّسس  لى إثمىق 

 .ففمه ك نهجو ُب دراس  اإلبباع 

  

                                           
.، ااصفح  نفسهقااّسقبقينظم ادلصبر -  1  
.361ادلصبر نفسو، ص-  2  



 

 

 

 

ّـي  ـرفففففففففـافففف   ففففـففففففـ  ففففـففففـ  اففففـفففففـاففففففـ  افففففف
 

ّـي :  ملـحث  ألوّيل ّـي  اـكال ـرـاّي  الفلل  . ــ  ــ  اــاـ  ا
ا ـرـاّي  الّيححوّي :  ملـحث  اثّـي  . ــ  ــ  اــاـ  ا

اث ّـي :  ملـحث  اثّـي ـرـاّي  اـكال  . ــ  ــ  اــاـ  ا
ـ بع ـرـاّي  الّيــوّي :  ملـحث  ا  .  ــ  ــ  اــاـ  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا      الصل  اثّـي



 
 

 

 

 

 

واعلم أّن ىهنا أسراراً ودقائق ال ميكن بياهنا إالّ بعد أن نُِعدَّ مجلة من القول يف      "
النّظم ويف تفسريه، واملراد منو وأيّ شيء ىو وما حمصولو وحمصول الفضيلة فيو فينبغي لنا 

أن نأخذ يف ذكره، وبيان أمره، وبيان املزيّة الّّت تدَّعى لو من أين تأتيو، وكيف تعرض 
 ".فيو، وما أسباب ذلك وعللو، وما املوجب لو

                                                      عبد القاىر اجلرجاين      
 63ص                                               دالئل اإلعجاز يف علم املعاين 
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تنّوعت مصادر اجلرجاين اليّت أثّرت ُب تكوينو العلمي حيث اعتمد ُب ربليلو ك استنباطو        

كالّنقد علماء كثريكف استند إىل دراساهتم ك أحكامهم  األحكاـ  ادلعرفية ُب حقل الّنحو،كالببلغة،

 تبّّي لو من دراساهتم أّّنم على ففوافق منهم ما رآه يستحق ادلوافقة فتبّّن آراءىم، كعارض ـ

 . التعليل ك الربىنة معتمداخطأ، فراح يقّوـ أعماذلم بفكره النرّي ك نظره الثاقب

I. فكر عبر القاكر الكرقانر الفللنر افكالنّير : 

عاش عبد القاىر اجلرجايّن عهدا كجد فيو الّدراسات القرآنّية ربيط بو من كّل جانب، فقد رررر

سبقو علماء كثريكف إىل قضّية اإلعجاز كّل يدلو فيها بدلوه مغرتفا من عيوف األدب دلعرفة حقيقة 

اإلعجاز ُب القرآف الكرمي كتقريبها إىل األذىاف، فنهل من منهل علماء فبلسفة الكبلـ ربديدا من 

ادلعتزلة كاألشاعرة متأثّرا بادلذىب األشعرّم فنهج ّنجهم ُب دراسة اإلعجاز، كمن النّػّقاد كالّشعراء 

دكف االكتفاء دبا توّصل إليو سابقوه، كال سيما اجلدؿ الّدائر بّي األشاعرة كادلعتزلة،فلم يسّلم دبا 

توّصلوا إليو كّل التسليم فناقش أفكارىم بفكر كاع، مبتّكر غري مقّلد، بغية الوصوؿ إىل حقيقة 

فلم يسّلم هبذه األصوؿ اّليت تعارؼ عليها سابقوه كّل التسليم، ككّل ما فعلو ىو انّو تأّّن "اإلعجاز

إزاء ىذه األصوؿ كأطاؿ تأّملها، كحاكؿ تعميقها كتطويرىا من خبلؿ ما أتيح لو من خربة علمّية 

 فأضحت 1."تّتصل بذكؽ الّشعر كالكبلـ البليغ بعاّمة، كادلعاناة ُب فهمو كسبّثل أسراره كدالئلو

                                           
جابر، الّصورة الفيّن ُب الرتاث الّنقدّم كالببلغّي عند العرب،بريكت،الّدار البيضاء، ادلغرب، ادلركز الثقاُّب :عصفور- 1

 . 249ـ، ص1992، 3العريّب،ط
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قضّية اإلعجاز اّرؾ القوّم لفكره ككجدانو حّّت جعلها فريضة دينّية كمقياسا يقيس بو أّم رجل 

فانظر أّم رجل تريد أف تكوف إذا أنت زىدت ُب أف تعرؼ حجة ا تعاىل كآثرت "يريد أف يكوف

فيو اجلهل على العلم، كعدـ االستبانة على كجودىا، ككاف التقليد فيها أحّب إليك، كالتعويل على 

علم غريؾ آثر لديك، كنّح اذلول عنك، كراجع عقلك كاصدؽ نفسك، ينب لك فحش الغلط 

فيما رأيت، كقبح اخلطأ ُب اّلذم توّّهت، كىل رأيت اختيارا أقبح شلن كره أف تعرؼ حّجة ا 

تعاىل من اجلهة اّليت إذا عرفت منها كانت أنور كأهبر، كأقول كآثر أف ال يقول سلطاّنا على 

 حّّت جعل التهاكف ُب دراسة اإلعجاز على 1."الّشرؾ كّل القّوة، كال تعلو على الّكفر كّل العلوّ 

كجهو الّصحيح من ادلسلم العاقل ذم القدرة خيانة لعقلو كدينو، الّدافع اّلذم جعلو يتصّدل 

الّرسالة )للّدفاع عن القرآف كصّد كّل شبهة ربـو حوؿ سّر إعجازه فأّلف لذلك كتبو الّشهرية 

فكاف األّكؿ ليثبت حقيقة اإلعجاز، أّما الثايّن "، (أسرار الببلغة)، ك(دالئل اإلعجاز)،(الشافّية

 فأصبحا مرجعّي أساسيّي يعود إليهما كّل معاند أك جاحد جيد ريبا ُب سّر 2"قليبّّي أسراره

كىذه صبل من القوؿ ُب بياف عجز العرب حّي ربدكا إىل معارضة القرآف، " اإلعجاز القرآيّن 

 3."كإذعاّنم كعلمهم أّف اّلذم مسعوه فائت للقول البشريّة كمتجاكز لّلذم يّتسع لو ذرع ادلخلوقّي

                                           
 .8ـ، ص1981ط، .عبد القاىر، دالئل اإلعجاز ُب علم ادلعاين، تح زلمد رشيد رضا،بريكت،دار ادلعرفة،د: اجلرجاين-  1
 .253ـ، ص1،1973أضبد، عبد القاىر اجلرجاين ببلغتو كنقده، الكويت، ككالة ادلطبوعات،ط:ينظر  مطلوب-  2
تح زلمد خلف ا ك زلمد زغلوؿ سبلـ  (ضمن ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف)عبد القاىر، الّرسالة الّشافية:اجلرجاين-  3

 .117ـ،ص1976، 3مصر،دار ادلعارؼ،ط
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  عبر القاكر الكرقانرورحليلةر إل لقز .1

     مل يكن عبد القاىر اجلرجايّن  أّكؿ من اىتّم بدراسة اإلعجاز كما أشرنا ُب الفصل الّسالف 

متجّدرة ُب آراء بعض سابقيو اّلذين نّوىوا بتحّدم القرآف للعرب اّلذين  (الّرسالة الّشافية)فآراءه ُب 

اشتهركا بفطاحلة البياف كفرساف الفصاحة فوقفوا حائرين أماـ سحر بيانو، عاجزين على اإلتياف 

دبثلو، بل بسور منو، بل بسورة كاحدة ليصل التحّدم ذركتو ُب بياف القرآف من ناحية كعجز 

العرب من ناحية ثانية، كمن رجل رغم ما عرؼ عنو من صدؽ كأمانة إالّ أنّو كاف أمّيا ال يعرؼ 

القراءة كال الكتابة اّلذم يستحيل عليو مضاىاة العرب األقحاح من قريش ُب الّشعر كالبياف كفيو 

فكيف جيوز أف يظهر ُب صميم العرب، كُب مثل قريش ذكّم األنفس األبّية :"يقوؿ اجلرجاينّ 

كاذلمم العلّية، كاألنفة كاحلمّية، من يّدعي النبّوة، كخيرب أنّو مبعوث من ا تعاىل إىل اخللق كافة، 

كأنّو يبّشر باجلّنة كنذير بالّنار، كأنّو نسخ بكّل شريعة تقّدمتو، كدين داف بو الّناس شرقا كغربا، كأنّو 

 ٍبّ –صّلى ا عليو كسلم - خاًب النبيّي كأنّو ال نيّب بعده إىل آخر ما صدع بو النيّب 

كحّجيت أّف ا تعاىل قد أنزؿ علّي كتابا عربّيا مبينا، تعرفوف ألفاظهن كتفهموف معانيو، إالّ :"يقوؿ

أّنكم ال تقدركف على أف تأتوا دبثلو كال بعشر سور منو، كال بسورة كاحدة ، كلو جهدًب جهدكم 

فاستقطب القرآف بفصاحتو أنظار كفكر ادلبدعيّي ُب األدب 1."كاجتمع معكم اجلّن كاإلنس

                                           
 .120ادلصدر الّسابق، ص-1
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اجلاىلي شعره كنثره فوقفوا أمامها حائرين مبهورين عاجزين أف يأتوا كلو بسورة من مثلو، ىم اّلذين 

 .عرفوا بعدـ استسبلمهم خلصومهم، كال يقّركف بالعجز كىم قادركف على قهرىم كالظهور عليهم

بّّي اجلرجاين أّف دليل عجز العرب أماـ تفّوؽ القرآف عليهم يربز من خبلؿ ما مسّاه بدالئل     

 .األحواؿ كدالئل األقواؿ

 بّّي اجلرجاين ذىنّية العرب ادلبنّية على التفاخر كالتفاضل ُب كّل رلاالت :دالئلر ألحو ل 

حياهتم خاّصة رلاؿ الّشعر اّلذم دبثابة عصب احلياة لديو كيف ال كىو ديواّنم اّلذم يعّتزكف بو 

كيضاىوف بو بعضهم بعضا فيجّدكف ُب تنقيحو ليقضى لصاحبو بأنّو أشعر من غريه بل أشعر 

أّما األحواؿ فدّلت :"العرب، فكيف هبؤالء يقفوف حيارل أماـ القرآف الكرمي، كفيو يقوؿ اجلرجاين

من حيث كاف من ادلتعارؼ من عادات الّناس اّليت ال زبتلف، كطبائعهم اّليت ال تتبّدؿ أف ال 

يسلموا خلصومهم الفضيلة، كىم جيدكف سبيبل إىل دفعها، كال ينتحلوف العجز كىم يستطيعوف 

كيف كأّف الشاعر أك اخلطيب أك الكاتب يبلغو أّف بأقصى اإلقليم اّلذم .قهرىم كالظهور عليهم

ىو فيو من يأىب بنفسو، كيدّؿ بشعر يقولو أك خطبة يقـو هبا أك رسالة يعملها، فيدخلو من األنفة 

كاحلمية، ما يدعوه إىل معارضتو كإىل ما عنده من الفضل، كيبذؿ ما لديو من ادلنة، حّّت إنّو 

ليتوّصل إىل أف يكتب إليو، كأف يعرض كبلمو عليو ببعض العلل كبنوع من التمّحل، ىذا كىو مل 

ير ذلك اإلنساف قّط،كمل يكن منو إليو ما يهّز كحيّرؾ كيهيج على تلك ادلعارضة، كيدعو إىل ذلك 

التعّرض، كإف كاف ادلّدعي ذلك دبرأل منو كمسمع كاف ذلك أدعى لو إىل مباراتو كإىل إظهار ما 
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عنده، كإىل أف يعرؼ الّناس أنّو اليقصر عنو، أك أنّو منو أفضل، فإف انضاؼ إىل ذلك أف يدعوه 

الّرجل إىل ما تنتو كحيرّكو دلقاكلتو، فذلك اّلذم يسهر ليلو، كيسلبو القرار حّّت يستفرغ رلهوده ُب 

 فإّف ىذا التحّدم فيما أتقنوا سنّي طواؿ من فصاحة 1."جوابو، كيبلغ أقصى احلّد ُب مناقضتو

عاجزين - رغم ذلك -كببلغة ُب شعرىم كنثرىم،فهم فحوؿ الّشعر خاّصة كاألدب عامة يقفوف 

عن مضاىاة القرآف الكرمي كىو من صميم لغتهم كبياّنم لطعنة بليغة العمق ُب كرامتهم كملكتهم 

 .اإلبداعّية ىّزت ثبات فكرىم كزلزلت كياف سيادهتم

 مل تفت اجلرجاين أحاديث كثرية بّينت عجز العرب من صّناع البياف على :دالاةر ألقو ل

ربّدم القرآف الكرمي كالتأليف على منوالو كلو بسورة كاحدة،رغم ما أّرخت لو كتب الّتاريخ كالّسري 

كالببلغة من زلاكالت فاشلة كالرتّىات اّليت عرفت عن مسيلمة الكّذاب كىي سرعاف ما يظهر فيها 

جلّيا الضعف كالرّكاكة اّليت ال ربتاج إلدراكهما ملّما بالعربّية        أكصاحب ذكؽ رفيع، كيستدّؿ 

كأّما داللة األقواؿ فكثرية، منها حديث :"اجلرجاين من بّي ىذه األحاديث حبديث ابن ادلغرية قائبل

إّف الّناس جيتمعوف غدا بادلوسم، كقد فشا أمر ىذا :"ابن ادلغرية ركل أنّو جاء حّّت أتى قريشا فقاؿ

يأتونو فيكّلمونو :رلنوف خينق، قاؿ:الّرجل ُب الّناس فهم سائلوكم عنو فماذا ترّدكف عليهم؟ فقالوا

ىم العرب، كقد رككا : نقوؿ ىو شاعر،قاؿ:  قالوا!فيجدكنو صحيحا فصيحا عادال فيكّذبونكم 

لقوا :ىو كاىن،قاؿ: قالوا نقوؿ!الّشعر كفيهم الّشعراء، كقولو ليس يشبو الّشعر، فيكّذبونكم 

                                           
 .119ص ادلصدر الّسابق،-  1
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صبأ :  ٍبّ انصرؼ إىل منزلو،فقالوا!الكّهاف فإذا مسعوا قولو مل جيدكه يشبو الكهنة، فيكّذبونكم 

أتزعموف أيّن : ٍبّ أتى قريشا فقاؿ...  كلئن صبأ اليبقى أحد إالّ صبأ– يعنوف أسلم –الوليد 

زلمد رلنوف، كقد كلد بّي أظهركم مل يغب عنكم ليلة كال : صبأت كلعمرم ما صبأت، إّنكم قلتم

شاعر، كأنتم شعراء :يوما، فهل رأيتموه خينق أحدا قّط؟، فكيف يكوف رلنونا كمل خينق قّط؟، كقلتم

كاىن، فهل حّدثكم زلمد ُب شيء يكوف ُب غد إالّ أف :فهل أحد منكم يقوؿ ما يقوؿ؟، كقلتم

كأم شيء : أقوؿ ىو ساحر،فقالوا:كيف تقوؿ يا ابن ادلغرية؟ قاؿ: فقالوا!يقوؿ إف شاء ا 

شيء يكوف ببابل، كمن حذقو فّرؽ بّي الّرجل كامرأتو كالّرجل كأخيو،أليس شلّا تعلموف :الّسحر؟قاؿ

أّف زلّمدا فّرؽ بّي فبلف كفبلنة زكجتو، كبّي فبلف كابنو، كبّي فبلف كأخيو، كبّي فبلف كمواليو،فبل 

بلى، فاجتمع رأيهم على أف يقولوا إنّو ساحر كأف : ينفعهم كال يلتفت إليهم، كال يأتيهم؟ قالوا

 إّف ىذه القّصة ادلرّكعة لدليل ناطق قاطع  كصورة حّية على عجز 1."يرّدكا الّناس عنو هبذا القوؿ

العرب األقحاح اّلذين ذلم باع ُب الببلغة كالفصاحة كمل يثبت ألحد منهم أف تكوف لو ادلزيّة ُب 

اإلتياف كلو بسورة كاحدة سباثلو، فتفّوؽ عليهم األسلوب القرآيّن برفيع بيانو كحسن صياغتو فبهر 

 .كقهر

 (الّرسالة الّشافّية)   إّف ما تطرّقت إليو من حقيقة إعجاز القرآف الكرمي عند اجلرجاين ُب كتابو

لتوضيح بعض نواحي اإلعجاز كعجز العرب عن مضاىاتو كربّديو لقليل من كثري، كىو األمر 
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تناكؿ عبد :"حيث قاال"زلمد خلف ا"ك " زلمد زغلوؿ سبلـ"اّلذم صرّح بو زلّققا الكتاب

القاىر ُب ىذه الّرسالة بعض نواح من فكرة اإلعجاز أخّصها إثبات اإلعجاز عن طريق عجز 

كظاىر من نظاـ الّرسالة أّف عبد القاىر اجلرجايّن كتبها ليثبت حقيقة ... العرب عن معارضة القرآف

 1."اإلعجاز ال ليبّّي أسراره

ر إل لقز-ر2 ر عبر القاكر الكرقانروسكّي

   بقي الّسؤاؿ قائما حوؿ عجز العرب عن اإلتياف دبثل القرآف الكرمي، كاستمّرت عقوذلم 

مذىولة أمامو عاجزة رغم تديّن الّتحّدم من مثل القرآف إىل عشر سور منو، ليصل إىل سورة 

كاحدة، فعّما عجز العرب كىم أىل للببلغة كالبياف؟ كمل يرتؾ اجلرجايّن سبيبل إالّ انتهجو ليصل إىل 

قد مسعنا ما قلتم، فخرّبكنا عنهم عّماذا عجزكا؟أعن معاف :فقيل لنا"استكشاؼ مواطن اإلعجاز 

عن األلفاظ، :من دّقة معانيو كحسنها كصّحتها ُب العقوؿ؟ أـ عن ألفاظ مثل ألفاظو؟ فإف قلتم

أعجزهتم مزايا ظهرت ذلم ُب نظمو، كخصائص : فماذا أعجزىم من الّلفظ؟ أـ ما هبرىم منو؟ فقلنا

صادفوىا ُب سياؽ لفظو، كبدائع راعتهم من مبادئ آية كمقاطعها كرلارم ألفاظو كمواقعها  كُب 

مضرب كّل مثل، كمساؽ كّل خرب، كصورة كّل عظة كتنبيو كإعبلـ، كتذكري كترغيب كترىيب، كمع 

كّل حّجة كبرىاف، كصفة كتبياف،كهبرىم أّّنم تأّملوه سورة سورة، كعشرا عشرا كآية آية، فلم جيدكا 

ُب اجلميع كلمة ينبو هبا مكاّنا، كلفظة ينكر شأّنا أك يرل أّف غريىا أك يرل أّف غريىا أصلح ىناؾ 
                                           

 .17،18ادلصدر الّسابق، ص-  1
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نظاما كالتئاما، كإتقانا .كأشبو، أك أكحى كأخلق، بل كجدكا اتساقا هبر العقوؿ، كأعجز اجلمهور

موضع طمع حّّت خرست -  كلو حّك بيافوخو الّسماء–كإحكاما، مل يدع ُب نفس بليغ منهم 

 فالذم أعجز العرب ليس 1." فلم سبلك أف تصوؿاأللسن عن أف تّدعي كتقوؿ كخلدت القرـك

لفظ القرآف كال معانيو كإّّنا أعجزىم نظمو، كسحر مسلكو كسباسك صياغتو كقد أقّركا بذلك على 

كا إّف لو حلبلكة كإّف عليو لطبلكة، كإّف أسفلو دلعّرؽ، كإّف أعبله :" لساف أيب الوليد بن عقبة

 كىذه قّمة العجز كاالنبهار أماـ نّص اكتمل ُب حسن الّنظم، فالّنظم 2."دلثمر، كما يقوؿ ىذا بشر

فإّف الّتحّدم كاف على أف جييئوا ُب أّم معّن " على منواؿ القرآف الكرمي ىو اّلذم أعجز العرب 

 ُقْل ﴿:شاءكا من ادلعايّن بنظم يبلغ نظم القرآف ُب الّشرؼ أك يقرب منو،يدّؿ على ذلك قولو تعاىل

يَفاتٍر  ثْػلَفُو ُمْفرتَف  أم مثلو ُب الّنظم، كليكن ادلعّن مفرتل دلا قلتم،فبل إىل ادلعّن 3﴾فَفْاُتوا بِبعَفْشرِب ُسوَفرٍر مِب

فاّلذم عجز عنو العرب ىو صناعة الكبلـ على منواؿ القرآف الكرمي 4"دعيتم،كلكن إىل الّنظم

 .ليصبح كبلما كامبل بليغا ُب نظمو سلتلفا عّما عرؼ من تعابري العرب

كقد أكضحنا أّف اجلرجاين عارض فكرة إعجاز القرآف ُب ألفاظو، أكُب تركيب الفواصل   

كالسكنات، أك ادلقاطع كالفواصل أك ُب االستعارة أك غريب القرآف كىو يثّبت أّف سّر اإلعجاز 

                                           
 .32عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، ص: اجلرجاين-  1
الفحوؿ كىي حقيقة ُب اإلبل، كرلاز ُب الّناس: خلدت أم أقامت ُب أماكنها كأخلدت، كالقرـك. 
 .125عبد القاىر، الّرسالة الّشافية، ص:اجلرجاين- 2
 .13سورة ىود اآلية - 3
 .141عبد القاىر، الّرسالة الّشافية،ص: اجلرجاين- 4
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       2"كليس ىو الّنظم اّلذم معناه ضّم الشيء إىل الشيء كيف جاء كاتّفق." 1يعود إىل الّنظم

ليس الغرض بنظم الكلم أف توالت ألفاظها ُب الّنطق، بل أف تناسقت دالالهتا كتبلقت معانيها "ك

كأكضح :"  ٍبّ يوّضح اجلرجاين مسألة الّنظم بعمق اكرب فيقوؿ3."على الوجو اّلذم اقتضاه العقل

من ىذا كّلو كىو أّف ىذا الّنظم اّلذم يتواصفو البلغاء كتتفاضل مراتب الببلغة من اجلو صنعة 

أبادلعاين؟ أـ بأأللفاظ؟ :فينبغي أف ينظر ُب الفكر دباذا تلّبس... يستعاف عليها بالفكرة ال زلالة

فأّم شيء كجدتو اّلذم تلّبس بو فكرؾ من بّي ادلعاين كاأللفاظ فهو اّلذم ربدث فيو صنعتك 

كتقع فيو صياغتك كنظمك، كتصويرؾ، فمحاؿ أف تفّكر ُب شيء كأنت ال تصنع فيو شيئا كإّّنا 

 فإدراؾ العبلقة بّي األلفاظ كنظمها نظما خاصا زلّددا يؤّدم ال زلالة إىل ادلعّن 4."تصنع ُب غريه

ادلقصود من ذلك الرتكيب الّلفظي ، كتغرّي الرتكيب الّلفظي يغرّي بالضركرة ُب  ادلعّن، فتغرّي الّنظم 

فما اخليط الرّابط بّي األلفاظ حّّت ترّكب تركيبا صحيحا، تأليفا .يؤّدم دكف شك إىل تغرّي ادلعّن

كترتيبا حّّت تؤّدم ادلعّن ادلتوّخى منها، فتصل إىل مستول الّنظم اّلذم ىو مرّد إعجاز القرآف 

ليس الّنظم شيئا غري توخي معاين :" الكرمي؟ كىنا جييب اجلرجاين اجلواب الّشاُب الكاُب قائبل

الّنحو كأحكامو فيما بّي معاين الكلم، ثبت من ذلك أّف طالب دليل اإلعجاز من نظم القرآف إذا 

ىو مل يطلبو ُب معاين الّنحو كأحكامو ككجوىو كفركقو، كمل يعلم أّّنا معدنو كمعانو، كموضعو 

                                           
 .300عبد القاىر،دالئل اإلعجاز،ص:ينظر اجلرجاين- 1
 40ادلصدر نفسو، ص- 2
 .41ادلصدر نفسو، ص -  3
 .42ادلصدر نفسو، ص -  4
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كمكانو، كأنّو ال مستنبط لو سواىا، كأّف ال كجو لطلبو فيما عداىا، غار نفسو بالكاذب من 

الطمع، كمسّلم ذلا إىل اخلدع، كأنّو إف اىب أف يكوف فيها كاف قد أىب أف يكوف القرآف معجزا 

بنظمو، كلزمو أف يثبت شيئا آخر يكوف معجزا بو، كاف يلحق بأصحاب الّصرفة، فيدفع اإلعجاز 

من أصلو، كىذا تقرير ال يدفعو إالّ معاند يعد الّرجوع عن باطل قد اعتقده عجزا، كالثبات عليو 

من بعد لزـك احلّج جلدا، كمن كضع نفسو ُب ىذه ادلنزلة كاف قد باعدىا من اإلنسانّية، كنسأؿ 

فما األساس اّلذم . كىذا إقرار ال جداؿ فيو ُب أّف إعجاز القرآف ُب نظمو1."ا العصمة كالتوفيق

 أقّر بو اجلرجايّن أّف سّر اإلعجاز كامن ُب نظمو؟

ر سسر لكركر الّي ظر لبر الكرقانّير-ر3

شلّا عرؼ عن اجلرجايّن أنّو كثري ادلطالعة كاإلّطبلع، شغوؼ بالبحث كالتنقيب ُب آراء  القدامى 

حوؿ القضايا اجلوىريّة اّليت شغلت علماء العصور اّليت سبقتو كالعصر اّلذم عاصره، كال سيما 

قضّية اإلعجاز كفكرة الّنظم اّليت ىي زلوريّة فيو إالّ أنّو كاف يرفض التقليد كالتفريط كنعرض ُب  

كاعلم أّف القوؿ الفاسد كالرّأم ادلدخوؿ إذا كاف صدكره عن قـو ذلم نباىة :" ذلك ما كرد ُب قولو

كصيت كعلو منزلة ُب أنواع من العلـو غري العلم اّلذم قالوا ذلك القوؿ فيو، ٍبّ كقع ُب اللسن 

فتداكلتو كنشرتو، كفشا كظهر، ككثر الّناقلوف لو، كادلشّيدكف بذكره،صار ترؾ الّنظر فيو سّنة كالتقليد 

ككم من خطأ ظاىر حظي هبذا الّسبب عند الّناس حّّت بّوأكه ُب أخّص موضع ُب قلوبو ...دينا
                                           

 .404.405ادلصدر الّسابق، ص -  1
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 كىو الدافع إىل دعوة الّناس إىل تدبّر األمور برّكية كإمعاف 1."كمنحوه اّبة الّصادقة ُب نفوسهم

الفكر للوصوؿ إىل ادلبتغى كإف توّصلت إىل اجلزء دكف الكّل فكفاؾ أّنك ربريت على السبب 

كاجتهد ُب الوصوؿ إىل العّلة،كالعلم دبا ابتغيت على قّلتو فتجعلو أساسا تبين عليو ما مل تصل إليو 

كاعلم أنّو ليس إذا مل ديكن معرفة " بعد كيكفيك فخرا أّنك مل تسّد باب ادلعرفة على نفسك 

الكّل كجب ترؾ الّنظر ُب الكّل، كأف تعرؼ العّلة كالّسبب فيما ديكنك معرفة ذلك فيو كإف قّل  

فتجعلو شاىدا فيما مل تعرؼ أحرل من أف تسّد باب ادلعرفة على نفسك كتأخذىا عن الفهم 

 كهبذه الّركح العلمّية كمنطق البحث كاالستقصاء خاضو 2."كالّتفّهم كتعّودىا الكسل كاذلوينا

اجلرجاين ُب رلاؿ اإلعجاز أقّر فيو بنظريّة الّنظم معتمدا فيها على جانبّي ّها اجلانب العقلّي 

 3.كاجلانب الّنفسي

 القانر اللفنّير  

    كيقصد بو إمعاف الّفكر كتدبّر األمور باعتماد ادلنطق كىو ما اّتسم بو فكر اجلرجاين ادلتمّيز 

بعلميتو ُب طرح القضايا ك معاجلتها، كاألمر ليس غريبا على رجل ينتمي إىل بيئة ادلتكلمّي 

ميل ضلو تداخل األشياء كالّدقة ُب تتّبع اجلزئّيات "األشاعرة طبع دبا يتمّيزكف بو من منهج فكرّم ك

داخا نسج خيضع للّتوالد ادلنطقّي ادلنتظم كىذا ال خيرج عن ركائز مذىبو األشعرّم اّلذم ينتمي إىل 
                                           

 .357.358ادلصدر الّسابق، ص -  1
 .226ادلصدر نفسو، ص -  2
 .148منري، اإلعجاز بّي ادلعتزلة كاألشاعرة، ص: ينظر سلطاف-  3
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 ىذا ادلنطق اّلذم 1."ىذه البيئة شلّا جعلو اكثر جريا ككراء اجلماؿ، اّلذم حيكمو العقل كادلنطق

حاكر بو فكر غريه شلّن سبقو فأكسبو ثقافة كاسعة ُب الّنحو كالببلغة كالّنقد جعلتو يدرؾ مزايا غريه 

كعيوهبم، بفكر كاع مّتسم بالتنقيب كالبحث مّتخذا ادلقارنة كادلقاربة أحيانا، كالتقومي كالتقييم أحيانا 

أخرل سلرجا الّصواب من اخلطأ،مؤيّدا كّل ذلك باحلّجة الّدامغة كالّدليل القاطع كقد أقّر بذلك ُب 

كمل أزؿ منذ خدمت العلم أنظر فيما قالو العلماء ُب معّن الفصاحة كالببلغة، كالبياف :" قولو

كالرباعة، كُب بياف ادلغزل من ىذه العبارات كتفسري ادلراد هبا، فأجد بعض ذلك كالّرمز كاإلدياء 

كاإلشارة ُب خفاء، كبعضو كالتنبيو على مكاف اخليبء ليطلب، كموضع الّدفّي ليبحث عنو فيخرج 

ككما يفتح لك الطريق إىل ادلطلوب لتسلكو، كتوضع لك القاعدة لتبين عليها، ككجدت ادلعوؿ 

على أّف ىهنا نظما كترتيبا، كتأليفا كتركيبا، كصياغة كتصويرا، كنسجا كرببريا، كأّف سبيل ىذه 

 فكاف كتابو 2."ادلعاين ُب الكبلـ اّلذم ىي رلاز فيو،سبيلها ُب األشياء اّليت ىي حقيقة فيها

قبصا من نور العلم ضبط فيو مصطلح الّنظم كفّصل القوؿ ُب أسسو كأركانو  (دالئل  اإلعجاز)

مؤّىلة لتكوف أساسا ُب "حّّت جعل منو نظرّم علمّية قاـ عليها مرّد إعجاز القرآف الكرمي لتصبح 

دراسة أيّة ظاىرة لغويّة أك أدبّية حيث استطاع اجلرجايّن أف يتوّصل إىل أبعاد عميقة خرج منها إىل 

أّف الّنظم الّناجم عن رلموعة الّركابط كالعبلقات الّلغويّة، ىو اّلذم حيّدد معّن الّلفظة، كيعطيها 

                                           
 .18ػ19 ـ، ص1988، 3زىراف، عامل الّلغة عبد القاىر اجلرجايّن، القاىرة، دار ادلعارؼ، ط: البدراكم-  1
 .28.27عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص: اجلرجاين-  2
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 كتطّرؽ اجلرجاين إىل مسائل عديدة ُب الّنحو 1."قيمتها كمزيّتها كأّف ال قيمة ذلا خارج الّسياؽ

كالببلغة، كالّنقد ازّبذ فيها العقل حكما بينو كبّي القارئ من خبلؿ تقليب ادلسائل على أكجو 

كثرية ليبّّي صّحة ما يذىب إليو كما يصل إليو من أحكاـ، مطالبا دائما بإحضار العقل كالّركيّة ُب 

 .إصدار احلكاـ، ليحتّل العقل ادلكانة الرّفيعة ُب تنظريه نظريّة الّنظم

كاعلم أّف اّلذم يوجبو ظاىر األمر، كما يسبق :"  كيعرض دلنهجو العلمي  ُب البحث ُب قولو

" التشبيو"كيتبع ذلك القوؿ ُب " اجملاز"ك" احلقيقة"إىل الفكر، أف يبدأ جبملة من القوؿ ُب 

أعّم من " اجملاز"كذلك أّف . عليهما كيؤتى هبا ُب أثرّها" االستعارة" ٍبّ ينّسق ذكر" التمثيل"ك

كاألصل ُب " التشبيو"كالواجب من قضايا ادلراتب أف يبدأ بالعاـ قبل اخلاّص، ك" االستعارة"

 فذلك ىو ادلنهاج اّلذم أخذ بو 2."كىي شبيو بالفرع لو، أك صورة مقتضبة من صوره" االستعارة"

نفسو، كصبع فيو مباحث علم البياف كرتّبها من حيث الكبلـ عنها ترتيبا منطقّيا، يبدأ فيو بالعاـ 

سعيا منو  (دالئل اإلعجاز)كىو ادلنهج ذاتو اّلذم انتهجو ُب كتابو.إىل اخلاّص كباألصل إىل الفرع

فبالتفصيل تعرؼ ادلسائل "إىل إثبات سّر اإلعجاز حيث يطرح القضّية رلملة ٍبّ تفصيلها 

                                           
ابتساـ أضبد،أسس ضلويّة كلغويّة ُب التفكري الببلغّي عند عبد القاىر اجلرجايّن، البلذقّية، رلّلة دراسات ُب الّلغة : ضبداف-  1

 .25ـ،ص2010، خريف 3العربّية كآداهبا، فصلّية زلّكمة،العدد
 .29ـ، ص 1991، 1عبد القاىر، أسرار الببلغة،تح زلمود زلمد شاكر،القاىرة، دار ادلدين،ط: اجلرجاينّ - 2
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فجمع بّي العلم كالعمل الذم " مدّعما كّل مسألة باألمثلة كالشواىد 1"كباإلصباؿ ربفظ ُب العقل

 2."يثبت بو العلم

 القانر الّيللنّير  

   ىو جانب الـز اجلانب العقلّي ُب فكر اجلرجايّن ألّف الغاية مشرتكة ُب العناية بالقارئ بإقناعو 

مل ينس اجلرجايّن قارئو بل اعتّن بو عناية خاّصة، كظّل يراعيو كيقّدـ لو الرّأم بعد " عقلّيا حيث 

 جيوؿ ُب نفس قارئو، يطمئنها – براعة كذكاء –الرّأم،كيزيل عنو الّشّك بعد الّشّك، كىو ُب 

كيرحيها ليكسب ثقتها، كيشعرىا بكرمي ادلقصد كنبل الغاية، كأحقّية الّصرب، كالّركيّة للوصوؿ إىل 

، كالتأثري فيو نفسّيا فازّبذ من اإلحساس كالّشعور مقياسا يقيس بو ذكؽ القارئ 3."ّناية الطريق

كتذّكقو للّنّصوص، كالّذكؽ طبع ُب اإلنساف كموىبة مفطور عليها،فهي غري مكتسبة بعلم أك تعليم 

كاعلم انّو ال يصادؼ القوؿ ُب ىذا الباب موقعا من الّسامع، كال جيد لديو قبوال حّّت يكوف من "

أىل الّذكؽ كادلعرفة حّّت يكوف شلّن ربّدثو نفسو بأف دلا يومىء إليو من احلسن كالّلطف أصبل  

كحّّت خيتلف احلاؿ عليو عند تأّمل الكبلـ فيجد األرحيّية تارة كيعّرل منها أخرل، كحّّت إذا عجبتو 

 كىو ما يدركو القارئ من كبلـ كجد مكانو ُب نفسو كتقّبلتو 4."عجب كإذا نّبهتو دلوضع ادلزيّة انتبو

                                           
 .256عبد العزيز، ُب تاريخ الببلغة العربّية، ص: عتيق-  1
 .ادلرجع نفسو، كالّصفحة نفسها-  2
 .151منري، اإلعجاز بّي ادلعتزلة كالشاعرة، ص: سلطاف-  3
 .225عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص :اجلرجاين  -4
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طبيعتو، كامتزج جبوارحو، كغاص ُب جواىره فوقع ادلوقع احلسن ُب موطن أسراره، كعندىا فقط 

كىذا موضع ُب غاية الّلطف ال يبّين إالّ إذا كاف "يدرؾ ميزاف الكبلـ اّلذم كزف دبكياؿ الّذكؽ 

ادلتصّفح للكبلـ حّساسا يعرؼ كحي طبع الّشعر، كخفي حركتو،اّليت ىي كاخللس ككمسرل الّنفس 

رسالة "ُب التأثري الّنفسّي لؤلدب ليجعل منو  (أسرار الببلغة) شلّا جعلو يوقف كتابو 1."ُب الّنفس

نفسّية ُب نواحي التأثري األديّب فكرهتا الرّئيسّية ىي أّف مقياس اجلودة األدبّية تأثري الصور البيانّية ُب 

 ليصبح الّذكؽ عنده مقياسا مهّما يقيس بو أسرار اجلماؿ فهو يكّرر دائما أّف من 2"نفس متذّكقها

ال ذكؽ لو ال إدراؾ لو لسّر اجلماؿ ألّف ادلسألة تتعّدل حدكد اخلطأ كالّصواب إىل أمور تتعّلق 

 كعليو فقد صبع اجلرجاين العلم كالّذكؽ ليقيم نظريّتو الّشهرية ُب إعجاز 3.باإلحساس كالّشعور

فما الّنظم؟ كما ىي أسسو؟ كما عبلقتو بالّنحو؟ أسئلة كّلها تفضي بنا إىل .القرآف، نظريّة الّنظم

 .ادلبحث الثاين من فكر عبد القاىر اجلرجاين الّنحومّ 

 

 

 

                                           
 .283عبد القاىر، أسرار الببلغة، ص: اجلرجاين-  1
 .207أضبد، عبد القاىر اجلرجاين، ببلغتو كنقده، ص:مطلوب- 2
 .205ينظر ادلرجع نفسو، ص -  3
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II. فكر عبر القاكر الكرقانر الّيحويّير  

 خصبا مرتعا ادلعرفية تربتو تكوف أف يسعى من كلّ  منو  يستقي منبعا  الّنحاة كتب كانت       

 ككاف منها، السقيم من الصحيح دلعرفة الدقيق ادلعيار الّنحو باعتبار العربية علـو ُب شبارىا جيّن

 الفن ىذا  ُب معرفية ملكة لديو تكّونت حّّت  الكتب ىذه تصّفحوا الذين ىؤالء من اجلرجاين

يتكئ على ذخرية معرفية ضلوية مّلمة دبسائل الّنحو كتطبيق قواعده كأصولو شلّا دلّنا على  جعلتو

 ملالعاكعكف على تأليف مصّنفات فيو جعلتو   الذم اعتّن بو عناية كبرية لعلم أصالتو ُب ىذا ا

ر. أّكدت قناعتو العميقة بأّهية الّنحو ُب استقامة ميزاف الكبلـ كمعانيوالّنحوم

ر الّيحور لبر الكرقانر نردالئلر إل لقز .1

   أخرج اجلرجاين الّنحو من قواعده اجملّردة إىل ما تؤديو ىذه القواعد ُب ضبطها للرّتكيب كاألصوؿ 

الّنحوية من دالالت كمعاف مّكنتو من أف جيعل الّنحو ذلك العلم الذم  يبحث ك يشرح العبلقات  

بّي األلفاظ كدالالهتا، تقّننو أصوؿ الّنحو كقواعده لتصل إىل اإلفصاح عن الغرض اّلذم يقصده 

ادلتكّلم، فتمّكنو من  إيصاؿ ادلعّن ادلراد حسب ما يقتضيو ادلقاـ، لذا كاف تصّوره للّنحو تصّورا 

جديدا ارتبط بعلم الببلغة،كقد كّضح اجلرجاين االختبلؼ بّي معرفة قواعد الّنحو كأصولو كما 

زبفيو ىذه القواعد  كاألصوؿ من معاف كدالالت، كمن ىذا التصّور انبثقت نظرية النظم اليت أكلت 

 .للرتاكيب ك السياؽ ك الصياغة العناية كّلها
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 ا كرّيةر الّي ظر لبر عبر القاكر الكرقان .2

التأليف، نظمو ينظمو نظما كنظاما، نظمو فانتظم   :     عّرؼ ادلعجم العريّب لساف العرب أّف النظم

أم صبعتو ُب الّسلك كالتنظيم مثلو، كمنو نظمت الشعر كنّظمتو، ككّل :كتنّظم، كنظمت اللؤلؤ

     1ما نظمتو من لؤلؤ ك خرز ك غريّها:كالنظم .شيء قرنتو بآخر أك ضممت بعضو فقد نظمتو

ألّفها كضّم بعضها إىل بعض نظم الّلؤلؤ كضلوه جعلو ُب سلك كضلوه، كانتظم : كنظم األشياء نظما

تآلف كاتسق،يقاؿ نظمو فانتظم، كنظم األشياء صبيعها كضم بعضها إىل بعض          : الشيء

أم عباراتو اليت تشمل عليها : نظم القرآف: تضاّمت كتبلصقت كيقاؿ: كتناظمت األشياء

 أّما اصطبلحا، فعند اجلاحظ النظم ىو التأليف، إذ يقوؿ ُب موطن إعجاز  2ادلصاحف صيغة كلغة

ربّدل البلغاء كاخلطباء كالشعراء بنظمو         - صّلى ا عليو كسلم - إّف الّرسوؿ:"القرآف الكرمي 

سبك األلفاظ، كضّمها بعضها إىل بعض ُب تأليف دقيق بينها   :" كعند ابن قتيبة دبعّن3"كتأليفو

 أّما صاحب  الصناعتّي فريل النظم  4"كبّي ادلعاين، فيجرياف معا ُب  سبلسة كعذكبة كاجلدكؿ

 كشبّة صلة مشرتكة بّي ادلعّن الّلغوّم كادلعّن 5.ُب حسن التأليف كجودة الرتكيب كحسن الّرصف

                                           
 .(نظم)لساف  العرب، مادة :ابن منظور-  1
، مادة 1989ادلعجم الوسيط، إخراج مصطفى أضبد الزيّات ك حامد عبد القادر ك زلمد علّي الّنجار، دار الّدعوة، -  2
 (نظم)
أضبد سّيد زلمد، نظرية اإلعجاز القرآين ك أثرىا ُب  النقد  العريب  القدمي،بريكت،دار الفكر ادلعاصر،دمشق،دار : عمار-  3

 .132ـ، ص 1998، 1الفكر،ط
  . 108، ص 1982، 1زلمد زغلوؿ، أثر القرآف ُب  تطور النقد العريب، مصر،دار ادلعارؼ، ط: سبلـ -4
 .167 ص ،أبو ىبلؿ، الصناعتّي: العسكرم-  5
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االصطبلحّي ىو ضّم الشيء إىل الشيء كتنسيقو على نسق كاحد كما تضّم حّبات الّلؤلؤ بعضها 

ر.إىل بعض ُب سلك كاحد، كىو أصل ادلعّن اّلذم إليو قصد اجلرجاينّ 

    ال ظر لبر عبر القاكر الكرقانرور كقتهربقالّيحو .3

 معلـو أّف ليس الّنظم سول تعليق الكلم بعضها ببعض كجعل:"  عّرؼ اجلرجاين الّنظم بقولو

 كما ىذه 1"بينها طرؽ معلـو اسم، كفعل، كحرؼ،كالتعليق فيما: ثبلثكالكلم بعضها من بعض
كاعلم أّف ليس الّنظم إالّ . "الطرؽ  ادلعلومة إالّ أصوؿ الّنحو كقواعده اليت ىي أساس الّنظم عنده

أف تضع كبلمك الوضع الذم يقتضيو علم الّنحو كتعمل على قوانينو كأصولو كتعرؼ مناىجو اّليت 
 كقد فّصل اجلرجاين 2."ّنجت فبل تزيغ عنها كربفظ الّرسـو اّليت رمست لك فبل زبّل بشيء منها

تعّلق اسم باسم، كتعّلق اسم بفعل كتعّلق : الطرؽ ادلعلومة ذلذا الّتعليق اّليت ال تعدك ثبلثة أقساـ 
 فهذه ىي الطرؽ كالوجوه ُب تعّلق الكلم بعضها ببعض كىي كما تراىا معاين الّنحو 3"حرؼ هبما

 كبذلك فقد اعتمد على التعليق الّنحوّم بّي الكلم، كىو أىّم ما تكّلم فيو اجلرجاين 4."كأحكامو
كأّما أخطر شيء تكّلم فيو عبد القاىر اجلرجايّن على "كأخطر على حّد تقدير سبّاـ حّساف  

اإلطبلؽ فلم يكن الّنظم كال البناء كال الرتكيب كإّّنا كاف ما يسمى التعليق، كقد قصد بو ُب زعمي 
 كاالسم، كالفعل،كاحلرؼ 5."إنشاء العبلقات بّي ادلعاين الّنحويّة بواسطة ما يسّمى بالقرائن الّلفظّية

كالفعل،كاحلرؼ كاّليت ال تقتصر العبلقة على عبلقة بّي األلفاظ كإّّنا العبلقة قائمة بّي معاين ىذه 
فالّنظم يقـو إذف على اختيار األساليب ادلوضوعة من قوانّي .األلفاظ، كاّليت ىي معاين الّنحو

                                           
 .دالئل اإلعجاز، ص ؽ: عبد القاىر اجلرجاين-  1
 .64ادلصدر نفسو، ص - 2
  .ادلصدر نفسو، ص ؽ-  3
 .، ص ر ػػ ص ش ادلصدر نفسو -4
 .188ـ، ص2004، 4سبّاـ، الّلغة العربّية معناىا كمبناىا، مصر، عامل الكتب،ط: حّساف- 5
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ك الّلفظ تبع للمعّن ُب الّنظم، كأّف الكلم :" الّنحو اليت تؤدم غرض ادلتكّلم، كّضحها اجلرجاين
ترتتب ُب النطق بسبب ترتب معانيها ُب الّنفس كأّّنا لو خلت من معانيها حّّت تتجّرد أصواتا ك 

كقع ُب ضمري ك الىجس ُب خاطر أف جيب فيها ترتيب كنظم أك جيعل ذلا  أصداء حركؼ دلا 
ك ال زلصوؿ للكلم كال معّن ذلا غري أف ... 1أمكنة  منازؿ، كأف جيب الّنطق هبذه قبل الّنطق هبذه

تعمد إىل اسم فتجعلو فاعبل لفعل أك مفعوؿ أك تعمد المسّي فتجعل أحدّها خربا عن اآلخر، أك 
تتبع االسم امسا، على أف يكوف الثاين صفة لؤلّكؿ أك تأكيدا أك بدال منو أك ذبيء باسم بعد سباـ 
كبلمك على أف يكوف الثاين صفة  أك حاال أك سبييزا، كأف تتوخى ُب كبلـ ىو إلثبات معّن أف 

 فهو حياكؿ إبراز جوىر  2."يصري نفيا أك استفهاما أك سبنيا، فتدخل عليو احلركؼ ادلوضوعة لذلك
الّدرس الّنحوم الذم يبحث ُب كظائف الكلمة من خبلؿ العبلقات السياقية الّلغوية للوصوؿ إىل 

أف "معرفة   كبياف الفركؽ الّلغوية كادلعنوية بّي حاالت االستعماؿ اللغوم، األمر الذم مّكنو من
يدرؾ بغيتو ُب التوفيق بّي الشكل ادلادم للصياغة كاجلانب العقلي للمعّن عن طريق االستعانة 

بالّنحو التقليدم مع ربويلو إىل إمكانات إبداعية، بالنظر ُب الصورة الّنحوية الظاىرة، كمسبباهتا 
الوظيفية فالفاعل ليس فاعبل ألنّو مرفوع يقع بعد فعل،بل ألنّو قاـ بالفعل، كادلفعوؿ لوقع الفعل 

 3."عليو كىكذا مل يكن اىتمامو بالّناحية الوصفية إالّ كسيلة إلدراؾ اجلانب العقلي ُب  الصياغة

إّف األلفاظ :"  حيّدد اجلرجاين كيفية اختيار ادلتكّلم للمعاين ك األلفاظ أثناء ادلوقف الكبلمي فيقوؿ

إذا كانت أكعية للمعاين، فإّّنا ال زلالة تتبع ادلعاين ُب مواقعها، فإذا كجب دلعّن أف يكوف أّكال ُب 

                                           
 .41ص  الّسابق،ادلصدر  -1
 .44ادلصدر نفسو، ص -2
 ـ1995، 1زلمد،قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين، القاىرة،مطابع ادلكتب ادلصرّم احلد ،ط:عبد ادلطلب-  3

 .62ص
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كعلى ىذا يكوف النظم متأتيا من " 1."الّنفس كجب لّلفظ الّداؿ عليو أف يكوف مثلو أّكال للنطق

داخل  الرتكيب ال من خارجو، فمهمة الدارس فيو ىي  الكشف عن االمتداد الداخلي ذلذا النظم 

بكّل خيوطو  ادلتشابكة، كأثره ُب خلق العبلقات بّي ادلفردات كمراقبة التفاعل الّنحوم داخل 

 كىذا يستدعي أف سبّر اجلملة الّنحوية ُب ذىن ادلتكّلم 2"اجلملة ىو الذم يقفنا على ناذبو الداليل

كىي ادلرحلة اليت 3"دبرحلتّي عند نظمها، ادلرحلة األكىل ىي مرحلة ربديد العبلقات بّي األشياء،"

تتجّسد فيو العملية الذىنية اليت يقـو هبا ذىن ادلتكّلم كادلتمثلة ُب إدراؾ  الفكر لطبيعة الشيئّي 

لتحديد طبيعة العبلقة اليت ذبمع بينهما كاليت من خبلذلما تنجز العملية التعبريية بطريقة تربط بّي 

الشيئّي حسب طبيعتو ك حسب العبلقة اليت تستوجب اجلمع بينهما للوصوؿ إىل ادلفهـو ادلتعارؼ 

كُب  الفكر يتم   (معاين الّنحو)كُب  النظم ىي  (ادلعاين  الذىنية )ففي الفكر يتم إصلاز . عليو

ربديد العبلقات بّي األشياء، كُب  النظم ىو تعليق الكلم بعضها ببعض كبناء بعضها على بعض 

كجعل ىذه بسبب من تلك، فمعاين الّنحو إذف ىي معاف ذىنية، ينجزىا ذىن ادلتكّلم عند نظم 

اجلملة، تربط بّي الكلم، كربّدد العبلقات فيما بينها، كيتم إصلازىا ُب ىذه  ادلرحلة من مراحل 

                                           
 .39دالئل اإلعجاز، ص :عبد القاىر اجلرجاين -  1
ـ 2011 ، 1تراث حاكم، الدرس الداليل عند عبد القاىر اجلرجاين،عّماف، دار الصفاء للنشر ك التوزيع، ط:  الزيادم -2

 .157ص 
ـ       2002، 1سنا ضبيد، قواعد الّنحو العريب ُب ضوء نظرية النظم، األردف، عماف، دار كائل للنشر كالتوزيع، ط:البياٌب-  3

 .16ص 
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كىي مرحلة ربديد األلفاظ  ادلناسبة كفيها يتم اختيار كلمة "أما ادلرحلة  الثانية 1"التفكري عند النظم

معّينة من بّي حشد الكلمات ادلوجودة ُب الذىن، فيتّم ربديد الكلمة ادلناسبة للتعبري عن ذلك 

 ،كبذلك يتبّّي لنا أّف الرتكيب الّنحوم مقّيد بادلعاين الّنحوية، 2."ادلعّن الذىين أم ادلعّن الّنحوم

اإلسناد، التخصيص اإلضافة، ك اإلتباع ك كّلها ال : كاليت حّددهتا سناء  البّياٌب ُب ادلعاين األربعة 

فالنظم بذلك ىو معاين  الّنحو اليت يدكر عليها  تعلق الكبلـ بعضو "ربدث إالّ باعتماد  التعليق

  3"ببعض

 راللقانر الّيحو .أ 

معاين البنّية الّشكلّية للغة، كاّليت على أساسها يشّكل "   كتعرّفها  ابتساـ أضبد ضبداف بأّّنا  

 4.ادلتكّلم صبلة الُبّن الّشكلّية اّليت ربّدد ادلعّن الّنحوّم، كليس ادلعّن ادلعجميّ 

  إلسلقدػػػ  

  اإلسناد عملية ذىنية ينجزىا ذىن  ادلتكّلم عندما يدرؾ عبلقة معّينة بّي شيئّي يريد  التعبري 

اليت تتم قبل أف ينطق ادلتكّلم بادلسند         (اإلسناد)عنهما فيتم ُب الذىن الرّبط بينهما بومضة 

يبدأ باختيار ادلفردات ادلعجمّية اّليت تقـو على أساسها  (معّن ضلوم  )كادلسند إليو، كىو ُب الّنظم 

                                           
 .16، ص الّسابقادلرجع  -1
 .ينظر ادلرجع نفسو ، الصفحة نفسها -2
  .168، ص2003، 2شوقي، الببلغة تطور ك تاريخ، القاىرة، دار ادلعارؼ، ط: ضيف -3
 .31أضبد ضبداف، أسس ضلويّة كلغويّة ُب التفكري الببلغّي عند عبد القاىر اجلرجاين، ص: ابتساـ-  4
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الوظائف الّنحويّة اّددة من خبلؿ الرتكيب ادلؤّدم للمعّن ُب أصّح صورة تركيبّية كال يتسّّن ذلك 

إالّ من خبلؿ بناء اجلملة امسية كانت أـ فعلّية على أساس اإلسناد اّلذم يقـو على ركنّي عمدة 

كقد أكضح اجلرجاين أّهية اإلسناد عندما ربّدث عن بيت 1.ُب اإلسناد ّها ادلسند كادلسند إليو

 :الفرزدؽ

ر الَوقاِانر َوفَويْيْت َوقراِالَوقئِايقَور        رررر ر ُأ ُّمر ِاالْتكِا ر ِانر ُأفُأو ِا َوقرررررر َو َو َّقرالِا َو رالَوقرحَو َوفَو ْت روَو
2 

فلوال أّف معّن اجلملة يصل بالبناء عليها شيئا غري الذم كاف كيتغرّي ُب ذاتو لكاف زلاال أف يكوف "

 فاإلسناد أىّم معّن ضلوم ُب الّنظم كال تبّن اجلملة ما مل 3"البيت حبيث تراه من احلسن ك ادلزية

 4.تبّن عليو

 ر( ال فةر الس يّية) إلسلقدر نرر فةر ا عتب رو اخعك
 ( ا خعكر له)ر( ا للبإايه) ا عتب ر:  

مل يكن تناكؿ اجلرجاين  دلصطلح  ادلبتدأ شبيها بتناكؿ  سابقيو حيث أّف مفهومو عنده خيتلف 

بل كاف ادلبتدأ مبتدأ ألنّو مسند ... إّف ادلبتدأ مل يكن مبتدأ ألنّو منطوؽ بو أّكال،" عن  مفهومهم 

                                           
، 1سناء ضبيد، قواعد الّنحو العريّب ُب ضوء نظريّة الّنظم،عماف، دار كائل للّنشر كالتوزيع،ط: ينظر البّياٌب-  1

 .31ـ،ص2003
 .إّف من يهجوه يكوف أعق الّناس ألّمو  ك أشّدىم جناية عليها لتعريضها إىل ىجوه الذم ال يطاؽ يقوؿ -2
 .412دالئل اإلعجاز ،ص: عبد القاىر اجلرجاين-  3
 .32سناء ضبيد، قواعد الّنحو العريّب ُب ضوء نظريّة الّنظم،ص: ينظر البّياٌب-  4
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كىو .  فحمل ادلبتدأ مصطلح ادلخرب عنو عند اجلرجاين باعتباره ادلسند إليو1"إليو كمثبت بو  ادلعّن

موضوع  الكبلـ الذم يتحّدث عنو ك يسند إليو خرب ما على كجو الثبوت لكونو امسا مرّكبا 

كمن ذلك يتبّّي أّف اجلرجاين ُب تناكلو للمبتدأ قدصبع بّي ادلعّن الوظيفي "للجملة االمسية 

، كصوال إىل الناتج الداليل (الذم جيمع اإلسناد مع الوظائف األخرل )كادلعّن الرتكييب  (اإلسناد)

كاعلم اّنك إذا  : "  كقد أشار إىل ذلك ُب قولو2"كذلك استنادا إىل نظريتو الداللية ُب  النظم

رجعت إىل نفسك علمت علما ال يعرتضو شك أّف ال نظم ُب  الكلم  كال ترتيب حّّت يعلق 

بعضها ببعض، كيبّن بعضها  على بعض، كذبعل ىذه سببا من تلك ىذا ما ال جيهلو عاقل كال 

 .  كُب مسألتنا ىذه البّد للمبتدأ البّد أف يكوف لو خرب 3. "خيفى على أحد من  الّناس

 ر:( ا للبر) ا خعكربهر:ر اخعك

 4"إّف اخلرب خربا ألنّو مسند كمثبت بو ادلعّن:"    عّرؼ اجلرجاين اخلرب مضيفا إىل سابقيو، بقولو

يتناكؿ العبلقات " أم أنّو كسيلة يتّم هبا إثبات ادلعّن كىو يستند ُب ذلك إىل معّن النظم اّلذم

الّنحوية ػػ اليت ىي إمكانات الّنحو كاحتماالتو داخل الرتاكيب ػػ اجملّسدة للنشاط العقلي كالفكرم 

                                           
  .189ادلصدر الّسابق، ص -  1
 .172تراث حاكم ، الّدرس الداليل عند عبد القاىر اجلرجاين، ص : الزيادم -2
  .44دالئل  اإلعجاز، ص:اجلرجاين عبد القاىر- 3
 .146 ص ادلصدر نفسو،- 4
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كادلصّورة لو، فهي اليت تعطي الّصياغة مبلزلها الفنّية ُب الّشعر أك ُب  النثر، فضبل عن زبليصها من 

  1."فوضى اجلمع كعفوية  التعبري

    عاِب اجلرجاين األّناط الّنحوية جلملة ادلبتدأ كاخلرب مرّكزا على الفركؽ البنيوية بينهما لتحقيق 

الفائدة، فتنكري ادلسند يفيد إخبار الّسامع حبدث كاف جيهلو كىو حدث االنطبلؽ بينما تعريفو 

فيبّّي أّف احلدث معركؼ كلكّن الّسعي كراء إفادة ىويّة صاحبو اّليت برزت من خبلؿ تعريف ادلسند 

  ٍبّ عرض إىل مسألة تساكم ادلعّن ُب ادلسند كادلسند إليو بتقدمي 2فأفادت بذلك التخصيص

احلبيب أنت، كأنت : قوذلم:"كتأخري إذا كقعا معرفتّي، كىو ما رآه ضربا من ااؿ كيستدّؿ قائبل

ادلعّن ُب قولك أنت احلبيب أّنك ... احلبيب أنّو ال فصل بينك كبّي من ربّبو إذا صدقت اّبة

 أّما احلذؼ فقد أكاله عناية 3"اّلذم أختّصو باّبة من بّي الّناس، كإذا كاف كذلك فالفرؽ كاجب

باب دقيق ادلسلك، لطيف ادلأخذ، عجيب األمر، شبيو بالّسحر فإّنك ترل بو ترؾ "كبرية ألنّو

الذّكر أفصح من الذّكر، كالّصمت عن اإلفادة أزيد لئلفادة، كذبدؾ أنطق ما تكوف إذا مل تنطق 

 فبّّي بذلك أثر احلذؼ ُب ربسّي الكبلـ حّي يرد حيث ينبغي لو أف يرد 4"كأًّب بيانا إذا مل تنب

كىذا تأكيد منو على أّف حسن الرتكيب من حسن مراعاة ادلواضع كاألغراض اّليت يصاغ الكبلـ 

                                           
 .  59،ص1995زلمد، قضايا احلداثة عند عبد القاىر  اجلرجاين، مصر، القاىرة، مطابع ادلكتب ادلصرم، : عبد  ادلطلب-1
 .135،136عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر اجلرجاين- 2
 .147ادلصدر نفسو، ص -  3
 .112ادلصدر نفسو، ص -  4
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كغريىا من الفركؽ معتربا  اخلرب أىّم ركن ُب اإلسناد كال يسمح ادلقاـ ىنا إىل تفصيلها كّلها .ذلا

كصبلة األمر أّف اخلرب كصبيع الكبلـ معاف ينشئها اإلنساف ُب  : "كنكتفي بقوؿ اجلرجاين فيها

نفسو، كيصرفها ُب فكره كيناجي هبا قلبو كيراجع فيها عقلو، كتوصف بأّّنا مقاصد كأغراض 

كأعظمها شأنا اخلرب فهو الذم يتصّور بالصّور الكثرية، كتقع فيو الصناعات العجيبة، كفيو يكوف 

  1."ُب األمر األعّم ادلزايا اليت هبا يقع التفاضل ُب  الفصاحة

 ( ال فةر اللفية) إلسلقدر نرر فةر الللرو الق لر 

   كىي اجلملة اليت يكوف فيها ادلسند فعبل، كادلسند إليو امسا، يدّؿ على القائم بالفعل كيسند إليو 

خرب ىو جزء من اجلملة ال تتّم الفائدة "الفعل، كىو خرب جزء من اجلملة ال تتّم الفائدة إالّ بو 

خرج زيد، فكّل كاحد : زيد منطلق، كالفعل كقولك:فاألّكؿ خرب للمبتدأ كمنطلق ُب قولو...دكنو

 كالفعل ىو كّل ما دّؿ على حدث كحدكث 2."من ىذين جزء من اجلملة كىو األصل ُب الفائدة

سواء أكاف ادلسند متأّخرا على ادلسند إليو، كيدّؿ على ذبّدد ادلعّن كعدـ ثبوتو كمزاكلتو شيئا 

زيد ىا ىو ذا ينطلق فقد زعمت أّف االنطبلؽ يقع منو جزءا فجزءا كجعلتو : فإذا قلت... فشيئا

                                           
 .406ادلصدر الّسابق، ص  -1
 .132ادلصدر نفسو، ص - 2
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 كمن أجل أف تكوف الغاية الداللة على ذبّدد حدكث احلدث كجب  توظيف 1."يزاكلو كيزّجيو

 :الفعل كال يصلح توظيف االسم كيبّّي اجلرجاين ذلك جلّيا من خبلؿ التمثيل بقوؿ األعشى

ْيْيْيْيْيْيْيْيكَّق ُأر ر َوحَو ر ُأيُأْيْيْيْيْيْيْيْيووٌنر َو ْيْيْيِايْيْتكَو ٍةرررررررررإِااَو ر َووْت ِاراَوْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيقاٍةر ِانررَولقَو ِا حَو ْت رالَو ْيْيْيْيْيْيكِايراَولَوبْت رررررراَولَو ْت

ر ا ْيُأحَوفَّق ُأر ر َوفَو ر الَّققاِار الَّقبَو روَو ررَو ْت َوفِايَوقاْيْيِاْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي َوقرررررررررررروَوبَوقاَو ْيْيْيكُأواَورْت ِا راِا َولْت ررررررر َو ُأنُّم

لنبا عنو الطبع كأنكرتو الّنفس ٍبّ ال  (إىل ضوء نار متحرّقة): معلـو أنّو لو قيل:"بقوؿ اجلرجاين

يكوف ذاؾ النبّو كذاؾ اإلنكار من اجل القافية كإّّنا تفسد بو بل من جهة أنّو ال يشبو الغرض كال 

كذلك ألّف ادلعّن ُب بيت األعشى على أّف ىناؾ موقدا يتجّدد منو اإلذلاب       ... يليق باحلاؿ 

متحرّقة كاف ادلعّن أف نارا ثبتت ذلا ىذه الّصفة ك جرل رلرل أف : كاإلشعاؿ حاال فحاال، كإذا قيل

 2."إىل ضوء نار عظيمة: يقاؿ

كال ينبغي أف يغّرؾ أناّ :"  كبذلك يبّّي اجلرجاين الفرؽ بّي داللة الفعل كداللة االسم حيث يقوؿ

زيد )إذ تكّلمنا ُب مسائل ادلبتدأ كاخلرب كقّدرنا الفعل ُب ىذا الّنحو تقدير االسم كما نقوؿ ُب 

فإّف ذلك ال يقتضي أف يستوم ادلعّن فيو استواء ال يكوف من " زيد قائم" إنّو ُب موضع : (يقـو

بعده افرتاؽ فإّّنما لو استويا ىذا االستواء مل يكن أحدّها فعبل كاآلخر امسا بل كاف ينبغي أف 

                                           
 .134.133ادلصدر الّسابق، ص-  1
 اّلق ىو عبد العزيز الكبلين جاىلّي عّضتو فرسو فأثّر فيو مثل احللقة فسمّي اّلق . 
 .136دالئل اإلعجاز،ص : عبد القاىر اجلرجاين -2
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 كىنا يستدّؿ اجلرجاين على ادلفارقة الداللية بّي االسم      1."يكونا صبيعا فعلّي أك يكونا امسّي

أشرنا إىل ادلعّن الرّئيس ُب نظم اجلملة بنوعيها، كتبيّنا ما لئلسناد من دكر فّعاؿ يؤّديو . كالفعل

حيث الكجود للجملة إالّ من خبللو، إالّ أنّو ليس ادلعّن الوحيد اّلذم حيتاجو ادلتكّلم للتعبري عن 

فكرة معّينة، كإّّنا حيتاج إىل معاين ضلويّة كثيقة الّصلة باإلسناد كتساىم مساّهة فّعالة ُب نظم 

اجلملة إلسباـ معناىا كتتمّثل ُب التخصيص، كاإلتباع كاإلضافة، كىو األمر اّلذم أشار إليو اجلرجاين 

كصبلة األمر أنّو ما من كبلـ كاف فيو أمر زائد على رلّرد إثبات ادلعّن للشيء إالّ إذا كاف : "ُب قولو

جاءين زيد راكبا، كما :فإذا قلت.الغرض اخلاّص من الكبلـ كاّلذم يقصد إليو كيزجي القوؿ فيو

كنت قد كضعت كبلمك ألف تثبت رليئو راكبا أك تنفي ذلك ال ألف تثبت .جاءين زيد راكبا

كُب ضوء قولو تتبّّي لنا غاية ادلتكّلم من اجلملة إثبات أك نفي حالة زيد عند .اجمليء كتنفيو مطلقا

 .اجمليء كليس  إثبات أك نفي حدث اجمليء، كىذا ال حيققو اإلسناد

 التخصيص   

    ىو معّن ذىيّن ينجزه ذىن ادلتكّلم كىو ُب الّنحو معّن ضلوّم يتعّلق باإلسناد كيرتبط معو 

كخيّصصو كيؤّدم كظيفتو ُب تقييد اإلسناد كتضييق إطبلقو كربديده من حيث إّف كّل فرع من 

جاءين زيد ) كادلعّن ذاتو ذىب إليو اجلرجاين ُب 2.فركعو يتعّلق باإلسناد كخيّصصو ُب اذباه معّّي 

                                           
 . ادلصدر الّسابق، الصفحة نفسها 1
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ادلعّن الّنحوم اذباىات متعّددة، كّل خيّصص اإلسناد باذباه معّّي كيقـو بوظيفة ، كذلذ (راكبا

كالعبلمة اإلعرابية ادلمّيزة للمعّن الذىين الّنحوم . ادلفعوالت، احلاؿ كغريىا: التخصيص ُب الّنظم

كألّف اجملاؿ كاسع ُب التطّرؽ إليهم صبيعا كادلقاـ ضّيق سنكتفي بتناكؿ 1.التخصيص ىي الّنصب

 . ادلفعوؿ بو

 ادلفعوؿ بو 

  ىو ركن من أركاف اجلملة الفعلية اليت يكوف فعلها متعّديا، كىو الذم يقع عليو فعل الفاعل كال 

يتّم معّن اجلملة إالّ بذكر ادلفعوؿ، لتصبح مرتبتو ال تقّل أّهية عن أّهية مرتبة الفاعل ُب اإلسناد 

كىهنا أصل جيب ضبطو كىو أّف حاؿ الفعل مع ادلفعوؿ : "كُب ذلك يقوؿ عبد القاىر اجلرجاين

ضرب زيد فأسندت الفعل إىل  الفاعل : الذم يتعّدل إليو حالو مع الفاعل ككما أّنك إذا قلت

كاف غرضك من ذلك أف تثبت الضرب فعبل لو ال أف تفيد كجوب الضرب ُب نفسو كعلى 

ضرب زيد عمرا، كاف غرضك أف تفيد : ككذلك إذا عّديت الفعل إىل ادلفعوؿ فقلت. اإلطبلؽ

فقد يذكر الفعل كثريا        : " كقاؿ أيضا2."التباس الضرب الواقع من األّكؿ بالثاين ككقوعو عليو

أضربت زيدا؟ كأنت ال تنكر أف يكوف كاف من : كالغرض منو ذكر ادلفعوؿ مثالو أّنك تقوؿ

ادلخاطب ضرب، كإّّنا أف تنكر أف يكوف كقع الضرب منو على زيد كأف يستجيز ذلك           

                                           
 .180ادلرجع الّسابق، ص  -1
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 كيتضح من كبلـ اجلرجاين أّف ادلفعوؿ جاء لرفع الّلبس كتقييد اإلسناد كتضييق 1."أك يستطيعو

إطبلقو كربديده من حيث إّف كّل فرع من فركعو يتعّلق باإلسناد أك دبا كقع ُب حّيز اإلسناد 

  كما يتّم التخصيص أيضا ُب كظائف ضلوية أخرل استهّلها اجلرجاين 2.كخيّصصو ُب اذباه معّّي 

أف تعمد إىل اسم فتجعلو فاعبل لفعل أك مفعوال أك تعمد إىل : "عند حديثو عن التعليق حيث قاؿ

امسّي فتجعل أحدّها خربا عن اآلخر أك تتبع االسم امسا على أف يكوف الثاين صفة لؤلّكؿ       

أك تأكيدا لو أك بدال منو أك ذبيء باسم بعد سباـ كبلمك على أف يكوف الثاين صفة أك حاال      

كقد يتفق ُب بعضو : "  كما يبّّي  اجلرجاين الغرض من ذكر ادلفعوؿ من خبلؿ قولو3..."أك سبييزا

 :أف يكوف إظهار ادلفعوؿ ىو األحسن، كذلك ضلو قوؿ الشاعر

رسَوقحَوةُأر ا َّقعْتكِار َووْتسَو ُأر           يْتتُأهُأررررررر َوفَويْتهِا روَواَوفِا ْت ردَوالًمقراَوعَوفَو ر َوبْتفِانَو ر َووْت ر ِا ْت ُأ روَواَووْت

ر َوق َور افَّقهُأراَولَو َولَو ُأظْتر َوفَو ر ا ُأبَو ﴿فقياس ىذا لو كاف على حّد  لو شئت لبكيت :  أف يقوؿ﴾اَووْت

كسبب حسنو . دما، كلكّنو ترؾ تلك الطريقة كعدؿ إىل ىذه ألّّنا أحسن ُب ىذا الكبلـ خصوصا

أنّو كأنّو بدع عجيب أف يشاء اإلنساف أف يبكي دما، فلما كاف ذلك، كاف األكىل أف يصرّح بذكره 

ليقّرره ُب نفس الّسامع، كيؤنس بو، كإذا استقريت كجدت األمر كذلك أبدا مّت كاف مفعوؿ 
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  ٍب ذىب ُب ىذه ادلسألة 1."ادلشيئة أمرا عظيما، أك بديعا غريبا، كاف األحسن أف يذكر كال يضمر

فإيّن اتبع ذلك ذكر ادلفعوؿ بو خصوصا فإّف احلاجة إليو أمّس كىو دبا ضلن ُب صدده : " إىل قولو

 كبذلك 2."كالّركنق أعجب كأظهر كأّّنا فيو أكثر، كما يظهر بسببو من احلسن أخّص، كاللطائف

 .فالتخصيص باذباه ادلفعوؿ بو

  مل يرّكز اجلرجاين عن ادلفعوؿ بو ُب حاالت ذكره فحسب كإّّنا ذباكز ذلك إىل حاالت حذفو 

 .كأسراره، فليس كّل صبلة فعلها متعد حباجة ضركرية إىل مفعوؿ بو، كحاالت تقدديو كتأخريه

 رحقالارحذفر ا للولربه

كإذ قد : "   كاعترب اجلرجاين حذؼ ادلفعوؿ ألغراض حيّققها كزبتلف باختبلؼ أغراض الّناس قائبل

عرفت ىذه اجلملة فاعلم أّف أغراض الّناس زبتلف ُب ذكر األفعاؿ ادلتعديّة، فهم يذكركّنا تارة 

كمرادىم أف يقتصركا على إثبات ادلعاين اليت اشتقت منها للفاعلّي من غري أف يتعّرضوا لذكر 

ادلفعولّي، فإذا كاف األمر كذلك كاف الفعل ادلتعدم كغري ادلتعدم مثبل ُب أّنك ال ترل لو مفعوال 

فبلف حيّل كيعقد، كيأمر ك ينهى، كيضّر كينفع، : ال لفظا كال تقديرا، كمثاؿ ذلك قوؿ الّناس

ككقوذلم ىو يعطي كجيزؿ كيقرم كيضيف، ادلعّن ُب صبيع ذلك على إثبات ادلعّن ُب نفسو للشيء 

                                           
 .127.126ادلصدر الّسابق، ص  -1
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 كبذلك فإّف الغرض من حذؼ 1"على اإلطبلؽ كعلى اجلملة من غري أف يتعّرض حلديث ادلفعوؿ

ادلفعوؿ بو ُب قسمو األّكؿ من احلذؼ ىو االقتصار على إثبات الفاعل فيكوف مثلو ُب ذلك مثل 

 .الفعل البلـز

أّما القسم الثاين من احلذؼ فيكوف دلفعوؿ بو فعلو متعدم يكوف لو مفعوؿ مقصود قصده كاضح 

: حيذؼ لداللة احلاؿ عليو كىو يتفرّع إىل قسم جلّي ال حيتاج فيو إىل صنعة أك سبعن فك كقوذلم

 :قسم خفّي تدخلو الّصنعة، كيتفّنن كىو أنواع .أصغيت إليو، أم أذين، كأغضيت عليو أم عيين

كذلك بأف يكوف معك مفعوؿ سلصوص جرل :  ػ حذؼ ادلفعوؿ لبلقتصار على معّن الفعل1 

كبذلك  . 2"  .ذكره قببل أك دّلت عليو احلاؿ، فبل تذكره ألّف غرضك أف تثبت معّن الفعل نفسو

فالفكرة اليت ينشئها ادلتكّلم ُب ذىنو كيريد التعبري عنها ىي اليت ربّدد إذا ما كانت ىناؾ حاجة 

 .لتخصيص اإلسناد بذكر ادلفعوؿ بو أـ ال

كىو أف يكوف معك :" ػ حذؼ ادلفعوؿ إلثبات الفعل للفاعل كربصيلو لو، كللداللة على العمـو2

مفعوؿ معلـو مقصود قصده قد علم أنّو ليس للفعل الذم ذكرت مفعوؿ سواه بدليل احلاؿ أك ما 
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سبق من الكبلـ إالّ أّنك تطرحو كتتناساه كتدعو يلـز بضمري الّنفس لغرض غري الذم مضى كذلك 

  1."لغرض أف تتوّفر العناية على إثبات الفعل للفاعل كزبلص ذلو تنصرؼ جبملتها كما ىي إليو

كذلك أف يكوف معك مفعوؿ سلصوص أيضا، : ػػ حذؼ ادلفعوؿ لقصد إثبات التبلـز بّي فعلّي3

كلكّنو خيتلف عن سابقيو ُب أنّو يربط فيو بّي حدثّي، حبيث جيعل أحدّها موجبا حلدكث اآلخر 

كليس لنتائج ىذا احلذؼ اعين حذؼ ادلفعوؿ ّناية فإنّو طريق إىل ضركب من ...كمستلزما لو

   2."الّصنعة كإىل لطائف ال ربصى

كيستدّؿ فيو على ادلفعوؿ من سياؽ الكبلـ ألنّو مذكور : ػػ حذؼ ادلفعوؿ لداللة ما بعده عليو4

بعد ذلك كىو الباب الذم اعتمده اجلرجاين كيدعوه باإلضمار على شريطة التفسري كمن ذلك 

ٍبّ تركت ذكره ُب  (أكرمين عبد ا كأكرمت عبد ا)أكرمين كأكرمت عبد ا، كادلقصود : قوذلم

 3.األّكؿ استغناء بذكره ُب الثاين

كاحلّق أنّو ال خيلو تركيب فيو حذؼ من سّر، يفتح رلاؿ البحث الواسع أماـ العقل البشرم 

أّف الذم قلت ُب " ككذلك ادلفعوؿ فذكره لسّر، كحذفو لعّلة حّّت يأٌب النظم رائعا كالتأليف عجيبا 
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كمن 1."شأف احلذؼ كُب تفخيم أمره كالتنويو بذكره، كأّف مأخذه مأخذ يشبو الّسحر، كيبهر الفكر

خبلؿ ىذه الشواىد  ادلتنّوعة اليت ساقها  اجلرجاين نعلم أنّو يرل أّف ىذه الرتاكيب العربية عامة 

كاألساليب القرآنية خاصة مل تأت مصادفة، كإّّنا كضعت ُب ىذا ادلوضع كعلى ىذه الّصيغة 

 .ألسرار فنّية حيث إّف لكّل كضع من أكضاع الرتاكيب داللتو كمعناه

 حقالار لبرظرو أخيكر ا للولربهررر 

  كىو أسلوب فيّن من أساليب " يعّد التقدمي كالتأخري من ادلوضوعات ادلشرتكة بّي الّنحو كالببلغة، 

             2."العربية، كدليل من دالئل فصاحتها كقدرهتا العالية على حسن التصّرؼ ُب فنوف الكبلـ

ىو باب كثري الفوائد، جّم : "كيكشف اجلرجاين عن أّهية التقدمي كالتأخري كقيمتو الببلغية يقوؿ

ااسن، كاسع التصّرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يفرّت لك عن بديعة، كيفضي بك إىل لطيفة، كال 

تزاؿ ترل شعرا يركقك مسمعو كيلطف لديك موقعو، ٍبّ تنظر فتجد سبب أف راقك، كلطف 

 كبذلك فقد كاف اجلرجاين رائدا ُب 3."عندؾ، أف قّدـ فيو شيء كحّوؿ الّلفظ عن مكاف إىل مكاف

حبث ىذا اجلانب فقد أفاض ُب احلديث عن التقدمي ُب اخلرب ادلثبت كاخلرب ادلنفي كُب االستفهاـ 

مرّكزا على ادلعاين اليت تنجّر عن ىذا التقدمي كالتأخري، كّل حسب سياقو، أّما ما ذكره عن تقدمي  
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اَف خيَفْشَفى اللنوَف مِبْن عِببَفادِبهِب الُعلَفمَفاءُ ﴿: ادلفعوؿ كجعلو شلّا ينبغي العلم بو ُب قولو تعاىل  أّف ُب  1 ﴾إِبّنن

تقدمي اسم الّلو عّز كجّل معّن خبلؼ ما يكوف لو أخر، كأّف ذلك ال يتبّّي إالّ باعتبار احلكم ُب 

ما ضرب عمرك إالّ : ما ضرب زيدا إالّ عمرك، كبّي قولك: كربصيل الفرؽ بّي أف يقاؿ (ما كإالّ )

ما ضرب زيد إالّ عمرك فقدمت ادلنصوب كاف الغرض بياف : كالفرؽ بينهما أّنك إذا قلت. زيدا

ما ضرب عمرك إالّ زيدا : الضارب من ىو كاإلخبار بأنّو عمرك خاصة دكف غريه، كإذا قلت

كعلى ىذا  . فقّدمت ادلرفوع كاف الغرض بياف ادلضركب من ىو كاإلخبار بأنّو زيد خاصة دكف غريه

ادلعّن تقـو اآلية، إذ إّف تقدمي اسم ا تعاىل إّّنا كاف ألجل أّف الغرض أف يبّّي اخلاشوف من ىم 

إّّنا خيشى : كخيرب بأّّنم العلماء دكف غريىم، كلو أّخر ذكر اسم ا تعاىل كقّدـ  العلماء فقيل

العلماء ا، لصار ادلعّن على ضّد ما ىو عليو اآلف كلصار بياف ادلخشّي من ىو كاإلخبار بأنّو ا 

تعاىل دكف غريه، كمل جيب حينئذ أف تكوف اخلشية من ا تعاىل مقصورة على العلماء كأف يكونوا 

سلصوصّي هبا كما ىو الغرض ُب اآلية، بل كاف يكوف ادلعّن أّف غري العلماء خيشوف ا تعاىل 

كبناء على ىذا التحليل يرل اجلرجاين أّف 2.أيضا إالّ أّّنم مع خشيتهم ا تعاىل خيشوف معو غريه

معّلبل ذلك سبب اختبلؼ ادلعّن  (ما، ك إالّ )قد يكوف ُب معّن الكبلـ ب  (إّّنا)الكبلـ ب 

ما ضرب زيدا إالّ عمرك كما ضرب عمرك إالّ زيدا، كأّف : بتقدمي  ادلفعوؿ كتأخريه ُب ضلو

                                           
 .28اآلية : سورة فاطر -1

 .261ص عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، : اجلرجاين -2
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االختصاص يقع ُب كاحد من الفاعل كادلفعوؿ كال يقع فيهما صبيعا كأنّو يقع ُب الذم يكوف بعد 

 1.منهما دكف الذم قبلها، الستحالة أف حيدث معّن احلرؼ ُب الكلمة قبل أف جييء احلرؼ (إالّ )

  كرلاؿ البحث ُب التقدمي كالتأخري متعّدد األكجو عند اجلرجاين فهو كاسع كما سبق كأف أشرنا 

كما أخذنا ىنا إالّ ّنوذج من ّناذج متعّددة، التقدمي كالتأخري كقد فّصل كفصل فيها اجلرجاين بعد 

تقليبها على أكجو عّدة بّّي عملّيا من خبلذلا السّر الببلغي ُب تقدمي الكبلـ كيظهر قيمتو ُب النظم 

 . العريّب، كما لو من أثر بليغ ُب البوح عّما ُب الّنفس

كىكذا يؤّكد اجلرجاين على ضركرة حصوؿ التناسق الداليل بّي عناصر النظم الرتكييب، فليس 

ادلقصود من الرتكيب ادلعّن القريب الذم يؤخذ من الّلفظ كإّّنا ادلقصود ىو ادلعّن الثاين، الدالالت 

اإلضافية النابعة من الرتاكيب كاليت تستنبط دالالهتا من بّي سطركىا إلبراز ادلعّن كالوصوؿ إىل 

ادلراد، األمر الذم جعل القرآف الكرمي يتمّيز بأسرار عظيمة ُب ببلغتو، كجعلت الشعر يتصف 

قد ترل شعرا يركقك مسعو، كيلّطف لديك موقعو ٍبّ تنظر فتجد سبب أف  "2بالّركعة كاجلماؿ

 كمل يهمل اجلرجاين ُب 3"راقك، كلطف عندؾ، أف قّدـ فيو شيء، كحّوؿ عن مكاف إىل مكاف

حبثو كتنقيبو معموالت الفعل األخرل كادلفعوؿ فيو، كاحلاؿ كالتمييز كإّّنا تطّرؽ إليهما بكثري من 

                                           
 .262ادلصدر الّسابق، ص  -1

عبد الفّتاح، الرتاكيب الّنحوية من الوجهة الببلغّية عند عبد القاىر اجلرجاين، ادلملكة العربية السعودية : ينظر الشّي -2
 .152، ص (دت)،(دط)الرّياض،دار ادلرايا، 

 .154عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، ص: اجلرجاينّ  -3
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الشرح كالتفسري كالتعليل على كّل ما يذىب إليو إالّ أّف اجملاؿ كاسع ُب التطّرؽ إليهم كّلهم لضيق 

 . ادلقاـ ىنا

 ر إل ق ة  

    كىي معّن ذىيّن، أم معّن ضلوم آخر من معاين الّنحو، يضاؼ إىل ادلعاين الّنحوية ادلذكورة 

سالفا كىي ادلعاين اّليت يقـو عليها نظم اجلمل كافة كاإلضافة نسبة تربط بّي شيئّي فتجعلهما 

كتاب زلمد، إّّنا ننسب الكتاب إىل زلمد، كالّنسبة ىنا ىي اليت : شيئا كاحدا، فعندما نقوؿ

ربطت بّي الكتاب كزلمد أم ربطت بّي شيئّي سلتلفّي ليصبحا بعد ىذه العبلقة شيئا كاحدا 

كبذلك ربمل اإلضافة معّن الّنسبة ُب  النظم ُب تأليف كلمة مع كلمة، يربط . حيمبلف معنا كاحدا

 : كىي نوعاف1بينهما رابط ذىيّن كثيق 

ادلتنيّب شاعر، كىنا ربمل الّنسبة : ػ نوع يربط بّي كلمتّي فيتّم هبما التعبري عن فكرة تامة كقولنا1

 .مفهـو اإلسناد كوف ىذا الرّبط بّي الكلمتّي عرّب عن فكرة تامة ادلعّن

ػ  نوع يربط بّي شيئّي يعرّب عنهما بكلمتّي، لكّن الكلمتّي ال تعرباف عن فكرة تامة، كإّّنا تعرب 2

كالد زيد، فهذا الرّبط يدّؿ على شخص كاحد : عن ترابط بّي كلمتّي حيمبلف معنا كاحدا، كقولنا

إذا كاف امسو  (زلمد): ، بدليل أنّو ديكن أف يقـو امسو مقاـ ىذا التأليف، فنقوؿ(معّن كاحد)

                                           
 .235سناء ضبيد، قواعد الّنحو العريب ُب ضوء نظرية الّنظم، ص :البّياٌبينظر  -1
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كىذا الّنوع من الّنسبة يسمى . كذلك، كلذلك ال جيوز تقدمي إحداّها عن األخرل أك تأخريىا

كتربط الّنسبة ُب اإلضافة بّي ادلضاؼ كادلضاؼ إليو كما تربط ُب اإلسناد بّي ادلسند . (اإلضافة)

كادلسند إليو كيفرتقاف ُب أّف الّنسبة ُب اإلسناد تربط فتؤّدم إىل التعبري عن فكرة تاّمة، كليست ىي 

 كقد تعّرض اجلرجاين إىل ما لئلضافة من لطف كعذكبة ُب الكبلـ حيث 1. كذلك ُب اإلضافة

 :يبّّي صباؿ األسلوب كحسن الّنظم من خبلؿ قوؿ ابن ادلعتز

هَور الْيَّق َوقا                       روَورْت فَوةَور الَو َّققاِارررررررروَوخَوقلَو رررَوقرالِالْت

يا خاال : ككانت ادلبلحة ُب اإلضافة بعد اإلضافة ال ُب استعارة لفظة اخلاؿ إذ معلـو أنّو لو قاؿ"

كمن شأف ىذا الضرب أف يدخلو . ُب كجو الّنهار، أك يا من خاؿ ُب كجو الّنهار مل يكن شيئا

كذكر أنّو يستعمل ُب  . االستكراه قاؿ الصاحب إيّاؾ كاإلضافات ادلتداخلة فإّف ذلك ال حيسن

 :اذلجاء كقوؿ القائل

ْيْيْيْييَوقاَوه ْيْيْيةٌنر ِانرخِا روَو هللرثْيْيْيفلَو زَو َوربْت ُأر ُأ َوقاَو َورررررررر َواْت َو رب ُأرحَو ْت ررقر َوفِانُّم

  2.كال شبهة ُب ثقل ذلك ُب األكثر كلكّنو إذا سلم من االستكراه لطف ملح

                                           
 .236ادلرجع الّسابق،ص - 1

 .82عيد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص :اجلرجاين- 2
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  قد حيذؼ ادلضاؼ إذا دّلت عليو قرينة، فيقـو ادلضاؼ إليو مقامو على سبيل اجملاز ادلرسل، 

 ألّف السؤاؿ يكوف ألىل القرية، كبسبب العطف على شلاثل أم ﴾كَفاْسأَفؿِب القَفْريَفةَف ﴿: كقولو تعاىل

ـّ أضبد طفبل: اشرتاكو مع شلاثل لو ُب احلكم، ضلو قولنا  1.رزؽ أبو كأ

  ر إل عق 

ُب  (اإلسناد، التخصيص، اإلضافة):    ىو معّن ذىيّن ضلوّم يشرتؾ مع ادلعاين الّنحويّة السابقة

أم تعّلق بو جاء مرفوعا، كعن  (اإلسناد)نظم اجلمل كتأليفها، كيتفرّع عنها، فإذا تفرّع من دائرة 

كتعّلق بو جاء  (اإلضافة )كتعّلق بو جاء منصوبا، كإف تفرّع من دائرة  (التخصيص)تفرّع من دائرة 

سلفوضا، كبذلك فالتابع مقّيد بادلتبوع ُب احلالة اإلعرابية، كقد أكرد اجلرجاين ىذا ادلعّن ُب باب 

كذلك كالصفة اليت ال ربتاج ُب اتصاذلا بادلوصوؼ إىل شيء يصلها بو      : "الفصل كالوصل قائبل

ككالتأكيد الذم ال يفتقر كذلك إىل ما يصلو بادلؤكد، كذلك يكوف ُب اجلمل ما تتصل من ذات 

نفسها باليت قبلها كتستغين بربط معناىا ذلا عن حرؼ عطف يربطها، كىي كّل صبلة كانت مؤّكدة 

لليت قبلها كمبّينة ذلا، ككانت إذا حصلت مل تكن شيئا سواىا كما ال تكوف الّصفة غري ادلوصوؼ 

 ففي كبلمو إقرار كاضح بعبلقة الرّبط اكم بّي معاين الّنحو كأحكامو اليت 2."كالتأكيد غري ادلؤّكد

أشار إليها صراحة ُب أّف التابع كالّصفة كالتوكيد ىي عّي متبوعاهتا، إذ الّصفة ىي ادلوصوؼ 

                                           
 .243سناء ضبيد، قواعد الّنحو العريب ُب ضوء نظريّة الّنظم،ص : البّياٌب-  1
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كالتوكيد ىو ادلؤّكد، كبذلك فمعّن اإلتباع يكوف بأف تتقّيد الّصفة بادلوصوؼ فتكوف الصفة زبّص 

ادلوصوؼ الذم قبلها، ألّف ذكر االسم من غري صفة أمشل كأعّم منو عن ذكر صفتو، كما يكوف 

اإلتباع لتوكيد ادلؤّكد كإزالة ما ديكن أف يعلق بو من شك فيثبت بو ادلتكّلم صبلتو ُب ذىن السامع 

أّف اإلتباع يفيد البياف كالتوضيح، كىو حاؿ البدؿ الذم  (البّياٌب)كما أكردت .أثناء نظم اجلملة

  1.يرد لتوضيح ادلبدؿ منو كإزالة أّم إهباـ يتعّلق بو

اإلسناد، التخصيص، )كانطبلقا شلّا سبق نتبّّي جلّيا أّف اجلرجاين قد أدرؾ ما لتوخي معاين الّنحو 

ُب الرتكيب الّلغوم من دكر فّعاؿ ُب نظم الكبلـ من خبلؿ ربط بعضها ببعض  (اإلضافة، اإلتباع

كتعليق بعضها على بعض بغية إصلاز اجلملة كفق ما يقتضيو العقل كتتطّلبو الداللة لتحقيق دكر 

الّلغة ُب بلورة الفكر، فتتنوّع اجلمل بتنوّع دكاعي الكبلـ كلّكل داع أسلوب يغطي حاجة ادلتكّلم 

فاجلمل ُب تباين ُب أساليبها كلكّنها تشرتؾ ُب ادلعاين "للتعبري عن فكرة يريد إيصاذلا إىل اآلخر 

ادلعاين اإلضافّية اّليت يصّورىا " ،كىو اّلذم قصده اجلرجاين من ىذه القيم2"الذىنية ادلتكّونة منها

علم الّنحو دكف اذلدؼ إىل موضوعّية الفاعل أك ادلفعوؿ بو مثبل، كإّّنا اذلدؼ من ذلك اإلشارة 

إىل كجهيهما ُب نظم صحيح معّّي، ألّف مزيّة الّنظم متكاملة تفوؽ كّل ادلزايا اجلمالّية، كعبد 

                                           
 .262سناء ضبيد، قواعد الّنحو العريّب ُب ضوء نظرية الّنظم، ص : ينظر البّياٌب -1
 .270ادلرجع نفسو، ص  -2
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القاىر باعتباره ضلويّا بارعا يرفض أف تقتصر مهّمة الّنحو على صّحة الرتكيب من الّناحية 

 .  كىو ما حييلنا على ادلبحث الثاين من فكر اجلرجايّن، فكره الببلغيّ 1"اإلعرابّية
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III. فكر عبر القاكر الكرقانر اعكالنّير  

" توخي معاين الّنحو"    اعترب اجلرجاين الّنحو كالببلغة أمراف متبلزماف ال انفصاؿ بينهما معتربا 

الّنظم يقـو على اختيار األساليب "ىو األساس اّلذم يقـو عليو إعجاز نظم القرآف الكرمي، ألّف 

ُب التعبري عن ادلعاين ادلناسبة للمقاـ كاحلاؿ ليصل هبا إىل عقل ادلتلّقي ...اّليت تؤّدم غرض ادلتكّلم 

 ليصل مستول توخي معاين الّنحو إىل مستول معيار الوظيفة الفنّية كالببلغّية 1."ككجدانو

 .كاإلببلغّية إذ بو يتّم الكشف عن اخلفّي من معاين الكبلـ

راللقانرر افك رو كقت قربقالّي ظ .1

       يتنوّع الكبلـ بتنوّع دكاعيو كحاجات ادلتكّلم كأغراضو، فينتج عنو تنوّع األساليب كاإلثبات 

كالّنفي، كاالستفهاـ، كاألمر، كالّشرط، كغريىا، كقد فّصلها اجلرجاين كّلها إالّ أنّنا سنقّصر حديثنا 

كاعلم أّنك إذا :" عن اإلثبات، كالّنفي، كاالستفهاـ دلا حظوا بو من اىتماـ من قبلو ُب دالئلو

رجعت إىل نفسك علمت علما ال يعرتضو الشّك أّف ال نظم ُب الكلم كال ترتيب حّّت يعّلق 

بعضها ببعض كيبّن بعضها على بعض، كذبعل ىذه من سبب من تلك ىذا ما ال جيهلو عاقل كال 

خيفى على احد من الّناس، كإذا كاف كذلك فبنا أف ننظر إىل التعليق فيها كالبناء، كجعل الواحدة 

منها بسبب من صاحبتها ما معناه كما زلصولو، كإذا نظرنا ُب ذلك علمنا أّف ال زلصوؿ ذلا غري 

تتوّخى ُب كبلـ ىو إلثبات معّن أف يصري نفيا أك استفهاما أك سبّنيا فتدخل عليو احلركؼ    ... أف

                                           
 .28أضبد ضبداف، أسس ضلويّة كلغويّة ُب التفكري الببلغّي عند عبد القاىر اجلرجاين، ص: ابتساـ-  1
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ادلوضوعة لذلك، أك تريد ُب فعلّي أف ذبعل أحدّها شرطا ُب اآلخر فتجيء هبما بعد احلرؼ 

 1."ادلوضوع ذلذا ادلعّن أك بعد اسم من السماء اّليت ضّمنت معّن ذلك احلرؼ، كعلى ىذا القياس

ر: إلثعقا . ر

   سبق أف تبيّػّنا أّناط اإلثبات اليت عرضها اجلرجاين ُب اجلملة ادلنبثقة ُب األصل عن السياقات 

كأكرد فيو ما ركم عن ابن  (إفّ )ادلختلفة اّليت كرد فيها، كنتبّّي ما أردفو موّضحا اإلثبات باستخداـ 

إيّن ال أحد ُب كبلـ العرب :ركب الكندّم ادلتفلسف إىل أيب العباس كقاؿ لو:األنبارّم أنّو قاؿ

عبد ا : أجد العرب يقولوف: ُب أّم موضع كجدت ذلك؟ فقاؿ: حشوا، فقاؿ لو أبو العّباس

إّف عبد ا لقائم، فاأللفاظ متكّررة كادلعّن كاحد :إّف عبد ا قائم، ٍبّ يقولوف:قائم، ٍبّ يقولوف

إخبار عن قيامو :عبد ا قائم: بل ادلعاين سلتلفة الختبلؼ األلفاظ، فقوذلم: فقاؿ أبو العّباس

جواب عن إنكار : إّف عبد ا لقائم: جواب عن سؤاؿ سائل، كقوذلم: إّف عبد ا قائم: كقوذلم

 فكّلما تغرّي 2"قاؿ فما أحار ادلتفلسف جوابا. منكر قيامو، فقد تكّررت األلفاظ لتكّرر ادلعاين

كخصائصها  (إفّ )كقد عرض مدلوالت .الرتكيب تغرّي ادلعّن كأكسب الّسياؽ دالالت متعّددة

 :موّضحا مستشهدا ببيت بّشار معّلقا عليو

ر الَّقلَوقاَور ِانر اتَوعْتفِايْتكِار يْتكِارررررررررررررإِاوَّقر َو اَو رقْيَوعْتلَور ا َولِا عَونَّق رررررررررررررررربَوفِّككَو ر َوقحِا

                                           
 .44.45عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص : اجلرجاين-  1
 .242، صنفسوادلصدر -  2
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كذلك أنّو ىل شيء أبّي ُب الفائدة كأدّؿ على أف ليس سواء دخوذلا كأف ال تدخل من أّنك ترل 

اجلملة إذا ىي دخلت ترتبط دبا قبلها كتأتلف معو كترتبط دبا قبلها كتأتلف معو كتّتحد بو حّّت 

كأّف الكبلميّي قد افرغا إفراغا كاحدا ككأّف أحدّها قد سبك ُب اآلخر؟ ىذه ىي الّصورة حّّت إذا 

فأسقطتها رأيت الثاين منهما قد نبا عن األّكؿ كذباَب معناه عن معناه كرأيتو ال  (إفّ )جئت إىل 

بكرا صاحيب قبل اذلجري فذاؾ الّنجاح ُب :يّتصل بو كال يكوف منو بسبيل حّّت ذبيء بالفاء فتقوؿ

ٍبّ ال ترل الفاء تعيد اجلملتّي إىل ما كانتا عليو من األلفة كترد عليك اّلذم كنت ذبد ... التبكري

بّي ما قبلها كما بعدىا فجعلت اجلملتّي متبلضبتّي ُب  (إفّ ) فقد ربطت 1."من ادلعّن (إفّ )بػػػػ 

ر ﴿:ادلعّن، كذلذا الوجو نظائر متعّددة ُب القرآف الكرمي، منو قولو تعاىل ر  ْيَّقلُأو راَوبَّقفُأظْت رَوقر َورْيُّم َوقر الَّققسُأ

روَو اْتهَور ﴿:  كقولو عّز كتعاىل2﴾إِاوَّقرزَواْتزاَوةَور الَّقق َوةِار َونْت ٌنر َو ِايْتظٌنر ربِاقا َولْتكُأوفِا ر ا َّقك َوروَو ْتالُأكْت ر َوقِاظْت رَوقربْيُألَونَّق

ر ألُأالُأواِار ر َوزْت ِا رالِا ْت رإِاوَّقر َواِا َو ر َوفَو رالَوقر َو َوقبَو َو عِاكْت ر ا ُألْتفَوكِاروَو ِا ْت  كنبلحظ تكرارىا ُب بعض 3﴾ َو ِا

ظَوراَوبِّكنرإِاوَّقر ﴿:اآليات منها قولو عّز من قائل رألَوالَّققاَو ٌنربِاقالُّمو ِارإِاالَّقرالَوقراَوحِا نرإِاوَّقر الْيَّقلْتسَو وَوالَوقر ُأبْتكِا ُأراْيَولْتلِا

يْتظٌنر  (البلـ)ك (إفّ ) فتكرارىا يزيد ادلعّن إثباتا، كنبلحظ أّف ىذه اآلية صبعت بّي4﴾اَوبِّكنرالَولُأواٌنراَوحْت

فكّل سياؽ حامل لداللة خاّصة بو تدّؿ على .كىذا اجلمع إضافة كتأكيد مّلح إلثبات معّن زلّدد

غرض من خبللو، فإّف ُب قوؿ بّشار رابطة بّي صبلتّي حيث ديكن تعويضها إذا أسقت بالفاء 
                                           

 .243ادلصدر الّسابق،ص-  1
 .1اآلية: سورة احلجّ - 2
 .17اآلية : سورة لقماف-  3
 .53اآلية : سورة يوسف- 4



لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فكل عبل الثاكل الكرثانّيل   الفصل الثانّي

170 

 

الرّابطة بّي صبلتّي،أّما كركدىا ُب الّسياؽ فهي لتأكيد اخلرب كإثباتو ُب ذىن ادلتلقي إلزالة أدّن 

شّك ُب صّحتو كحقيقتو، أّما اقرتاّنا بالبلـ ُب الكبلـ فيزيد اخلرب تأكيدا كصاحبو إصرار على 

حقيقة اخلرب كإثباتو ُب ذىن ادلتلقي العنيد ادلنكر حقيقة اخلرب، فيستلـز ُب ىذه احلالة أف حيمل 

كمن ىذه الّسياقات صّنفت أضرب اخلرب إىل طليب كإنكارّم . الرتكيب أكثر من أداة توكيد

ككّل  .يبّلغ فيها الّسامع خبرب قد يسمعو ألّكؿ مرّة (إفّ )كابتدائّي كىذا األخري ما كاف خاليا من أداة 

تطرّقنا . ما سبق من توضيحات يؤّّكد أّف أّم تغيري ُب  الرتكيب يؤّدم ال زلالة إىل تغيري ُب  ادلعّن

فيما سبق إىل ما للتقدمي كالتأخري من أّهّية ُب بلورة معّن الكبلـ ُب حالة إثباتو،فما دكره ُب حالة 

 نفيو؟ ككيف عرضها اجلرجاين؟

  :ر الّيلن .ب 

  الّنفي ىو إخراج الكبلـ من حكم اإلثبات كتركيبها الّلغوّم إىل حكم ضّده كيناقضو من خبلؿ 

 (ما)، (ال)ما يعرتيو من تركيب لغوّم توّظف فيو أدكات تسبق الكبلـ لتنفيو تسمى أدكات الّنفي

كنظمها   (امسّية أك فعلّية)كىي متعّددة تعّدد حاالت استعماذلا ادلتوّقف على طبيعة اجلملة  (مل)

غري أّف التقدمي كالتأخري حيدثاف مفارقة كاضحة ُب نظم ادلعّن كىو األمر اّلذم نسعى إىل عرض 

كنت .ما فعلت: فهذه مسائل ُب الّنفي إذا قلت:" بعض حاالتو كما كّضحها اجلرجايّن بدء بقولو
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كنت نفيت عنك فعبل ثبت أنّو .ما أنا فعلت: نفيت فعبل مل يثبت أنّو مفعوؿ، كإذا قلت

 . كالسبب ُب اختبلؼ ادلعّن يعود إىل تقدمي الفاعل على الفعل ُب اجلملة1"مفعوؿ

    إّف فهم اجلرجاين الّدقيق للفركؽ ادلعنويّة الّناصبة عن التقدمي كالتأخري ُب اجلملة ادلنفّية  جعلو 

فأنت تنفي ضرب زيد من " ما ضربت زيدا، كال ضربو احد سوام:"يبّّي بوضوح ما جيوز قولو

ألّف " ما أنا ضربت زيدا كال ضربو أحد سوام:" قبلك كمن قبل غريؾ، كأّما ما ال جيوز فيو قولك

ُب القوؿ تناقضا حيث إّف ُب اجلزء األّكؿ منو إثبات لوقوع الضرب مع نفي كقوعو منك، كالكبلـ 

ىنا جائز مستقيم، أّما ما ال جيوز أف تنفي كقع الضرب بتاتا كاجلزء الثاين موصوؿ باألّكؿ بأداة 

، كمن ادلفركض أف تقع اجلملتاف هبذا الرّبط ربت حكم كاحد كىذا ما مل يكن ُب (كاك)كصل 

كجييء الفرؽ ُب تقدمي ادلفعوؿ بو . اجلزء الثاين منها، فيصبح بذلك الكبلـ ضرب من ااؿ

،قّدمت الفعل أفدت معّن نفي كقوع الضرب منك على "ما ضربت زيدا: "كتأخريه  فإذا قلت

بتقدمي ادلفعوؿ بو أفدت معّن كقوع الضرب منك كلكن ليس " ما زيدا ضربت:" زيد، أّما قولك

كما يصّح لك أف كاف تعقب الفعل ادلنفي بإثبات . على شخص زيد كحيتمل أف يكوف على غريه

 كقد فصل كفّصل اجلرجاين ُب مسألة 2"ما ضربت زيدا كلكيّن أكرمتو:" فعل ىو ضّده كقولك

كإذ قد عرفت :" الّنفي كأحكامو موردا األمثلة ادلوّضحة كادلعاين اتملة أصبع الكثري منها ُب قولو

                                           
 .96عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، ص:اجلرجاين-  1
 .97.98ينظر ادلصدر نفسو، ص-  2
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ذلك فهاىنا أصل كىو انّو من حكم الّنفي إذا دخل على كبلـ ٍبّ كاف ُب ذلك الكبلـ تقييد على 

أتاين : تفسري ذلك أّنك إذا قلت.كجو الوجوه أف يتوّجو إىل ذلك التقييد كأف يقع لو خصوصا

مل يأتك القـو رلتمعّي، كاف نفيو ذلك متوّجها إىل االجتماع اّلذم : القـو رلتمعّي، فقاؿ قائل

كإذا كاف ىذا حكم الّنفي . ىذا شلّا ال يشّك فيو عاقل...ىو تقييد ُب اإلتياف دكف اإلتياف نفسو

إذا دخل على كبلـ فيو تقييد فإّف التأكيد ضرب من التقييد فمّت نفيت كبلما فيو تأكيد فإّف 

فالّنفي إذف يتجاكز عنصرم اجلملة، ادلسند 1."نفيك ذلك يتوّجو إىل التأكيد خصوصا كيقع لو

كىذه أكجو . كادلسند إليو إىل عنصر آخر جيء بو للتخصيص أك للتقييد من حاؿ كتوكيد كغريّها

من الّنفي فّسرىا اجلرجاين مراعيا فيو العبلقة بّي ادلتكّلم كادلخاطب ُب توظيف أّناط الرتاكيب 

كىو ادلوقف ذاتو اّلذم سيملي علينا ما يتضّمنو االستفهاـ من .حسب ما يتطّلبو موقف الكبلـ

 .تراكيب ربمل دالالت تتنوّع بتنوع الرتكيب الّنحومّ 

ر: الستل ق  .جر

 كىو من ادلعاين العاّمة، تدخل ضمن األساليب الطلبّية اّليت يستفسر فيها عن أمر ما بغية الفهم، 

كمن الطبيعّي أف يكوف لكّل أسلوب أدكات سبّيزه عن غريه من األساليب  فباألداة سبّيز أسلوبا عن 

كقد احتّلت اذلمزة االستفهامية . عن االستفهاـ- مثبل- غريه من األساليب، فبها سبّيز الّنفي

                                           
 .216.217ادلصدر السابق، ص -  1
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ـّ الباب)بعض الّلغوّيّي "صدارة الرتتيب ُب أدكات االستفهاـ،حّّت عّدىا  ، كما حظيت ىذه 1"(أ

ألّف موضع الكبلـ إذ "األداة باىتماـ اجلرجاين ُب دالئلو  شلّا يتجّلى فيها من داللة التقدمي كالتأخري

أأنت فعلت؟فبدأت باالسم :"أفعلت؟ فبدأت بالفعل كاف الّشك ُب الفعل نفسو، كإذا قلت:"قلت

كاف الشّك ُب الفاعل كيوّضح أّف تقدمي االسم بعد ّهزة االستفهاـ على الفعل ىدفو التقرير أّف 

تِالَوقر﴿:االسم ادلقّدـ ىو الفاعل، كاستشهد بقولو تعاىل حكاية عن قوؿ ّنركد راَوذَو ربِاآاِا َو ر ْيَولَوفْت َو  َو َواْت َو

 فاستفهامهم مل يكن عن حدث كسر األصناـ كإّّنا إقرار باّلذم كاف منو ذلك كلذا 2﴾رَوقرإِابكَو اِايْتظُأر

 فالّصلة كثيقة بّي التقدمي كالتأخري كادلواضع كأغراض 4 "3﴾بَولْتر ْيَولَوفَوهُأر َوعِايكُأاُأظْتراَوذَو ﴿:كاف جوابو

الكبلـ، كمن ذلك ما كرد بغرض إنكار كقوع الفعل أصبل كتوبيخ فاعلو عليو، كما يكوف اإلنكار 

 5﴾قُألْتر  افَّقهُأر َو ِاوَوراَوفُأظْتر﴿:ُب الفاعل إذا تقّدـ على الفعل بعد ّهزة االستفهاـ، منو قولو تعاىل

 ىذا الفرؽ بّي تقدمي 6"فأضافوه إىل ا...كمعلـو أّف ادلعّن على إنكار أف يكوف اإلذف من ا

 الفعل كتقدمي االسم بعد ّهزة االستفهاـ كالفعل ماض، فكيف ىو عليو كالفعل مضارع؟

                                           
 .32سناء ضبيد، قواعد الّنحو العريّب ُب ضوء نظريّة الّنظم،ص : البّياٌب_  1
 .62اآلية : سورة األنبياء- 2
 .63اآلية : السورة نفسها-  3
 .88.89عبد القاىر،دالئل اإلعجاز،ص :ينظر اجلرجاين-  4
 .59اآلية : سورة يونس-  5
 .90عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص: ينظر اجلرجاين-  6
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   يرل اجلرجاين ُب ىذا الّصدد أّف ادلضارع ال خيلو أف يكوف للحاؿ كاالستقباؿ، فإذا أردت احلاؿ 

كاف ادلعّن شبيها دبا مضى ُب ادلاضي، أّما إذا كاف لبلستقباؿ كبدأت بالفعل بعد ّهزة االستفهاـ 

عمدت باإلنكار إىل الفعل نفسو زاعما أنّو ال يكوف أك ال ينبغي لو أف يكوف كما كرد منو قوؿ 

 :امرؤ القيس

ر َوالْتوَو لِار ر َوأَواْيْتيَوقاِا لُأواَوةٌنرزُأاْت ُأ لِانررررررروَوالَولْت رالُأ َوقرِا كَو ِانُّم تْيُأفُألِانروَو اْي ُأ ْت ررررررررررررررر َورْيَولْت

فهذا تكذيب دلن هتّدده بالقتل  كربّديو لو بإنكار قدرتو على فعل ذلك كاستطاعتو اإلقداـ عليو 

أّما إذا بدأت باالسم فإّف ادلعّن يكوف بإنكار صدكر الفعل عن ذاؾ الفاعل إّما عجزا عنو 

فقد كضع نفسو ُب موضع غري موضعو فكشف عن عجزه،ككأّنك قلت " أأنت سبنعين؟:" كقولك

" أىو يسأؿ فبلنا؟:"، كإّما أف يكوف ترّفعا منو من مثل قولو"إّف غريؾ اّلذم يستطيع منعي:"لو

 ككما جيرم تقدمي االسم على الفعل كاالسم فاعل جيرم رلراه 1.ىو أرفع ّهّة من ذلك: ككأنّو يقوؿ

  2.كاالسم ادلقّدـ بعد ّهزة االستفهاـ مفعوؿ بو

ىذا قليل من كثري ُب تتّبع اجلرجاين لكّل أّناط الكبلـ  مدّقق الفكر،مرتّكم الّنفس، رفيع الّذكؽ 

 ُب ربليل الفكر الّنحوم كأثره ُب أساليب الكبلـ كاستعماذلا حسب ادلقاـ حّّت زبرج أبنية سليمة 

 .ال تناقض فيها كال تدافع تفسح اجملاؿ كاسعا للمتلقي لفهمها كإدراؾ مراميها

                                           
 .92ينظر ادلصدر الّسابق، ص-  1

 .95ينظر ادلصدر نفسو، ص - 2
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  اعيقورو كقتهربقالّي ظ .2

 الل و ر اعيقورو ا يّيته . ر

إّنك ال ترل علما ىو أرسخ أصبل : "  أكىل اجلرجاين البياف مكانة منقطعة الّنظري دّؿ عليها قولو

كأسبق فرعا، كأحلى جّن، كأعذب كردا، كأكـر نتاجا، كأنور سراجا من علم البياف اّلذم لواله مل 

كاّلذم لوال ربفيو بالعلـو كعنايتو هبا، كتصويره إيّاىا، ... تر لسانا حيوؾ الوشي، كيصوغ احللى

كاستعمل كلمة البياف مرادفا لكل من ، 1"لبقيت كامنة مستورة، كدلا استبنت ذلا يد الّدىر صورة

فالبياف . الببلغة كالفصاحة كالرباعة، كبّي أنو ال معّن ذلا غري كصف الكبلـ حبسن الداللة كسبامها

حسن داللة الكبلـ على معناه ُب صورة بارعة من التعبري، كال كسيلة إىل ذلك إال باختبار "عنده 

العبارة اليت ىي أشد اختصاصا بو ككشفا عنو كإظهارا لو ُب مظهر فاضل نبيل، فاأللفاظ عند عبد 

القاىر ال معّن ذلا إال أف تكوف كصفا للكبلـ احلسن الداؿ على ادلعّن اجليد الذم لو تأثري ُب 

، كيرل عبد العزيز العتيق أف عبد القاىر اجلرجاين ينظر إىل اجملاز كاالستعارة كالكناية 2"النفوس

كمل يتعاط أحد من الناس القوؿ ُب اإلعجاز إال : "حيث يقوؿرعلى أّنا عمد اإلعجاز كأركانو

                                           
  .4عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص: اجلرجاين- 1
عبلـ عبد العاطي، الببلغة العربية بّي الناقدين اخلالدين ابن سناف اخلفاجي، عبد القاىر اجلرجاين،لبناف، :غريب- 2

  .152.153ـ،ص1993، 1بريكت،دار اجليل  ط
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ذكرىا، كجعلها العمد كاألركاف فيما يوجب الفصل كادلزية، كخصوصا االستعارة كاجملاز فانك تراىم 

 1"جيعلوّنا عنوانا ما يذكركف كأكؿ ما يوردكف

ر وار اعيقو .ار

  صبع اجلرجاين مباحث البياف بعضها إىل بعض كرتبها ترتيبا منطقيا فتحّدث عن احلقيقة كاجملاز 

كمعّن كل منها ٍب قّسم اجملاز إىل قسمّي عقلّي كلغوّم كبّّي الفرؽ بينهما كرأل أنو أعّم من 

االستعارة ٍبّ انّتقل إىل الّتشبيو كأقسامو كصبع بّي الّشكل كىيئة احلركة ُب الّتشبيو كتشبيو احلقيقة 

كاجملاز كجعل الفرع أصبل ُب الّتشبيو، كعكسو، كما ربّدث عن الّتمثيل كفّرؽ بينو كبّي الّتشبيو  

إذِب األّكؿ أخّص من الثّاين، فكّل سبثيل تشبيو كليس كل تشبيو سبثيل كما بّّي الّتمثيل الّدقيق 

االستعارة حّددىا كأقسامها، االستعارة ادلفيدة كأقسامها، االستعارة "كالّتعقيد ٍبّ انتقل إىل 

ادلختلفة اجلّنس كاألنواع، االستعارة القريبة من احلقيقة ككّضح الفرؽ بينهما كبّي التشبيو، كتكّلم 

 2."عن الكناية كأكرد صورىا

 

 

                                           
 .221عبد العزيز عتيق، ُب تاريخ الببلغة العربية، ص-1

222ادلرجع نفسو، ص- 2  
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 الل جر الكرقانر نر فظر اعيقو .جر

    إّف معظم ما تناكلو اجلرجاين من مباحث ُب علم البياف، كاف ىدفو التدليل على أّف نظريتو ُب 

الّنظم،ال تنحصر ُب علم ادلعاين كإّّنا سبتّد لتشمل الصورة البيانّية اّليت حاكؿ أف يثبت أّف صباذلا 

كاعلم " الفيّن ال يرجع إىل ما فيها من استعارة كرلاز، كإّّنا إىل طريقة صياغة ىذه الصورة كنظمها

أّف غرضي ُب ىذا الكبلـ اّلذم ابتدأتو، كاألساس اّلذم كضعتو أف أتوّصل إىل بياف أمر ادلعاين 

كيف زبتلف ككيف تّتفق، كمن أين ذبتمع كتفرتؽ، كأفّصل أجناسها كأنواعها، كأتتّبع خاّصها 

  كلنلتمس ذلك على سبيل 1"أك بعدىا عنو...كمشاعها، كأبّّي أحواذلا ُب كـر منصبها من العقل

التمثيل ال احلصر ُب االستعارة مستدلّّي هبذا النموذج من األبيات اّليت أثنوا عليها من جهة 

 :األلفاظ ككصفوىا بالسبلمة، كنسبوىا إىل الّدماثة

ُـأر ْيْيْيْي رسَوقالِا راُأوَو رالَو ْت ربقألَواْت َوقوِا َـو ْيْيةٍةرررررررررروَوالَوْيْيْيْيْيْيْيلّي ْيْيْيْيلًم ر ُألَّقرحَوقرَو رالِا لَوقرالِا ْت ررررررررروَواَو َّققرقَو َوْيْيْيْيْييْيْت

ُـأر راَو ئْي َوقدِاير اَّقذِايراُأوَو ر اْيْيْي ررْيَولْت ُأْيْيْيْيْيكْت ر اْي َو َوقاَو راِاحَوقاُألَوقررررررررروَواَوظْت ظِا ر َوفَو ردُأاْت رررررررروَو ُأبَّقاْت

ُـأر ر ألَوبَوقاِاْيْي ْيْيْيْيْيْيْينِّك ر اْي َو ِا ربِاأَو ْتلَوق ِا لَوْيْيْيْيْيْيْيلَوقرررررررررروَوسَوقاَو ْت ربَوْيْيْيْيْيْييْيْت ر احَوبِارْت ِا اَوقربِاأَواْتْيْيْيْيْيكَو فِا رررررررر َوخَوذْت

                                           
 .26عبد القاىر، أسرار الببلغة، ص: اجلرجاين-  1
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حيث بّّي سرعة الّسري، كطاءة " كسالت بأعناؽ ادلطّي الباطح:"يرل اجلرجايّن أّف االستعارة ُب قولو

 كسّر 1"الظهر، إذ جعل سبلسة سريىا هبم كادلاء تسيل بو األباطح ُب إىل السرعتها كسهولة سريىا

كليست :" صباذلا ال يرجع إىل التشبيو فحسب كإّّنا إىل الّنظم البارع كالتأليف الّدقيق حيث قاؿ

على ىذه اجلملة، كذلك مل يغرب ألف جعل " كسالت بأعناؽ ادلطّي األباطح:"الغرابة ُب قولو

ادلطّي ُب سرعة سريىا كسهولتو كادلاء جيرم ُب األبطح، فإّف ىذا شبو معركؼ ظاىر، كلكّن الدّقة 

فعبل لؤلباطح، ٍبّ عداه بالباء ٍبّ بأف أدخل " ساؿ"كالّلطف ُب خصوصية أفادىا بأف جعل 

سالت ادلطّي ُب األباطح مل : مل يقل بادلطّي، كلو قاؿ" بأعناؽ ادلطيّ :"األعناؽ ُب البيت، فقاؿ

 2"يكن شيئا

        كعلى ىذا ادلنهج التحليلّي سار اجلرجاين ُب ربليل التشبيو، كالكناية كاجملاز، مبّينا ُب 

الوقت ذاتو أثر أسلوهبا ُب إبراز أثرىا الّنفسّي اّلذم ينقل الصورة الفنّية من اخلفّي إىل اجللّي، كمن 

ادلعنوّم إىل احلسّي ُب صورة صبالّية ربّقق ادلتعة األدبّية، كىذا اّلذم حيرص عليو اجلرجاين فهو يعترب 

 .الّذكؽ اجلمايّل كاحلّس الفيّن من أبرز الّسمات ُب نظريّة الّنظم

 

 

                                           
 .23ادلصدر الّسابق، ص-  1
 .60عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص: اجلرجاين-  2
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ر اعبر رو كقتهربقالّي ظر.3

  لكرفر اعبر  . ر

ر. وّيالّلذم يكوف ا اعَوبِار ُأرو اعِابْت ُأر ا ن رأنشأه كبدأه، ك بْيْتتَوبَو ْتتُأهُأربَفْدعنا كرْيَوعْتبَو ُأهُأر الشيء ربَوبَو َور

ر:ر اعَوبِارْت ُأرك تْيَوكَو ْتتُأهُأرالشيء  ا ُأعْتبِا ُأ ر َوبْتبَو ْت ُأ ر.ررَوق َوربِاقاعَوبِار ِار:الّشاعر َوبْتبَو َوركَف .  ال على مثاؿ خْت

ر او ورر اعبر .را

فحديثو عن  اّسنات "    اىتّم عبد القاىر  اجلرجايّن بالبديع كلكن ليس دبقدار اىتمامو بالبياف

البديعّية ليس ألغراض بديعّية دبقدار ما  ىو ألغراض بيانّية، كجعل  البديع يتكّوف من ألواف ىي 

 1."اجلناس، الّسجع، حسن  التعليل مع اإلشارة أحيانا إىل الطّباؽ كادلبالغة

 فما أكرده اجلرجاين من حديث حوؿ  اجلناس كالّسجع خاّصة ُب كتابو أسرار الببلغة، مل يكن 

إالّ صورا من صور  البياف، كادلتصّفح لكتابيو دالئل اإلعجاز كأسرار الببلغة يرل أنّو مل حياكؿ 

فيهما كضع نظريّة ُب علم البديع، كلو أنّو فعل ألعفى أصحاب البديع من توزّع مباحثهم فيو 

 .توّزعا حاؿ بينهم كبّي أف يصري علما كاضح ادلعامل كادلباحث كالبياف كادلعاين

 

                                           
 .30ـ، ص1985 –ق 1405عبد العزيز، علم البديع، دار الّنهضة العربّية للّنشر كالتوزيع، بريكت، : عتيق-  1
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 منهج عبد القاىر اجلرجاين ُب علم البديع. ج

   كاف علم البديع أقّل علـو الببلغة حظا من اىتماـ اجلرجايّن كعنايتو، حيث مل ينل من كتبو 

أكثر من صفحات معدكدة تناكؿ فيها بعض ألواف البديع مرّكزا على التجنيس كالّسجع مكتفيا 

بتقدمي منهج جديد ُب دراستهما، من خبلؿ تركيزه على الوظيفة التعبرييّة كاألثر الّنفسّي ذلما من 

ناحية كعلى تبلؤمهما كانسجامهما مع الّنظم من ناحية ثانية،فاختياره ىذين الفنّي البديعيّي 

مقصود لريّد على مزاعم الببلغّيّي على أّف التحسّي فيها يرجع إىل الّلفظ فقط،كيربىن من 

خبلذلما على صّحة نظريّتو ُب الّنظم اّليت تنفي أف يكوف لّلفظ ُب حّد ذاتو أثر ُب ربسّي الكبلـ 

كببلغتو، كإّّنا الثر كّلو للتأليف كالّصياغة، للّنظم كدكره الفّعاؿ ُب نقل ادلعّن،فعمد إىل ادلقارنة بّي 

 :أيب سبّاـ كقوؿ الشاعر ادث، فأبو سبّاـ ُب قولو

اَونُأر ر َو ْترالُأْيْيْيْيْيذْت اَونٌن ررررررررررر ِاْيْييْتهِار ا ُّمْيْيْيلُأووُأر َوالَوذْت اَوعِاهِار الَّق َوقحَوةُأر َوقاْتتْيَووَواْت ربِا ُأذْت رررررررر َواَوعَو ْت

 :كقوؿ الشاعر ادث

ربِا َوقر َووْتدَو َوقاِاْيْيْيْيْيْين ردَو َوْيْيقاِاْيْيْيْيْيْينر َوالُأْيْيْيْيْيْيْيْي ْت ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيكَو هُأررررررررررر َووْت ْيْيلَو راَوقظِا رررررررراَوقظْيِاْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيكَو هُأر ِايْت َوقررَو

ر  كيقّرر أّف استهجانو األّكؿ كاستحسانو الثّايّن مل يكن يرجع إىل الّلفظ، كلكن ألّنك رأيت الفائدة

إالّ  (مذىب كمذىب )ضعفت ُب األّكؿ، كقويت ُب الثايّن، كذلك أّنك رأيت أبا سبّاـ مل يزدؾ بػػػػ  

أف أمسعك حركفا مكّررة ال ذبد ذلا فائدة، كرأيت اآلخر قد أعاد عليك الّلفظ كأنّو خيدعك عن 
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الفائدة كقد أعطاىا، كيوّهك كأنّو مل يزدؾ كقد أحسن الزّيادة ككفّاىا، كعلى ىذا النمط يكوف 

التجنيس من حلى الّشعر دلا فيو من ربسّي الكبلـ بنصرة ادلعّن كليس الّلفظ إذ لو كاف بالّلفظ 

كحده دلا كاف فيو إالّ مستحسن، كدلا كجد فيو معيب مستهجن،كدلا كاف مذكورا ُب أقساـ 

كعلى ّنط التجنيس تناكؿ اجلرجاين الّسجع ُب النثر كعبلقتو بالّنظم، منو ما كرد ُب 1.البديع

رَوقر رْيُّم َوقر الَّققسُأ ر  ْت ُأو ر الَّقكَو َو رو اْتلِا ُأو ر ا َّقلَوق َو ر-:"صّلى ا عليو كسلم_حديث رسوؿ ا 

خُأفُأو ر الَولَّقةَوربِالَوك ٍةر راِايَوق ٌن  َوبْت روَو الَّققسُأ فُأو ر ألَواْتحَوق َو روَو َوفُّمو ربِاقافَّقيْتلِا  فأنت ال ذبد ُب صبيع ما 2"وَو ِا

ذكرت لفظا اجتلب من أجل الّسجع، كترؾ لو ما ىو أحّق بادلعّن منو، كأبّر بو، كأىدل إىل 

 3."مذىبو

  خبلصة القوؿ إّف مباحث البحث الببلغّي ذبّددت على يد اجلرجايّن، كاكتمل نضجو دراسة 

 . كمنهجا بفضل جهوده الفريدة من خبلؿ نظريّتو ُب الّنظم

ر

ر

ر

                                           
 .8.7ينظر ادلصدر الّسابق،ص -  1
 .ُب أبواب صفة القيامة- رضي ا عنو–ركاه الرتمذم من حديث عبد ا بن سبلـ -  2
 .13عبد القاىر، أسرار الببلغة،ص : اجلرجاين-  3
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IV. ر الّيلبيّير   فكر عبر القاكر الكرقانّي

مل تكن نظريّة الّنظم منفصلة عن فكر عبد القاىر اجلرجايّن الّنقدّم، بل ىي متبلزمة ُب تسلسل رر

مع آرائو ُب سلتلف القضايا الّنقديّة اّليت طرحت ُب عصره أبرزىا قضّية الّلفظ كادلعّن اّليت أكجدت 

نظريّة الّنظم من خبلؿ الّتصدّم لآلراء الّسائدة بأكلوية األلفاظ كتقّدمها على ادلعايّن، كاّليت ازّبذ 

 .منها موقفا ذبديديّا بّّي فيو حتمّية التبلـز بّي األلفاظ كادلعاين، فاأللفاظ جسد ركحو ادلعّن

 ق يّيةر افّيلفرو ا لل ر لبر عبر القاكر الكرقانّير .1

قضى اجلرجايّن على فكرة الفصل بّي الّلفظ كادلعّن اّليت شغلت فكر بعض النّػّقاد كالببلغيّي قبلو    

 كىو ما –فدحض أنصار الّلفظ كأنصار ادلعّن مدّعما ما ذىب إليو ُب معارضتهم باحلّجة كالّدليل 

 ٍبّ تطّرؽ إىل الّلفظ فبّّي مكانتو داخل الّنظم، ٍبّ إىل ادلعّن مبّينا –أسلفنا ذكره ُب الفصل األّكؿ 

كيفّية إيراد األلفاظ مرّكبة تركيبا منتظما يؤّدم كظيفتو على أًّب كجو ُب اإلفصاح عن ادلعّن 

 .ادلقصود، كمنو فالعبلقة بّي الّلفظ كادلعّن عبلقة حيويّة

  افّيلفر لبر الكرقانّير . ر

ضرب أنت : على ضربّي" تستند عملّية إنتاج الكبلـ على أساسّي ّها الّلفظ كادلعّن شلّا جيعلو 

كضرب آخر أنت ال تصل منو إىل ... خرج زيد:فقلت...تصل منو إىل الغرض بداللة الّلفظ كحده

الغرض بداللة الّلفظ كحده، كلكن يدّلك الّلفظ على معناه اّلذم يقتضيو موضوعو ُب الّلغة ٍبّ ذبد 
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لذلك ادلعّن داللة ثانية يصل هبا إىل الغرض كمدار ىذا األمر على الكناية كاالستعارة 

فاأللفاظ ادلفردة عنده ىي "فبل تظهر مزيّة الّلفظ ادلفرد ُب حركفو أك جرسو أك صوت،1."كالتمثيل

رلّرد عبلمات اصطبلحّية لئلشارة إىل شيء، كليست للداللة على حقيقة ىذا الشيء، كما داـ 

الّلفظ ادلفرد رلّرد إشارة فإّف الّلفظة ادلفردة ال ديكن أف تدّؿ على معّن زلّدد كإّّنا تدّؿ على معّن 

 فمزيّة الّلفظ ال تظهر إالّ ُب عبلقاتو بألفاظ 2"رلّرد، فهي ربمل مئات ادلعايّن، كمن ٍبّ فبل معّن ذلا

األمر .أخرل داخل تركيب يتوخى فيو معاين الّنحو، أم داخل الّنظم كفق ضركب الكبلـ كأغراضو

اّلذم جيعل الّلفظ متغرّي احلاؿ، فقد يكوف مستحسنا ُب موضع مستهجنا غري فصيح ُب موضع 

فإنّا نرل الّلفظة تكوف ُب غاية الفصاحة ُب موضع  كنراىا بعينها فيما ال حيصى من ادلواضع " آخر

 كىذا ما يفّند رأم اجلرجاين ُب إنكاره لفظة مفردة 3."كليس فيها من الفصاحة قليل كال كثري

فصيحة، فمعيار فصاحتها متوّقف على عبلقتها مع األلفاظ الّسابقة ذلا كالبلحقة هبا كفق ما 

كىل ذبد أحدا يقوؿ ىذه الّلفظة فصيحة إالّ كىو يعترب مكاّنا من الّلفظ  " يستلزمو مقتضى الكبلـ

لفظة متمّكنة : كحسن مبلئمة معناىا معاين جاراهتا، كفضل مؤانستها ألخواهتا، كىل قالوا

قلقة كنابية كمستكرىة، إالّ كغرضهم أف يعرّبكا بالّتمّكن عن حسن االتّفاؽ : كمقبولة، كُب خبلفو

، كأّف األكىل مل تلق بالثّانية ُب  بّي ىذه كتلك من جهة معناّها،كبالقلق كالّنبّو عن سوء التبلـؤ

                                           
 .202عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص : اجلرجاين-  1
ـ، 2000ط،.زلمد زكّي،قضايا الّنقد األديّب بّي القدمي كاحلديث، اإلسكندريّة، دار ادلعرفة اجلامعّية، د:العشماكمّ -  2

 .278ص
 .307عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص: اجلرجاين-  3
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 فاأللفاظ ال ترد ألنفسها كإّّنا 1."معناىا، كأّف الّسابقة مل تصلح أف تكوف لِبفقا للّتالية ُب مؤّداىا

كعلى ىذا األساس .2تراد لتكوف أدلّة على ادلعاين، كإّف تغييريىا قد يفقد الكبلـ طعمو كغرضو

اعتمد اجلرجاين قواعد الّنحو كأصولو ُب نظريتو ُب الّنظم، دبراعاة الرتكيب الّلفظي كفق ما يتطّلبو 

السياؽ لئلفصاح عن ادلعاين ادلقصودة، فأخرج بذلك الّنحو من دائرة التقنّي ادلنطقّي اّلذم يبحث 

ُب ضبط أكاخر الكلمات ضمن قواعد جاّفة إىل ارتباطو ارتباطا كثيقا بعلم ادلعاين كالبياف كالبديع 

ُب تفاعل منسجم منتظم بّي معاين الكلمات فُتحدث ارتباط الكبلـ بعضو ببعض لئلفصاح عن 

 3."ما ادلعاين ىنا إالّ األلواف الّنفسّية ادلتباينة"ادلعاين ك

  ا لل ر لبر عبر القاكر الكرقانّير  .ار

 نفى اجلرجاين صفة الفكر على األلفاظ كحدىا ألّف ادلعّن ىو اّلذم يفّكر فيو األديب، كما الّلفظ 

ال يتصّور أف تعرؼ لّلفظ موضعا من غري أف تعرؼ معناه، كال أف " إالّ خادـ لذاؾ ادلعّن، فإنّو 

تتوّخى ُب األلفاظ من حيث ىي ألفاظ ترتيبا كنظما، كأّنك تتوّخى الرتتيب ُب ادلعاين كتعمل 

الفكر ىناؾ فإذا ًّب ذلك أتبعتها األلفاظ كقفوت هبا آثارىا، كإّنك إذا فرغت فإّنك مل ربتج إىل أف 

تستأنف فكرا ُب ترتيب األلفاظ بل ذبدىا ترتّتب لك حبكم أّّنا خدـ للمعاين كتابعة ذلا كالحقة 

                                           
 .36،ص الّسابقادلصدر -  1
 .101أضبد، عبد القاىر اجلرجاين ببلغتو كنقده، ص: ينظر مطلوب-  2
 .283زلمد زكّي، قضايا الّنقد األديّب بّي القدمي كاحلديث، ص:العشماكمّ -  3
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 فيستحيل أف زبتار األلفاظ قبل معانيها 1"هبا، كأّف العلم دبواقع األلفاظ الّدالة عليها ُب الّنطق

ادلرسومة ُب الّنفس، ادلتصّورة ُب الّذىن فهي العمود األساس اّلذم تقـو عليو األلفاظ مرّكبة كفق 

نسيج تنسجم خيوطو الكبلمّية بالعقل كالّركيّة، كترّتب حسب ترتيب ادلعاين ُب الّنفس فيسرتسل 

فالفكرة إذا كصلت إىل ّنايتها صاحت " الّلساف ناطقا هبا ألفاظا تكشف عن مكنوف الفكر 

 فالكبلـ ال يكوف كبلما بدكف معّن، كعلى ىذا األساس فإّف ارتباط الكبلـ بعضو 2"بكلماهتا

ببعض ُب تفاعل منتظم كفق نظاـ لغوّم زلّدد ُب ترتيب ألفاظو كتناسق دالالتو يفتح الباب كاسعا 

لتفجري شحنة كجدانّية تتطاير شظاياىا عرب نسيج تعبريّم يتبلحم فيو الّذكؽ باإلحساس يتوّلد 

الصورة ىي العبارة " عنهما صورة صبالّية تنطق دبا زبزّنو الّذات الشاعرة من مشاعر كأحاسيس ألّف 

كىدا . فتربز فكرة ما للّنظم من دكر ُب تصوير ادلعّن ُب قالب صبيل3"اخلارجّية للحالة الّداخلّية

الضرب األّكؿ من الكبلـ اّلذم ربّدث عنو اجلرجاين ُب أّنك تصل منو بداللة الّلفظ كحده، أّما 

ٍبّ ذبد لذلك داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض ... اّلذم يدّلك الّلفظ على معناه... الضرب اآلخر

 4.كمدار ذلك على الكناية، كاالستعارة، كالتمثيل كىو ما مسّاه دبعّن ادلعّن

 

                                           
 .44عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،ص : اجلرجاين-  1
 .112أضبد، عبد القاىر اجلرجاين،ببلغتو كنقده،ص : مطلوب-  2
 2أضبد علّي، الصورة الببلغّية عند عبد القاىر اجلرجايّن ، منهجا كتطبيق، دمشق، منشورات  كزارة الثقافة، ط: دّهاف-  3

 .203ـ، ص2000
 .202عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر اجلرجاين-  4
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راللل ر ا لل ر لبر عبر القاكر الكرقان .جر

: ىو كثري رماد القدر، أك قلت: أك ال ترل أّنك إذا قلت:"    فّصل اجلرجاين معّن ادلعّن ُب قولو

نؤـك الّضحى، فإّنك ُب صبيع ذلك ال تفيد غرضك من رلّرد : طويل الّنجاد، أك قلت ُب ادلرأة

الّلفظ كلكن يدّؿ الّلفظ على معناه اّلذم يوجبو ظاىره شبذ يعقل الّسامع من ذلك ادلعّن على 

سبيل االستدالؿ معّن ثانيا ىو غرضك، كمعرفتك من كثري رما القدر أّف مضياؼ، كمن طويل 

. الّنجاد أنّو طويل القامة، كمن نؤـك الّضحى ُب ادلرأة أّّنا مرتفة سلدكمة ذلا من يكفيها أمرىا

علمت أنّو أراد التشبيو إالّ أنّو بالغ -  كذلك احلاؿ أنّو مل يرد الّسبع–رأيت أسدا :كذلك إذا قاؿ

بلغين أّنك تقّدـ رجبل : ككذلك من قولو. فجعل اّلذم رآه حبيث ال يتمّيز عن األسد ُب شجاعتو

أنّو أراد الرتّدد ُب أمر البيعة كاختبلؼ العـز ُب الفعل كتركو على ما مضى الّشرح : كتؤّخر أخرل

كإذ قد عرفت ىذه اجلملة فهاىنا عبارة سلتصرة كىي أف تقوؿ ادلعّن كمعّن ادلعّن تعين بادلعّن .  فيو

ادلفهـو من ظاىر الّلفظ كاّلذم تصل إليو بغري كاسطة، كدبعّن ادلعّن أف تعقل من الّلفظ معّن ٍبّ 

 1."يفضي بك ذلك ادلعّن إىل معّن آخر كاّلذم فّسرت لك

كمعّن ادلعّن عند عبد القاىر اجلرجاين ىو إحدل ادلزايا ادلهّمة ُب الّنمط العايل من الكبلـ دلا فيو 

 فالصورة 2."من إدياء إىل ادلعاين البعيدة كتصوير يقّوم ادلعّن كجيلي الّصورة اّليت ىي مدار احلسن

                                           
 .203ادلصدر الّسابق، ص-  1
 .121.120أضبد علّي، الّصورة الببلغّية عند عبد القاىر اجلرجاين، ص:  دّهاف-  2
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ترتبط بإحساس الشاعر أكثر من ارتباطها بأصلها اخلارجّي كعلى ىذا األساس قّسم اجلرجاين 

 .ادلعاين األدبّية إىل قسمّي، قسم عقلّي كقسم زبييليّ 

    اتخييلر لبر عبر القاكر الكرقانّير .د 

أشار اجلرجايّن إىل ىذا ادلصطلح الّنقدّم ُب أثناء حديثو عن ادلعاين األدبّية، كجاء ُب لساف 
 كقسّمها اجلرجاين 2،أّما عند اجلرجاين فهوإيهاـ ال ربصيل كإحكاـ1"التخييل ىو الوىم" العرب

 :قسمّي حسب تنّوعهما

 ر ا ّيكرـ  : ا لل ر اللفنّي

 كيّتفق العقبلء على األخذ بو، كاحلكم ...     كىو معّن صريح زلض يشهد لو العقل بالصّحة

دبوجبو،كىو اّلذم جيرم ُب الّشعر كالكتابة كاخلطابة رلرل األدلّة كأكثر ىذا اجلنس منتزع من 

 كيضرب لنا اجلرجاين مثبل 3كالصحابة اّلذين شاّنم الّصدؽ- صّلى ا عليو كسلم- أحاديث النيبّ 

 :قوؿ ادلتنيب

ررررررررروَو ُألُّمر ِاالْتكِا ررُأواِانر الَو ِايلَورالُأحَوعَّقنُأر راَويِّكنٌن ر الِازَّق ررْيُألْتعِا ُأ ررررررررررررر َوفُألُّمرالَوفَوقوٍة

ك ىو ىنا صريح معّن يلبسو من الّلفظ كيكسوه من العبارة، فمعّن البيت ظاىر كستو ألفاظ دّلت 

عليو، ديّثل حقيقة يقبلها العقل،ك يقضي دبعرفتها العقبلء، كعليو فادلعّن العقلي عند اجلرجاين ديّثل 

                                           
 .(خ،ّم،ؿ)لساف العرب، مادة : ابن منظور-  1
 .267عبد القاىر، أسرار الببلغة،ص:  اجلرجاينّ - 2

 .264.263ادلصدر نفسو، ص-  3
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كال يسّلم اجلرجاين بفكرة أّف ادلعاين العقلّية من جوىر . احلقائق الّصادقة اّليت يقبلها العقل كادلنطق

الّشعر كإف لبست رداءه، فهو ال يقّلل من قيمتها كلكن يرل أّف ذلا مناسباهتا، كىو يراىا أكثر من 

 1.جوىر ادلعّن التخييلي

 ا لل ر اتخييفنّير  

كىو طبقات منو ما جييء مصنوعا قد تلّطف فيو ... كىو اّلذم ال ديكن أف يقاؿ فيو أنّو صدؽ"

كاستعّي عليو بالرّفق كاحلذؽ، حّّت أعطى شبها من احلّق، كغشي ركنقا من الّصدؽ، باحتجاج 

 كىو يريد ىنا أّف ادلعاين التخييلّية ليست صادقة كادلعاين العقلّية 2"سبّحل، كقياس تصّنع فيو كتعّمل

كتراه يستشهد بقوؿ أيب .فهي أعّم كأمشل، ال تنحصر كال زبضع دلقاييس حاّدة كادلعاين العقلّية

 :سبّاـ

ر اْيْيْيلَوقانرر راف َوفَوقوِا ْيْيكْتاٌن ِـالَو رررررر َوقاْيْيْيلَويْتلُأرحَو ر ا رالِا َو ررررررررررالر ْيُألْتفِاكِاير َو َولَور افَوكِارْتظِا

قد خّيل إىل الّسامع أّف الكرمي إذا كاف :"  ىذا البيت جيرم عنده على القياس التخييلّي فيقوؿ

موصوفا بالعلّو، كالرّفعة ُب قدره، ككاف الغّن كالغيث ُب حاجة اخللق إليو كعظم نفعو، كجب 

كمعلـو أنّو قياس زبييل كإيهاـ ال . بالقياس أف يزّؿ عن الكرمي، زليل الّسيل على الّطود العظيم
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كمن ذلك :"  كجعل اجلرجاين للمعاين التخييلّية منطقا خاصا هبا يصفو بقولو1."ربصيل كإحكاـ

صنيعهم إذا أرادكا تفضيل شيء أك نقصو، كمدحو أك ذّمو، فتعّلقوا ببعض ما يشاركو ُب أكصاؼ 

ليست ىي سبب الفضيلة كالّنقيصة، كظواىر أمور ال تصّحح ما قصدكه من التهجّي كالتزيّي على 

 : كاستشهد بقوؿ البحرتم ُب باب الّشيب كالشباب2."احلقيقة

رر             ُأكَو اِا ْيْيْيْيْيْيْيْيْيوَو دِار ا رسَو رالِا ْت ر َوأَوالَّقفْت ِا لًمقرررررررررإِاوْت رحُألْت ر اعَوقزِاير َو ْتبَو ُأ روَوبْيَويَوقضُأ

لوجب أف ال يذـّ الّشيب ر، كإالّ رمن سواد الغرابركيرل أّف بياض البازم ليس أكثر أناقة كحسنا

 كعليو فالّشعر ليس عمبل 3."كلوال أّف البازم من عتيق الّطري كجارحو دلا كجدت لبياضو حسن

 .عقليا تقـو صنعتو على أسس ادلنطق

ففيو ترؾ " خري الّشعر أصدقو:" كيصّححها بقولو" خري الّشعر أكذبو" كيعارض اجلرجاين فكرة

اإلغراؽ كادلبالغة كالتجّوز إىل التحقيق كالتصحيح، كاعتماد ما جيرم على أصل صحيح أحّب إليو 

 كىذه 4."كآثر، كمن قاؿ أكذبو ذىب إىل الّصنعة اّليت تعتمد على االتساع ك ادلبالغة ُب التخييل

ىي طريقة اجلرجاين ُب الفصل بّي الّصدؽ كالكذب، فهو ال يقصد بو الكذب األخبلقّي كإّّنا 

 .الكذب الفيّن اّلذم يقع ُب باب اإلبداع الفيّن ُب التغيري، كالّصدؽ ُب التعبري

                                           
 .ادلصدر الّسابق، كالّصفحة نفسها-  1
 .268ادلصدر نفسو، ص -  2
 .269.268ينظر ادلصدر نفسو، ص-  3
 .272ينظر ادلصدر نفسو، ص -  4



لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فكل عبل الثاكل الكرثانّيل   الفصل الثانّي

190 

 

احلكم على الشاعر بأّف أخذ من "كقد ربط اجلرجاين مبحث التخييل باألخذ كالّسرقة حيث إّف 

غريه كسرؽ، كاقتدل دبن تقّدـ كسبق، ال خيلو من أف يكوف ُب ادلعّن صرحيا، أك ُب صيغة تتعّلق 

 فالتخييل مقياس تقاس بو مراتب اإلبداع كملكة ادلبدعيّي، كعلى أساسو تناكؿ اجلرجاين 1"بالعبارة

 .ذاء ُب ادلعّن الشعرمإشكالية االحت

 إ فقايةر الحتذ  ر نر ا لل ر ا لكيّير لبر عبر القاكر الكرقانّير .2

 يرل اجلرجاين أّف ادلعاين ادلشرتكة بّي الّناس ال سرقة فيها ألّّنا معاين شعريّة متداخلة يشرتؾ 

 :فيها الشاعراف ضمن مستويّي

 اللتو ر ال لق ر نر اـكضر ف ر ال و  . ر

أف يقصد كّل كاحد منهما كصف شلدكحو بالشجاعة كالّسخاء، أك حسن الوجو كالبهاء أك كصف 

األخذ، كالّسرقة، " فهذا االتفاؽ عند اجلرجاين ال يدخل ُب 2فرسو بالّسرعة أك ما جيرم ىذا اجملرل

، كال ربتاج دلعرفتها  كاالستمداد كاالستعانة ألّّنا أكصاؼ متداكلة معركفة ال خيتّص هبا قـو دكف قـو

 .3"عمق تفكري أك تدبّر
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 ر ابالاةر ف ر اـكض .ار

 :كىو أف يذكر ما يستدّؿ بو على إثباتو لو الّشجاعة كالّسخاء مثبل، كذلك ينقسم أقساما

 ا عقاـةر نر ات عيه : 

 . كيكوف كالتشبيو باألسد، كبالبحر ُب البأس كاجلود، كبالّشمس ُب البهاء

  ر ف ر ا ّيلة  :  كراي قار بلّي

كال تكوف إالّ فيمن لو الّصفة، كهيئة ابتساـ الّرجل ُب حاؿ احلرب، فهي ىيئة ال تتحّقق إالّ 

فإف كاف شلّا "  فاالتفاؽ ُب مستول الداللة على الغرض يستدعي الّنظر كالتأّمل1عند الّشجاع

اشرتؾ الّناس ُب معرفتو، ككاف مستقرا ُب العقوؿ كالعادات، فإّف حكم ذلك، كإف كاف خصوصا 

 ألنّو ال يدخل ضمن التفاضل كالتفاكت، فهي معاف 2"ُب ادلعّن حكم العمـو  اّلذم تقّدـ ذكره

أّما إذا توّفرت فيها الّصنعة الشعريّة، كنسجت ىذه ادلعاين .عاّمة صرحية ال صنعة فيها كال نقش

نسيجا لغويّا زلكم البناء كترتقي فيها الصورة إىل مدار ادلعاين اخلاّصة، ككانت الداللة بعيدة ادلناؿ 

من دكنو حجاب حيتاج إىل خرقة بالّنظر، "ال يصل إليها ادلبدع إالّ بعد مشّقة كعمق تفّكر ككاف

كعليو كِبمٌّ يفتقر إىل شّقو بالّتفّكر، ككاف درّا ُب قعر حبر البّد من تكّلف الغوص عليو، كشلتنعا ُب 
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شاىق ال ينالو إالّ بتجّشم الّصعود إليو، ككامنا كالّنار ُب الزّند، اليظهر حّّت تقتدحو، كمشابكا 

لغريه كعركؽ الّذىب ال تبدم صفحتها باذلوينا، بل تناؿ باحلفر عنها كتعريق اجلبّي ُب طلب 

 فحّي تربز الصعوبة ُب الّنسج كالبناء للوصوؿ إىل تلك ادلعاين بالعجز عن 1."الّتمّكن منها

اإلضافة إليها أك بالوقوع  ربت سيطرهتا يصبح التعرض ذلا احتذاء كسرقة، كيظهر جلّيا اآلخذ 

نعم، إذا كاف ىذا شأنو، كىهنا مكانو، كهبذا الّشرط يكوف إمكانو، فهو اّلذم جيوز " كادلأخوذ عنو

أف يُّدعي فيو االختصاص كالّسبق كالّتقّدـ كاألّكلّية كأف جيعل فيو سلف كخلف، كمفيد كمستفيد، 

كأف يقضى بّي القائلّي فيو بالّتفاضل كالّتباين، كأّف احدّها فيو أكمل من اآلخر، كأّف الثاين زاد 

 كعلى 2"على األّكؿ أك نقص عنو، كترّقى إىل غاية أبعد من غايتو، أك اضلّط إىل منزلة دكف منزلتو

ىذا األساس يظهر مستول ادلتكّلم كالّسامع كالّلذاف أكالّها اجلرجاين عناية خاّصة ُب كتابيو 

 .  الدالئل كاألسرار

   ا تففّيظرو الّيقال ر لبر عبر القاكر الكرقان .3

  فّصل اجلرجاين ُب كثري من أقوالو ما جيب أف يكوف عليو ادلتكّلم ليكوف كبلمو مفيدا، ملتفتا ُب 

 .الوقت ذاتو إىل الّسامع موّضحا لو كيفّية الوصوؿ إىل مقاصد كبلـ ادلتكّلم
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ر ا تففّيظر لبر عبر القاكر الكرقان . ر

 اىتّم اجلرجاين بادلتكّلم، كما يستلـز أف تتوّفر فيو من شركط تؤّىلو إلصدار الكبلـ ادلفيد، فبل بّد ر

مطّلعا على الّشعر القدمي، كثبت ذلك ُب الفصل اّلذم تناكؿ فيو القوؿ / أف يكوف ذا رصيد لغومّ 

عمن كىدكا ُب الّشعر،ٍبّ اإلدلاـ بعلم الّنحو حّّت ال يزيغ عنها عند اختيار الّلفظ، كتركيبو الكبلـ 

ادلعرّب عن القصد، كالقصد أسبق كيقصد بو اجلرجاين ادلعّن ادلخزكف ادلرّتب ُب الّنفس اّلذم ديلي 

إّنك إذا فرغت من ترتيب "على ادلتكّلم اختيار األلفاظ كترتيبها حسب ترتيب ادلعاين ُب الّنفس 

ادلعاين ُب نفسك مل ربتاج إىل أف تستأنف فكرا ُب ترتيب األلفاظ، بل ذبدىا ترتّتب حبكم أّّنا 

خدـ للمعاين، كتابعة ذلا كالحقة هبا، كأّف العلم دبواقع ادلعاين ُب الّنفس علم دبواقع األلفاظ الّدالة 

أف تضع كبلمك الوضع اّلذم "، كال يكوف تركيب الكبلـ كما جاء كاتّفق كإّّنا 1"عليها ُب الّنطق

يقتضيو علم الّنحو كتعمل على قوانينو كأصولو كتعرؼ مناىجو اّليت ال تزيغ عنها، كربفظ الّرسـو 

 كيتوّقف ذلك على قدرة ادلتكّلم الّذاتية على ضّم معاين 2"اّليت رمست ذلا فبل زبّل بشيء منها

األلفاظ بعضها إىل بعض ُب تركيب زلكم البناء يعرّب عّما خيتلج ُب نفسو من معاين زلدثا التوافق 

بّي الّلفظ كادلعّن من ناحية   كبّي الّلفظ كادلعّن كمعّن ادلعّن من ناحية ثانية، كبذلك كصل إىل 
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عمق الفكر كرفعة الّذكؽ اّلذم يتوّصل من خبللو إىل التواصل مع الّسامع اّلذم ىو ىدؼ العملّية 

 .الكبلمّية اإلبداعّية

 ر الّيقال ر لبر عبر القاكر الكرقان .ار

  ىو القطب الثاين ادلتحّكم ُب عملّية إنتاج الكبلـ، كاّلذم جيب أف يكوف دبستول ادلتكّلم كونو 

خياطبو بألفاظ متعارؼ عليها بينهما، فيكوف بنفس مستول رصيده الّلغوّم، كإدراكو لعلم الّنحو 

أصوال كقوانّي كمعاين، قادرا على فّك شفرة كبلـ ادلتكّلم، زلّلبل مراميو، كاشفا سّر الّنظم فيو، كلن 

يتسّّن لو ذلك إالّ إذا كاف حاذقا متفّتح العقل، ال يقتصر فهمو على ادلعاين األّكلّية بل يتعّداىا إىل 

أال ترل " ادلعاين الثانويّة ، كمدار األمر على صور البياف كاالستعارة كالكناية كغريّها من الصور

عرفت منو أّّنم أرادكا كثري القرل كالضيافة، مل " ىو كثري رماد القدر:"أّنك دلا نظرت إىل قوذلم

إنّو كبلـ قد جاء عنهم ُب :تعرؼ ذلك من الّلفظ كلكّنك عرفتو بأف رجعت إىل نفسك فقلت

ادلدح، كال معّن للمدح بكثرة الّرماد، فليس إالّ أّّنم أرادكا أف يدّلوا بكثرة الّرماد على أّّنم تنصب 

 كما جيعل من الّذكؽ الرّفيع شرطا أساسيا يتمّيز بو 1"لو القدكر الكثرية كيطبخ فيها للقرل كالضيافة

كاعلم أنّو ال يصادؼ القوؿ ُب ىذا الباب موقعا من الّسامع كال جيد لديو قبوال حّّت " الّسامع 

يكوف من أىل الّذكؽ كادلعرفة، كحّّت يكوف شلن ربّدثو نفسو بأف دلا يومئ إليو من احلسن كالّلطف 

أصبل، كحّّت خيتلف احلاؿ عليو عند تأّمل الكبلـ، فيجد األرحيّية تارة كيعرل منها تارة أخرل، 
                                           

 .330ادلصدر الّسابق، ص -  1



لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فكل عبل الثاكل الكرثانّيل   الفصل الثانّي

195 

 

كحّّت إذا عجبتو عجب، كإذا نّبهتو دلوضع ادلزيّة انتبو، فأّما من كانت احلاالف كالوجهاف عنده أبدا 

على سواء ككاف ال يتفّقد من أمر الّنظم إالّ الصّحة ادلطلقة كإالّ إعرابا ظاىرا، فما أقّل ما جيدم 

الكبلـ معو، فليكن من ىذه صفتو عندؾ دبنزلة من عدـ اإلحساس بوزف الّشعر كالّذكؽ اّلذم 

 فالّذكؽ ىو أساس كقوؼ الّسامع على سّر احلسن ُب الكبلـ، فيكوف لو الوقع احلسن 1"يقيمو بو

ُب نفسو فيستجيب لو كيتأثّر بو، أّما إذا افتقده فلن يستحوذ اىتمامو إالّ أحكاما من اإلعراب ُب 

 .أكاخر الكلم فيكوف األثر قليبل إف مل يكن منعدما

  كصبلة القوؿ أّف ادلتكّلم كالّسامع عند اجلرجاين ال ينطلقاف ُب العملّية الكبلمّية من العدـ فادلتكّلم 

يكوف مرتبطا حباؿ سامعو حيتويو كيؤثّر فيو بكّل ما ديلك من ملكة كبلمّية ضلوية  ببلغّية كفنّية 

تستوجب من الّسامع أف يكوف فطنا، عادلا بالّلغة ضلوا كببلغة، ذّكاقا للكبلـ مدركا معانيو، ليتحّقق 

 .التأثري كحيدث التواصل اّلذم ىو ىدؼ العملّية الكبلمّية

  إذا كاف ُب تاريخ النقد العريب كالببلغة العربية شيء يقارب ما انتهى إليو الفكر احلديث ُب 

الدراسات النقدية كالببلغية فهو نظريّة الّنظم لعبد القاىر اجلرجاين، فقد كانت قّمة التفكري 

الّنقدم العريّب، مستفيدا من بعض آراء الّسابقّي لو مطّورا ذلا بتصويب ما يستلـز التصويب حّّت 

ذبّلت عنده نظريّة قائمة على أساس فكرّم ناضج ك أسلوب راؽ يلتقي فيو بأفكار الفكر 

كمن ٍب فقد استحق من الباحث العريّب احلديث بشكل خاص كل . احلديث، بل كتعّداه أحيانا
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فهل أفاد من جاء بعده على مّر العصور من أفاد من نظريّتو؟ كيف قرأ النّػّقاد . عناية كاىتماـ

ادلعاصركف العرب فكر عبد القاىر اجلرجاين ُب ضوء نظريّة الّنظم؟ كزلاكلة اإلجابة عنو ىو ما 

يفضي بنا إىل الفصل الثالث ُب تلقي فكر عبد القاىر اجلرجاين ُب الّنقد العريب ادلعاصر ُب ضوء 

 .نظريّة التلقي

     



 

 

 

 
 

 تلقّي فكر عبد القاهر اجلرجايّن أنساق  
 

 .التلقّي االالتيياادّ : تشكيل أفق االنتظار : املبحث األّول

  يبب أفق االنتظار التلقي االالتبيااّد للكر عبد القاهر اجلرجاينّ : املبحث الثّاين

 

 

 

 

 

 

 اللصل الثّالث   



 
 

 

 

 

 

 

 

 فقد أخذت مبرور الزّمن تتغّّي وتغدو غربيّة أو قل أقرب إىل الغربيّة منها إىل      "

وهي كّلما مضى عليها الزّمن جّدت يف التّغّّي وأسرعت يف االتصال بأهل     . الّشرقيّة

  ".الغرب

                                                    طه حسني
 45ص   يف الّش ر اااهليّ                                                  

 

 

 



 

 المبحث األّول

 –تـــــــشـــــكــــيــــل أفــــــــــق االنـــــــتـــــظــــــــــار  -

ـرااّي  - ّـي االالتـــيـــــــــاادّي الكـــ  عب ااـااـــ اا   –  ااــتـــــــــ

 
 

 

ـرااّي  .1  .ااتـــ ااـبد الكـ  عب ااـااـ اا

ـراا .2  .ااتـــ اإلحيائـ الكـ  عب ااـااـ اا

ـرااّي يف اانـب ااــيب املـاصـ .3  .ااتّيـّـيـ املـارن الكـ  عب ااـااـ اا
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   القراءة كالقارئ ركنا نظريٌة الٌتلٌقي كما حٌددىا أعالمها ياكس كآيزر، فتعٌت بالقارئ كاستقبالو 

 .للٌنص، على أساس أٌف القارئ ىو اور الرٌئيس يف قراءة الٌنٌص كفهمو، كفٌك شفراتو

كىو الفضاء اٌلذم يتشٌكل فيو معٌت الٌنص عن " أفق القارئ" طرح ياكس مفهوما جديدا مسٌاه 

ٍبٌ  ".أفق انتظار القارئ"طريق تأكيل القارئ لو بعد فهمو كالٌتمٌتع بلٌذتو فيبٍت على ىذا األساس 

ينٌبو ياكس أٌف ىذا األفق معٌرض للتغيَت إذا ما تعارضت ادلعايَت الٌسابقة للٌنص مع معايَت العمل 

اجلديد، فيخيب ظٌن ادلتلقي يف مطابقة معايَت الٌسابقة للعمل بادلعايَت اجلديدة، فينشأ أفق قارئ 

فيتحٌرؾ القارئ " ادلسافة اجلمالٌية"أك كما اصطلح عليو أيضا " خيبة أفق انتظار القارئ"جديد ىو 

 .كفقو زلٌققا ادلتعة يف القراءة كاإلبداع

  كسأخٌصص ىذا الفصل لنتبٌُت تلقي فكر عبد القاىر اجلرجاين من قبل بعض النٌػٌقاد ادلعاصرين 

سلٌصصُت القراءة بُت قطيب أفق االنتظار، كخيبة أفق - ألٌف ادلقاـ ال يٌتسع إليهم مجيعا-العرب 

  .االنتظار ككفق أظلاط التلقي اٌليت زبدـ ىذه القراءة

I.  ااتتلقّي االالتيياادّي : تشكيل أفق االنتظار 
 ااتتلق االقدي الكك  عق االااك االكرانقّي  .1

على منهج عبد القاىر اجلرجاين يف ربليالتو العقلٌية كالفنٌية  (ىػ538ت )     سار الٌزسلشرٌم 

 (الكٌشاؼ)كتطبيقاتو البالغٌية فطٌبق الٌنظم بكٌل أسسو إلبراز دالئل إعجاز القرآف الكرًن يف كتابو 

على الٌرغم من أنٌو صاحب مذىب يف تأكيل القرآف سلتلف، فهو معتزيٌل كاجلرجاين أشعرٌم، حىت 

إٌف الٌزسلشرٌم متٌمم لعلم اجلرجاين يف البالغة، إذ كانت عند كٌل منهما تطبيقٌية ربيا يف : "قيل عنو
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الٌنماذج البليغة، كتلتصق بالٌنٌصوص األدبٌية، كأٌف كال منهما كاف ػلاكؿ أف يأخذ بيدؾ ليفتح قلبك 

كعينيك على اجلماؿ، كيثَت فيك الٌرغبة يف استشعاره كتذٌكقو تذٌكقا تطمئٌن إليو الٌنفس كؼلضع هبا 

 1."كيرضى العقل كيقنع

كعلى أساس فقد سلك مسلك اجلرجاين يف تأكيل آيات الذٌكر احلكيم معتمدا يف ذلك معاين 

فال يفٌسر الٌلفظ إالٌ كىو ,األلفاظ، كليس األلفاظ رلٌردة اٌليت يرٌجحها كمن ٍبٌ يذكر معٌت الٌسياؽ

 .مقًتف بالًتكيب الذم كضح فيو، ليجعل من األلفاظ خدما للمعاين كما كصفها اجلرجاين 

أَأل االَألتْلقَأل ﴿:     فمن تأكيالتو تعليقو على اآلية الكرؽلة كُق ا فِسق ااَألرْل ِس فَألانْلظُقكُق ا  َأليْل َأل  َألقَأل يْيْل ثُقيَّ , ُقلْل الِس

كَألةَأل إِسنَّ ااتّي َأل  َألتَأل   ُقلِّن  َألقِس ٍء  َألقِسدكٍء  ﴾ فيبتدئ تفسَت ىذه اآلية بقولو ااتَّ ُق دْيُقلْلشِس ُّئ االِّنششَألةَأل ااآلِس

كَألةَأل ﴿:تعااى  شَألةَأل ااآلِس ﴾ إف قلت ما معٌت اإلفصاح بامسو مع إيقاعو مبتدأ يف ثُقيَّ ااتَّ ُق دْيُقلْلشِس  ُق االَّشْل

كة ثُقيَّ ااتَّ ُق ﴿: قولو شَألةَأل ااآلْل أَأل االَألتْلقَأل ﴿:  بعد إضماره يف قولو2﴾دْيُقلْلشِس  ُق االَّشْل ﴾ ككاف  َأليْل َأل  َألقَأل

كالـ معهم كاف كاقعا يف :كيف بدأ الٌلو اخللق ٍبَّ ينشئ الٌنشأة اآلخرة، قلت: القياس أف يقوؿ

اإلعادة، كفيها كانت تصطك الرٌكب فلٌما قٌررىم يف اإلبداء بأنٌو من الٌلو احتٌج عليهم بأٌف اإلعادة 

إنشاء مثل اإلبداء فإف كاف الٌلو جٌل جاللو اٌلذم ال يعجزه شيء فهو اٌلذم كجب أاٌل تعجزه 

ٍبَّ ذاؾ اٌلذم أنشأ الٌنشأة األكا ىو اٌلذم ينشئ النشأة اآلخرة، فالداللة على :اإلعادة فكأنٌو قاؿ

                                           
.106.107ـ، ص1989، 2مازف، ادلوجز يف تاريخ البالغة، دمشق، دار الفكر، ط: ادلبارؾ- 1 

.20اآلية : سورة العنكبوت-  2  
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 كبذلك فهو ػلذك حذك اجلرجايٌن يف الٌتفسَت القائم 1الٌتنبيو على ىذا ادلعٌت أبرز امسو كأكقعو مبتدءن 

على شرح العالقات الٌلغوية أٌكال، ٍبَّ على العالقات بُت معاين الكالـ حيث جعل آخر اآلية 

مبتدأ على مبدأ تأليف الكالـ، كتقدًن بعضو " ا"مرتبطا بأٌكذلا كما فٌسر كقوع لفظ اسم اجلاللة 

على بعض لعٌلو يف ادلعٌت اٌلذم دٌؿ عليها ترتيب الكالـ كانتظامو حسب العالقات الٌنحويٌة، كما 

 .2 كاف يردِّد ذلك عبد القاىر اجلرجاين كىو يعٌرؼ الٌنظم كيشرح عللو كقيمو

   ذباكز الٌزسلشرٌم قضٌية الٌلفظ إا معٌت السِّياؽ، فناقش الًتاكيب كدالالهتا ضمن السِّياؽ، كمن 

االَّاسِس  َأل ِس دْيَأللُقولُق آ َأللَّا  ِسااتَّ ِس   َأل ِس َأل ﴿ : يف تفسَت قولو تعاا: "قولو (الكٌشاؼ)أمثلة ذلك الكثَتة يف 

كِس  َأل َألا اُقي  ِس ُق  ِسلِسي َأل   آٌمنا –كما ىم دبؤمنُت قوذلم : فإف قلت كيف طابق قولو "3﴾  َأل ِساايَألومِس ااآلِس

بالٌلو كباليـو اآلخر فاألٌكؿ يف ذكر شأف الفاعل ال الفاعلى كالثاين يف ذكر شأف الفاعل ال الفعل؟ 

القصد إا إنكارىا ادعوه كنفيو فسلك يف ذلك طريق أٌدل إا الغرض ادلطلوب، كفيو من : قلت

التوكيد كادلبالغة ما ليس يف غَته كىو إخراج ذكاهتم كأنفسهم من أف تكدٌف طائفة من طوائف 

ادلؤمنُت دلا علم من ذلم ادلنافية حلاؿ الٌداخلُت يف اإلؽلاف، كإذا شهد عليهم بأٌّنم يف أنفسهم على 

ىذه الصِّفة، فقد انطول على الٌشهادة عليهم، بذلك نفى ما انتحلوا إثباتو ألنفسهم على سبيل 

                                           
 3جـ، 1953، القاىرة، محد أحسُت مصطفى تح،  الكٌشاؼ،ار الٌلو زلمود بن عمرجأبو القاسم  :الٌزسلشرم- 1

  .352ص
.201 ص،ادلعٌت الشعرم كمجاليات التلقي يف الثرات النقدم كالبالغي، رىب عبد القادر: الرٌباعي-  2  
  3 .8اآلية  : سورة البقرة- 
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 فبٌُت بتفسَته ىذا أٌف اجلملة االمسية تفيد الثبات يف ادلعٌت على نقيض اجلملة 1"البٌث كالقطع

الفعلية اليت تفيد التجٌدد كالتفاعل داخل السِّياؽ كىي كٌلها تفسَتات زبضع إا توخي معاين 

 .الٌنحو يف نظم الكالـ كتفسَته

كلو يف ىذه التفسَتات على منهج اجلرجاين أمثلة كثَتة، نكتفي كما أسلفنا ذكره، لنعرِّج على 

جانب البياف كتسَت الٌزسلشرم آليات القرآف كصور البياف فيو يف ضوء نظرية اجلرجاين حيث اعتمد 

على البالغة لشرح ادلعاين الٌثواين دبا تتضٌمنو من استعارة ككناية كغَتىا من صور البياف، فذكرت 

فَألإِسنْيَّهَألا الَأل تْيَأليْل َأل  ااَأل صَألارُق  َألاَألكِس  تْيَأليْل َأل  االُقتُقوبُق ااّيتِسق فِسق ﴿: االستعارة عنده يف قولو تعاا

اٌلذم قد تعورؼ كاعتقد أٌف العمى على احلقيقة، ككأنٌو البصر كىو أف : " يرل أفٌ 2﴾ااصُّئقُق رِس 

تصاب احلدقة دبا يطمس نورىا، كاستعمالو يف القلب استعارة كمثل، فلٌما أراد إثبات ما ىو 

خالؼ ادلعتقد من نسبية العمى إا القلوب حقيقة كنفيو عن األبصار، احتاج ىذا الٌتصوير إا 

 كعليو فقد كاف 3."زيادة تعيُت كفضل تعريف ليقرِّر أنٌو مكاف العمى ىو القلوب ال األبصار

الٌزسلشرٌم أكثر العلماء الالحقُت للجرجايٌن اعتمادا على نظرية الٌنظم كمنهجو يف تفسَت آيات ا 

 . من خالؿ إبراز دكر ادلعٌت يف نظم الكالـ

                                           
.203، ص1الكٌشاؼ، ج: الزسلشرمٌ -  1  
.46اآلية : سورة احلج-  2  
.17، ص3الكشاؼ، ج: الٌزسلشرمٌ -  3  
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   كمل يكن الٌزسلشرٌم كحده الذم أفاد من منهج عبد القاىر اجلرجاين يف نظريٌتو يف الٌنظم كإظٌلا ابن 

من أعالـ القرف الٌسابع اذلجرم، سار ىو اآلخر على ادلنهج ذاتو كيضرب لنا  (ق637ت)األثَت 

مثال عن استحساف الٌلفظ يف موضع من مواضع الكالـ كاستهجاف الٌلفظ نفسو يف موضع آخر 

كمن عجٌب ذلك أٌنك ترل لفظتُت تدالف على معٌت كاحد، ككالعلا حسن يف االستعماؿ : "فيقوؿ

كعلا على كزف كاحد، كعٌدةو كاحدة إالٌ أنٌو ال ػلسن استعماؿ ىذه يف كٌل مواضع تستعمل فيو 

 : بل يفرؽ بينهما يف مواضع الٌسبك، كعلى ىذا كرد قوؿ األعرج من أبيات احلماسة. ىذه

ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيوتِس نَألْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيزَأللْل            الَأل  َألارَأل  ِساا َألوْلت  إِسذَألا حَأليَّ ااَألرَأللْل  :              نَألحْل ُق  َأللْيْيْيْيْيْيْيُقو اا َأل

نَألا  ِس َأل اايَألسَأللْل   تَأل   ِسلْلقَأل         اا َألوْلتُق أَألحْل

 :كقاؿ أبو الطٌيب ادلتنيب
قُق                 إِسذَألا  َألشَأل ْل حُقلَّ ْل  َألتَأل   لّي الا ب         رِسرَألالٌل  َألشَألنَّ اا َألوْلتَأل فق فَأل ِسهَألا  َألهْل

. كحلالعلا حسن مستعمل ال يشك يف حسنو كاستعمالو (الٌشهد)ك (العسل)فهاتاف لفظتاف علا 

ألٌّنما أحسن منها، كمع ىذا فإٌف  (الشهد)يف القرآف الكرًن دكف لفظة  (العسل)كقد كردت لفظة 

 كىو 1يف بيت األعرج (العسل)كردت يف بيت أيب الطٌيب فجاءت أفضل من لفظة  (الشهد)لفظة 

يف مواقع سلتلفة، لشعراء سلتلفُت  (األخدع)األمر ذاتو الذم ذىب إليو اجلرجاين يف مناقشتو للفظة 

 كبذلك فابن األثَت يرٌكز على تالـؤ األلفاظ يف تأليفها لتصل إا تشكيل 2.بسبب التأليف كالنظم

                                           
.307، ص1ـ، ج1983، 2ادلثل السائر، الرياض، دار الرٌفاعي، ط: ابن األثَت-  1  
.العودة إا الدالئل-  2  
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ادلعٌت يف أمجل صورة كعليو فهو يقفوا خطى اجلرجاين يف نظريتو، غَت أنٌو كاف يقصد إا تغيَت 

 كأكتفي 1."النمط األسلويب يف مناقشة تلك األفكار دبا يعتقد أنٌو يوحي بإنشائو ذلا إنشاءن ذاتٌيا

 .هبذين الٌنموذجُت الٌلذين سارا على منهج اجلرجايٌن يف التحليل

  ظٌل فكر اجلرجاين زلل ريادة من الدراسة كالتحليل من قبل تالميذه كمن قبل من خلفوه مباشرة 

بعد عصره، إالٌ أٌف ىذه الرٌيادة بقيت زلجوبة بعد ذلك فًتة غَت قصَتة من الزمن، كمل تنبعث من 

جديد كاستمرار للتلقي العريب القدًن إالٌ من طرؼ ادلتلقيُت اإلحيائيُت الٌذين تنٌبهوا إا انفراد 

 .اجلرجاين بنظريٌة مجعت يف طياهتا دالئل إعجاز القرآف الكرًن

 ااتتلق اإلحيائق الكك  عق االااك االكرانق  .2
               : اايك يّيةالهضةااتتلق   ليط  تاردخ ا .أ 

    تستدعي التحٌوالت اخلطَتة اٌليت شهدهتا األٌمة العربٌية ربٌوال يف الثقافة، إذ بدأت معامل التغيَت 

كالتحٌوؿ تظهر على الٌساحة العربٌية مع بدء ما مٌسي بعصر الٌنهضة العربٌية أك عصر التنوير اٌلذم 

يوشك مؤٌرخو األدب أف غلمعوا على أٌف الٌصدمة اٌليت أحدثتها احلملة الفرنسٌية بقيادة نابليوف 

ثابة صدمة شٌكلت بداية حداثة الٌنهضة العربٌية حيث مبـ،كانت 1789بونابارت على مصر سنة 

ىٌز ىذا التحٌدم األكركيٌب أعماؽ كياف اجملتمع العريب اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا، كعلت أصوات 

دعاة اإلصالح كالتنوير عالية معلنة عن ميالد مرحلة جديدة كفق ادلعطيات احلضاريٌة اجلديدة 

                                           
.207رىب عبد القادر، ادلعٌت الشعرم كمجاليات التلقي، ص: الرباعي-  1  
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كظهرت الصحافة، كشٌدت رحاؿ البعثات العلمية إا الغرب  كانتشرت ادلطابع  فأنشئت ادلدارس

.                                                  بغية االرتواء من ىذه الثقافة من منبع عيوّنا

كصل ىذا االرتواء بفكر ؼلتلف يف بيئتو مجلة ك تفصيال عن بيئتنا العربٌية إا حٌد الثمالة           

فما كاف من سبيل لليقظة من حالة الغثياف  كبداية تالشي الٌذات العربٌية يف الغرب كذكباّنا فيو،

سول الٌدعوة إا إحياء الًتاث العريٌب القدًن بوصفو جذكر انتماء الٌذات العربٌية كإعالف عن 

فجعلوا من عودهتم  كالفناء فيو، (الغرب) امتدادىا فيو تشٌكل رٌد فعل عن عدـ االستسالـ لآلخر

 لبناء احلاضر كاستشراؽ ادلستقبل فكاف زلمد عبده أٌكؿ باعث ذلذا إا تراثهم العريٌب كقاية للٌذات،

 .اإلحياء

 ااتتلق اإلحيائق الكك  عق االااك االكرانقّي  . ب

دالئل "أٌكؿ من تنٌبو إا ىذا الفكر النٌَت الٌشيخ زلمد عبده اٌلذم كاف يرل أٌف كتايب      

دلا   كحواشيها،، من ادلتوف كشركحها،زىرأل أكا باعتمادعلا دركسا يف ا"أسرار البالغة"ك" اإلعجاز

ػلمالف من ذخَتة نصٌية أدبٌية تقٌرب القارئ من تذٌكؽ البالغة خاٌصة دلا ربتويو من سهولة 

األسلوب كحسن التحديد ك التقسيم  كاالبتعاد عن اجلدؿ العقيم اٌلذم ال غلٌت منو سول الفتور 

 شلٌا يبٌُت ظهور كعي بوجوب العودة إا الفكر الًتاثي ادلمٌثل ىنا يف فكر اجلرجاين كما 1.الفكرم

ربملو نظريٌتو من مبادئ علمٌية أدبٌية فنٌية زلٌددة ادلعامل  أدرؾ من خالذلا زلمد عبده أعليتها العلمٌية 

                                           
.105ـ، ص 1979، (د ط )نظريٌة الٌنظم، مصر، منشورات كزارة الثقافة كاإلعالـ،: حاًب الضامن -  1  
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، كلتعميق فهمها أصبحت نظريٌة الٌنظم حاضرة يف يف تكوين فكر ناشئ غلمع بُت الفهم ك الٌذكؽ

أغلب الٌدراسات، باعتبارىا الٌنظَت الكفء للٌدراسات احلديثة، كمن ااكالت اجلاٌدة، كتاب 

ادلصطفى صادؽ الرٌافعي حاكؿ فيو تقدًن عصارة فكره يف قضية  (إعجاز القرآف كالبالغة الٌنبويٌة)

كرٌد البالغة إا أسرار الوضع الٌلغوم اٌليت مرجعها إا اإلبانة عن حيات ادلعٌت " إعجاز القرآف 

 شلٌا يدٌؿ على تأثره 1"بًتكيب حي يف دٌقة التأليف كأحكاـ الوضع ك مجاؿ التصوير، كشٌدة ادلالءمة

األسلوب صورة "، حيث جعل من (أسرار البالغة)ك (دالئل اإلعجاز)باجلرجاين بعد فهمو لكتابو 

فكريٌة للٌصياغة الٌلفظٌية، كذلك حُت يرل أٌف معجزات الٌصناعة إظٌلا ىي مركبات قائمة من مفردات 

ماديٌة، مىت كقف امرؤ من الٌناس على سٌر تركيبها ك درجة صنعتها فقد بطل إعجازىا، خبالؼ 

الكالـ اٌلذم ىو صور فكريٌة البٌد يف أكضاعها من الٌتفاكت على حسب ما بكوف من اختالؼ 

يعاكد " ك يظهر تأثر الرافعي بعبد القاىر اجلرجاين شلا جعلو 2"األمزجة كالطٌباع كآثار العصور 

احلديث دبفاىيمو بُت احلُت كاآلخر، ففي رلاؿ تناكؿ الكلمة ادلفردة قيمتها احلقيقٌية إظٌلا تأٌب من 

الًٌتاكيب اٌلذم يكسبها ركحا كلن تتوافر ذلا إذا أفردت، كىذه الٌركح إظٌلا تكتسب من الٌسياؽ 

 . ك يٌتضح لنا آرائو مستقاة من فكر اجلرجاين1"اٌلذم برد فيو ىذا الًتكيب

   ىذا الفكر اٌلذم أثٌر يف أمحد حسن الزٌيات، فسعى إا دراسة األسلوب منطلقا شلٌا مجعو من 

بالغة الًتاث العريب القدًن من ناحية كقراءتو للٌنقد الغريب من ناحية ثانية، فوقف موقفا كسطا بُت 

                                           
.203 ص ـ،1928، 3 ط ،صادؽ، إعجاز القرآف كالبالغة النبوية، مطبعة ادلقتطف كادلقطم مصطفى: الرٌافعي-  1  
264 نفسو، صادلرجع -  2  



تلقّي فكر عبد القاهر الجرجانّي أنساق                                  الفصل الثالث               

 

213 
 

التمسك بالقدًن كتقبل اجلديد كبذلك أمسك العصا من الوسط كلكن سرعاف ما فقدت التوازف 

كما فقدتو البالغة العربية كىي تدخل نفق اجلهود بعد عبد القاىر اجلرجاين، أٌما دراساتو فكانت 

قائمة على ادلقارنة بُت البالغة القدؽلة كمفهـو األسلوب عند الغربيُت فهو يعرؼ األسلوب بأنٌو    

 ٍب يتعمق يف تعريف 2" طريقة الكاتب أك الشاعر اخلاٌصة يف اختيار األلفاظ كتأليف الكالـ"

طريقة خلق الفكرة كتوليدىا كإبرازىا يف "األسلوب أكثر فنجد عليو ىذه ادلرٌة بصمتو كاضحة 

   3" الٌصورة الٌلفظٌية ادلناسبة 

 يعًتؼ سٌيد قطب بفضل اجلرجاين يف تقرير قضٌية    كيف رلاؿ الٌصورة دائما كفق نظريٌة الٌنظم،

تْيَأليَأللَأل ااكَّأْلسُق إٌف اجلماؿ الفٌٍت يف اآلية الكرؽلة ﴿: "مجاؿ التصوير الفٍت يف القرآف الكرًن قائال ا ْل

﴾ ىو يف ذلك الذم قالو من ناحية الٌنظم كيف شيء آخر كراءه  َألفَأللَّكْلنَألا ااَألرْل َأل  ُقيُقونَألا﴿ك﴾  َأليْلعَألا

حركة اشتعاؿ الرٌأس يف حلظة، كحركة التفجَت اليت " :ىو ىذه احلركة التخييلية اليت يصٌورىا التعبَت

تفوز هبا األرض يف كضمة العيوف فهذه احلركة التخييلية تلمس احلٌس، كتثَت اخلياؿ كتشرؾ الٌنظر 

تْيَأليَأللَأل ااكَّأْلسُق  َأليْلعَألا ﴿: قولو تعاايف تذٌكؽ اجلماؿ كىي يف ﴾ أكضح كأقول، ألٌف حركة االشتعاؿ ا ْل

كليست لو يف احلقيقة، كىذه احلركة ىي عنصر اجلماؿ الصحيح، يدٌؿ . ىنا حركة شلنوحة للٌشيب

: ال يقاس كال يقرب من قوؿ القرآف" اشتعل البيت ناران : "على ما نقوؿ، إٌف اجلماؿ يف قولك

                                                                                                                                

325، ص الٌسابقادلرجع -  1  
  2 .68 ص 1967، 2أمحد، الدفاع عن البالغة، مصر، عامل الكتب، الطبعة : الزيات- 
  3 85، ص 1484، (ط.د)زلمد، البالغة كاألسلوبية، مصر، اذليئة ادلصرية للكتاب، : ينظر عبد ادلطلب- 
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تْيَأليَأللَأل ااكَّأْلسُق  َأليْلعَألا﴿ ﴾ ففي التعبَت باالشتعاؿ عن التعبَت مجاؿ كيف إسناد االشتعاؿ إا الرٌأس ا ْل

  1."مجاؿ آخر يكٌمل أحدعلا اآلخر، كمن كليهما، ال من أحدعلا، كاف ىذا اجلماؿ الباىر

كبذلك فقد كانت نظرة اجلرجاين يف التصوير الفٍت منبع إذلاـ لفكر سٌيد قطب، حيث أسس 

عليها ربليال فنٌيا يف تفسَت سٌر إعجاز القرآف الكرًن كردٌبا تعٌدل بذلك ما فٌكر فيو اجلرجاين كمل 

كىذا ىو اٌلذم كقف دكنو عبد القاىر، كإف : "يعِّبِّ عنو كامال ىو رأم سٌيد قطب من خالؿ قولو

كاف يبدك أنٌو كاف ػلٌسو يف ضمَته، كال يصٌوره كامال يف تعبَته كليس لنا على أيٌة حاؿ أف نطالبو 

 كمل تقف قراءة سٌيد قطب للجرجاين عند حٌد التصوير 2"يرمحو ا...بالتعبَت يف لغة عصرنا األخَت

الفٌٍت يف القرآف الكرًن، بل تعداىا إا التطٌرؽ إا قضايا ذات الصِّلة الوطيدة هبا، كقضية الٌلفظ 

كادلعٌت كاٌليت كانت زلل جداؿ بُت النٌػٌقاد العرب قبل عبد القاىر كمل ػلسم أمرىا إال بو، كىذا ما 

كإنٌا لنحسب أٌف عبد القاىر قد كصل فيها إا رأم حاسم حُت : "ذىب إليو سيد قطب يف قولو

 إا أٌف الٌلفظ كحده، ال يتصٌور عاقل داللتو أف يدكر حولو حبث من (دالئل اإلعجاز)انتهى يف 

 كأٌف ادلعٌت كحده ال يتصٌور عاقل أف يدكر ،حيث ىو لفظ إظٌلا من حيث داللتو يدكر البحث فيو

 كأٌف ،ق شلٌثل يف لفظ يدكر البحث فيوإفٌ  إظٌلا من حيث ،حوؿ حبث من حيث ىو خاطر يف الضمَت

ٍبٌ يٌتحد ادلعٌت سباـ ،  فال ؽلكن أف ؼلتلف الٌنظماف،ادلعٌت مقٌيد يف ربديده بالٌنظم الذم يؤٌدم بو

                                           
.33 ص،(ت.د)، (ط.د)سٌيد، التصوير الفٌٍت يف القرآف الكرًن، بَتكت، دار الشركؽ، : قطب-  1  
.34، صنفسوادلرجع -  2  
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فظ كادلعٌت كمل يتوٌسع فيها كما فعل اجلرجاين ؿٌ  كىو يقٌر أنٌو اختصر يف دراستو لقضية اؿ1"اإلرٌباد

كما يًتجم  " فنحن نًتجم عنو،القضٌية ىذه الصٌياغة ادلختصرة"  عبد القاىريصغمل "كإظٌلا أخذ عنو 

كمجلة األمر أٌف صور ادلعاين ال تتغَت بنقلها من لفظ إا لفظ حىٌت يكوف ىناؾ اٌتساع كرلاز  "عنو

كحىٌت ال يراد من األلفاظ ظواىر ما كضعت لو يف اللغة كلكن يشار دبعانيها إا معٌت آخر، كاعلم 

أف ىذا كذلك ما داـ الٌنظم كاحدان، فأٌما إذا تغٌَت الٌنظم فال يٌد حينئذو أف يتغٌَت ادلعٌت على ما 

 كلذلك يقٌر سٌيد قطب بعظمة فضل اجلرجاين يف 2"مضى من البياف يف مسائل التقدًن كالتأخَت

 كعليو فقد أٌسس سٌيد 1"لو فضلو العظيم يف تقرير ىذه القضٌية: "...الفصل يف ىذه القضية بقولو

على ما قرأه كأخذه عن عبد القاىر  (الٌتصوير الفٍت يف القرآف الكرًن)قطب فكره الٌنقدم يف كتابو 

 . الفارؽ الزمٍت رغم كما ىذا إالٌ دليل على امتداد فكره،اجلرجاين

 يف بناء قواعد البياف العريب على أسس علمٌية مقٌننة أضفت عليو مفهـو النظريٌة اٌليت  فلو الفضل

 رغم اعتماده على تنظَته يف مسائل بالغٌية متعٌددة كإقراره ىو ،تعٌدل هبا كذباكز فكر من سبقو

شخصيا بذلك، كمن عاصره من ادلنظرين الٌذين تناكلوا بالبحث كالتحليل قضٌية اإلعجاز القرآيٌن 

كاٌليت كاف للجرجايٌن فيها باع لكوّنا منطلق حبثو كتنقيبو حىٌت أصبحت عصارة نضجو الفكرٌم كىو 

عبد القاىر اجلرجاين متكٌلم فلسفٌي تارة، كأديب صانع كالـ " :األمر اٌلذم أقرٌه أمُت اخلويل قائال

يعٌت أٌكال كأخَتا بقضٌية  (دالئل اإلعجاز)كناقده طورا، ىو متكٌلم أك بليغ كالمٌي الٌدرس يف كتابو 

                                           
.240، صالٌسابقادلرجع -  1  
.204.205ص ، دالئل اإلعجاز عبد القاىر،:اجلرجاين-  2  
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.  كينصرؼ إليها فيو انصرافا تاما، فيجادؿ عنها جدال منطقٌيا بارز الٌنزعة يف أسلوبو،اإلعجاز فقط

ال يتحٌدث يف قضٌية اإلعجاز  (أسرار البالغة)بليغ أديب يف كتابو اآلخر اجلرجايٌن كعبد القاىر 

بكثَت كال قليل، بل ال يستشهد بالقرآف على نسبة كافٌية، ككأنٌو يتحٌرل ترؾ ذلك دلا نشعر بو من 

قٌلة الشواىد القرآنٌية يف كتابو ىذا قٌلة ظاىرة، كما يبدك أسلوبو فيها خاليا من األسلوب ادلنطقٌي 

 كاالعتماد على احلاٌسة الفنٌية كربكيم الٌذكؽ ،طة العبارةااالستداليٌل، مٌياال إا طوؿ الٌنفس كبس

 فهو بذلك يصٌنف الفكر اجلرجاين انطالقا من أسسو الكالمٌية الفلسفٌية، اٌليت رٌكزت 2."األديبٌ 

عنايتها يف البحث يف قضٌية اإلعجاز اٌليت كانت زلٌل خالؼ بُت الفرؽ الفلسفٌية الكالمية آنذاؾ 

كخٌصو هبا انصرافا تاما جٌسده يف  (دالئل اإلعجاز) تناكذلا بكثَت من الٌدقة كالعناية يف كتابو حيث

اجملادلة عنها جدال منطقٌيا برز بشٌدة يف أسلوبو إا مبدع يصنع الكالـ ٍبٌ ينقده ببالغة كأدبٌية 

بارعة ابتعد فيها عن تناكؿ اإلعجاز كالشواىد القرآنٌية كالتحليل ادلنطقٌي االستداليل، كميولو إا 

 اٌليت ػلكمها الٌذكؽ األديٌب الرٌفيع بأسلوب شلتع سهل، جٌسدىا كٌلها بعناية ادلتبٌصر ةاحلاٌسة الفٍتٌ 

. (أسرار البالغة)الٌذٌكاؽ يف كتابو 

أٌف عبد "يتوٌصل إا معرفة ما رآه إبراىيم مصطفى يف   (دالئل اإلعجاز)   ادلتمٌعن يف كتاب 

طريقا جديدا للبحث الٌنحوٌم ذباكز أكاخر الكلم       (دالئل اإلعجاز) القاىر قد رسم يف كتابو

 قوانينو ىي السبيل إا كإتباعكعالمات اإلعراب، كبٌُت أٌف للكالـ نظما كأٌف رعاية ىذا الٌنظم 

                                                                                                                                

. الصفحة نفسهاالٌسابق، ادلصدر-  1  
.189 ص.ـ1961 ،(ط.د) دار ادلعرفة، القاىرة، يف الٌنحو كالبالغة كالتفسَت كاألدب، مناىج ذبديدأمُت، : اخلويل -  2  
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اإلبانة كاإلفهاـ، كأنٌو إذا عدؿ بالكالـ عن سنن ىذا الٌنظم مل يكن مفهما معناه، كال داالٌ على ما 

 فأدرؾ بذلك القفزة الٌنوعٌية اٌليت أحدثها اجلرجاين يف رلاؿ الٌنحو يف ذباكزه عالمات 1."يراد

 قوانُت الٌنحو كأصولو أساسا بإتباعاإلعراب ػػ اٌليت أضفت على الٌدرس الٌنحوم قصورا كجفافا ػػػ  

فأعطى الٌنظم حياة جديدة للٌنحو العريٌب . للٌنظم يتحٌقق من خاللو كلن يكوف دكنو اإلبانة كاإلفهاـ

 "دبزجو بالنواحي الفنٌية اٌليت كردت يف كتاب الدالئل جعلت منو أسلوبا لغويٌا ػلكمو احلٌس كالٌذكؽ

لقد آف دلذىب عبد القاىر أف ػليا، كأف يكوف ىو سبيل البحث الٌنحوٌم، فإٌف من العقوؿ ما 

أفاؽ حلظة من التفكَت كالتحٌور، كإٌف احلٌس اللغوٌم أخذ ينتعش ك يتذٌكؽ األساليب، كيزّنا بقدرهتا 

 فبالٌنظم تتجاكز 2."على رسم ادلعايٌن، كالتأثٌر هبا، من بعد عاؼ الٌصناعات الٌلفظٌية كسئم زخارفها

 .صناعة الكالـ الٌصناعة الٌلفظٌية ادلزخرفة إا صناعة الكالـ برسم معانيو ك التأثر هبا

، تناكؿ فيو نظريٌة (عبد القاىر اجلرجاين، بالغتو كنقده)     أما أمحد مطلوب فخٌص كتابا عنونو 

كعلى الٌرغم من أٌف للٌنظم جذكرا سابقة على عبد القاىر، فإنٌو : "الٌنظم حٌدد مضامينو بقولو

صاحب نظريٌة يف الٌنظم، كإف سبقو ادلتقٌدموف إا اإلشادة هبا يف إعجاز القرآف، كقد بٌت عليها 

تصٌوره البالغٌي كٌلو، كنظر إا إعجاز كتاب ا تعاا، كالٌلفظ كادلعٌت كالٌتصوير األديٌب من 

         1."خالذلما، فجمع بُت البناء كالٌنظم، كالًتكيز على الٌصياغة كالتصوير يف فكرة كاحدة ىي الٌنظم

 توٌفر لعبد القاىر – الٌسابقُت –كما مل يتوٌفر ذلؤالء :"كإا ىذا أشار محاٌدم صمود حُت قاؿ 

                                           
  1 .16ـ، ص 1959أمُت، إحياء الٌنحو، القاىرة، مطبعة جلنة التأليف ك الًتمجة، د ط،  :اخلويل - 

.20، ص ادلرجع نفسو-   2 
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اجلرجاين اٌلذم استطاع أف يبٍت طريقة يف ربليل الكالـ على رسم عقلٌي مسبق دبوقف نظرٌم  قائم 

كبذلك استطاع أف يطٌور فكرة الٌنظم كيعتمدىا منهجا فٌذا يف ربليل أسرار ... على أسس معرفٌية

البالغة كدالئل اإلعجاز معا، كاستعاض على الثنائٌية اٌليت كانت  قائمة يف مؤلٌفات أسالفو بوحدة 

2."الٌتصٌور كادلنهج
  

عرض فيو بيئة  (نظرية عبد القاىر اجلرجايٌن يف الٌنظم)     كما أٌلف دركيش اجلندٌم كتابا أمساه 

 4 ٍبٌ تناكؿ قضٌية اإلعجاز منذ العصر اإلسالمٌي حىٌت عصر عبد القاىر3اجلرجاين كعصره، كثقافتو

شارحا بعد ذلك نظريٌة عبد القاىر يف الٌنظم، مبٌينا اذلدؼ منها، كحصره يف ىدفُت، األٌكؿ ىو 

بياف أٌف جوىر الكالـ ىو ادلعٌت القائم بالٌنفس، ك الثايٌن سبٌثل يف ربط البالغة باإلعجاز ، فمن 

خالذلما تتجٌلى حقيقة الكالـ كفصاحتو كبالغتو ادلقتٌصرة على الٌنظم كفق مفهومو اٌلذم كثَتا ما 

حاكؿ جاىدا ػػػ بكٌل ما أكٌب من كسائل البياف ك ادلنطق ػػػ  إقناع ادلخالفُت لو يف عصره بو، قناعة 

منو دلا كجد يف ىذه الٌنظريٌة من طمأنينة كاستقرار لعقيدتو ك عقلو بلغت درجتها حدكد الزٌيغ 

   5."كالضالؿ يف اخلركج عنها

                                                                                                                                

.87ص  أمحد، عبد القاىر اجلرجاين بالغتو كنقده،: مطلوب-  1  
 ـ1981التونسٌية، محادم، التفكَت البالغٌي عند العرب، أسس تطٌوره إا القرف الٌسادس، منشورات اجلامعة: صمود-2

  .481ص

.13 ػ3ـ، ص 1960نظريٌة عبد القاىر يف الٌنظم، مصر، :  دركيش اجلندم ينظر-  3  
.42 ػ13 ادلرجع نفسو،ص  ينظر - 4  
.48ػ ص47، ص  نفسو ادلرجع ينظر - 5  
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، يف فصل خٌصصو لبالغة عبد القاىر اجلرجاين يف  (البياف العريبٌ )ربٌدث بدكٌم طبانة يف كتابو

 استهلو بادلوازنة 1"بالغة عبد القاىر اجلرجايٌن يف دالئل اإلعجاز ك أسرار البالغة" كتابو، عنونو 

 (سٌر الفصاحة)بُت اذباه عبد القاىر اجلرجاين كاذباه معاصره ابن سناف اخلٌفاجٌي صاحب كتاب 

طارقا بعد ذلك باب ادلعاين كالبياف يف كتايب اجلرجايٌن، سلتتما فصلو باحلديث عن فكرة الٌنظم      

إٌف فلسفة عبد القاىر البيانٌية تنهض على أساس :"ك مرجعيتها الفلسفٌية، ك الثقافٌية ك الٌنقديٌة قائال

ك الواقع أٌف ىذه الفكرة مل يكن عبد القاىر سلًتعا ذلا، كإف كاف ىو اٌلذم بسط ... فكرة الٌنظم

كظهرت ىذه الفكرة ... فيها القوؿ، ك أقاـ على أساسها فلسفة كتابو،فقد سبقو إليها الواسطي 

كاضحة يف الٌصراع اٌلذم أثاره امتزاج الثقافات ك تعصب محلة اليونانٌية لفلسفة اليوناف ك منطقهم 

كمن مظاىر ىذا الٌصراع تلك . كدفاع محلة العربٌية عن تراثهم كثقافتهم كمنها الثقافة الٌنحويٌة

، كيف الكتاب ذاتو  2..."ادلناظرة احلاٌدة اٌليت قامت بُت أيب سعيد الٌسَتايٌف  كأيب بشر مىٌت بن يونس

تناكؿ زلمد غنيمي ىالؿ قضية الٌلفظ كادلعٌت من منظار اجلرجاين كاٌليت رٌد (الٌنقد األديب احلديث )

فيها على الفريقُت من ادلنتصرين لٌلفظ، كمن ادلنتصرين للمعٌت شلٌن سبقوه، مبٌينا بعدىا جهود 

اجلرجاين يف تأسيسو لنظريٌة الٌنظم كىو ما يطلق عليو الغربٌيوف بعلم الًتاكيب، كىو أىٌم أجزاء 

الٌنحو عندىم،مواصال دراستو للٌتقوًن اجلمايٌل ك صلتو بادلضموف مقاربا بُت عبد اجلرجاين كظلاذج 

ك إظٌلا ذكرنا من نقد بندتو كركتشيو ما :" ك آرائو يف علم اجلماؿ فيقوؿ (بندتو كركتشيو)من نقد 

                                           
.195 ػ 160ـ،ص 1962البياف العريٌب، القاىرة ، : بدكم طبانة -  1  
. 268ـ، ص 1973الٌنقد األديٌب احلديث، مصر،: زلمد غنيمي ىالؿ -  2  
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يٌتصل اٌتصاال كثيقا بنقد عبد القاىر لتوضيح فضل عبقريٌة عربٌية انتهت بعمق نظراهتا يف الٌنقد 

 ك بذلك 1."األديٌب إا نتائج عادلٌية ذات قيمة خالدة، ك ذلا صلة بفلسفة اجلماؿ يف الٌنقد احلديث

تواصلت بوادر ادلقاربة بُت الفكر اجلرجايٌن ك الفكر األكركيب يف العصر احلديث، ك ىذا أكِّب دليل 

 على عبقريٌة فٌذة سبٌيز هبا الفكر اجلرجايٌن يف القرف اخلامس اذلجرمٌ 

 أٌكؿ من لفت النظر إا األسس اللغويٌة دلنهج اجلرجايٌن، زلمد مندكر من خالؿ كتابيو     إالٌ أٌف 

ك يف احلٌق، إٌف عبد القاىر : "  حيث يقوؿ2،(يف ادليزاف اجلديد)، ك(الٌنقد ادلنهجٌي عند العرب )

قد اىتدل يف العلـو الٌلغويٌة كٌلها إا مذىب ال ؽلكن أف نبالغ يف أعلٌيتو، مذىب يشهد لصاحبو 

كعلى أساس ىذا ادلذىب كٌوف مبادئو يف إدراؾ دالئل اإلعجاز يف . بعبقريٌة لغويٌة منقطعة الٌنظَت

مذىب عبد القاىر ىو أصٌح      . الٌسواء القرآف الكرًن، كيف الٌنثر العريٌب كالٌشعر العريٌب على

ىو مذىب العامل السويسرم فرديناند دم .كأحدث ما كصل إليو علم الٌلغة يف أكركبا أليامنا ىذه

، كضلن ال يهٌمنا من ىذا ادلذىب اخلطَت إالٌ طريقة استخدامو كأٌس ـ1913سوسَت اٌلذم تويٌف سنة 

لقد فطن عبد القاىر إا أٌف الٌلغة ليست رلموعة . يف نقد الٌنٌصوص  (فينومولوجي)دلنهج لغوٌم  

.    ك بذلك يعتِّب اجلرجاين مؤٌسس علم اللغة بال منازع1."من األلفاظ، بل رلموعة من العالقات

منهج عبد القاىر يستند إا نظريٌة يف الٌلغة، أرل فيها ك يرل معي كٌل من : "كقاؿ يف موضع آخر

كنقطة البدء صلدىا يف آخر . ؽلعن الٌنظر أٌّنا سباشي ما كصل إليو علم الٌلساف احلديث من آراء

                                           
.291ادلرجع الٌسابق، ص  -  1  
.109نظريٌة الٌنظم، ص : حاًب الضامن -  2  
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حيث يقٌرر ادلؤٌلف ما يقٌرره علماء اليـو من أٌف الٌلغة ليست رلموعة من األلفاظ  (دالئل اإلعجاز)

 فذىب 2."كعلى ىذا األساس بٌت عبد القاىر كٌل تفكَته الٌلغوٌم الفٍتٌ . بل رلموعة من العالقات

إا مقاربة بُت فكر اجلرجايٌن الٌلغوٌم، كالفكر الٌلسايٌن احلديث، مستدال دبا تطٌرؽ إليو اجلرجايٌن يف 

الٌنظم من تعليق، كترتيب كتأليف، لتخرج ادلعاين الذىنٌية يف قوالب كالمٌية زلكمة الٌنظم ربٌوؿ 

ادلعٌت من صورة ذىنٌية إا صورة متحرٌكة عِّب الًتكيب، كعلى ىذا األساس يقٌر زلمد مندكر أٌف 

يلحق بأكِّب مدرسة حديثة يف ربليل الٌلغة، أعٍت مدرة العامل السويسرم فرديناند دم " اجلرجايٌن 

:  اٌلذم يورد الٌلغة يف عنصرينAntoine Meiillet ٍبٌ أنطواف مييو  F.de saussure  سوسَت

 فيخلص بذلك إا أٌف نظريٌة الٌنظم قياس يقاس بو 3."عنصر ادلفردات كعنصر عوامل الٌصيغة

كأٌما نظريٌة الٌنظم عند اجلرجايٌن فنظريٌة كبَتة ىاٌمة، كعنده أٌف دراسة الٌنظم ال "جودة العمل األديٌب 

 4."تقف عند أمر الصٌحة بل تعدكه إا تعليل اجلودة

مبٌينا أٌّنا ذات  (دالئل اإلعجاز)درس مصطفى ناصف النظم عند اجلرجاين من خالؿ كتاب 

 حيث سبق كثَت من العلماء العرب كاجلاحظ، كالواسطي، كالٌرٌمايٌن    5"بذكر يف تفكَت الٌسلف"

كاخلطايٌب،  اجلرجاين يف أٌف مرٌد اإلعجاز قي القرآف الكرًن إا الٌنظم كما تطٌرؽ يف ادلرجع ذاتو إا 

                                                                                                                                

.200 ص ـ،1988، 1زلمد، يف ادليزاف اجلديد، تونس، مطبعة كورنيب، ط: ندكرـ-   1  
.201نفسو، صادلرجع  -  2  

 .205ص ،نفسوادلرجع - 3
.205، صنفسوادلرجع -  4  

.14 ص ـ،1955القاىرة،حوليات كلٌية اآلداب، عُت مشس،نٌظم يف دالئل اإلعجاز،ؿا: مصطفى ناصف-   5  



تلقّي فكر عبد القاهر الجرجانّي أنساق                                  الفصل الثالث               

 

222 
 

ما ذىب إليو اجلرجاين يف رفضو دلذىب الٌصرفة اٌلذم تبٌناه الفكر ادلعتزيٌل،ٍبٌ يعٌقب مصطفى 

ناصف مؤاخذا اجلرجاين بنقص عنايتو بنصوص القرآف، كعدـ الٌسعي يف إبراز تفوؽ القرآف الكرًن 

 ك بذلك تطٌرؽ مصطفى ناصف إا ادلرجعٌية اٌليت استند عليها اجلرجايٌن 1.على غَته من الٌنٌصوص

يف توٌصلو إا إدراؾ السٌر البالغي يف إعجاز القرآف من جهة، ك دعمو لنظريٌتو لرفض مذىب 

الٌصرفة، كجعل موقفو حٌجة أخرل تدٌعم نظريتو يف اإلعجاز من جهة أخرل، كينهي مؤاخذا 

 .اجلرجاين على تقصَته يف الٌرعاية بشواىد قرآنٌية تِّبز تفٌوقو على الٌنصوص األدبٌية مجيعها

   تواا اىتماـ الٌنقاد العرب يف العصر احلديث بفكر اجلرجاين اٌلذم استولت على سبٌيزه نظريٌة 

الٌنظم حىٌت أصبحت من األعلٌية دبكاف يف الدراسات العربٌية على سلتلف ادلستويات، الٌنحوية 

البالغٌية، الفلسفٌية الكالمٌية، كالٌنفسٌية، كنذكر من ىذه األخَتة ما ذىب إليو زلمد خلف ا يف 

حيث يرل أٌف "ادلنزع الٌنفسٌي يف حبث أسرار البالغة"اٌلذم حبث فيو " من الٌوجهة الٌنفسٌية"كتابو

، ػلمالف شرحا كافيا مستوفيا فيو التطبيق   (أسرار البالغة)ك  (دالئل اإلعجاز)كال من الكتابُت 

كالرٌد  كاالعًتاض، يعتمد فيو احلٌجة الٌدامغة ادلزيلة ألدىن شك أك غموض يف الطٌرح أك ادلعاجلة،مع 

األخذ يف اعتباره األٌكؿ استقراء فلسفتو الٌذكقٌية من جانب، كالتحليل العلمي الٌدقيق من جانب 

آخر حىٌت لتكاد ػػ يف دقٌتها كتسلسل مراحلها ػػػ تقًتب من أسلوب العصر احلاضر يف حبوثو العلمٌية 

                                           
.23ينظر ادلرجع الٌسابق، ص  -  1  
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دكف أف ؼلفي يف آخر ما تناكلو يف كتابو، أثر البحث اإلغريقٌي الظاىر يف دراسات اجلرجاين 

  1.البالغٌية

ك تواصلت دراسة اجلرجاين بُت أصولو الفكريٌة، ك فكره الٌنقدم، ك مقاربتو دبعاصريو من الٌنقاد 

العرب، ٍبٌ مقاربتو بنٌقاد العصر احلديث، ك كفق ىذا االذباه تناكؿ أمحد أمحد بدكٌم اجلرجاين يف 

، حيث ربٌدث عن حياة اجلرجايٌن كآثاره   (عبد القاىر اجلرجاين كجهوده يف البالغة العربٌية )كتابو

 ٍبٌ فٌصل القوؿ يف نظريٌة الٌنظم،ليتناكؿ بعد ذلك إعجاز القرآف قبل اجلرجايٌن، كعبد القاىر 2كشعره

بُت معاصريو ابن رشيق القَتكايٌن، كابن سناف اخلٌفاجٌي، ليختم الكتاب حبديثو عن حضور فكر 

 3.اجلرجاين يف عصرنا احلديث

كثَتكف ىم النٌػٌقاد كالٌدارسوف اٌلذين تناكلوا اجلرجاين بالدراسة كالتحليل، ففضال عٌمن سبق ذكرىم 

حيث عرض اجلرجاين كاضعا  (البالغة تطٌور ك تاريخ)صلد شوقي ضيف قد تناكؿ اجلرجاين يف كتابو

لعبد القاىر مكانة كبَتة يف تاريخ البالغة، إذ :"  حيث قاؿ5، ككاضعا لنظريٌة البياف4لنظريٌة ادلعاين

استطاع أف يضع نظرييت علمي ادلعايٌن كالبياف كضعا دقيقا، أٌما النظرية األكا فخٌص بعرضها 

 .، كأٌما النظريٌة الثانٌية فخٌص هبا ك دبباحثها كتابو أسرار البالغة(دالئل اإلعجاز)كتفصيلها كتابو

                                           
.164 ،106ـ، ص 1970من الٌوجهة الٌنفسٌية، القاىرة، : زلمد خلف اينظر  -  1  
.77 ػ ص 5عبد القاىر اجلرجاين ك جهوده يف البالغة العربٌية،مصر، ص: أمحد أمحد بدكم -  2  
.323ػػ ص 101ادلرجع نفسو، ص -  3  
.189 ػ ص160ـ، ص 1965البالغة تطٌور ك تاريخ،مصر،دار ادلعارؼ،: شوقي ضيف-  4  
.192 ػ 190ص ،نفسوادلرجع -  5  
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إا فصل تناكؿ فيو الٌنقد كفكرة  (تاريخ الٌنقد األديٌب عند العرب ) تطٌرؽ إحساف عٌباس يف كتابو

اإلعجاز عند اجلرجايٌن، كالٌلفظ ك ادلعٌت يف ضوء نظريٌة الٌنظم،كذىب إا أٌف اجلرجاين أٌلف كتاب 

علم )ك من مرحلة ادلعٌت يتكٌوف :"... ، قاؿ(أسرار البالغة)أٌكال، كأتبعو بكتاب  (دالئل اإلعجاز)

غليء علم البياف، ك ذلذا نستطيع أف نقوؿ إٌف عبد القاىر بعد ( معٌت ادلعٌت)، كمن مرحلة (ادلعاين

أف انتهى من كتابو دالئل اإلعجاز اٌلذم ربٌدث فيو حوؿ ادلعٌت، حاكؿ أف ؼلٌصص كتابا لدراسة 

 1."(أسرار البالغة)فكاف من ذلك كتابو  (معٌت ادلعٌت)

ك غَت ىؤالء شلٌن تناكلوا بالدراسة ك التحليل اجلرجاين دلا محلت نظريتو من آفاؽ يف سلتلف 

ينقد  (الٌنقد األديب)اجملاالت، الٌنحويٌة، كالبالغٌية، كالٌنقديٌة كاللغويٌة كغَتىا، فسٌيد قطب يف كتابو 

كمع أنٌنا طلتلف مع عبد :"اجلرجاين ألنٌو أعلل اجلانب الٌصوٌب من الٌلفظ ك مل يوليو قيمة كبَتة،قاؿ

القاىر يف كثَت شلٌا ربتويو نظريٌتو ىذه بسبب إغفالو الٌتاـ لقيمة الٌلفظ الٌصوتٌية مفردا أك رلتمعا مع 

غَته، كىو ما عٌِّبنا عنو باإليقاع ادلوسيقٌي كما يغفل الظالؿ اخليالٌية يف أحياف كثَتة، كذلا عندنا 

كىذا فإنٌنا نعجب باستطاعتو أف يقرر نظريٌة ىامة كهذه ػػػ عليها . قيمة كِّبل يف العمل الفٍتٌ 

، كتناكؿ 2."الطابع العلمٌي ػػػ دكف أف ؼلٌل ذلك بنفاذ حٌسو الفٌٍت يف كثَت من مواضع الكتاب

القضٌية ذاهتا يف مؤاخذة اجلرجاين يف إعلالو دراسة اجلانب الٌصوٌٌب، زلمد زكٌي العشماكٌم يف كتابو 

كلكن اٌلذم نؤاخذ عليو عبد القاىر أنٌو يف حبثو ىذا :" حيث قاؿ (قضايا الٌنقد األديٌب ك البالغة)

                                           
.469ـ، ص1971تاريخ الٌنقد األديٌب عند العرب، بَتكت، : إحساف عبٌاس -  1  

.137ـ،ص 1947الٌنقد األديٌب، أصولو ك مناىجو،مصر، دار الفكر العريٌب،د ط، : سٌيد قطب -   2  



تلقّي فكر عبد القاهر الجرجانّي أنساق                                  الفصل الثالث               

 

225 
 

الٌطويل، كاٌلذم يرتبط ارتباطا كثيقا بالٌلغة ك مكٌوناهتا الٌشعوريٌة كادلعنويٌة مل يفسح اجملاؿ لدراسة 

اجلانب الٌصوٌٌب يف الٌلغة ك داللتو على ادلعٌت بشكل إغلايٌب، فليس من شٌك يف أٌف جانبا ىاما من 

ك بذلك يتعٌرض اجلرجاين يف ىذه القضٌية اجلوىرية 1."التجربة يف الٌشعر مصدره الٌصوت ك النغم

 .يف رلاؿ الٌشعر إا الٌنقد دلا أعللو ، ك مل يوليو أعلٌية يف الٌصوت ك اإليقاع 

 ااتّيتلّيق اا لارن فق االلق اايك ق اا ياصك -1

  قرء الًتاث الٌنقدٌم العريٌب من زكايا متعٌددة ىي زكايا القراءة احلداثٌية، فكٌلما احتول الًتاث 

الٌدارس العريٌب كٌلما احنوتو جاذبٌية أكِّب للتعٌمق فيو كسِّب أغواره، كسطوة ادلناىج الغربٌية على 

العقل العريٌب بسبب امتالكها آلٌيات إجرائٌية سبٌكنو من قراءة الٌنٌص كتقليبو على أكجو عٌدة كمن 

ىذه األكجو كجو ادلقارنة، اٌلذم جلأ إليو شوقي علٌي زىرة يف مقارنتو بُت اجلرجاين كجوف مَتم 

أكثر خصوبة كأمٌد ميدانا كأكسع آفاقا  من الٌدراسات اٌليت ال تِّبح أحاديٌة الٌرؤية، غَت " بدافع أٌّنا 

متجٌددة كال رلٌددة، فتقـو على استيعاب تراثنا العريٌب الٌنقدٌم مرتكزة على عمل عبد القاىر 

كعلى ىذا األساس 2."اجلرجاين بفهم عميق، ٍبٌ التوٌجو إا تراث اآلخر بذات الٌرؤية القارئة ادلقارنة

" شرع شوقي علي زىرة يف ادلقارنة بُت عبد القاىر اجلرجاين كجوف مَتم، ككاف مقياس اختياره أٌف 

شخصٌية عبد القاىر اجلرجاين  كأعمالو ادلتكاملة أىٌم رلاؿ إلعادة قراءة أىٌم جانب مضيء من 

جوانب تراثنا الٌنقدٌم من كجهتو اإلبداعٌية اجلمالٌية األسلوبٌية، كجوف مَتم من نظريٌتو األسلوبٌية 

                                           
.333ص ـ، 2000،(ط.د)دار ادلعرفة اجلامعٌية، ،بُت القدًن كاحلديث،مصر قضايا الٌنقد األديٌب زلمد زكٌي،:العشماكمٌ  -  1  
.5،ص(ت.د)،(ط.د) ادليداف،سلوب بُت عبد القاىر اجلرجاين كجوف مَتم،القاىرة، مكتبةألشوقي علي، ا: الزىرة-  2  



تلقّي فكر عبد القاهر الجرجانّي أنساق                                  الفصل الثالث               

 

226 
 

بشكل خاص، فتقـو ادلقارنة على مواد البناء من حيث فحصها كتراكيبها، كإبداع أشكاذلا، 

كبالطٌبع أعلها الٌلغة الفنٌية، ادلاٌدة ادلشًتكة بُت إبداعات تراثنا الٌنقدٌم كتراث اآلخر ادلمثل يف احلقل 

 1."األسلويب

يلتقي جوف مَتم مع عبد القاىر اجلرجاين يف نقاط كثَتة، يف التأصيل كالتحليل، فاجلرجاين 

أٌصل يف تراثنا الٌنقدم من خالؿ أفكار سابقيو، ٍبٌ حٌللها ربليال علميا يعمل فيو العقل كالٌرزيٌة يف 

مناقشة القضايا مؤيٌدا أك معارضا، زلٌلال مفٌسرا مِّبىنا، األمر اٌلذم جعل الٌناقداف يلتقياف يف 

اخللط،االعتقادات الفاسدة، الوىم، : مصطلحات كتعبَتات متالحقة يف ادلعٌت، شلٌا ترٌدد بينهما

كاألسلوب ضرب من :" أٌما احلديث عن األسلوب فقد كرد عند اجلرجاين يف قولو2.الغلط كالشكٌ 

 كقد قالو قي باب 3."الٌنظم كالطريقة فيو فيعمد شاعر آخر إا ذلك األسلوب فيجيء بو يف شعره

 (Problem of styleجوف مَتم فقد أكرد  قولو ىذا يف أٌكؿ كتابو "أٌما . االحتذاء لتحسُت القراءة

كتنقيتو  كربديد مصطلحاتو، كما اعتمد كالعلا على توضيح ، اىتم فيو دبناقضة معٌت األسلوب

أصالة األسلوب يف اجملاؿ التطبيقٌي كىو ما فعلو اجلرجاين يف باب االحتذاء يف سبثيلو بامرئ القيس 

مرفق بالشرح كالتوضيح، كىو األمر ذاتو عند مَتم  حيث إٌف للٌشعر مالمح تكشف عن مالمح 

 4.صاحبو

                                           
.11.10، صالٌسابقادلرجع -  1  
.28 صادلرجع نفسو،-  2  
.361عبد القاىر، ص: اجلرجاين- 3  
.54 الٌسابق، صصدرامل-   4  
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كدبا أٌف األسلوب ضرب من الٌنظم عند اجلرجاين، كما الٌنظم سول الوضع الٌصحيح دلعاين الٌنحو، 

فقد أشار مَتم  إا فكرة نفسها حيث يرل أنٌو غلب على ادلبدع أف يراعي دائما التعبَتات 

الٌنحويٌة الٌسليمة، كيأٌب ذلك كفق حديثو عن طبيعة الًتاكيب األسلوبٌية اٌليت تصنع الٌسمات ادلميزة 

 كما يلتقي الٌناقداف يف الرٌبط بُت األفكار كالعاطفة كالٌدالالت يف األسلوب، فمَتم 1."للكاتب

إذا فرغت من :" كيصب عند اجلرجاين يف الفكرة نفسها يف قولو2.غلعل األفكار خدما للعاطفة

عملٌية ترتيب ادلعاين يف الٌنفس، مل ربتج أف تستأنف فكرا يف ترتيب األلفاظ بل ذبدىا تًتٌتب لن 

 كيلتقياف يف أٌف الفكر كالٌلغة كالعاطفة ثالثٌية ملتحمة يستحيل الفصل 3."حبكم أٌّنا خدـ للمعاين

 . كىكذا فقد تلقى شوقي علي زىرة اجلرجاين من خالؿ مقارنة جوف مَتم4.بينها

يشٌكل تلقي الًتاث عامة ك اجلرجاين خاٌصة من قبل نٌقاد عصر الٌنهضة ك اإلحياء قيمة نقدية 

تتنوٌع فيها الٌرؤل أحيانا، ك تتوازل أحيانا ثانية، ك تتباين أحيانا أخرل، حيث أٌف الٌقيم اٌليت يستند 

عليها ادلتلٌقوف معٌرضة للتغيَت ك التعديل كفق تغٌَت ادلقاييس الٌنقديٌة ك ادلعايَت اجلمالٌية، أم تبعا لتغٌَت 

فاالنتقاؿ من التلقي ادلعجب بنظريٌة اجلرجايٌن .أفق التلقي ادلتوٌقف على تطٌور اجملتمعات كالثقافات

الٌنقدية يف سلتلف تفٌرعاهتا الٌلغويٌة، كالٌنحويٌة،ك البالغٌية عِّب ما سبق ذكره يف تلقي اجلرجاين يف 

دراسة ادثُت أمثاؿ زلمد عبده، إبراىيم مصطفى، زلمد مندكر كغَتىم شلٌن كقفوا كقفة إجالؿ 

                                           
  1 .66، صالساٌبق ادلرجع  ينظر-

.156ص ،نفسوادلصدر -  2  
..44ص عبد القاىر،دالئل اإلعجاز،:  اجلرجاين- 3  

.55علي زىرة، ص: شوقي-  4  
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أماـ ادلنجز الٌنقدم اجلرجاين من خالؿ نظريٌة الٌنظم شٌكل أفق تلق مكِّب بعلمية اجلرجاين يف 

 .الطرح كادلعاجلة استوفت مجيع جوانب البحث الٌلغومٌ 

   شٌكل التلقي اإلحيائٌي لفكر عبد القاىر اجلرجاين، ادلأخوذ من كنوز تراثو، كأصوؿ نظريٌتو 

قاعدة للتلقي العريٌب احلديث حيث أصبح الفكر اجلرجايٌن زلٌل سؤاؿ كجواب، ككٌل جواب ىو 

طرح جديد ألسئلة متنوعة سلتلفة عجز التلقي اإلحيائٌي يف اإلجابة عنها،لكونو آؿ إا تلق ناقص 

يف حاجة ماٌسة إا تفعيل النشاط القرائي بأفق جديد خاٌصة بظهور احلداثة يف الغرب كتأثٌر النٌػٌقاد 

 .العرب ادلعاصرين هبا

كتعٌد قراءة موركث عبد القاىر اجلرجايٌن أمرا صعبا، كونو ضخم ادلعارؼ متعٌدد التفٌرعات، تصعب 

اإلحاطة الٌتامة بو خاٌصة كأنٌو شلتٌد على حقبة زمنٌية غَت قصَتة، ػلٌمل صاحبو مسؤكلية البحث عن 

سبل مقاربة ىذا الٌنٌص الًتاثي بالقراءات احلداثٌية الغربٌية ادلعاصرة كاٌليت تتقاطع مباشرة باحلداثة 

فقد أخذت دبركر الٌزمن "العربٌية حيث غدت جزءا ال يتجزٌأ من عقليتنا كما كصفها طو حسُت

كىي كٌلما مضى عليها الٌزمن جٌدت . تتغٌَت كتغدك غربٌية أك قل أقرب إا الغربٌية منها إا الٌشرقٌية

 نتيجة االحتكاؾ هبم ثقافيا كفكريا كأسلوبا معاشيا 1."يف الٌتغٌَت كأسرعت يف االتصاؿ بأىل الغرب

كشف ذلم آفاؽ جديدة يف شلارسة احلياة على اختالؼ مستوياهتا شلارسة زبرجهم من الٌنفق ادلظلم 

 .الٌذم ربٌملوا الٌسَت فيو حقبة طويلة من الزمن
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II.  آليعة أفق االنتظار ااتتلق االالتعيااد الكك  عق االااك االكرانقّي 

 تيار  اافق فق االّيلق اايك قّي االقدي (1

    انقضى القرف اخلامس، زمن اإلبداع كالثٌراء الفكرٌم، كحٌل القرف السادس كالٌسابع، كجدت 

أمور  مناقضة دلا  كانت عليو، فسدت العقوؿ كجٌفت القرائح كضاع اإلبداع ، كنبض الٌشعر آخر 

كأتباعو اٌلذين ىٌدموا دبعاكيلهم  (السٌكاكي)مصداؽ ذلك كٌلو " أنفاسو، فال إذلاـ كال إبداع كإظٌلا 

األساس الٌسليم اٌلذم قامت عليو الٌدراسة البالغٌية كالٌنقديٌة عند عبد القاىر اجلرجاين كمن كاف 

 فتحٌولت ىذه الٌدراسات إا دراسات تقنينٌية تقعيديٌة زبضع للمنطق 2"قريبا من اذباىو الٌذكيفٌ 

غايتها كضع القواعد اجلاٌفة اٌليت يقـو على التصنيف كالتقسيم ككضع باب لكٌل قسم حىٌت جٌردت 

" البالغة من أصلها يف سبييز  اجلٌيد من الٌردمء من الكالـ كالقضاء على تربية الٌذكؽ كتنميتو إذ

صلد عند السٌكاكٌي الٌدقة كالقدرة على ترتيب ادلقٌدمات، كعلى دٌقة ادلقاييس كصٌحة الِّباىُت، 

 فاٌتسمت دراستو للبياف باجلفاؼ 3."ككٌلها مسائل على ىامش البالغة كليست من صميمها

ال ؼلفى عليك أٌف التشبيو مستدع طريف مشٌبها كمشتبها بو، :" كالٌشكلٌية حيث يقوؿ يف التشبيو

كاشًتكا ما بينهما من كحو كافًتاقا من آخر، مثل أف يشًتاكا بينهما من كجو، كافًتقا من آخر، 

فاألٌكؿ كاإلنسانيُت إذا اختلفا قصرا . مثل أف يشًتكا يف احلقيقة كؼلتلفا يف الٌصفة أك بالعكس

                                                                                                                                

.45ـ، ص 1926، 1يف الٌشعر اجلاىلٌي، القاىرة،دار الكتب ادلصريٌة، ط: طو حسُت-   1 

.321ص  الصورة البالغٌية عند عبد القاىر اجلرجايٌن، أمحد،: دعلاف-  2  
.320احلدث، صكزلمد زكي، قضايا الٌنقد العريٌب بُت القدًن : العشماكم- 3  
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إنسانا  كفرسا، كإالٌ كانت خبَت بأٌف ارتفاع االختالؼ : كطوال كالثاين كالطوليُت إذا اختلفا حقيقة

 كشلٌا يٌتضح الفرؽ بينو كبُت اجلرجايٌن 1"من مجيع الوجوه حىٌت التعيُت يأىب الٌتعٌدد فيبطل التشبو 

االستعارة ىي أف تذكر أحد :" أكثر يف معاجلتو االستعارة حيث يبدأىا بوضع تعريف ذلا قائال

طريف التشبيو كتزيد بو الطرؼ اآلخر مٌدعيا دخوؿ ادلشٌبو يف جنس ادلشٌبو بو داال على ذلك 

يف احلماـ أسد، كأنت تريد بو الٌشجاع، مٌدعيا أنٌو :بإثباتك للمشٌبو كما ؼلٌص ادلشٌبو بو، كما تقوؿ

من جنس األسود فتثبت ما ؼلٌص ادلشٌبو بو، كىو اسم جنسو مع سٌد طريق التشبيو بإفراده 

 فأخذ يفٌسر االستعارة من خالؿ ركنيها باعتبارىا موضوعا من مواضيع علم البياف، 2"بالذٌكر

يقتضي فيو بياف أنواعو كحدكده كأقسامو من اجلانب النظرٌم، كأٌف اذلدؼ الوحيد كضع قواعد 

كقوانُت لالستعارة  أكليس كسيلة من كسائل البياف تفصح عن عاطفة الٌشاعر كتوصل ذبربتو إا 

ادلعاين، ) قٌسم السٌكاكي البالغة إا 3."الٌسامع أك القارئ يف الداللة عن ادلعٌت أك نقل اإلحساس

إالٌ قوانُت كقواعد زبلو من كٌل ما ؽلتع الٌنفس،إذ "، إالٌ أٌّنا عنده بأقسامها ما ىي (البياف، البديع

. سٌلط عليها ادلنطق  بأصولو، كمناىجو احلاٌدة، حىٌت يف لفظها كأسلوهبا اٌلذم ال ػلوم أٌم مجاؿ

كما للجماؿ كالسٌكاكي؟ إنٌو بصدد كضع قواعد كقوانُت كقوانُت الٌنحو كقواعده ، كىي قواعد 

 كعليو فقد كاف تعاملو مع 4."كقوانُت تسبك  يف قوالب منطقٌية جاٌفة أشٌد ما يكوف اجلفاؼ

                                           
، القاىرة، مطبعة الٌتقٌدـ العلمية، :الٌسٌكاكى-  .141ق ، ص1316 أبو يغوب، مفتاح العلـو 1  
، ص:  السٌكاكيينظر - .156أبو يعقوب، مفتاح العلـو 2  

.321زلمد زكي، قضايا الٌنقد األديب بُت القدًن كاحلديث، ص: ماكمشالع -  3  
.288بدكم، البالغة تطور كتاريخ، ص: طبانة-  4  
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البالغة تعامال شكلٌيا، خاليا من الٌذكؽ كاجلماؿ فهٌدـ ما بٍت من متعة فنٌية، فحذا فيها حذكه كٌل 

 .دارس، كشاعر، كناثر فأضاعوا اإلبداع كاإلمتاع

 تيار  أفق اإلحيا  فق فكك  عق االااك االكرانق (2

     ربٌوؿ ىذا األفق ربٌوال نسبيا مع نقد رلموعة أخرل من ادثُت أمثاؿ مصطفى ناصف اٌلذم 

آخذ اجلرجاين يف عدـ العناية ادلرجٌوة بنصوص القرآف من جهة، ك عدـ زلاكلتو إبراز تفٌوؽ الٌنٌص 

القرآيٌن على غَته من الٌنصوص، ليصل التلقي إا مرحلة الرٌفض كاٌليت ظهرت يف كتابات سٌيد 

قطب ك زلمد زكٌي العشماكٌم يف ما ذىبا إليو من مؤاخذة اجلرجاين يف إغفالو الٌتاـ لقيمة الٌلفظ 

الٌصوتية مفردا أك رلتمعا مع غَته، خاٌصة دلا لو من األعلٌية دبكاف يف ارتباطو الوثيق بالٌلغة           

كمكٌوناهتا ادلعنويٌة كالٌشعوريٌة، كأثره على ادلعٌت خاٌصة يف الٌشعر اٌلذم يعتِّب الٌصوت كاإليقاع فيو 

 .حجر أساس عليو يبٌت كبدكنو يهدـ

ك دلٌا كاف إحياء الًتاث منذ عصر الٌنهضة ىو اٌرؾ اورٌم للتلقي اإلحيائي،فكاف من الطبيعٌي أف 

ينحصر ىذا التلقي على استعادة زلافظة للٌنصوص أك شرحها أك زلاكاهتا دكف حضور فاعل 

للٌذات ادلتلٌقٌية ك كأٌف الًتاث ػلاكر ذاتو ك ليس ذات ادلتلقي فإذا كاف الًتاث أك مرادفاتو يف 

عنواف اختفاء األب كحلوؿ االبن زلٌلو، فإٌف الًتاث قد أصبح بالٌنسبة " االصطالح القدًن ىو
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 فتحٌوؿ التلقي من ادلكِّب ادلعجب 1"للوعي العريٌب ادلعاصر، عنوانا على حضور األب يف اإلبن

بنظريٌة الٌنظم اٌليت استوفت كٌل شركط العلمٌية يف سلتلف األحباث الٌلغويٌة، كالبحث عن مكامن 

اإلعجاز اٌلذم كاف لو الفضل كٌلو يف ميالد نظريٌة الٌنظم إا التلقي ادلؤاخذ الرٌافض إلعلاؿ 

اجلرجاين لبعض اجلوانب األساسٌية يف تناكؿ الٌنظم كاٌليت يرل رلموعة من النٌػٌقاد تقصَت اجلرجاين يف 

تناكذلا رغم مكانتها العلمٌية اجلوىريٌة يف نظريٌة كاف ذلا الفضل يف تغيَت كجهة البحث الٌنقدم من 

 . التصٌور ك التنظَت إا العلمٌية ك التطبيق

ىذا التحٌوؿ يف مسار التلقي يبٌُت عدـ استقرار أظلاط التلقي على حاؿ كإظٌلا تتغٌَت بتغٌَت ادلعايَت  

اجلمالٌية كالٌنقديٌة فتجعل الٌنٌص يتأرجح بُت آفاؽ التلقي، يصل إا القٌمة أحيانا أكا، كأحيانا ثانٌية 

إا النسبٌية ك الوسطٌية، كأحيانا أخرل إا الدرؾ األسفل، كىذا التحٌوؿ من أفق تلق إا أفق آخر 

فأف " يضفي احلياة على الٌنٌص، فال حياة كال كجود للٌنٌص إالٌ من خالؿ ربٌققو يف التلقي كالقراءة  

تعرؼ ما ىو الٌنٌص ىو أف تعرؼ كيف قرئ، ككيف ًٌب تلقيو يف سلسلة القراءات كالتلقيات 

ادلتعاقبة كادلتداخلة، حيث الٌنٌص ال يعيش إالٌ من خالؿ القارئ، كمن خالؿ تاريخ اشتغاؿ ادلتلقي 

 فالتلقي ىو دائم االنشغاؿ 1."بو، بل ال معٌت لنٌص حىٌت يقرأه شخص ما، كؽلنحو داللة معٌينة

باالشتغاؿ على نٌص ما كال يتٌم مطلقا من العدـ، كمن ىذا ادلنطلق ؽلنح التلقي الٌنٌص كالقارئ 

االمتداد خارج حدكدعلا،فيتحٌقق الٌنٌص من خالؿ القارئ ك يتحٌقق "فرصة التغٌَت، كالتجٌدد، كحىٌت 

                                           
 الٌدار البيضاء، دار توبقاؿ للٌنشر الًتاث كمشكل ادلنهج، ادلنهجٌية يف األدب كالعلـو اإلنسانٌية،: زلمد عابد اجلابرمٌ  -  1
. 75ـ، ص1993 ،2ط
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 فيفتح التلقي آفاقا جديدة متجٌددة، ك كٌلما كاف ذلك ،كاف التلقي 2."القارئ من خالؿ القراءة

ادلنجز ماضيا،يتجٌسد فيو نقص، ىذا الٌنقص ػلٌفز الٌنٌص كالقارئ على حٌد سواء على خلق 

لتبقى القراءة دكما إمكانية "ديناميكٌية تفاعلٌية جديدة بينهما خللق أفق بل آفاؽ تلق جديدة 

 فلو كانت القراءة ثابتة تامة دلا كاف من 3"مفتوحة لعدد ال ّنائٌي من التحٌققات كالتجٌسدات

 .القراءات الالحقة ك ادلتعاقبة داع

 ااتتلق اإلاللاطق فق االّيلق اايك قّي اا ياصك (3

   شٌكلت احلداثة عند الغرب ثورة على التقليد كدعوة إا التجديد، كاالبتكار، األمر اٌلذم جعل 

العقل العريب يقبل عليها إقباؿ الٌنحل على الٌزىر خاٌصة كأٌف ادلفكر العريٌب كاف يعاين اجلمود 

الفكرٌم ادلتسٌبب يف عقم قرائحو عن توليد ادلعاين ادلكبوتة يف نفسو ك عقلو، فمثٌلت لو منفذ 

اخلركج من حالة القصور اٌليت ارتكبها حبٌق نفسو باستسالمو دلاضيو دكف زلاكلة لبناء صرح جديد 

 .يالئم متطلباتو

   كأدرؾ العقل العريٌب أنٌو ال ذبسيد للممارسة احلداثٌية يف رلاؿ الٌنقد إال من خالؿ آليات إجرائٌية 

سبليها ادلناىج ادلستحدثة حسب خصوصية كٌل منهج، فمن غَت ادلمكن ربٌقيق قراءة حداثٌية 

قل إنٌو ال يتحٌوؿ إا حداثة نقديٌة إالٌ عندما يستحدث جهازا " للٌنصوص دبعايَت نقديٌة قدؽلة 

                                                                                                                                

.13ـ، ص 2000، 1ادلؤٌسسة العربٌية للدراسات ك الٌنشر،ط ادلقامات كالتلقي،: نادر كاظم -  1  
. نفسهافحةصاؿ، نفسوادلرجع -   2  

.12 ص ادلرجع نفسو، -  3  
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 حاكؿ بعض الٌنقاد العرب ادلتأثرين باحلداثة الغربٌية 1."نقديٌا يباشر الٌنٌص كما مل يباشره الٌسابقوف

إثبات نديٌة ادلثاقفة بُت ادلناىج احلداثٌية، كادلرجعٌيات الًتاثٌية يف إنتاج فكر نٌقدم يقارب ادلاضي 

الًتاثٌي باحلاضر احلداثي، شلٌا أٌدل إا ارتباط اخلطاب الٌنقدٌم الغريٌب احلديث بادلركث العريٌب عامة 

كادلقاربة بُت ادلاضي  )، (الًتاث كاحلداثة)،(األصالة كادلعاصرة )من خالؿ ثنائٌية "كالٌنقدم خاصة 

 2."كفق تركيب منسجم يقـو على انتقاء ادلتشاهبات (كاحلاضر

    كمن أىم القراءات الًتاثية احلداثية اليت تناكلت قراءة الٌنص الٌنقدٌم من خالؿ ثنائٌية الًتاث  

كاحلداثة قراءة زلمد عبد ادلطٌلب لفكر عبد القاىر اجلرجايٌن كفق االنتقائٌية لبعض ادلسائل اٌليت 

إذ يذىب زلمد عبد ادلطلب إا  (قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين)تطٌرؽ إليها يف كتابو 

داخل اخلط األفقي الذم تًتدد فيو مفردات معجمية تربطها "لدل عبد القاىر  (الشعرية)حصر 

األلفاظ ادلفردة :"،كىو بذلك يؤٌصل إا مبدأ االختيار مستندا على قوؿ اجلرجاين3"عالقات ضلوية

 4."اٌليت ىي أكضاع لٌلغة، مل توضع لتعرؼ معانيها يف أنفسها، كلكن ألف يضٌم بعضها إا بعض

                                           
.169ت، ص.، د1ط القاىرة، مؤٌسسة سلتار، إنتاج الداللة األدبٌية، :صالح فضل -  1  

.181ص  ،ـ1990، (ط.د)ػػ الكويت، عامل ادلعرفة،  ضلو نظريٌة نقديٌة عربٌية، ادلرايا ادلقٌعرة عبد العزيز،:محودة ينظر-   2  

ـ 1995، 1ط مصر، الشركة ادلصريٌة العادلٌية للٌنشر، قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين، زلمد، :عبد ادلطلب-  3
  .94ص

      دار  جٌدة، القاىرة، مطبعة ادلدين، دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين، تح زلمد زلمود شاكر، عبد القاىر،: اجلرجاينٌ  -4 
  .539ص ـ،1992ص ،3ط ادلديٌن،
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اٌلذم  (خط ادلعجم)كيسميو  بػ (االختيار)دبستول  (الشعرية)ٍب يردؼ ىذا ادلستول من ربديد 

 1.كىو يتعاا مع ادلركبات (خط الٌنحو)بػػ (التأليف)يتعامل مع ادلفردات بينما يسمي 

كجدنا أف عبد القاىر مل يتنب ىذا الكالـ يف موضع  "(دالئل اإلعجاز) كبالرجوع إا 

أسبقية )ك (أصل اللغة)االىتماـ باختيارات ادلتكلم يف العمل األديب بل كرد عنده يف قضية بياف 

، فمحاؿ أف يوضع : "إذ يقوؿ (ادلعاين على األلفاظ كادلواضعة ال تكوف كال تتصور إال على معلـو

كىذا يعٍت أف الٌلفظ مل يكن ليعرؼ يف . 3"2"ةاسم أك غَت اسم لغَت معلـو ألٌف ادلواضعة كاإلشار

ذىن ادلتكلم إال إذا كاف متصورا يف كجوده اخلارجي، موجود يف الواقع فيعقلو الفكر فالوجود 

ادلادم ىو األساس  ادلرجعي لٌلفظ، ليدؿ على ادلعلـو كالصور الذىنية لؤلشياء، أم ال ؽلكن أف 

يوضع لفظ ما من غَت أف يسبقو تصور دلعناه لدل ادلتكلم ككأف ادلعٌت ىو ىيأة الشيء كصورتو 

 .ادلتصورة اليت تسبق كجوده اللفظي فاللفظ ىو ثوبو الذم يلبسو كيكسوه

كآخر  (ادلعجم) ٍب يذىب زلمد عبد ادلطلب إا تقسيم االختيار على قسمُت، قسم ؼلص 

فهو يقوؿ بشأف . ، كيربط األكؿ باالختيار غَت الواعي بينما يربط الثاين بالوعي(النحو)ؼلص 

. فادلعجم يقٌدـ الٌدكاؿ يف جداكؿ منفصلة أحيانا كمتطابقة أحيانا، كمتداخلة أحيانا ثالثة: "ذلك

ٍب يتحرؾ منها إا السياؽ - كما قلنا- ؛ ألنو يتصل بادلواضعة(االختيار)كىنا تتمثل صعوبات 

                                           
. 96،97قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين، ص زلمد، :عبد ادلطلب-  1

.540ص عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،: اجلرجاينٌ  - 2  

.100ـ،ص2009 جامعة بابل، ،(رسالة دكتوراه) الًتاث الٌنقدٌم العريٌب كالتقويل احلداثي، أمحد رحيم كرًن، :اخلٌفاجي-   3  
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كإاٌل : "كيستشهد بقوؿ اجلرجاين1."حبيث يصبح االختيار عملٌية كاعية، ال رلٌرد ربٌرؾ عشوائيٌ 

فإٌنك إذا فٌكرت يف الفعلُت أك االمسُت، تريد أف زبِّب بأحدعلا عن الشيء أيهم أكا أف زبِّب بو 

أيها أمدح كأذـ، أك فٌكرت يف الشيئُت تريد أف تشبو الشيء : عنو كأشبو بغرضك، مثل أف تنظر

 .2"بأحدعلا أيٌهما أشبو بو كنت قد فٌكرت يف معاين أنفس الكلم

داللة النص ال تشي دبثل ىذا ادلعٌت ألف ىذا الكالـ مقطوع عن كالـ سابق "كما يالحظ أف 

كالحق كرد للجرجاين بشأنو؛ ففيما يتعلق باألمرين اجلرجاين أكرد ىذا الكالـ يف معرض حديثو 

كشلا ينبغي أف يعلمو : "بدليل كالمو السابق (االختيار)كمل يقصد أك يعٍت بػػ (التأليف)عن فكرة 

اإلنساف كغلعلو على ذيكر أنو ال يتصٌور أف يتعلق الفكر دبعاين الكلم أفرادا أك رلردة من معاين 

فيو، كجعلو فاعال لو  (فعل)الٌنحو، فال يقـو يف كىم كال يصٌح يف عقل، أف يتفٌكر متفٌكر يف معٌت 

أك مفعوال، كيريد فيو حكما سول ذلك من األحكاـ مثل أف يريد جعلو مبتدأ أك خِّبا  أك صفة، 

    4 "3."أك حاال أك ما شاكل ذلك

 :كؽلثل اجلرجاين بشطر من معلق امرئ القيس ىو

كَأل  حَألعِسييٍء  َأل َأللْلْيْيْيْيْيْيْيزِسلِس   ِسلَألا نعْل ِس  ِس  ذِس ْل
5  

                                           
 .98. 97قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين، ص : زلمد عبد ادلطلب- 1
 .410. 410دالئل اإلعجاز ص: عبد القاىر اجلرجاين - 2
 .410ادلصدر نفسو، ص - 3

. 101ص أمحد رحيم كرًن، الًتاث الٌنقدٌم العريٌب كالتقويل احلداثٌي ادلعاصر، :اخلٌفاجيٌ  -  4  
 . 410عبد القاىر، دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين، ص: ينظر اجلرجاينٌ  - 5
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إف أردت أف : "يقوؿ عبد القاىر (التأليف)أك مستول  (النظم) كلتوضيح فكرتو كنظرتو إا 

ترل ذلك عيانا فاعمد إا أم كالـ شئت، كأزؿ أجزاءه عن مواضعها، كضعها كضعا ؽلتنع معو 

 :دخوؿ شيء من معاين النحو فيها يف

كَأل  حَألعِسييٍء  َأللْلزِسلِس *   * ِسلَألا نْيَألعْل ِس ِس   ذِس ْل

فاأللفاظ . 1"ٍب انظر ىل يتعلق منك فكر دبعٌت كلمة فيها ؟ (من نبًك قفا حبيب ذكرل كمنزؿً )

كعليو فمذىب .نفسها، إالٌ أنٌو فسدت مواضعتها كترتيبها ففسد نظمها، كبالتايل اختٌلت داللتها

اجلرجاين يبٌُت أٌف فكر ادلتكلم ال ؽلكن لو أف يفكر يف معاين الكلمات أنفسها كىي رلردة من 

 .عالئقها الٌنحوية

 كؽلكن النظر إا تعليق آخر يورده اجلرجاين بعد النص الذم استشهد بو زلمد عبد ادلطلب 

 :كإف أردت مثاال فخذ بيت يشار: "يف فكرة االختيار مع أف اجلرجاين مل يقصده مطلقا، يقوؿ

يافُقلاَأل ايْللٌل تْيَألهَألا َأل   َألوَألا ِسعُق  لَألا   َألأَألالْل  َألشَألنَّ  ُقثَألارَأل االْيَّلْلعِس فَألوقَأل رُقؤُق الِس
2 

كانظر ىل يتصور أف يكوف بٌشار قد أخطر معاين ىذه الكلم بلو أفرادا عارية من معاين الٌنحو اليت 

يف نفسو من غَت أف يكوف قصد ايقاع التشبيو منو على  (كأف)تراىا فيها، كأف يكوف قد كقع 

من غَت أف يكوف أراد إضافة األكؿ إا الثاين، كفكر يف  (مثار النقع)شيء، كأف يكوف فٌكر يف 

                                           
 .410ادلصدر الٌسابق، ص  - 1
ج 1: (ت.د)، (ط. د)زلمد الطاىر بن عاشور، مصر، مطبعة جلنة التأليف كالنشر، : ديواف بٌشار بن برد، تح: ينظر - 2

 .335ص
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من دكف  (األسياؼ)، كيف (الرؤكس)إا  (فوؽ)من غَت أف يكوف أراد أف يضيف  (فوؽ رؤكسنا)

من دكف اف يكوف أراد العطف هبا، كأف  (الواك)، كيف (مثار)أف يكوف أراد عطفها بالواك على 

 (هتاكل كواكبو)،كيف (لكأف)من دكف أف يكوف أراد أف غلعلو خِّبا  (الليل)يكوف كذلك فٌكر يف 

فعال للكواكب، ٍب غلعل اجلملة صلفة لليل، ليتٌم الذم  (هتاكل)من دكف أف يكوف أراد أف غلعل 

ًطر ىذه األشياء ببالو إال مرادا فيها ىذه األحكاـ كادلعاين اليت تراىا فيها؟  أراد من التشبيو؟ أـ مل ؼلي

كليت شعرم، كيف يتصور كقوع قصد منًك إا معٌت كلمة من دكف أف تريد تعليقها دبعٌت كلمة 

كمعلـو أنك، أيها ادلتكلم لست تقصد أف تعلم السامع معاين الكلم مفردة اليت تكلمو ... أخرل 

كيف؟ كذلذا مل يكن الفعل  (زيد)يف اللغة، كمعٌت  (خرج)لتعلمو معٌت  (خرج زيده ): هبا، فال تقوؿ

كىذا يعٍت أف عبد . 1"كحده من دكف االسم، كاالسم كحده من دكف اسم آخر أك فعل، كالما

 .بقدر نظره كاىتمامو بعملية الًتكيب (االختيار)ال ينظر البتة إا عملية - ىنا- القاىر

عند عبد القاىر  (االختيار) كيسًتسل زلمد عبد ادلطلب يف التدليل على كجود مفهـو 

الواعي ىو الذم يتعامل مع الدكاؿ يف جانبها الصوٌب كالداليل، ٍب ال يكوف  (االختيار)ك: "بقولو

ذلذا التعامل قيمتو الشعرية اليت تستويل على ىول النفوس، كميل القلوب إال باإلتياف من اجلهة 

                                           
 .412- 411عبد القاىر اجلرجايٌن، دالئل اإلعجاز، ص  - 1 
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اليت ىي أصح لتأديتو، من حيث اختصاصو دبعٌت معُت، كقدرتو على نقلو إا ادللتقي يف صورة 

 .1"(النبل كادلزٌية)مغلفة بػػ

كال يستقيم كالمو ىذا مع ما ربدث عنو من كصف االختيار ادلعجمي بالتحرؾ العشوائي "

غَت الواعي يف مستول ادلواضعة اللغوية يف رلاال اختيار ادلتكٌلم من ادلعجم ىذا من جانب، كمن 

دالئل )جانب آخر مل يلتفت زلمد عبد ادلطلب إا أٌف الٌنٌص الذم استشهد بو من كتاب 

كمن ادلعلـو أف ال معٌت ذلذه العبارات كسائر ما غلرم رلراىا؛ شلا : "كىو قوؿ اجلرجاين(اإلعجاز

ييفرد فيو اللفظ بالٌنعت كالصفة، كينسب فيو الفضل كادلزية إليو دكف ادلعٌت، غَت كصف الكالـ 

حبسن الداللة كسبامها فيما لو كانت داللة، ٍب تِّبٌجها يف صورة ىي أهبى كأزيني آنقي كأعجب كأحٌق 

بأف تستويل على ىول النفس، كتناؿ احلٌظ األكفر من ميل القلوب، كأكا بأف تطلق لساف احلامد 

كتطيل رغم احلاسد، كال كجهة الستعماؿ ىذه اخلصاؿ غَتي أف تأٌب ادلعٌت من اجلهة اليت ىي أصٌح 

لتأديتو كزبتار لو اللفظ الذم ىو أخٌص بو، كأكشفي عنو أًٌب لو، بأف يكسب نبال كيظهر فيو 

كرٌده اجلرجاين  (البياف)ك (الفصاحة)ك (البالغة) جاء ضمن حجج ادلعتزلة يف النظر إا 2"مزيٌة

كإذا كاف ىذا كذلك، فينبغي أف ينظر إا الكلمة قبل دخوذلا يف التأليف، كقبل أف تصَت : "بقولو

إا الصورة اليت هبا يكوف الكلم إخبارا كأمرا كّنيا كاستخبارا أك تعجبا، كتؤدم يف اجلملة معٌت من 

ىل يتصور أف . ادلعاين اليت ال سبيل إا إفادهتا إال بضم كلمة إا كلمة، كبناء لفظة على لفظة

                                           
 .98زلمد، قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين، ص:عبد ادلطلب- 1 
 .43ص: دالئل اإلعجاز: عبد القاىر اجلرجاين - 2



تلقّي فكر عبد القاهر الجرجانّي أنساق                                  الفصل الثالث               

 

240 
 

يكوف بُت اللفظُت تفضل يف الداللة حىت تكوف ىذه أدٌؿ على معناىا الذم كضعت لو من 

كىل يقع يف كىم كإف جهد، أف تتفاضل الكلمتاف ... صاحبتها على ما ىي موسومة بو 

ادلفردتاف، من غَت أف ينظر إا مكاف تقعاف فيو من التأليف كالنظم بأكثر من أف تكوف ىذه 

 2."1"مستعملة، كتلك غريبة كحشية مألوفة

 َأل ِسيلَأل دَألا أَألرْل ُق ا ْيْلتَأليِسق  َألا َألكِس  دَألا الَأل َألا  أَأل ْلتِسيِسق  َألغِسيضَأل ﴿: ٍبٌ يدٌعم اجلرجاين فكرتو بقولو تعاا

مِس ااظَّااِس ِسي َأل  ا اِستْللَألوْل تْيَألوَألتْل  َألتَأل  ااْللُقوادِّن  َأل ِسيلَأل  ْيُقيْلقًد قَأل ااَأل ْلكُق  االْل  إذ ػللل ىذه اآلية 3﴾ااْل َألا   َأل ُقضِس

الكرؽلة لَتٌد على كٌل من شٌك يف أٌف الٌلفظ ادلفرد ػلٌقق الفصاحة، مبٌينا أٌف الفصاحة تتعلق بنظم 

الكالـ كتأليفو يف داخل عملية تركيب اجلملة، فليس من شأف الفصاحة أف ترتبط باللفظ قبل 

 .1."تركيبو يف نسق لغوم داؿ

 كىذا يبُت مدل اىتماـ اجلرجاين كعنايتو الكِّبل بفكرة النظم دكف ما سواىا من األفكار 

بصفتو أحد مشخصات األسلوب، ككذلك نرل أنو مل يوؿ الفصاحة أك  (االختيار)فهو مل يعنت بػػ

مفهومها الذم كاف سائدا لدل ادلعتزلة كبعض ادلتكلمُت عنايتو؛ إذ يرد فكرة ارتباط الفصاحة 

دالئل )باأللفاظ ادلفردة دكف الًتكيب الداؿ، كىو يفٌضل رأيو ىذا يف مواضع متفرقة من كتابو 

 .(اإلعجاز

                                           
 .44ادلصدر الٌسابق، ص  - 1

.102ص أمحد رحيم  كرًن، الًتاث الٌنقدٌم العريٌب كالتقويل احلداثٌي ادلعاصر،: اخلٌفاجي ينظر -  2  
 ..44سورة ىود، اآلية  - 3
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 كلعل خَت دليل على عنايتو بفصاحة الًتكيب ال بفصاحة األلفاظ ادلفردة، أمثلتو الشعرية، 

كشلا يشهد لذلك أنك ترل الكلمة تركقك كتؤنسك يف موضع ٍب تراىا بعينها تثقل : "إذ يقوؿ

 :يف بيت احلماسة (األخدع)عليك كتوحشك يف موضع آخر، كلفظ 

ق ا تَألْيْيْيلق   ريْل ُق    اإلصْلغا  ايتا  أآلْل  تتلّي ُّئ نَألحوَأل ااحَألقِّن حَألت َّ  َألرَألقْل

 :كبيت البحًتم

  إنق  إنْل  تّيغتلق  َألكفَأل ااغلَأل    أ تْيَأللَأل     رِسقِّن اا َألطَألا ع أآلْلق ق

 :فإف ذلا يف ىذين ادلكانُت ما ال ؼلفى من احلسن، ٍب إنك تتأملها يف بيت أيب سباٌـ

ق يْل   فلق  أضلل  اذا اانام    آلُقك   ك  ْيَألوّيم    أآلْل  دا ااْل

فتجد ذلا من الثقل على النفس، كمن التنغيص كالتكدير أضعاؼ ما كجدت ىناؾ من الركح 

 .2"كاخلفة كمن اإليناس كالبهجة

 (التأليف)ك (االختيار) ٍب يستدؿ الدكتور زلمد عبد ادلطلب مرٌة أخرل على كجود زلورم 

عند اجلرجاين بوصفهما من شليزات األسلوب أكال، كمن صور الشعرية أك الوظيفة الشعرية ثانيا 

كتصل عملية االختيار إا قمة شعريتها بسقوطها عموديا على عملية التأليف، حيث : "فيقوؿ

يتحوؿ االلتقاء بينهما إا رلموعة من اخلطوط اليت تكوف شبكة من العالقات، شبيهة بقطعة 

                                                                                                                                

 .46عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، ص: ينظر اجلرجاين - 1
.  147. 146ص، دالئل اإلعجاز عبد القاىر اجلرجايٌن، - 2
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النسيج اليت تتالصق خيوطها أفقيا كرأسيا ٍب تزداد فنيتها باألصباغ كالنقوش ادلختلفة ادلواقع  

- فالتخَت الذم ينصٌب على اخليوط أكال، ٍب يتصل بادلواقع ثانيا، ىو الذم يقٌدـ الصورة النسيجية

 .1"كالصورة الشعرية على مستول الواقع- على مستول التشبيو

كإنا لنرل أف يف : " فهل نص اجلرجاين السابق ينصاع دلثل ىذه الداللة؟ يقوؿ اجلرجاين

الناس من إذا رأل أنو غلرم يف القياس كضرب ادلثل أف تشٌبو الكلم يف ضٌم بعضها إا بعض بضم 

غزؿ اإلبريسم بعضو إا بعض كرأل أف الذم ينسج الديباج كيعمل النقش كالوشي ال يصنع 

باإلبريسم الذم ينسج منو، شيئا غَت أف يضم بعضو إا بعض كؼلٌَت لؤلصباغ ادلختلفة ادلواقع 

الذم يعلم أنو إذا أكقعها فيها حدث لو يف نسجو ما يريد من النقش كالصورة جرل من ظٌنو أف 

حاؿ الكلم يف ضٌم بعضها إا بعض، كيف زبَت ادلواقع ذلا، حاؿ خيوط اإلبريسم سواء، كرأيت 

كالمو كالـ من ال يعلم أنو ال يكوف الضمُّ منها ضٌما، كال ادلوقع موقعا، حىت يكوف قد توخى 

 .2"فيها معاين النحو

كفساد ىذا كشبهو من الظٌن، كإف كاف معلوما :" كيتوٌسع اجلرجاين يف ىذه الفكرة بقولو

ظاىرا، فإٌف ىاىنا استدالال لطيفا تكثر بسببو الفائدة، كىو أنٌو يتصٌور أف يعمد عامد إا نظم 

بعينو فيزيلو عن الصورة اٌليت أرادىا الٌناظم لو كيفسدىا عليو، من غَت أف ػلٌوؿ منو لفظا عن 

                                           
 .98قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين ، ص : زلمد عبد ادلطلب - 1
 .370عبد القاىر، دالئل اإلعجاز، ص: اجلرجاين- 2
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أٌنك إف قٌدرت يف :مثل ذلك. موضعو، كيبدك لو بغَته، أك يغٌَت شيئا من ظاىر أمره على حاؿ

 :بيت أيب سبٌاـ

        ليعىابي األىفىاًعي القىاًتالًت ليعىابيػػػػػػػػػػوي        كىأىرمي اجلىٌتى اٍشتىارىٍتوي أىيدو عىػػػػػػوىاًسلي  

خِّب كما يوعلو الظاىر، أفسدت عليو كالمو، كأبطلت الصورة  (لعابو)مبتدأ ك (لعاب األفاعي)إٌف 

اٌليت أرادىا فيو،كذلك أٌف الغرض أف يشبو مداد قلمو بلعاب األفاعي، على معٌت أنٌو إذا كتب يف 

إقامة السياسات أتلف بو الٌنفوس، ككذلك الغرض أف يشٌبو مداده بأرض اجلٌت، على معٌت أنٌو إذا 

كتب يف العطايا كالٌصالت أكصل بو إا الٌنفوس ما ربلو مذاقتو عنده، كأدخل السركر كالٌلذة 

فأٌما تقديرؾ أف يكوف .خِّبا (لعاب األفاعي)مبتدأ ك (لعابو)كىذا ادلعٌت إظٌلا يكوف إذا كاف. عليها

خِّبا فيبطل ذلك كؽلنع منو البٌتة، كؼلرج بالكالـ إا ما ال غلوز أف  (لعابو)مبتدأ ك (لعاب األفاعي)

فلو كاف حاؿ الكلم يف ضٌم بعضها إا بعض كحاؿ غزؿ ...يكوف مرادا يف مثل غرض أيب سبٌاـ

اإلبريسم، لكاف ينبغي أف ال تتغٌَت الصورة احلاصلة من نظم الكلم، حىٌت تزاؿ عن مواقعها كما ال 

 كعلى 1."تتغٌَت احلادثة عن ضٌم غزؿ اإلبريسم بعضو إا بعض حىٌت تزكؿ اخليوط عن مواضعها

ىذا األساس يبٌُت اجلرجاين مدل عنايتو الكِّبل بالًتكيب مراعيا يف ذلك موقع الٌلفظ منو كأثره يف 

الكشف عن ادلعٌت، فادلزيٌة ال تنحصر يف مادة البناء قدر ما تنحصر يف كيفٌية البناء، كحجج 

 .(دالئل اإلعجاز)اجلرجاين كأمثلتو يف ىذا ادلفهـو كثَتة متنٌوعة يف كتابو

                                           
  372 ،371ص ادلصدر الٌسابق،-  1 
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كيعتِّب عبد :" كالتأليف بقولو (االختيار) كؼلتم زلمد عبد ادلطلب قراءتو للجرجاين حوؿ مبدأ 

 كىذا القوؿ يناقض فيو زلمد عبد ادلطٌلب كٌل ما تطٌرؽ 1"القاىر خٌط الٌنحو نسقا الزما للٌشعريٌة

إليو يف مبدأ االختيار كالتأليف،بل يناقض ادلوقف األسلويب احلداثٌي كىو ما ذىب إليو اخلٌفاجي يف 

لدل  (االختيار)بقوؿ للجرجاين  قد ؽلٌثل تراجعا عٌما بدأه يف التنظَت دلفهـو ... ؼلتم :" قولو

 (الوظيفة الٌشعريٌة)كمن ٍبٌ يناقض ادلوقف األسلويب احلداثٌي اٌلذم يرتكز على كشف ... اجلرجاين

من خالؿ سقوط زلور االختيار على التأليف مع موقف اجلرجاين ثانيا، فيطاؿ الٌتناقض جهد 

 1."زلمد عبد ادلطٌلب نفسو بتحصيل حاصل

كيبدك أٌف ىذه القراءة اليت مٌست اجلرجاين يف جزء من كتاب زلمد عبد ادلطٌلب اعتنت دببدأ 

االختيار بينما صلد أٌف جٌل ما ذىب إليو اجلرجاين يف نظريٌة الٌنظم كاف قائما على ادلواضعة 

كالًتكيب، كفق أصوؿ الٌنحو كمعانيو، كعلى ضوء ما ذىب إليو اخلفاجي يف رسالتو أٌف زلٌمد عبد 

ادلطلب مل ػلسن فهم عبد القاىر اجلرجاين ليبٍت عليها تصٌوره كفهمو يف ضوء الشعريٌة، بل ذباكز 

  .ذلك إا الوقوع يف التناقض

   كإذا كاف زلمد عبد ادلطلب مل ػلسن فهم فكرة الٌنظم عند عبد القاىر اجلرجاين، فهناؾ 

من النٌػٌقاد احلداثيُت من ػلاكؿ إسقاط ادلناىج احلديثة الغربٌية على الًتاث الٌنقدٌم العريٌب، كمن ىذه 

ادلشاكلة )القراءات اإلسقاطٌية، قراءة عبد ا الغٌذامي لفكر عبد القاىر اجلرجايٌن يف كتابو

                                           
.102زلمد، قضايا احلداثة عند عبد القاىر اجلرجاين، ص: عبد ادلطلب-    1  
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حيث يعمد إا تفسَت اآلراء الغربٌية كربليلها تفسَتا عربٌيا أحيانا كقد ذكر ذلك يف  (كاالختالؼ

عند عبد القاىر اجلرجايٌن كىو مصطلح يرد يف نظريٌة  (االختالؼ)حديثو عن مفهـو مصطلح 

كعلى الٌرغم من أٌف اختالؼ اجلرجايٌن سابق على دريدا كبُت االثنُت فركؽ : "الٌتفكيك لدريدا بقولو

جوىريٌة إالٌ أٌنٍت قد كضعت األخَت يف كامل اعتبارم، كتركت دريدا ػلضر كيغيب حبريٌة تاٌمة أثناء 

كلعل الفصل الٌوؿ قد أخذ العتبارات االتٌفاؽ بُت االثنُت . تفكَتم يف ادلصطلح كأثناء كتابيت عنو

من أجل استكشاؼ أبعاد االصطالح كمراميو القصية، كلكن األمر ينتهي بنا إا القوؿ دبفهـو 

بل غٌنٍت . االختالؼ اجلرجايٌن، بوصفو أساسا للٌنظر كللتفسَت، أكثر من رلاراتنا لديريدا يف ذلك

 (االختالؼ)ردٌبا ملت يف أكثر من موضع إا تفسَت دريدا تفسَتا يقرٌبو من اجلرجايٌن، كبذا يكوف  

 كعليو فقراءة الغٌذامي 2."يف ىذا الكتاب مصطلحا جرجانٌيا خالصا، كغن مل يغفل كمل يهمل دريدا

لفكر اجلرجايٌن تقـو على إكراه اجلرجايٌن من خالؿ استحضار دريدا كبالتايل إكراه القدًن من 

خالؿ استحضار احلداثة الغربٌية، كىي يف الوقت ذاتو إجبار دريدا على مواءمة اجلرجاين لتصبح 

عملٌية القراءة جِّبيٌة ال عملٌية حواريٌة بُت الًتاث الٌنقدم القدًن كادلناىج الغربٌية احلديثة، كبذلك 

كمن مجلة . زبرج القراءة من ادلسار ادلوضوعٌي إا ادلسار الٌذاٌٌبٌ تتعٌلق بثقافة القارئ كنزعتو القرائٌية

القضايا اٌليت حٌللها الغٌذامي الواردة يف نظريٌة الٌنظم عند عبد القاىر اجلرجايٌن ىي قضٌية الٌلفظ 

                                                                                                                                

.107،108ص  أمحد رحيم كرًن، الًتاث الٌنقدٌم كالتقويل احلداثٌي ادلعاصر،: ماخلٌفاج-  1  
عبد ا، ادلشاكلة كاالختالؼ، قراءة يف الٌنظريٌة الٌنقديٌة العربٌية كحبث يف الشبيو ادلختلف، بَتكت، ادلركز الثقايٌف : الغٌذاميٌ  - 2

  .8ـ، ص1994، 1العريٌب، ط
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كادلعٌت كأيٌهما أحٌق يف األفضلٌية اجلمالٌية كقد دار حوذلا جدؿ عميق بُت الٌنقاد القدامى، كاٌليت 

حاكؿ :" حٌددىا اجلرجاين يف الٌنظم على أٌّنما كحدة متكاملة، عن ىذه القضٌية يقوؿ الغٌذامي

أم أٌف 1 (عبارة عن توخي معاين الكلم)اجلرجايٌن حٌل ىذه ادلشكلة بنظريٌتو حوؿ الٌنظم اٌلذم ىو 

كىذا .2(إالٌ توخي معاين الٌنحو كأحكامو  ككجوىو كفركقو فيما بُت معاين الكلم)الٌنظم ليس شيئا

كذلك . أنٌو قد ناؿ ىذا احلقٌ – ظاىريٌا –حٌل ال يعطي لٌلفظ حٌقو الكامل من ادلعادلة، كإف بدا 

 تابعا للمعٌت كالحقا بو كىذا ما صرٌح بو – بالضركرة –غلعل الٌلفظ  (توخي معاين الٌنحو)اٌف 

 ٍبٌ يذىب إا أٌف اجلرجاين 3."اجلرجايٌن يف موطن آخر حيث جعل ادلعاين أٌكال كاأللفاظ خدـ ذلا

صاره  يف حكمو بتغليبو ادلعٌت على الٌلفظ شلٌا ػلدث على حٌد تعبَته تصٌدعا يف مشركع اجلرجايٌن 

بل يذىب إا أكثر من ذلك حيث يعتِّب ذلك تصٌدعا يف التصٌور الكلٌي ... يف نظريٌتو البيانٌية

 كاجلرجاين يف ىذه ادلسألة كاضح كقد أكردىا يف أكثر من فصل من فصوؿ كتابو 4دلنظور اجلرجاينٌ 

ىل ترل لفظة منها لو أخذت من بُت  !إف شككت فتأٌمل:" حيث يقوؿ (دالئل اإلعجاز)

 كىًقٍيلى يىا أىٍرضي اًبٍػلىًعي مىاءىًؾ كىيىا ﴿:أخواهتا ألٌدت من الفصاحة ما تؤٌديو كىي يف مكاّنا من اآلية؟

ا لٍلقىٍوـً الظَّاًلًمُتى  ىاءي كىقيًضيى األىمري كىاٍستػىوىت عىلى اجليوًدم كىًقيلى بػيٍعدن
، قل ."مسىاءي أىٍقًلًعي كىًغيظى ادل

كاعتِّبىا كحدىا من غَت أف تنظر إا ما قبلها كإا ما بعدىا ككذلك فاعتِّب سائر ما " ابلعي"

                                           
.277ص  عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،: اجلرجاين-   1  
  2 .403ادلصدر نفسو، ص - 

.20عبد ا، ادلشاكلة كاالختالؼ، ص : الغٌذامي-   3  
.21ص ،نفسوينظر ادلرجع  -  4  
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ككيف الٌشٌك يف ذلك كأٌف مبدأ العظمة يف أف نوديت األرض، ٍبٌ أمرت، ٍبٌ يف أف كاف . يليها

الٌنداء بيا دكف أم ضلو يا أيٌتها األرض، ٍبٌ إضافة ادلاء إا الكاؼ دكف أف يقاؿ ابلعي ادلاء، ٍبٌ أف 

اتٌبع نداء األرض كأمرىا دبا ىو شأّنا، نداء الٌسماء كأمرىا كذلك دبا ؼلٌصها ٍبٌ قيل كغيض ادلاء 

الٌدالة على أنٌو مل يغض إآلٌ بأمر آمر، كقدرة قادر ٍبٌ تأكيد ذلك " فجاء الفعل على صيغة فيًعلى "

" استوت على اجلودم" ٍبٌ ذكر ما ىو فائدة ىذه األمور كىو " كقضي األمر:"كتقريره بقولو تعاا

يف . ٍبٌ إضمار الٌسفينة قبل الذٌكر كما ىو شرط الفخامة كالٌداللة على عظم الشأف، ٍبٌ مقابلة قيل

أفًتل لشيء من ىذه اخلصائص اٌليت سبلؤؾ باإلعجاز ركعة، كربضرؾ عند تصٌورىا ىيبة ... اخلاسبة

ربيط بالٌنفس من أقطارىا تعٌلقا بالٌلفظ من حيث ىو صوت مسموع، كحركؼ تتواا يف الٌنطق؟ 

 كىو رٌد حاسم ال غبار عليو أٌف 1."أـ كٌل ذلك دلا بُت معاين األلفاظ من االتساؽ العجيب

اجلرجاين ال غلحد الٌلفظ حٌقو بل يزيده شأنا داخل الًتكيب كال فصاحة لو كىو كلمات مفردة، 

كعليو فال تصدٌع يف ادلنظومة البيانٌية اجلرجانٌية، بينما يرل عبد العزيز محودة التصدٌع يف تفسَت 

 .الغٌذامي لكناية بسيطة مطٌبقا إجراء من إجراءات الفكر الدريدم التفكيكيٌ 

تطٌرؽ عبد العزيز محودة يف ىذا الٌسياؽ إا تضخيم عبد ا الغٌذامي ربليل صورة بيانٌية بسيطة 

 .بآليات منهج تفكيكي كىو الٌناقد البكر فيها على حٌد تعبَت محودة

 

                                           
.37ص عبد القاىر، دالئل اإلعجاز،: اجلرجاينٌ -  1  
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 :يسعى عبد ا الغذامي  إا تطبيق إجراءات ادلنهج التفكيكٌي على بيت مشهور للمتنيٌب 

يَأل فِسق  َأل ْل  َألحْل ُق   َألرَألمُق  يَأل ااشَّحْل  أَأل ِسيْلذُقاَألا نَألظَألكَألاتٍء  ِسلْل َأل صَألااِس َألةًد          أَألنْل تَألحْلسِس

فإنٌو يطلق البيت معٌلقا يف اذلواء، معتمدا بذلك على فهمنا ألبعاد : " فيعٌلق على ىذا البيت بقولو

إشارات ىذا البيت، كىو ال يريد مٌنا أف نفهم ادلعٌت ادلوجود يف ىذا القوؿ، كلكٌنو يريدنا أف نفهم 

الغائب عنو، أم داللتو اجملازيٌة، فالٌشحم كالوـر ادلعركفُت، كىذاف ادلعنياف يعزؼ عنهما الٌشاعر كال 

سيتوٌا  (غياب)علا إشارتاف حرٌتاف، كعلا كجود مغلق يعتمد على " ٌشحم ككـر"يريدعلا، كلذا فإٌف 

القارئ إحضاره إا البيت يف كٌل مرٌة يقرأ فيها ىذا البيت، كيتنوٌع ىذا احلضور كيتشٌكل حسب 

ماىية االلتقاء بُت اإلشارة كمفٌسرىا، فقد يكوف معٌت الٌشحم كالوـر ىو اذلديٌة كالٌرشوة، أك اٌبة 

كالٌنفاؽ، أك العلم كاحلهل أك أم متضادين قد ينبعثاف يف ذىن القارئ حلظة احتكاكو هباتُت 

 يستهويك ىذا الٌشرح كتشعر أنٌو سيفضي بك 1"اإلشارتُت، كىذا ىو معٌت القراءة أك تفسَت الٌنصٌ 

ككما نعلم " الكناية" إا دالالت من كع خاص بينما البيت ػلمل صورة من صور البياف العريٌب 

فهي يف غٌت عن ىذا التحليل اٌلذم ينقلك من البساطة إا التعقيد، من ادلصطلح األصيل يفي 

بالغرض إا مصطلحات حداثٌية تبهرؾ كردٌبا تبعدؾ عن الفهم البسيط الصحيح اٌلذم ػلمل مجاال 

إٌف : "يبعث على ادلتعة األدبٌية كىو ما ذىب إليو  عبد العزيز محودة منتقدا الغذامي يف قولو

كلمات الغذامي يف نقد بيت ادلتنيب أك تفسَته تغرم بنقد آخر من نوع نقد الٌنقد، ألٌّنا ذبٌسد 
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يف حالتنا   (الغياب كاحلضور)ادلنحٌت اٌلذم كصلنا إليو يف ادلصطلح ما بعد احلداثي، كىو 

لينسحب على بيت شعر بسيط من ناحية، كيف ذباىل كاضح دلصطلح نقدٌم عريٌب جاىز يعتِّب 

يعتمد معٌت البيت الشعر البسيط، البالغ . من أقدـ ادلصطلحات الٌنقديٌة العربٌية، كمن ناحية ثانية

البساطة يف الواقع على كناية لغويٌة ال ربتاج إا كثَت تفلسف، كال ربتاج بالقطع إا ادلصطلح 

 كشلٌا ال شٌك فيو أٌف الصورة الواردة يف البيت يعفها الغذامي إالٌ أنٌو ذباىلها 2"الدريدٌم الِّبٌاؽ

فوضى ال ّنائٌية "ليضفي على البيت الشعرم قراءة حداثٌية، فحمل الصورة بداللتها ادلستقرٌة إا 

إٌف الٌشحم كالوـر ال يعنياف ىنا " ٍبٌ يبٌُت بن محودة ااذلدؼ اٌلذم أراد اف ػلٌققو الغذامي 3"الداللة

أجلأ إليك لتحكم على جوىرم ال على "الٌشحم كالوـر ادلعركفُت كإظٌلا ربمل معٌت رلازيا من مثلو 

كاٌليت فٌصل يف ربليلها عبد القاىر اجلرجاين، فادلعٌت " ككثَت رماد القدر"سباما كما تقوؿ " مظهرمٌ 

الٌسطحي على حٌد تعبَت الغذامي ىو الغياب ، كعوض أف ينتقل من ادلعٌت إا معٌت ادلعٌت يذىب 

 كال يكتفي بذلك بل يتعٌداه على حٌد قوؿ محودة إا 4دبعٌت ادلعٌت إا مصطلح حداثي معٌقد مبهر

العبث بادلعاين اٌليت ػلملها البيت، فالٌشحم كالوـر علا اذلديٌة كالٌرشوة، العلم كاجلهل كغَتىا من 

كبذلك فقد ألبس الغذامي . ادلتضادات اٌليت محٌلت الصورة فوؽ داللتها بل كادت زبرج عنها

                                                                                                                                

عبد ا، ادلشاكلة كاالختالؼ، قراءة يف النظرية النقدية العربية كحبث يف الشبيو ادلختلف، لبناف، بَتكت : الغذامي-  1
  .221ص ، ـ1994، 1ادلغرب، الدار البيضاء، ادلركز الثقايف العريب، ط

.124 صعبد العزيز، ادلرايا ادلقٌعرة،: محودة-  2  
. نفسهاالصفحة نفسو كادلرجع -  3  
.125 ادلرجع نفسو، ص - 4  
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الصورة داللة غَت داللتها، فأخرجها من البساطة إا التعقيد، من معٌت معٌت زلٌدد إا معٌت معٌت 

 .متعٌدد قد ؼلرج عن حقيقتها

    إٌّنا إشكالية القراءات احلداثٌية العربٌية اٌليت تسعى يف غَت مرٌة إا تقويل الٌنص ما مل يقل، كإا 

طمس دالالت الٌنص احلقيقٌية كاستبداذلا بدالالت كعلٌية صلِّبىا على ارتداء زٌم ردٌبا ال يليق هبا 

كتبقى الٌدائرة تدكر بُت فهم الًتاث الٌنقدم عامة كاجلرجايٌن خاصة كبُت . كبركحها كبانتمائها

ادلناىج القرائٌية احلديثة حىٌت غلد القارئ يبحث عن أفق جديد للعملٌية القرائٌية كىذا البحث يف 

حٌد ذاتو دليل على حياة الٌنص الًتاثي الٌنقدم كامتداده عِّب الزماف كادلكاف متجاكز ذلما بفعل 

 .القراءة اجلديدة ادلتجٌددة
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إىل " تلّقي فكر عبد القاىر اجلرجاين يف الّنقد العريّب املعاصر" أفضى بنا حبثنا املوسوم بـــــ     - 
 :مجلة من النتائج نلّخصها فيما يلي

 

 عبد القاىر اجلرجاين عبقريّة فّذة يف الّّتاث الّنقدّي العريّب  (1

 الّنحو عنده أساس األساليب البالغّية (2

 . نسيج من أفكاره وأفكار سابقيو" دالئل اإلعجاز" كتابو  (3

 .      فصلو يف قضّية الّلفظ واملعىن (4

 . تأسيسو نظريّة الّنظم وفق معايري علمّية يف الطّرح واملعاجلة (5

 . يشّكل فكر اجلرجاين الّسبق يف الّدراسات الّلغويّة حديثا (6

 .حضور فكر اجلرجاين يف املناىج احلديثة (7

 .تعّدد قرااات النّـّقاد املعاصرين لفكره دليل على نضجو الفكريّ  (8

اعتماد االنتقائّية يف قرااة فكر اجلرجاين من طرف املعاصرين العرب جعلت قراااهتم  (9

 .جزئّية

تشّكل أفق انتظار عبد القاىر اجلرجايّن من مرجعّياتو الفلسفّية والّنحويّة والبالغّية  (10

 .والّنقديّة

خيبة أفق انتظار عبد القاىر اجلرجاين قدميا عند السّكاكي وحديثا عند جمموعة من  (11

 .الّنقاد العرب احملدثني واملعاصرين
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 :نشأتو و بيئتو الثقافّية  .1

ىو أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرمحاف بن زلمد اجلرجاين، شيخ العربّية ادلتكّلم على مذىب 

األشعرية  كالفقيو على ادلذىب الشافعي كلد يف مطلع القرف  اخلامس اذلجرم جبرجاف إحدل  ادلدف 

كمل يربحها حىت تويف  يف العصر العباسي الثاين، الفارسية ادلشهورة، الواقعة بني طربستاف ك خراساف،

 كقد خترّج منها كثري من العلماء كالفقهاء كاحملدثني كاألدباء حينما كانت زاخرة 1ق471هبا سنة 

فقد كانت تعّج بكبار الفقهاء  ك حشد  كبري  من  العلماء يف  سلتلف  العلـو  بالنشاط العلمي،

حيث كانت احلياة العقلية يف ىذا العصر مزدىرة نامية إذ كانت اإلمارات اإلسالمية ادلختلفة تتبارل 

كتعّددت العواصم الثقافية كالعلمية فبعد أف كانت  2يف جتميل مواطنها بالعلماء كاألدباء تتفاخر هبم

شرياز كالّرم، كأصبهاف، كدينور، كمهذاف، كخبارل،  البصرة كالكوفة كبغداد، أصبحت إىل جانب ذلك

 كما كانت الثقافة متعّددة األلواف، سلتلفة اجلداكؿ 3.كنيسابور، كمسرقند، كجرجاف، كحلب، كالقاىرة

فهناؾ الثقافة العربية من حنو، كلغة كأدب، كىناؾ الثقافة اإلسالمية من فقو، كحديث  كاألهنار،

كتفسري، كىناؾ الفلسفات األجنبية كاليونانية  كالفارسية، كاذلندية ككاف علم الكالـ قدميا متعّددا تعّدد 

ككل من ىؤالء لو ... الفرؽ الدينية كتشّعبها، فهناؾ ادلعتزلة  كاخلوارج، كالركافض، كادلرجئة ك الصوفية

آراء يف أصوؿ الّدين كالعقيدة يدافع عنها باحلجة كيدعو إليها بالدليل، كيقارع غريه بالقياس كالتعليل 

                                           
          .188، ص2، جطبع دار الكتب مصر، تح زلمد أيب الفضل إبراىيم،  إنباه الّركاة على أنباه  الّنحاة،-1

2 ـ، ص 1952، 1، مصر، مكتبة الّنهضة،  ط2ظهر اإلسالـ ج: أمحد أمني-  2 
34ص  (د،ط)أبو علّي الفارسّي، مصر، مكتبة هنضة مصر، :  عبد الفّتاح شليب- 3  
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كقد كقعت جرجاف  1كما كاف منهم إالّ من نظر يف الفلسفة كسلك من طرقها ما كقع عليو اختياره

يف عصر الدكيالت يف القرنني الرابع كاخلامس اذلجريني يف أيدم السالجقة، ككاف من أشهر أمراء 

ككاف زلبا للعلم ك العلماء شاعرا ككاتبا مقبال على األدب  "قابوس بن كمشسكريد"الّدكلة الزّيارية ىو

أبوعلي احلسن بن علّي من العلماء  ،"نظاـ ادللك" ككاف من أشهر كزراء السالجقة  ىو 2.كاألدباء

ككاف زلبا للعلم، ككاف رللسو دائما معمورا بالقرّاء، كالفقهاء كأئمة ادلسلمني كأىل اخلري  األجواد 

كالصالح، كقد أمر ببناء ادلدارس ادلعركفة بالنظامية يف سائر األمصار كالبالد كأجرل عليها اجلرايات 

 كقد نشأ  اجلرجاين يف ىذه البيئة اجلميلة ادلغمورة بالعلم كاألدب حيث درس علـو الّدين 3.العظيمة

 .كالعربية

 : آثاره .2

 لعبد القاىر اجلرجاين كتب كثرية يف الّدراسات القرآنّية، كالّنحويّة، كالبالغّية كغريىا، كقد كصل 
إلينا بعضها، كضاع بعضها اآلخر، أك ما يزاؿ رلهوال، ك سنوردىا مرتّبة حسب ما أكرد أمحد 

 4.مطلوب

 

 

 
                                           

 1                                                            .23 ادلرجع الّسابق ص -
.61تاريخ األدب الفارسّي، ترمجة زلمد موسى ىنداكم، دار الفكر العريّب، ص:  رضا زاده شفق- 2  
.428، ص 5زلاضرات تاريخ األمم اإلسالمّية، الدكلة العباسّية، ادلكتبة الّتجاريّة، ط: الشيخ اخلضرم   - 3  

.25ـ، ص 1973، 1الكويت،  ككالة ادلطبوعات، ط عبد القاىر اجلرجاين ػ بالغتو ك نقده ػ ،: امحد  مطلوب-  4  
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 :الّدراسات القرآنّية  .أ 

 كىو من كتبو اّليت ال نعلم عنها شيئا سول ما قالوا عنو إنّو يف : كتاب شرح الفاتحة

كقد يكوف ىذا الّشرح تطبيقا . رلّلد، كمل يشر إليو عبد القاىر أك ينقل عنو يف كتبو اّليت بني أيدينا

 .لنظريّتو يف الّنظم، أك دلنهجو يف التفسري

 مل يشر إليو ػػ فيما نعلم ػػػ غري صاحب ىديّة :درج الّدرر في تفسير اآلي و الّسور

العارفني، كيبدك من امسو أنّو أكرب من كتابو الّسابق، كأنّو يضّم السور كاآليات كيفّسرىا حبسب رأيو 

 .كاعتقاده

  كىو الّشرح الكبري لكتاب أيب عبد اهلل زلمد بن يزيد الواسطي يف إعجاز :المعتضد

كلو إعجاز القرآف دؿ على معرفة بأصوؿ : ، قاؿ القفطيّ "إعجاز القرآف"القرآف، كقد مسّاه بعضهم 

 ".الّشرح الكبري" أك " إعجاز القرآف الكرمي"كمسّاه بعضهم" البالغات كرلاز اإلجياز

 كىو شرح سلتصر لكتاب الواسطّي، كىو من الكتب اّليت مل تصل إلينا:الّشرح الّصغير . 

 ثالث رسائل يف إعجاز "كىي يف اإلعجاز، كقد طبعت يف كتاب : الّرسالة الشافّية

، كىدؼ عبد القاىر يف ىذه الّرسالة إثبات عجز العرب عن معارضة القرآف، يقوؿ يف "القرآف

ىذه مجل من القوؿ يف بياف عجز العرب حني حتّدكا إىل معارضة القرآف كإذعاهنم كعلمهم : "مقّدمتها

أّف اّلذم مسعوه فائت للقول البشريّة كمتجاكز لّلذم يّتسع لو ذرع ادلخلوقني كفيما يتصل بذلك شلا لو 

 1."اختصاص بعلم أحواؿ الّشعراء كالبلغاء ك مراتبهم كبعلم األدب مجلة

                                           
.107ثالث رسائل يف إعجاز القرآف، ص : عبد القاىر اجلرجاين -  1  
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 : الّدراسات البالغّية .ب 

 قد سعى عبد القاىر يف ىذا الكتاب إىل إثبات أّف بالغة الكالـ :  دالئل اإلعجاز

 .تكوف يف الّنظم، كأّف القرآف الكرمي معجز بالّنظم ال بالّصرفة

 ألّفو اجلرجاين لغاية بالغّية، ككضع األصوؿ كالقوانني،كبياف األقساـ : أسرار البالغة

 .كذكر الفركؽ بني العبارات كالفنوف البيانّية

 كىو مقّدمة كتاب دالئل اإلعجاز، كقد أفردىا ادلؤّلف: المدخل في دالئل اإلعجاز. 

  ّق نقال عن نسخة خبط ادلؤّلف كال نعرؼ 567منها نسخة كتبت سنة : آراا الجرراني

 .ما كتب فيها إلصابتها بالتلف ك مل تعد صاحلة للقراءة

 :الّدراسات الّنحوية والّصرفّية والعروضّية .ج 

اشتهر عبد القاىر بالّنحو كلذاؾ كانت آثاره يف ىذا العلم أكثر انتشارا كقد اىتّم هبا 

ادلتأّخركف كاخّتذكا من بعضها أساسا يف التدريس، ككتبو الّنحويّة، كالّصرفّية، كالعركضّية اّليت كصلت 

 :إلينا أك قرأنا عنها

 يف الّنحو أليب علّي الفارسّي فأكجزه       "اإليضاح" أعجب عبد القاىر بكتاب :اإليجاز

 .كشرحو كىو سلتصر لإليضاح

  ّكىو شرح لكتاب اإليضاح أليب علّي الفارسّي يف حنو ثالثني رلّلدا كال نعرؼ :المغني 

 .عنو شيئا غري ما أشار إليو القدماء
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 يف ثالثة رلّلدات" ادلغين يف شرح اإليضاح"  كىو ملّخص كتابو :المقتصد. 

 ادلقتصد يف شرح اإليضاح" ك ىو حسب الواسطي سبيو ؿ:التكملة." 

 ك ىو كتاب يف اإلعراب، ستوف منها تسّمى عامال، كثالثوف منها :العوامل المائة 

باب العامل، باب : ك بوِّب إىل ثالثة أبواب.تسّمى معموال، كعشرة منها تسّمى عمال كإعرابا

 .ادلعموؿ، كباب اإلعراب

 كىو يف مخسة " اجلرجانّية" كىو شرح لكتابو العوامل ادلائة ، كيسّمى أيضا :الجمل

 .فصوؿ

 كىو شرح لكتاب اجلمل:التلخيص . 

 كىو كتاب سلتصر قاؿ فيو صاحبو إنّو مجل من القوؿ يف : العمدة في التصريف

 .التصريف

 اىتم بأكزاف الشعر كقوافيو:كتاب في العروض  . 

 :الكتب األخرى .د 

 :كلعبد القاىر كتب أخرل يف غري الفنوف الّسابقة

 طبعو الشيخ عبد العزيز ادليمين بطبعو :المختار من دواوين المتنبّي البحتري أبي تّمام 

ىذا اختيار من دكاكين :"كىو كتاب ال يكاد يعرؼ، بدأه اجلرجايّن بقولو" الطرائف األدبّية"يف رلموعة 
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التنيب كالبحًتم كأيب دتّاـ عمدنا ألشرؼ أجناس الّشعر كأحّقها بأف حيفظ كيركل كيوكل بو اذلمم 

 .كيفرغ لو الباؿ ك تصرؼ إليو العناية 

 فيو فوائد معيار النظّار يف ادلعاين كالبياف كالبديع كالقوايف: مختار االختيار . 

 يستدّؿ أمحد أمحد بدكم من كالـ القفطّي أّف موضوعها يشبو موضوع دالئل :التذكرة 

 ح.اإلعجاز

 كمل يشر أحد إىل موضوعاتو، كاكتفى أصحاب الّسري كالًتاجم كالطبقات بذكر : المفتاح

 .امسو

تلك حملة كجيزة عن حياة عبد القاىر اجلرجاين العلمّية، تشهد ذلا آثاره ادلؤلفة يف سلتلف 

اجملاالت،اإلعجاز، الّنحو، البالغة، الّصرؼ، العركض، اّليت كانت زلّل تنقيب كحبث يف عصره، 

 .فتناكذلا بعلمّية جادة الطّرح جديدة التناكؿ ضاىى هبا علماء عصره كالحقيو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر البحث ومراجعه   
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 نافع ماإلما عن رشو ايةوبر الكريم نالقرآ-  
 

 هعــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــ وم الـــــبـــــحــــــثادرــــــــــــصــــــــــــم
 

ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح أمحد احلويف  وبدوي : ابن األثري ضياء الّدين  (1
 .3، دت، ج2طبانة، الرياض، منشورات الرّفاعي، ط

زلمد الطاىر بن عاشور، مصر، مطبعة جلنة التأليف والنشر : ابن برد بّشار، الديوان، تح (2
 .1، ج(ت.د)، (ط.د)
ديوان حّسان بن ثابت، تح سّيد حنفي حسنني، مصر، دار ادلعارف  :ابن ثابت حسان (3

 .م1973
، اخلصائص، تح زلمد  علّي النّجار، بريوت، دار اذلدى أبو الفتح عثمان ابن  جّ  (4

 .1والطباعة والنشر، رللد
 .م1960، 1، تح علّي عبد الواحد، مصر، القاىرة، ط3ادلقّدمة، ج:  ابن خلدون (5
 ـه1275، مصر، طبعة دار الطباعة ادلصرية، 1وفيات العيان،ج:  ابن خلكان (6
العمدة يف زلاسن الّشعر و نقده، تح زلمد زلّي الّدين عبد احلميد :  ابن رشيي القريوااّ  (7

 .م1981، 5بريوت، دار اجليل، ط
زلمد بن أمحد، عيار الّشعر، تح طو احلا ري، وزلمد زغلول :  ابن طباطبا العلوي (8

 .م1956، (ط.د)سالم، القاىرة،  ادلكتبة 
 ـــ ابن قتيبة، أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم

 .م1963 ،5جخبار، القاىرة، دار الكتاب العريّب، ألعيون ا (9
، 2تح أمحد زلمود شاكر، مصر، القاىرة، دار ادلعارف، ط ،1الشعر والشعراء، ج (10

 .م1966 ـــ ىـ1386
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 .م1985، 2، ط1الشعر والشعراء، تح مفيد مخيس، لبنان، دار الكتب،مج (11
طبقات فمول الّشعراء، تح زلمود زلمد شاكر، القاىرة، دار : ابن سالّم اجلمميّ  (12

 .م1974ادلعارف، 
 ـــ ابن منظور

 .م2004، 3لسان العرب، اجملّلد الرابع عشر، دار صادر، بريوت، ط (13
لسان العرب احمليط، تقدمي عبد اهلل العاليلي، إعداد وتصنيف يوسف خّياط، اجملّلد  (14

 .، مادة لقا(ت.د)، (ط.د)الثالث، من القاف إىل الياء، بريوت، دار لسان العرب، 
 ـــ أرسطو

 فن الشعر، (15
 اخلطابة، (16
، تح أمني خويل 1ادلغج يف أبواب التوحيد و العدل، ج: األسدي، القاضي عبد اجلبار (17

 .م1960اجلمهورية العربية ادلتمدة، دار الكتب،
 ـــ أمني أمحد

 .م1952، 1، مصر، مكتبة الّنهضة،  ط2ظهر اإلسالم ج  (18
 .م1952 القاىرة، الّنهضة ادلصريّة، ضمى اإلسالم، (19
اخلطاب األديّب من النشأة إىل التلقي، مع دراسة حتليلّية منوذ ّية : أوزرير نوري سعودي (20

 .م2005، 1القاىرة، مكتبة االداب، ط
إشكالية ادلصطلح يف اخلطاب الّنقدي العريّب اجلديد، اجلزائر : أوغليسي يوسف (21

 .م2008، 1منشورات االختالف، ط
فعل القراءة، نظرية يف االستجابة امجالّية، تر عبد الوىاب علوب : آيزر فولفغانغ (22

 .126، عدد م2000ادلشروع للرتمجة، القاىرة، اجمللس األعلى للثقافة، دط، 
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 ، القاىرة تح السّيد أمحد صقر إعجاز القرآن،:  أبو بكر زلمد بن الطّيببالباقاّلا، (23
 .4 طدار  ادلعارف

 .2الديوان، ج: البمرتي  (24
  .م1962البيان العريّب، القاىرة ، : بدوي طبانة (25
ادلدخل إىل مناىج النقد ادلعاصر، مصر، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا : بسام قطوس (26

 .م2006، 1الطباعة والنشر، ط
نظرية التلقي، أصول و تطبيقات، بريوت، ادلركز الثقايف العريّب :  بشرى موسى صاحل (27
 .م2001، 1ط

 ـــ بلعيد صاحل
 الرتاكيب الّنموية وسياقاهتا ادلختلفة عند عبد القاىر اجلر اا، ديوان ادلطبوعات  (28

 .م1994/ 05اجلامعية، 
 .م2004نظرية النظم، دار ىومة للطبع والنشر، اجلزائر، طبع يف  (29
، نصوص مرتمجّة، الّدار البيضاء (القراءة ــ الفهم ــ التأويل)نظرية األدب  :بوحسن أمحد (30

 .، دت1ادلغرب، مطبعة الّنجاح اجلديدة، ط
 3نظرات يف ادلصطلح وادلنهج، فاس، مطبعة إنفو برانت، ط: البوشيخي الشاىد (31

 .م2004
قواعد الّنمو العريب يف ضوء نظرية النظم، األردن، عمان، دار وائل  :البيايت سنا محيد (32

 .م2003، 1للنشر والتوزيع، ط
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 ملّخص الّرسالة

  

ر عبز الّشهي، هي ُذا  ّْ     تتجلّى أصالت أّي فكز فً استوزار حٌٍّْتَ ّقابلٍّتَ للتط

الوٌطق عشهٌا أى ًقْم فً بحثٌا ُذا بإبزاس جِْد عبذ القاُز الجزجاًً الٌّقذٌّت فً 

طْر الٌظزة الوعاصزة كً تبزُي على حٌٍّْت ُذٍ الجِْد ّاستوزار هعظوِا 

ًّ الّذي اسوّز إلى ٌْهٌا  حتّى ٌْهٌا ُذا،  ّتتعلّق ُذٍ الجِْد أساسا بوٌِاجَ التحلٍل

ُذا، أصٍال تقزٌبا ّهقاربت فً تلقً األصْل الٌظزٌّت ّالتطبٍقٍّت الّتً استخذهِا 

، ّالٌّقذّي فً ضْء  ًّ عبذ القاُز الجزجاًً فً تٌظٍزٍ لفكزٍ الٌّحّْي، البالغ

ًّ الوعاصز، هع إبزاس رؤٌت الٌّقّاد العزب  ًظزٌّت الٌّظن فً ضْء الفِن الٌّقذّي العزب

. الوعاصزٌي لعبقزٌّت عبذ القاُز الجزجاًً الفّذة

 

 


