
                                                  

  
  دراسات في الّلغة العربّیة وآدابھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  تصدر عن جامعتي:ة محکّمة ة فصليمجلّ
  تشرين ـ سورية                                      رانـنان ـ إيـسم

 ۱۳۸۹/۲۰۱۰الثالث، خريف العدد السنة األولی، 
  

  سنية صالح: موقع الشعر وداللة االختالف 
  لطفية إبراهيم برهم ةرودکتال

  أسس نحوية و لغوية في التفكير البالغي عند عبد القاهر الجرجاني 
  ر ابتسام أحمد حمدانودكتال

  منهج القاضي الجرجاني في الدفاع عن المتنبي
  علي زائري وند

  آليات النص وفاعليات ما قبل التناص 
  ر وفيق سليطينودکتال

  في رحاب االستشهاد األدبي بأشعار الکميت 
  يزحيدر شيرا رودکتال

ار لمحمد الفايزوقفات مع مذكّرات بح   
  يعامرالر شاکر ودکتال

  من استدرك البحر المتدارك على البحور الخليلية 
  ر علي أصغر قهرماني مقبلودکتال

  دور القرينة في داللة صيغة الحدث في العربية 
  ر إبراهيم محمد الببودکتال
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  ١٣٨٩/٢٠١٠ خريف، ٣مة، العددكة حميفصل ة و آداا،يجملة دراسات فی اللّغة العرب
  

  أسس حنوية و لغوية يف التفكري البالغي عند عبد القاهر اجلرجاين
  الدكتور ابتسام أمحد محدان                                                

  لخصامل
ية وصواب املنهج، مما ساعده على تناول قضية اإلعجاز القرآين وامتاز عبد القاهر اجلرجاين بدقة الر

تؤكد من خالل حبثه يف النظم، بعد أن استقطب مجيع جوانبه ليصبح  نظرية ال تزال الدراسات 
  صحتها على مر العصور.

ومل يكن له ذلك إال ألنه امتلك خربةً لغويةً حنويةً قائمةً على رؤيةصائبة  لقضايا ال تزال موضع 
  حبث، فكانت هذه اخلربة أساساً سليماً، مهد ملنهج سليم، مكّنه من التوصل إىل أعظم النتائج.

القضايا، اليت قام على أساسها تفكريه و يف هذا البحث حناول أن نعرض مواقفه من أهم هذه 
البالغي، واليت كانت ركائز دعمت بناء نظرية النظم، وتتمثل يف األساس النحوي، والعالقة العضوية 
بني اللغة والفكر، ويقودنا هذا إىل رصد تصوره للعالقة بني اللغة واتمع، ومن مث نعرض ملوقفه من 

ث عند الدارسني، لنقف أخرياًعلى ظاهرة التحول الداليل اليت قضية املواضعة اليت ال تزال موضع حب
تشكل ظاهرة مشتركة بني الدراسات األدبية والدراسات اللغوية، مما جعلها مضماراً خصباً للتجديد 

  اللغوي.
: النظم، معاين النحو، العالقات السياقية، قرائن التعليق، املواضعة اللغوية، التحول كلمات مفتاحية

  ، ااز.الداليل
  

  املقدمة 
  ينتمي عبد القاهر اجلرجاين إىل بيئة ثقافية شرقية، تتسم بكل السمات اليت متيز

املنهج الفكري يف بيئة املتكلمني، من ميل حنو تداخل األشياء و الدقة يف تتبع اجلزئيات داخل نسيج 
ذي ينتمي إىل هذه البيئة  مما خيضع للتوالد املنطقي املنتظم وهذا ال خيرج عن ركائز مذهبة  األشعري ال

واحلجة والربهان، وليس أكثر حجة  ١جعله أكثر جرياً وراء اجلمال، الذي حيكمه العقل و املنطق.
  وداللة على مجالية اللغة وبياا من األدلة اللغوية والداللية يف توجهاا املختلفة.

                                                             
 ا قسم اللغة العربيةفی ، كشارأستاذ مجامعة تشرين، الالذقية، سوريةو آدا ،.  

 ۲۰/۸/۸۹تاريخ القبول:     ۱۰/۵/۸۹تاريخ الوصول: 
 وما بعدها. ۱۸ص عامل اللغة عبد القاهر اجلرجاين زهرانالبدراوي  ١



 ٢٠ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
اخللفيات الفكرية اللغوية اليت كانت تربز أمهية البحث يف أنه يسعى إىل التنقيب عن : أمهية البحث

عوامل هامة يف تكامل نظرية النظم، ويف رسم املنهج اللغوي التحليلي الذي قامت على أساسه نظرة 
  اجلرجاين إىل الظواهر البالغية.

يقوم البحث على املنهج الوصفي الذي يتتبع الظاهرة اللغوية، وحياول إبراز جوانبها، : منهج البحث
طريقة عبد القاهر اجلرجاين يف تعامله معها، حىت غدت لديه مرتكزاً بىن عليه تصوره ألبعاد موضحاً 

  الظاهرة البالغية يف سياق نظرية النظم.
ثقافية واسعة يف  كانت بدايات عبد القاهر اجلرجاين يف البحث تتكئ على ذخرية: املناقشة والنتائج

عند معاصريه، فوجد أن الشكلية والفصل بني اللفظ  النحو واللغة، جعلته يدرك عيوب الدرس النحوي
واملعىن قد أساء إىل الدرس األديب، والسيما بعد أنأهمل املعىن يف دراسة الظاهرة اللغوية حتت تأثري 

وهذا بدوره قاده إىل الكشف عن الدور الذي راح يؤكد أن األلفاظ خدم للمعاين سيطرة املنطق، ف
ليخرج دورها من خالل األمثلة والشواهد ة  فعمل على إبراز أمهيتها  و تعزيز تقوم به العالقات السياقي

إىل (أن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة، وال من حيث هي كلم مفردة، وأن األلفاظ 
، وذلك ألنك لن (جتد أحداًيقول: ١تثبت هلا الفضيلة وخالفها، يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها)

   .٢ذه اللفظة فصيحة، إال وهو يعترب مكاا من النظم)ه
  

  النظم والدرس النحوي
على الرغم من أن مصطلح النظم تناولته كتب الباحثني يف اإلعجاز القرآين  لكنهم نادراً ما فصلوا 

أو أدبية، على نظرية متكاملة  مؤهلة لتكون أساساً  يف دراسة آية ظاهرة لغوية  علماً القول فيه ليكونَ
بينما استطاع اجلرجاين أن يتوصل إىل أبعاد دقيقة وعميقة، خرج منها إىل أن النظم الناجم عن جمموعة 
الروابط و العالقات اللغوية، هو الذي حيدد معىن اللفظة، و يعطيها قيمتها و مزيتها  وأن ال قيمة  هلا 

  خارج السياق.
فهو العلم الذي يبحث يف وظائف الكلمة من  ومن هنا راح حياول إبراز جوهر الدرس النحوي،

خالل العالقات السياقية  اللغوية  و هذا يعين أن وظيفة النحو ليست يف البحث عن اخلطأ و الصواب، 

                                                             
  .٤٠صحتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية  دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين ١
  .۳۹املصدر السابق ص ٢



 ٢١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
؛ بل إن وظيفته إىل جانب هذا هي إيضاح املعاين  و ١ومحاية اللغة من اللحن وحسب كما هو شائع

  الت االستعمال اللغوي.بيان الفروق اللغوية و املعنوية بني حا
  ومن هنا  تبدو أمهية نظرية النظم من عدة جهات:

البالغي بالغة  و حجة  دامغة على اإلعجاز: أا كانت أساساً منهجياً للكشف عن أسرار الاألوىل
للقرآن وهذا يستدعي أن تكون األمثلة و الشواهد املدروسة مستمدة من النصوص اليت متثل قمة البالغة 

افة العربية، سواء كانت هذه النصوص من القرآن الكرمي، أو من الشعر و النثر، يف أرفع يف الثق
  مستوياما.

:أا كانت تركز على مقتضيات علم النحو وعلى مراعاة أصوله و قوانينه  مما جعلها معتمدةً الثانية
حلة استيعاب املعىن لتناول كل ضروب الكالم، مبا فيها تلك اليت ال تقصر اهلدف من اللغة عند مر

وإدراك الغرض و ذلك حني ربطت اللغة بظروف احلال واملقام والسيما املقام االجتماعي، و باملعىن 
   ٢بكل صوره.

الثالثة: أا أدت إىل النفاذ يف صميم العالقة بني املتكلم و الكالم الذي ينتجه  فقد طرح اجلرجاين 
حبه، (مل تكن من حيث هو كلم و أوضاع لغة  و لكن هذه القضية مؤكداً أن نسبة الكالم  إىل صا

من حيث توخى فيها النظم الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاين النحو يف معاين الكلم، وذاك أن من 
  .٣شأن  اإلضافة االختصاص، فهي تتناول الشيء من اجلهة اليت ختص منها باملضاف إليه.)

من ارتباط الفاعل بفعله يف التعبري اللغوي إذ ال ميس هذا يعين أن إضافة الكالم إىل قائله تتضح 
املادة اخلام يف أصلها و إمنا ميس طريقة ممارسة املادة من حيث العمل و الصنعة، يقول: (و مجلة األمر 
أنه ال يكون ترتيب يف شيء، حىت يكون هناك قصد إىل صورة و صنعة  إن ملُ يقدم فيه ماُ قدم  ومل 

  ٤، و بدئ بالذيُ ثنِي به أوثين بالذيثلث به مل حتصل لك تلك الصورة  و تلك الصنعة.)يؤخر ماُ أخر

                                                             
    .۳۷ -۳۵ص يئة املصرية العامة للكتاب اهل البالغة واألسلوبيةحممد عبد املطلب  ١

نظام الربط واالرتباط يف مصطفى محيدة انظر:  -به اللغة العربية معناها ومبناهاكتا -۲۹۶ص األصولمتام حسان 
  .۲۱ص  العربيةتركيب اجلملة 

وانظر  -۲۸،۳۴۲ص  اللغة العربية معناها ومبناها متام حسان -۴۴ البالغة واألسلوبية صحممد عبد املطلب  ٢
  .۳۴۸األصول: متام حسان ص 

  .۲۵۳ص  دالئل اإلعجازعبدالقاهر اجلرجانی  ٣
  .۲۵۴السابق ص  صدرامل ٤



 ٢٢ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
ومن هنا استطاع اجلرجاين أن يصل إىل مفهوم "األسلوب" الذي حيمل بني أعطافه أطياف العالقة 

ناء حديثه احلميمة بني املتكلم والكالم، والسيما حني يكون اجلانب الوجداين أبني يف الكالم، ففي أث
عن ما مساه "االحتذاء" حيث يعمد الشاعر إىل تقليد شاعر آخر يقول: (اعلم أن االحتذاء عند 

واألسلوب  -الشعراء، وأهل العلم بالشعر وتقديره ومتييزه، أن يبتدئ الشاعر يف معىن له وغرضٍ أسلوباً
      ١به يف شعره.)فيعمد شاعر آخر إىل ذلك األسلوب فيجيء  –الضرب من النظم والطريقة فيه

: أا كشفت عن عالقة املتكلم باملتلقي من خالل شبكة العناصر املكونة للحدث الكالمي الرابعة
من متكلم و نص، ومقام ميثل صلة التواصل بني  املتكلم واملخاطب، فالكالم ال حتدده  مقاصد  

ربطه  مبا يسمى املقام، إذ ينطلق املتكلم وحسب، و إمنا  تتدخل مقاصد املتلقي لتوجه آلية الكالم، و ت
  ٢الكالم من املتكلم ليتفاعل مع معطيات قد استقرت بني املتحاورين.

إن املتتبع جلهود العلماء يف سعيهم  وراء  أسباب اإلعجاز يف القرآن الكرمي من بدايات  اخلامسة:
جة األوىل هو املتلقي، الدرس اللغوي  جيد أن األساس الذي اتكأت عليه تلك الدراسات كان  يف الدر

ألنهم الدارسني كان مالحظة  ارتباط النص القرآين  مبتلقيه خاصة  لما كانوا جيدونه من حرج يف 
، وعندما بدأت الدراسات اللغوية تبتعد عن دائرة النص ٣تناول هذا النص باالعتماد على  مصدره

ي  حىت جاء عبد القاهر اجلرجاين يف القرن القرآين  و تبحث يف دواعي اإلعجاز، ضعفت العناية باملتلق
اخلامس اهلجري، ليسلط الضوء على املتلقي  مصوراً االنعكاسات النفسية للكالم على وجدانه 
ً دور املعىن يف كل ذلك من  وإدراكه، و ما ميكن أن حيدثَ عنده من أرحيية، أو نشاط ختيلي متعمقا

  .خالل تناوله  لظواهر علمي املعاين و البيان
ولكن، هل كان اجلرجاين يريد أن جيدد النحو من خالل نظريته يف النظم؟ و هل كان ربطه النظم  
بتوخي معاين النحو هو من قبيل  إعادة احلياة إىل الدرس النحوي، الذي كان قد دخله اجلمود، 

ة ؟ و ما معىن مقول٤وضاقت حدوده حىت أصبح رصداً ألواخر الكلمات، و تتبع حاالت اإلعراب

                                                             
  .۳۱۵ص عبدالقاهر اجلرجانی دالئل اإلعجاز ١
  . ۱۷۶ص  البالغة واألسلوبيةحممد عبداملطلب  ٢
  .۱۷۵السابق ص  صدرامل ٣
  .۱۴ص عبدالقاهر اجلرجانی دالئل اإلعجاز ٤



 ٢٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
اجلرجاين يف مقدمة كتابه  دالئل اإلعجاز (هذا كالم وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو مجلة  و 

   ١كل ما به يكون النظم دفعة)؟
احلقيقة أن اجلرجاين مل  يكن مهه  تصحيح  مسار الدرس النحوي الذي أصبح يف عصره (ضرباً من 

؛ بل كان مهه قبل كل شيء ٢وال يعتمد على عقل) التكلف  وباباًمن التعسف  وشيئاًال يستند إىل أصل
بيان دالئل اإلعجاز  فوصل إىل أن توخي معاين النحو هو األساس الذي يقوم عليه إعجاز نظم القرآن 
و هناك فرق بني النحو  و توخي معاين النحو  فالنحو يسعى إىل بيان األسلوب الصحيح يف الكتابة، 

ة  فيعرف الدارس للنحو الكيفية اليت تتساوق فيها الكلمات، حىت الذي يطابق أوضاع القواعد النحوي
تؤدي معىن يصل إىل عقل املتلقي، وهذا ليس هدف النظم، ألن النظم يقوم على توخي، أو اختيار 
األساليب اليت تؤدي غرض املتكلم  فهو خيتار من األساليب املوضوعة يف قوانني النحو ما ميكن أن يعرب 

ملعاين املناسبة للمقام واحلال، ليصل ا إىل عقل املتلقي ووجدانه، و لو أراد اجلرجاين عن األغراض، و ا
جتديد النحو الختذ طريقاً آخر يف تناول النصوص  و ألتى بالرباهني و األدلة اليت دم ما أصله 

ائة" نظرية النحويون قبله  كما أن كتبه يف النحو مل تنهج هذا النهج بل أكد يف كتابه "العوامل امل
  العامل اليت اعتمدها النحويون.

إن (توخي معاين النحو) يهدف إىل رصد اللغة والكالم يف أرقى استعماالما  مما جعل دراسة 
اجلرجاين أقرب إىل الدرس األديب و الفين  لذا كانت هذه الدراسة  اجلسر الذي ربط الدرس اللغوي 

  ٤و كان علم املعاين هو العلم الذي ميكن أن نسميه بـ"النحو اإلبداعي" ٣بالنقد
  

  الفرق بني النحو ومعاين النحو عند اجلرجاين
كانت التفرقة بني النحو و توخي معاين النحو واضحة يف ذهن اجلرجاين، فمعاين النحو عنده هي 

املعاين يف عملية النظم  فهي جمال املزية و قواعد ثابتة مستقرة ال حتتاج إىل إعادة نظر  أما توخي هذه 
احلسن و جمال اإلبداع واملنافسة  ألا تقوم على عملية االختيار، و حسن االستخدام  وفق قوانني 

  النحو و معانيه  و هذه الغاية هي اليت متيز بني  النحو و النظم.

                                                             
  .۳السابق ص  صدرامل ١
  .۱۴السابق ص  صدرامل ٢
  .۳۹۱ص األصولمتام حسان وانظر:  - ۲۷۲ص البالغة واألسلوبية ٣
  .۱۹۲صاملصدر السابق  ٤



 ٢٤ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
  إضافة إىل اخلربة الدقيقة يف هذه العملية حتتاج من الناظم أن ميتلك احلس األديب، والذوق الفين

معاين النحو و الدربة يف أوضاع اللغة، و هذا يتخطى هدف البحث يف اخلطأ و الصواب، يقول 
اجلرجاين: (فإن قلت: أفليس هو كالماً قد اطرد على الصواب  و سلم من العيب؟ أ فما يكون يف 

ا لسنا يف ذكر تقومي اللسان  و التحرز كثرة الصواب فضيلة؟  قيل: أما و الصواب كما ترى فال، ألن
  ١من اللحن، و زيغ اإلعراب، فنعتد ذا الصواب)

و يتابع اجلرجاين مبيناً جمال الدراسة البالغية قائالً:(إمنا حنن يف أمورتدرك بالفكر اللطيفة  و دقائق 
ع، فضممت إىل كل يوصل إليها بثاقب الفهم... حىت إذا وازنت بني كالم و كالم، دريت كيف تصن

، وهذا  ٢شكلٍ  شكله  وقابلته مبا هو نظري له  وميزت ما الصنعة منه يف لفظه مما هي منه يف نظمه)
كما يرى اجلرجاين إمنا يعود إىل الذوق و الدربة، والذوق ال ميتلكه املتلقي إال باخلربة و الفهم الثاقب 

   ٣إليها بثاقب الفهم) فنحن إزاء (أمور تدرك بالفكرة اللطيفة و دقائق يوصل
و من هنا توجه اهتمام النحويني إىل مالحقة الوظيفة النحوية داخل اجلملة، من حيث الفاعلية 
واملفعولية.....اخل، مما ضيق أفق الدراسة حىت احنصرت داخل نطاق اجلملة، أو اجلملتني، و هذا أدى 

وي  ومن مث حتول البحث يف اللغة إىل النظر بدوره إىل االنفصال بني اللفظ و املعىن يف دراسة النص اللغ
  يف العالقات املنطقية اليت تربط بني األلفاظ،ليخرج الباحث بعالقات أشبه بالقواعد الرياضية.

صحيح أن اجلرجاين مل خيرج على قواعد النحو، بل كان يدعو إىل االلتزام  ا  لكنه وضع قاعدة 
ن املتكلم باللغة يعرب عما (يف نفسه و يبينه  و يوضح واضحة لدورها يف الكالم، وذلك  حني رأى أ

و يكون ذلك مبراعاة الترتيب اخلاص الذي يتبعه اإلعراب  وفق  ٤غرضه منه  و يكشف اللبس عنه)
   ٥أحكام النحو.

وخيلص اجلرجاين إىل أن ضم الكلمات وفقاً لترتيب معني، مع متام معناه و استقامته، هو الذي ينتج 
النحو)، وهو الذي تفسره نظرية العامل يقول: (فالكالم ال يستقيم، وال حتصل منافعه عنه ما يسمى (

، و ٦اليت هي الدالالت على املقاصد، إال مبراعاة أحكام النحو فيه، من اإلعراب و الترتيب اخلاص)
                                                             

  .۷۴ص دالئل اإلعجاز  عبدالقاهر اجلرجاين١
 .۷۴ص املصدر السابق ٢
  .۷۴ص دالئل اإلعجاز عبدالقاهر اجلرجاين٣
  .۶۷حتقيق هـ. ريتر ص  أسرار البالغةعبد القاهر اجلرجاين  ٤
  .۶۵ص   املصدر  السابق ٥
  .۶۵ص  اسرار البالغة  عبدالقاهر اجلرجاين ٦



 ٢٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
من الترتيب اخلاص هو الذي يترتب عليه اإلعراب الذي هو العمل النحوي، و العمل هو القسم الثالث 

أقسام نظرية العامل عند اجلرجاين، أما القسمان األول و الثاين فهما: العامل و املعمول، ومن هنا ميكننا 
القول إن عبد القاهر مل جيدد النحو  و إمنا أعاد احلياة إىل الدرس النحوي، حني سلط األضواء على 

  أبعاد حتدد أبعاد الدرس النحوي، وهي:
لبنية الشكلية للغة، واليت على أساسها يشكل املتكلم مجلة البىن معاين النحو، أي معاين ا -١

  الشكلية اليت حتدد املعىن النحوي، و ليس املعىن املعجمي. 
  النظم و العالقات السياقية حيث يتبع اإلعراب الترتيب اخلاص للكلمات. -٢
  اط  والربط.البنية الكلية املرتبطة فيما بينها لتشكل كالً واحداً بطريقة االرتب -٣

ويرى اجلرجاين أن معاين النحو هي معان جزئية تؤلف من تضامها معىن واحداً هو املفهوم، وهو 
ما يعرف بـ "غرض املتكلم"، وهذه إشارة مل يسبقه إليها أحد، يقول: (واعلم ان مثل واضع الكالم 

واحدة، وذلك أنك  مثلُ من يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها يف بعض حىت تصري قطعة
إذا قلت: "ضرب زيد عمراً يوم اجلمعة ضرباً شديداً تأديباً له " فإنك حتصل من جمموع هذه الكلم 

، وهو ذا يرتقي مبفهوم البنية ١كلها على مفهوم هو معىن واحد ال عدةُ معان كما يتومهه الناس)
تحصل من تفاعل املعاين اجلزئية، الذي ليعطيها شكالً جديداًيف إطار اجلملة، وهو ما يسمى املفهوم امل

  ميكن أن يصلح أساسا ملفهوم البنية الكلية للنص.  
  وعلى ذلك نستطيع القول إن عملية بناء التركيب اللغوي تقوم عنده على املراحل التايل: 
ين االختيار: أي اختيار الوحدات من خمزونه اللغوي اليت ميكن أن تفي بغرضه، مبا يتناسب واملعا -آ

            ٢املنبثقة عن احلالة الشعورية اليت يعيشها
الترتيب: أي حتديد موقع كل واحدة لغوية وفق ما يقتضيه غرض املتكلم، وذلك بأن يجري -ب

عملية تنظيم ملا متّ اختياره، على حنو يتالءم فيه هذا التنظيم مع النسق الفكري واملعنوي والشعوري 
م، مراعياً الرتب احملفوظة، والرتب غري احملفوظة، وفقاً لترتيب املعاين يف الذي يتواتر على حال املتكل

  . ٣النفس

                                                             
  .۲۸۱ص دالئل اإلعجاز عبدالقاهر اجلرجاين١
  .۱۱۳قراءة أخرى ص البالغة العربيةحممد عبد املطلب وانظر: -۷۱ص األسلوبية واألسلوبعبد السالم املسدي  ٢
 .١٣٣-١٣٢، ٤٣ص دالئل اإلعجاز  عبدالقاهر اجلرجاينوانظر: -١٨٨ص العربية معناها ومبناهااللغة متام حسان  ٣



 ٢٦ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
  .١التعليق: ويتم من خالل - ج 

  القرائن اللفظية   - أ
  القرائن املعنوية واحلالية   - ب

وهذا يدل على أن عملية البناء اللغوي عند اجلرجاين ال تتم على حنو عشوائي، و إمنا ختضع 
اللغة،  لذلك رفض الرأي الذي يقول  بأن الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكلمات و  للقوانني الناظمة يف

إمنا تظهر بالضم على طريقة خمصوصة  على أم يقصدون بالضم النطق باللفظة بعد اللفظة من غري 
 اتصال يكون بني معنييهما، (ألنه لو جاز أن يكون رد ضم اللفظ إىل اللفظ  تأثري يف الفصاحة  لكان

ينبغي إذا قيل: (ضحك خرج) أن حيدث من ضم (خرج) إىل (ضحك)  فصاحة  وإذا بطل ذلك مل 
  .٢يبق إال أن يكون املعىن يف ضم الكلمة إىل الكلمة توخي معىن من معاين النحو فيما بينها)

وأكد اجلرجاين عنصر االختيار يف البناء اللغوي حني اشترط أن يكون للفظ صفة (تستنبط بالفكر، 
إذا عد الوجوه اليت تظهر ا املزية أن يعد فيها اإلعراب  -يستعان عليها بالرواية... ومن هنا مل يجزو 

و ذلك أن العلم باإلعراب مشترك بني العرب كلهم، و ليس هو مما يستنبط بالفكر و يستعان عليه 
لية للشيء، إذا كان إجياا من طريق بالروية... إمنا الذي تقع احلاجة فيه إىل ذلك العلم مبا يوجب الفاع

ااز، كقوله تعاىل (فما رحبت جتارم)... مما جيعل الشيء فيه فاعالَ على تأويل يدق، و من 
، يقول: (... فإنك ٣طريقتلطّف وليس يكون هذا علماً باإلعراب، و لكن بالوصف املوجب لإلعراب)

ن خترب بأحدمها عن الشيء، أيهما أوىل أن خترب به عنه، و إذا فكرت يف الفعلني، يتأتى االمسني تريد أ
أشبه بغرضك مثل أن تنظر أيهما أمدح و أذم، و فكرت يف الشيئني تريد أن تشبه الشيء بأحدمها 
أيهما أشبه به  كنت فد فكرت يف معاين أنفس الكلم  إال أن فكرك ذلك مل يكن إال من بعد أن 

أن أردت جعل االسم الذي فكرت فيه خرباً عن شيء أردت فيه توخيت فيها من معاين النحو، وهو 
مدحاً أو ذماً أو تشبيهاً... ومل جتئ إىل فعل أو اسم ففكرت فيه فرداً، ومن غري أن كان لك قصد أن 

  ٤جتعله خرباً أو ير خرب)

                                                             
  .۱۸۸ص  العربية معناها ومبناهاوانظر:  -۳۸۹ص ألصولامتام حسان  ١
  .۲۷۱صدالئل اإلعجاز  عبدالقاهر اجلرجاين٢
  .۲۷۲-۲۷۱ص املصدر السابق ٣
  .۲۸۰ص دالئل اإلعجاز  عبدالقاهر اجلرجاين٤



 ٢٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
حول  وعلى ذلك ميكننا القول إن اجلرجاين اعتمد يف بلورة نظريته يف النظم على ركائز حنوية، إذ

البىن البالغية إىل بىن حنوية، عن طريق رصد العالقات اليت تربط بني عناصرها و هي عالقات نظمية 
خالصة قد حتافظ على منطها املعتمد عند النحويني حيناً و قد خترج عليها يف أحيان كثرية يف صور من 

   متليه ظروف احلال و املقام.االنزياح، أو ما يسمى العدول، و ذلك تبعاً ملا يتطلبه املعىن  و لما 
ال ريب أن هذا اإلجناز الكبري الذي متَّ على يدي عبد القاهر، والذي متثل يف نظرية النظم كان يقوم 
أصالً على فهمعميق آللية اإلنتاج الكالمي  وعلى متييزٍ واضحٍ للفروق اجلوهرية بني اللغة و الكالم،  

ملسائل مفاهيم لغوية أخرى شكلت ركائز و منطلقات أساسية يف إال أننا نلمح يف أثناء تناوله هلذه  ا
 ا على مرفهم أبعاد الظواهر اللغوية و البالغية عنده واليت أثبتت الدراسات املعاصرة صحتها و ثبا

  الزمن، و أهم هذه املنطلقات:
  اللغة ظاهرة اجتماعية: -١

إال  علم اللغة، إذ أثبتت أن اللغة ال تعيشهذه الفكرة من أهم ما توصلت إليه الدراسات احلديثة يف 
، ١(إن اإلنسان واللغة قد خلقا معاً) يف ظل جمتمع إنساين، وهذا ما أراده "غليوم مهبولدت" حني قال:

كما قام فرع من فروع هذا العلم بالكشف عن العالقة بني اللغة و اتمع، و هو ما يسمى: (علم اللغة 
الطرق اليت تتغري ا البنية  بدراسة اللغة يف سياقها االجتماعي، ويدرس أيضاً، (الذي يهتم ٢االجتماعي)

   ٣اللغوية استجابة لوظائفها االجتماعية املختلفة.)
ولعل فكرة اجتماعية اللغة هي من أهم األفكار اليت طرحها العامل السويسري "فرديناند دسوسور"، 

ي  إذ (يبدو هذا الطابع االجتماعي واضحاً يف تعابري الذي أحلّ يف تعريفه للغة على اجلانب االجتماع
"اللغة هي واقع مكتسب واصطالحي" "اللغة هي  كثرية يلجأ إليها "دي سوسور" يف كالمه عن اللغة:

  .٤")مؤسسة اجتماعية"، "الرابط االجتماعي الذي يكون اللغة
األساسية للغة هي حتقيق التواصل ومما يؤكد السمة االجتماعية للغة إمجاع اللغويني على أن الوظيفة 

والترابط بني أفراد اتمع، وهذا يعين أن مهمة اللغة ال تقتصر على حتقيق التفاهم بني الناس، و إمنا 

                                                             
  .۱۹۷ص  ترمجة بدر الدين القاسم تاريخ علم اللغة منذ نشأا حىت القرن العشرينجورج مونان  ١
  .۴۳ص  علم اللغة بني القدمي واحلديثعاطف مدكور  ٢ 
  .۴۴ص علم اللغة بني القدمي واحلديثعاطف مدكور  ٣
  .۴۲ص األلسنية مبادئها وأعالمهاميشال زكريا  ٤



 ٢٨ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
، و يرى ١حتقيق (املخالطة االجتماعية واالتصال بني الناس، وهي اليت تصبغ الفرد بالصبغة االجتماعية)

ضان اتمع...؛ بل إا الشرارة اليت تصهر األفراد يف جوزيف فندريس أن اللغة تكونت يف أح
  .٢جمتمعام فتقوي الروابط االجتماعية  ألا النتيجة  املباشرة لالحتكاك االجتماعي

هذه الفكرة كان عبد القاهر اجلرجاين قد أكدها يف كتابه دالئل اإلعجاز حيث قال: (إن الناس إمنا 
، و يقول يف موضع آخر: (كل ما ٣رض املتكلم و مقصوده)يكلم بعضهم بعضاً ليعرف السامع غ

شاكل ذلك مما يعرب به عن فضل بعض القائلني على بعض، من حيث نطقوا و تكلموا و أخربوا 
السامعني عن األغراض و املقاصد و راموا أن يعلموهم ما يف نفوسهم  و يكشفوا هلم عن ضمائر 

  .٤قلوم)
بعد اللغوي لإلنسان، هو الذي حيرر اإلنسان من الطاقة الكامنة وعمق هذه الفكرة حني جعل  ال

إىل احلركة  فاللغة عنده كالقادح الذي يخرج الطاقة اإلنسانية من حيز القوة الكامنة إىل حيز الفعل، إذ 
إن (الكالم هو الذي يعطي العلوم منازهلا  و يبني مراتبها   و يكشف عن صورها، وجيين صنوف 

لى سرائرها، و يربز مكنون ضمائرها... فلواله مل تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه، و ال مثرها، ويدل ع
صح من العاقل أنيفتقَعن أزاهري العقل كمائمه و لتعطلت قوى اخلواطر و األفكار من معانيها... و 

  .٥لبقيت القلوب مقفلةً على ودائعها، و املعاين مسجونةً يف موضعها)
ي خيرج خبايا النفس و الفكر إىل حيز الوجود، وهذا القول يذكرنا بقول  فالكالم هو الذ

  اجلاحظ: 
(إن اللغة تترقى يف منازل الوجود اإلنساين و كماالته، فتغدو صورة لتوازي مداركه يف التدرج حنو 
استيعاب الكون وجوداً، وعقالً، فاستطاعة، فتصرفاً  فرويةً و هذا هو الذي مييز اإلنسان عن 

  .٦يوان)احل
  العالقة بني اللغة والفكر -٢

                                                             
  .۱۵ص  علم اللغة بني القدمي واحلديثور كعاطف مد ١
  .٣٥تعريب عبداحلميد الدواخلي وحممد القصاص ص اللغة ف فندريسجوزي ٢
  .۳۵۷ص دالئل اإلعجاز عبدالقاهر اجلرجاين٣
  .۳۸ص  دالئل اإلعجاز اجلرجاينعبدالقاهر ٤
  .۱ص   اسرار البالغة عبدالقاهر اجلرجاين ٥
  .۷۲حتقيق وشرح عبد السالم هارون ص  كتاب احليوانأبو عثمان اجلاحظ  ٦



 ٢٩                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
على الرغم من قدمها، فإن هذه الفكرة ظلت من اإلشكاليات اليت تصدرت األحباث اللغوية 
املعاصرة، إذ ال يزال هناك جدل حول وجود صلة بني اللغة والفكر، والرأي الشائع هو وجود تلك 

"اللغة والفكر"، الذي ركز فيه على دراسة العالقة  الصلة، فقد أكدها الفرنسي (بورنو) يف كتابه
القائمة بني اللغة والفكر، ويف رأيه أن الفكر سابق للغة، وميكن أن يكون هناك  تطابق كامل بني 

   .١أحداث الفكر وأحداث اللغة
ة إال أن هناك من رد على هذا الرأي، وعد اللغة شيئاً خارجاً عن كيان الفكر، ألن العالقة القائم

بني اللغة والعامل عالقة مباشرة ال متر عرب الفكر، ويتمثل ذلك يف العالقة املباشرة بني الدال و املدلول، 
أي بني الرمز و ذات الشيء نفسه  و أن اللغة يف تعبرياا املختلفة تصور متام التصوير األجزاء املختلفة 

  يف العامل. 
لصلة بني اللفظ من حيث أصواته اليت يتركب منها، وكان ابن جين قد عقد عدة فصول تتعلق با

ونغمته وجرسه من جهة، ومعناه من جهة أخرى، كالبحث الذي ورد حتت عنوان: "تصاقب األلفاظ 
  .٢لتصاقب املعاين"، والبحث اآلخر أيضاً الذي عنوانه" باب يف إمساس األلفاظ أشباه املعاين"

عالقة الصوت باملعىن و مل حتدد ما إذا كان للغة ارتباط  مثل هذه اآلراء بقيت غائمة  ألا مل حتدد
بالتصور العقلي... مما جعل فهم طبيعة العالقة اللغوية غري واضحة، و قد أثبتت كثري من الدراسات 
اللغوية املعاصرة خطأ هذا التوجه، إذ ال جند يف أية لغة ذلك االنطباق التام بني أصوات الكلم و األشياء 

ها، فإذا وجدت بعض األلفاظ، فهذا ال يعين أن يكون ذلك قاعدةًعامة تشمل مجيع ألفاظ اليت تدل علي
اللغة  وعلى العكس من ذلك،  فقد أثبتت الدراسات أن الكلمات رموز اتفاقية يف داللتها على 

ود معانيها، وأن العالقة بني الدال واملدلول عالقة تواضعية و هذا يعين أن هذه الرموز ليس هلا وج
مادي مباشر  و إمنا يتم ذلك عن طريق العقل، وعن طريق ربط الدال باملدلول يف عمليات عقلية 

  .٣ذهنية
هذه الفكرة، أي "التطابق التام بني اللغة و الفكر" وجدت هلا صدى يف الدراسات  الغربية، إذ 

فاهيم و بني األخبار (إجياد موازاة بني الكلمات وامل –كما أشرنا  –حاول  اللغوي الفرنسي (برونو) 

                                                             
  .۷۶ص  األلسنيةميشال زكريا  ١
  .۱۵۲، ۱۴۵حتقيق حممد علي النجار ص اخلصائصابن جين  ٢
  .۲۲ص  واحلديثعلم اللغة بني القدمي عاطف مدكور  ٣



 ٣٠ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
، إال أن الواقع اللغوي يثبت أن التراكيب  و اجلمل ال تعرب بدقة عن أجزاء ١والتراكيب املعربة عنها)

الفكر على حنو مطابق متاماً  و إذا كانت اللغة توصل بعض أجزاء الفكر،  أو جلها إال أن عملية 
تغالل طاقات اللغة من جهة  و وفقاً لقدرته اإليصال ختتلف من متكلم إىل آخر، وفقاً لقدرته على اس

على حسن الصياغة اللغوية ألفكاره من جهة ثانية  و من هنا ال ميكن أن تكون اللغة مطابقة متاماً 
  للفكر.

كل ذلك ال يعين انعدام العالقة بني اللغة و الفكر، فال بد من وجود رابطة من نوع خاص بينهما  
، و لكن حني جيتمعان يكون توحدمها عضوياً، مبعىن أن الرابطة صحيح أن لكل منهما طبيعة خاصة

بينهما متفاعلة يف نطاق التأثري و التأثر، على حنو ميتنع على الدارس أن يتناول كالً منهما على حدة، 
فال بد من دراسة اللغة عند دراسة الفكر و العكس صحيح، ألما يشكالن وحدة ال انفصام هلا  فال 

 غري تفكري، و ال يوجد فكر من غري لغة.توجد لغة من 
إال أن البحث يف الوظيفية األساسية للغة، يقودنا إىل الفهم الواضح للعالقة بني اللغة والفكر، إذ أقر 

 –دارسو اللغة أا تكمن يف (نقل اخلربة اإلنسانية، والتعبري عن الفكر، واكتساب املعرفة، ألن األلفاظ 
  . ٢وبالتايل فال وجود للفكر بدون لغة) حصون الفكر، –كما يقولون 

وقد ذهب الفيلسوف اإلنكليزي "جون لوك " إىل أبعد من ذلك حني أكد أن (اللغة تولد الفكر، 
وأن الناس ليطلبون يف تكون أفكارهم عون اللغة... فاللغة تعد أم التفكري، وأن ما يسمى عمليات 

      ٣العقل ليس إال من عمل اللغة)
حزم األندلسي كان أكثر عمقاً يف تناول هذه الظاهرة، فاللغة هي املفتاح الذي يلج به  و لعل ابن 

الفكر إىل العامل اخلارجي، و (يقرر أن عالقة اإلنسان باألشياء هي عالقة معرفة  مث يردف أنه "ال سبيل 
مييزي يف اللغة مع إىل معرفة حقائق األشياء إال بتوسط اللفظ " وبذلك يتسىن أن يستنبط تطابق احلد الت

مبدأ متيز األشياء يف العامل اخلارجي، وهو ما يقود ابن حزم إىل اعتبار احلدث اللساين جمهراً متييزياً 
يعكس انفصال املوجودات بعضها عن بعض، فتصبح اللغة صفيحة عاكسة حلدود األشياء مبا أا ترسم 

  .٤مفاصل بعضها عن بعض)

                                                             
  .۷۶ األلسنيةميشال زكريا  ١
  .۱۲ص علم اللغة بني القدمي واحلديثور كعاطف مد ٢
  املصدر السابق. ٣
  .۵۴ -۵۳ص  التفكري اللساين يف احلضارة العربيةعبد السالم املسدي  ٤



 ٣١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
 قال: (إن الكلمات هي عالمات حسية على األفكار و هذه وهذا ما أشار إليه "جون لوك" حني

، ويعقب صاحب كتاب (فلسفة اللغة) على هذا الرأي، فيقول: (إن ١األفكار هي معناها املباشر)
األفكار هلا وجود غري مستقل عن اللغة  كما أن وظيفتها غري مستقلة عن اللغة أيضاً  ولو أنّ كالً منا 

، وهذا يعين أنه إذاُ فقد التعبري ضاع الفكر، فاللغة كما يقول ٢ختفت اللغة)أراد أن حيتفظ بأفكاره ال
وهي الصوت املنطوق لذي نستطيع به أن نعرب عن  املفكر األملاين "مهبولت" (هي عمل العقل،

، مما يؤكد أن اللغة كانت (الوسيلة اليت يتكون ا التفكري...، وليس تنوع اللغات إال دليالً ٣الفكر)
  .٤ى تنوع العقليات)عل

ال ريب أن هذه الرؤية الواضحة للعالقة بني اللغة والفكر، كان اجلرجاين قد امتلكها حني قرر بناء 
نظريته يف النظم، (فقد حلل عالقة اإلنسان باللغة عرب التفكري فاستخلص أن الكالم ليس منه شيء 

ا نراه يؤكد (أنه ال يتأتى للناظم نظمه إال ، لذ٥خيرج عن عمل العقل إال داللة األلفاظ بالوضع املبتدأ)
؛ بل إنه راح يف كل مرحلة من مراحل دراسته للجوانب اللغوية  والبالغية  من نظرية ٦بالفكر والروية)

النظم، حياول أن يثبت ارتباط اللغة والكالم بفكر املتكلم من جهة، وبفكر املتلقي من جهة ثانية  فاللغة 
، توجهها مقاصد املتكلم، و أغراضه، و أفكاره اليت تتمثل يف ترتيب املعاين يف عنده عملية عقلية نفسية

النفس أوالً، مث يتبعها ترتيب الكلم على حنو خاص، يقول: (... ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت 
 ألفاظها يف النطق ؛ بل أن تناسقت داللتها، و تالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل... ودليل

آخر وهو أنه لو كان القصد بالنظم إىل اللفظ نفسه، دون أن يكون الغرض ترتيب املعاين يف النفس، مث 
النطق باأللفاظ على حذوها، لكان ينبغي أن ال خيتلف حال اثنني يف العلم حبسن النظم، أو غري احلسن 

ل مراتب البالغة من فيه... أوضح من هذا كله، وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء و تتفاض
أجله، صنعةٌ  يستعان عليها بالفكرة ال حمالة و إذا كانت مما يستعان عليه بالفكرة، و يستخرج بالروية، 

  ٧فينبغي أن ينظر يف الفكر مباذا تلبس.)
                                                             

  .۷۲ص  فقه اللغة يف الكتب العربيةعبده الراجحي  ١
  .۷۲السابق ص  صدرامل ٢
  .۱۲ص اللغة بني القدمي واحلديث علمور كعاطف مد ٣
  .۱۹۷ص  تاريخ علم اللغةجورج مونان  ٤
  .۱۷۸ص  فكري اللساين يف احلضارة العربيةالت عبدالسالم املسدي ٥
  .۱۱۳ص قراءة أخرى البالغة العربيةحممد عبد املطلب وانظر:  -۲۸۳صدالئل اإلعجاز  عبدالقاهر اجلرجاين٦
  .۴۳ص  اإلعجازدالئل  عبدالقاهر اجلرجاين٧



 ٣٢ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
ويوضح اجلرجاين نواحي اخلطأ يف تصور بعض الدارسني للعالقة بني اللغة والفكر، فيقول (فترى 

م أن اإلنسان ال يستطيع أن جيئ باأللفاظ مرتبة إال من بعد أن يفكر يف املعاين، ويرتبها الرجل منهم يعل
يف نفسه على ما أعلمناك، مث تفتشه فتراه ال يعرف األمر حبقيقته، وتراه ينظر إىل حال السامع فإذا رأى 

حال نفسه، واعترب حال املعاين ال تقع مرتبة يف نفسه، إال من بعد أن تقع األلفاظ مرتبة يف مسعه، نسي 
   ١من يسمع منه)

وعلى هذا النحو كان اجلرجاين يف كل فرصة يسعى إىل إبراز دور الفكر يف توجيه نظم الكالم و 
ما بحثه يف قضية اللفظ و املعىن  و توحيده بينهما، إال صورة من صور مفهومه للعالقة بني اللغة 

راسات اللغوية املعاصرة  حني ربط اللغة ليس بفكر املتكلم و والفكر  بل إنه ذهب أبعد مما جنده يف الد
حسب  بل جعلها متتد إىل فكر املتلقي أيضاً فكلٌ من املتكلم و املتلقي ال يلتقيان إال يف ظل التوجه 
الفكري بوصفه جسراً بينهما و ميتد تأثريه بالتأكيد على الرسالة اللغوية  اليت قد تنطلق بدالالا 

إىل نطاق أوسع من معاين العناصر املشكلة للنص  والسيما إذا كانت تنضوي حتت لواء الفن اإلحيائية 
األديب و البالغي، يقول اجلرجاين: (فإذا رأيت البصري جبواهر الكالم  يستحسن شعراً، أو يستجيد نثراً، 

 أجراس احلروف وإىل مث جيعل الثناء عليه من حيث اللفظ... فاعلم  أنه ليسينبئك عن أحوالٍ ترجع إىل
  .٢ظاهر الوضع اللغوي؛ بل أمرٍ يقع من املرء يف فؤاده و فضلٍ  يقتدحه العقل  من  زناده.)

ويقول يف موضع آخر: (ومعلوم أن الفكر من اإلنسان يكون يف أن خيرب عن شيء بشيء، أو 
شيئاً من حكمٍ قد يصف شيئاًبشيء، أو يضيف شيئاً إىل شيء، أو يشرك شيئاً يف حكم شيء، أو خيرج 

سبق منه لشيء، أو جيعل وجود شيء شرطاً يف وجود شيء، وعلى هذا السبيل، وهذا كله فكر يف 
، (فإمنا أرادوا بقوهلم: ما كان معناه إىل قلبك أسبق من لفظه ٣أمورٍمعلومة معقولة زائدة على اللفظ)

من كل ما أخلّ بالداللة وعاق دون مسعك أن جيتهد املتكلم يف ترتيب اللفظ، و ذيبه و صيانته 
اإلبانة... وإن توقفت يف حاجتك أيها السامع للمعىن إىل الفكر يف حتصيله فهل تشك يف أن الشاعر 
الذي أداه إليك... قد حتمل فيه املشقة الشديدة... و معلوم أن الشيء إذا علم أنه ملُينل يف أصله إال بعد 

                                                             
  .۳۰۶ص   املصدر السابق ١
  .۴ص  اسرار البالغة  عبدالقاهر اجلرجاين ٢
  .۲۸۳ص  دالئل اإلعجاز عبدالقاهر اجلرجاين٣



 ٣٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
، و لعل تناوله لقضية اللفظ و املعىن  و ١من الدعاء إىل تعظيمه)التعب... كان للعلم بذلك من أمره 

  توحيده بينهما كان من أوضح األدلة على فهمه الثاقب للعالقة بني اللفظ و الفكر. 
لقد جنح اجلرجاين يف حتديد موقع العقل من قضية خروج الكالم من االعتباط االبتدائي إىل التالزم 
الصائر، حني حلل عالقة اإلنسان باللغة عرب التفكري  وانتهى إىل أن الكالم ال خيرج منه شيء عن عمل 

ية مفيدة تقوم على العقل إال داللة األلفاظ بالوضع املبتدأ  فبمجرد ضم كلمة إىل أخرى حتصل بن
اإلسناد و تبقى املشكلة مطروحة على صعيد نظرية املعرفة اخلالصة  و اليت مفادها:( ما الذي يكمن 
وراء التحام جزأين حىت يصري منهاُ كلّ داليل ال يتجرأ؟ وليس من جواب عند اجلرجاين إال الرجوع 

  .٢إىل العقل)
  ي إىل عناصره التواصلية، فيربز منها خاصة:وكي يدلل على ذلك يلجأ إىل تفكيك احلدث الكالم

  املُخرب: هو الفاعل للكالم و الصانع لنسيجه، لكونه واضع الفائدة. -١
  املخبر عنه: و هو مدار احلديث و مستدعي الفائدة. -٢
  املخبر به: هو مضمون احلديث و فيه دعوة الفائدة. -٣
   ٣املوضوع له اخلرب: و هو متلقي الفائدة. -٤
فإذا متت عملية التواصل بني املخرب والذي وضع له اخلرب، فإا تكون قد سارت طبقاً لالنتظام  

الذي تقتضيه وجتيزه مواضعات اللغة وسري حركتها يف ظل هيمنة العقل، بوصفه منظم اللغة الذي يعمل 
كون هلذه على إنشاء عنصر جديد هو انصهار لكل عناصر الكالم التواصلية، وهذا يعين أنه ال ي

العناصر رصف و تنسيق وفق ما تقضيه معاين النحو، إال يف ظل رقابة العقل، فله احلظ األوفر يف 
يد  يتمثل  حياكة نسيج الكالم، وهو املنظم الذي يوجه عمليات االنصهار اللغوي  إلنتاج عنصر  جد

ك  يلتقي حمتوى الكالم مع " الذي حيقق التواصل يف اخلطاب اإلنساين، وبذليف " العالقة "، أو "احلكم
صانعه و متلقيه يف تقاطعٍ، ال ميثل نقطته املركزية إال حضور العقل بوصفه رصيداً مشتركاً بني املرسل 
و املرسل إليه، وبالتايل ال بد أن يلقي العقل بظالله على الرسالة اللغوية، لتصبح صورة من صور الفكر 

  ، يقول اجلرجاين:٤اخلالص.

                                                             
  .۱۳۳ -۱۳۲ص  اسرار البالغة  عبدالقاهر اجلرجاين ١
  .۱۷۸التفكري اللساين يف احلضارة العربية صعبدالسالم املسدی  ٢
  .۱۷۹ص  املصدر السابق ٣
  املصدر السابق.  ٤



 ٣٤ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
ثبت أن اخلرب و سائر معاين الكالم، معان ينشئها اإلنسان يف نفسه و يصرفها  يف فكره و (و إذا قد 

يناجي ا قلبه و يرجع فيها إليه  فاعلم أن الفائدة يف العلم ا واقعة من املنشئ هلا صادرة عن القاصد 
علم به اخلرب يف نفسه إليها، وإذا قلت يف الفعل إنه موضوع للخرب، مل يكن املعىن فيه أنه موضوع ألن ي

وجنسه ومن أصله وما هو، ولكن املعىن أنه موضوع حىت إذا ضممته إىل اسم عقل منه ومن االسم أن 
  ١احلكم باملعىن الذي اشتق ذلك الفعل منه على مسمى ذلك االسم واقع منك أيها املتكلم)

ملا جيري يف إمتام عملية وقد جاءت الدراسات احلديثة لتؤيد هذه الفكرة، من خالل توصيف دقيق 
اإلدراك اللغوي مما وضح دور الفكر و العقل يف هذه العملية  من خالل فهم آلية الربط بني الدال و 
املدلول و من خالل مالحظة دور العقل يف آلية االقتران بني اإلحساس بالصوت واإلحساس بالصورة 

ى  و يكون الصوت يف كل ذلك دليالً من جهة و بينهما و بني أي نوع من أنواع األحاسيس األخر
على ما اقترن به من أحاسيس (فإذا كان هذا الصوت بعينه يف الواقع مقروناً ذه الصورة بعينها يف 

  .٢الواقع  مث غابت الصورة و قام الصوت  تولت أعصاب الدماغ املختصة توليد تلك الصورة الغائبة)
ة أفراد متصلني بعالقات اجتماعية  أو غري وقد يكون للفظ داللة حمدودة عند شخص، أو عد

متصلني  فهذا اللفظ يشكل عالقة لغوية فردية، وكي يشكل عالقة لغوية عامة،  ينبغي أن يولِّد عند 
عامة اجلماعة اليت تتداوله صوراً و أحاسيس،  و جتارب أخرى مشتركة بني غالب أبناء اجلماعة 

  .٣اللغوية
  
  
  واضعةاللغة تنضوي حتت لواء امل -٣

عالقة الدال باملدلول من القضايا اجلدلية اليت شغلت حيزاً ال بأس به من الدرس اللغوي منذ عهد 
بعيد سواء يف الدراسات العربية القدمية أو املعاصرة وكذلك كان حاهلا يف الدراسات اللغوية الغربية إذ 

  تعد من أهم القضايا اليت تناوهلا (علم اللغة).

                                                             
  .۳۶۴ص عبدالقاهر اجلرجانی دالئل اإلعجاز ١
  .۷ص حنو الصوت وحنو املعىننعيم علوية  ٢
  املصدر السابق. ٣



 ٣٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
رية تتراوح بني االعتقاد بالتطابق الكلي بني اللفظ و مدلوله، من حيث وقدطرحت نظريات كث

متثيله للمدلول جبرس حروفه و دالالته، و بني الفصل التام بني اللفظ و مدلوله إذ خيضع اللفظِ ملا 
  .١وذلك بأن يطلق اللفظ على مسمى ما بالتوافق بني أعضاء اجلماعة اللغوية يسمى (املواضعة)،

تناوهلا اجلرجاين يف ظل األصول االعتزالية اليت انبثقت عنها أبعاد فكره األشعري، واليت هذه القضية 
تدين للعقل يف التناول املعريف  مؤيداً يف ذلك كثرياًممن سبقه يف األخذ ا فإذا كانت هناك بعض 

اً كامالً، كما أن الكلمات اليت حتمل ظالالً من طبيعة املاهية، فإا ال تستطيع أن تطابق الواقع تطابق
أكثر اللغة  قائم على االتفاق و املواضعة لذا راح اجلرجاين يلح على أن اقتران أي لفظ مبعناه،(ملّا كان 
يف منشئه تواطؤاً حمضاً، فإنه ال يقوم بني الدال و املدلول من االقتضاء ما مينع تصور أي دال آخر لنفس 

، يقول اجلرجاين: (إن نظم ٢ي مدلول ألي دال كاناملدلول) وعلى ذلك فإنه ال مينع أن نتصور أ
احلروف هو تواليها يف النطق فقط  و ليس نظمها مبقتضى عن معىن  و ال الناظم هلا مبقتف يف ذلك 
رمساً من العقل  اقتضى أن يتحرى يف نظمه هلا ما حتراه  فلو أن واضع اللغة كان قد قال "ربض" مكان 

  .٣ي إىل فساد)"ضرب"  ملا كان يف ذلك ما يؤد
ويشري يف موضع آخر إىل استحالة أن حتمل األلفاظ دالالا يف أنفسها،  فاللفظ يف ذاته حيمل 
داللته الواقعية يقول: (اعلم أن هاهنا أصالً أنت ترى الناس فيه يف صورة من يعرف من جانب و ينكر 

معانيها يف أنفسها ولكن ألنْ  من آخر وهو أن األلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللغة مل توضع لتعرف
يضم بعضها إىل بعض فيعرف فيما بينها فوائد، وهذا علم شريف وأصل عظيم، والدليل على ذلك أنا 
إنْ زعمنا أنّ األلفاظ اليت هي أوضاع اللغة إمنا وضعت ليعرف ا معانيها يف أنفسها  ألدى ذلك إىل 

يكونوا قد وضعوا احلروف، لكنا جنهل معانيها فال نعقل  ما ال يشك عاقل يف استحالته... و حىت لو مل
نفياً وال ياً وال استفهاماً وال استثناًء و كيف و املواضعة ال تكون وال تتصور إال على معلوم فمحال 

   ٤أن يوضع اسم أو غري اسم لغري معلوم و ألن املواضعة كاإلشارة)

                                                             
  .وما بعدها ۳۰ص نشأة اللغة عند اإلنسان والطفلعلي عبد الواحد وايف  ١
  .۱۱۳ص  اللساين يف احلضارة العربيةالتفكري عبدالسالم املسدی  ٢
  .۴۲ص عبدالقاهر اجلرجانی دالئل اإلعجاز  ٣
  .۳۶۳-۳۶۲ص دالئل اإلعجاز  عبدالقاهر اجلرجاين٤



 ٣٦ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
"دسوسور" اعتراضني  املعاصرة، فقد عرض موقف اجلرجاين هذا تؤيده أشهر الدراسات اللغوية

   ١مينعان األخذ مببدأ ارتباط أصوات الكلمة باملاهية
االعتراض األول: أن الكلمات احملاكية لألصوات تدل على أن الدالة ليست دائماًجزافية أي أن 

ات كان قليالً مبانيها الصوتية توحي أحياناً بارتباط معني بني اللفظ و املعىن،  إال أن عدد هذه الكلم
 نسبة إىل ألفاظ اللغة  كما أا ال متثل جزءاً هاماً يف املعجم اللغوي، إضافة إىل أا ال متثل عناصر

عضوية يف داخل النظام الصويت كما يرى أن الكثري منها ميكن أن يكون قد حدث بعد تطورات 
  تضعف من تصورهذه الكلمات جمرد حماكاة ألصوات طبيعية. صوتية،
عتراض الثاين: أنه لو كانت الكلمات حتمل دالالا املطابقة للواقع، كالصيحات االنفعالية أو اال

الكلمات اليت متثل دالالا، لوجدنا هذه األلفاظ متماثلة يف كل لغات العامل، إال أن املقارنة بني هذه 
  . ٢سهاالصيحات يف لغتني، تدل على التفاوت اليت تعرب به كل منهما على املواقف نف

وبرهن اجلرجاين على صحة مذهبه، حني أكد أنه ملا كانت اللغة تقوم على املواضعة و االتفاق 
فالعالقة بني اللغة و العقل إمنا تقوم على ترتيل األدلة عن طريق املقارنة بني الدال و املدلول لتعقد بينهما 

ريق الربط العقلي بني الدال واملدلول، نوعاً من العالقة العقالنية أي أن حتديد معىن الكلمة يكون عن ط
وهذا يعين أن حتديد معىن الكالم يكون أيضاً بداللة القرائن واألدلة، وهذا يستدعي بالضرورة وجود 
العقل، ألن مبدأ "أن اللغة قائمة على املواضعة" عملية تستدعي حضور العقل، وهو حضور مزدوج  و 

تربط بني الدال واملدلول بروابط مباشرة، مما جيعل الدال  توضيح ذلك أن العقل عاجز عن إجياد رابطة
كالصورة املطابقة للمدلول  لذا كانت هذه الرابطة اعتباطية رمزية. يقول اجلرجاين:(ومما جيب ضبطه 
يف هذا الباب أن كل حكم جيب يف العقل وجوباً حىت ال جيوز خالفه، فإضافته إىل داللة اللغة و جعله 

ل  ألن اللغة جتري جمرى العالمات و السمات، و ال معىن للعالمة والسمة حىت حيتمل مشروطاً فيها حما
  .٣الشيء ما حملت العالمة دليالً عليه و خالفه)

ومن ناحية أخرى يتمثل دور العقل من خالل تفرده بالتحكم يف نسيج النظام اللغوي ذاته، 
هذا ما أكده اجلرجاين يف أثناء إثباته نظرية اعتماداًعلى شبكة العالقات املوضوعة يف هذا النظام  و 

                                                             
  .۱۰۰- ۹۹ص اللغة بني العقل واملغامرةمصطفى مندور  ١
  .۱۰۰السابق ص  صدرامل ٢
  .۳۴۷ص  اسرار البالغة  عبدالقاهر اجلرجاين ٣



 ٣٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
النظم و العالقات السياقية  فهو ال يزال يف كل فرصة يف كتابيه يؤكد أن العقل هو الذي يقضي 

  األحكام اللغوية و يبينها.
ففي سياق حديثة عن ااز يربهن على أن اللغة قائمة على املواضعة، يقول: (فإذا قلنا مثالً: "خطٌ 
أحسن مما وشاه الربيع"، كنا قد ادعينا يف ظاهر اللفظ أن للربيع فعالً أو صنعاً، وأنه شارك احلي القادر 

نه إن قلنا إنه جماز من حيث يف صحة الفعل منه  وذلك جتوز من حيث املعقول ال من حيث اللغة  أل
اللغة، صرنا كأنا نقول: إن اللغة هي اليت أوجبت أن خيتص الفعل باحلي القادر دون اجلماد و أا لو 
حكمت بأن اجلماد يصح منه الفعل و الصنع... لكان ما هو جماز اآلن حقيقة، ولعاد ما هو اآلن 

إمنا وزان ذلك، وزان أشكال اخلط اليت جعلت متأول  معدوداً فيما هو حق حمصل  وذلك حمال ... و
إمارات ألجراس احلروف املسموعة، يف أنه ال يتصور أن يكون العقل أقتضى اختصاص كل شكل منها 
مبا اختص به، دون أن يكون ذلك الصطالحٍ وقع  و تواضعٍ اُتفق و لو كان كذلك مل ختتلف 

  .١غات واحدة  كما وجب يف عقل كل عاقل)املواضعات يف األلفاظ واخلطوط  و لكانت الل
يف هذا النص جند أن اجلرجاين أثار قضية هامة من قضايا اللغة و الداللة، وهي عالقة املعاين بعضها 
ببعض، مما أوصله إىل جوهر النظم أو التأليف،  وهو هنا يضع احلكم الفصل يف عالقة اللغة بالعقل، 

ندها الدارسون، وهي: هل األلفاظ موضوعة بإزاء الصور ويكون بذلك قد أجاب عن إشكالية وقف ع
؟ وبذلك استطاع أن يبلور احلكم النهائي يف هذه القضية اخلالفية نية، أم بإزاء املاهيات اخلارجيةالذه

  مؤيداً رأيه باألدلة، والرباهني املدعمة بالعقل و املنطق.        
واضعة اللغوية، بل إنه ختطى هذه املرحلة للبحث ومل يقف اجلرجاين عند هذا احلد من متثل عملية امل

يف التحول من املواضعة التعسفية للغة إىل املرحلة الثانية، وهي مرحلة التالزم الطبيعي بني الدال و 
مدلوله، وهي العالقة اليت كانت قائمة على اعتباطية هذا التالزم  وهنا يربز دور العقل حني يعمل على 

رأى أن املتكلم حني يؤلف كالمه جيعل العقل حكماً، فليس شيء من الكالم  ، إذ٢إحكام هذه الصلة
ليضرب زيد" ال يكون وهكذا "خيرج عن عمل العقل إال داللة األلفاظ بالوضع،  يقول اجلرجاين: (

أمراً لزيد باللغة، وال "اضرب" أمراً للرجل الذي ختاطبه، وتقبل عليه من بني كل من يصح خطابه 
ل بك أيها املتكلم  فالذي يعود إىل واضع اللغة أن "ضرب" إلثبات الضرب  وليس إلثبات باللغة، ب

اخلروج، وأنه إلثباته يف زمان ماض وليس إلثباته يف زمان مستقبل، فأما تعيني من يثبت له  فيتعلق مبن 

                                                             
  .۳۷۸-۳۷۷ص سرار البالغة عبدالقاهر اجلرجاين أ ١
  .۳۱۰ص  التفكري اللساين يف احلضارة العربية املسدي عبدالسالم ٢



 ٣٨ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
عقول، وترمسه، أو أراد ذلك من املخربين باألمور، واملعربين عن ودائع الصدور... حبسب ما تأذن به ال

   ١معدوالً ا عن مرامسها نظماً هلا يف سلك التخييل، وسلوكا ا يف مذهب التأويل)
هذا يقودنا إىل مناقشة مفهوم آخر، وهو التحول الداليل، الذي يعد أساساً من أسس التفكري 

  اللغوي عند عبد القاهر.
  التحول الداليل -٤

يسمى ( ااز)، وهو أن جيوز املتكلم بالكلمة من معناها تتمثل ظاهرة التحول الداليل يف ما 
الوضعي إىل معىن آخر شرط أن يكون بني املعىن األول و الثاين مناسبة  أو عالقة تسوغ علمية التحويل 

  الداليل.
وهذه الظاهرة متثل يف حتركها ضمن نسيج األبنية الكالمية مرحلةً ثانية من املواضعة فهي خروج 

ة األوىل إىل مواضعة ثانية  لكنها ليست دائمة أو ملزمة، ومع ذلك فهي تعدمن أهم على املواضع
العمليات اللغوية اليت تغذي اللغة  و تبث فيها روحا جديدة تضمن حيويتها و منوها  إاَ تشكّلٌ جديد 

يأيت  ٢حقيقة) وهذا ما دفع ابن جين ليقول:(أعلم أن أكثر اللغة مع تأمله جماز ال و خماض دائم مستمر
ااز ليخرق املواضعة  مبواضعة  أخرى، ولكنها مشروطة، إذ يكون التحول الداليل مرتكزاًعلى عالقة 

(الدائمــة) و الداللة الوضعية اجلديدة (العرضية)،وهذا قائم  منطقية تربط بني الداللة الوضعية األوىل
ول من غري أي اضطرار، أو عالقة طبيعية على أساس أن الداللة الوضعية األوىل هي تعليق دال مبدل

بينهما  لذا كانت العالقة بني الدال اازي و مدلوله هي أيضاً عالقة اعتباطية حتدث يف صلب اعتباط 
  .٣أول، لكنها عالقة أمنت لما حتمله من تالزم منطقي شفاف بني الداللة األوىل و الداللة الثانية

املتأمل، الذي ينتظر إىل خفايا الظاهرة بنظر ثاقب  و من مث  وقف اجلرجاين عند هذه القضية وقفة
تناوهلا بدقة علمية  فلم يترك أي بعد من أبعادها من غري أن خيضعه للفحص اهري الدقيق، ففي 
تعريفه للحقيقة يشري صراحة إىل فاعلية املواضعة يف اللغة، فهو يرى أا (كل كلمة أريد ا ما وقعت 

  .٤وقوعاً ال تستند فيه إىل غريه) - و إن شئت قلت يف مواضعة-اضعٍ له يف وضعِ و

                                                             
  .۳۷۷ -۳۷۶ص  عبدالقاهر اجلرجانی اسرار البالغة  - ١
  .۴۴۷ص  اخلصائصابن جين  - ٢
  . ۱۹۸ص  التفكري اللساين يف احلضارة العربية - ٣
  .۳۲۴ص  عبدالقاهر اجلرجانی اسرار البالغة  ٤



 ٣٩                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
ويتضح موقفه من املواضعة: عندما شرح عبارته مشرياًإىل أنه جاء بعبارة "وضع واضعٍ" على التنكري  
و مل يقل "يف وضع الواضعِ الذي ابتدأ اللغة" أو"يف املواضعة اللغوية" حىت ال يتوهم السامع أن (األعالم 

  .١غريها مما تأخر وضعه عن أصل اللغة خيرج عنه) أو
وملا كانت اللغة تقوم على مبدأ املواضعة واالتفاق، فإن العالقة بني اللغة والعقل إمنا تقوم على ترتيل 
األدلة عن طريق املقارنة بني الدال واملدلول، لتعقد بينهما نوعاً من العالقة العقالنية، وهذا يقود إىل أن 

الكالم يكون بداللة القرائن، وهذا بدوره يعين أن العقل هو الذي يذيب احلواجز بني الدال  حتديد معىن
واملدلول، أي أن اقتران اللغة عن طريق املواضعة تصل إىل حد التالزم واالنصهار، صحيح أن العقل ال 

لول، إال أن العقل يستطيع الربط املباشر بني الدال واملدلول، مبعىن أن يكون الدال صورة مطابقة للمد
، ٢ينفرد بالتحكم داخل النظام اللغوي عندما يتعرف على شبكة العالقات القائمة يف مواضعاا األولية

فيستنبط عالقات آنية جديدة ال ختضع كلياً للمواضعات األولية؛ بل خترج على قوانينها من غري أن 
األولية، لتضفي على هذا اخلروج نوعاً من  تقطع الصلة ا ائياً، ألا تبقي بعض مالمح املواضعات

الشرعية اليت يقبلها العقل، يقول اجلرجاين: (ومما جيب ضبطه يف هذا الباب أن كل حكم جيب يف 
العقل وجوباً حىت ال جيوز خالفه، فإضافته إىل داللة اللغة، وجعله مشروطاً فيها حمال، ألن اللغة جتري 

  .٣للعالمة والسمة حىت حيتمل الشيء ما محلت العالمة دليالً عليه)جمرى العالمات والسمات، وال معىن 
و من خالل تناوله قضية النظم و العالقات السياقية، توصل اجلرجاين إىل تأكيد دور املتكلم يف 
عملية التحول الداليل  و يف التصرف يف أسباا مبيناً عمل املبدع، والسيما  يف إخضاع اللغة إلبداعه 

أغراضه ومقاصده  إذ ميارس عليها فعل التصرف مبدلوالا، وهو يعلم أن املتلقي سيتقبل هذه الفين وفق 
التحوالت الداللية اجلديدة، وهو يف حالة استرسال مع األجواء اخليالية والوجدانية واملعنوية للعمل 

ما تضمنته كتب الفين، وإذا كانت القواعد اللغوية و البالغية حتد بعضاً من هذا التصرف، إال أن 
األخبار و النقد من أخبار املبدعني، تؤكد استمرار عملية التصرف اإلبداعي يف اللغة على مر العصور  

  وتؤكد اجلانب االعتباطي املشروط، من خالل ما يسمى ااز خاصة.
هذه الفكرة كانت واضحة يف ذهن عبد القاهر اجلرجاين  إذ راح يؤكد، يف أثناء تناوله للمجاز 

االستعارة خاصة، أا قائمة على االدعاء وليس على النقل كما قرر العلماء قبله، يقول: (وإذا ثبت و

                                                             
  .۳۲۵السابق ص  صدرامل ١
  . ۲۰۱ص  اللساين يف احلضارة العربيةالتفكري  ٢
  .۳۴۷ص عبدالقاهر اجلرجانی اسرار البالغة  ٣



 ٤٠ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
أا ادعاء معىن االسم للشيء، علمت أن الذي قالوه من أا تعليق للعبارة على غري ما وضعت له يف 

ارة  ادعاء معىن االسم، اللغة، و نقل هلا عما و ضعت له  كالم قد تساحموا فيه، ألنه إذا كانت االستع
  .١مل يكن االسم مزاالً عما وضع له ؛ بل مقراً عليه)

هذا النص يدل على ارتقاء اجلرجاين بفكرة املواضعة اازية، إذ تبقى هناك عالقات  تربط الداللة  
ملية هي اجلديدة  لالسم املُزال عما وضع له أصالً بداللته القدمية، لكنها ليست روابط دائمة، بل إن الع

من قبيل التداخل بني األشياء، إا ادعاء مشروط و هلذا جند اجلرجاين يؤكد ضرورة التناسب بني 
الداللتني، وهذا يعين أن حركة التحول الداليل تقوم على الربط املنطقي بني داللتني ختضعان ملبدأ 

  اللة اازية العرضية.املواضعة، األوىل منهما هي الداللة املعجمية الدائمة، والثانية هي الد
وهنا نالحظ ارتباط التحول الداليل عند اجلرجاين بالعقل  ولكن من جانب آخر يف هذه املرة، فقد 
استطاع بفكره النافذ أن يبلور هذا اجلانب، ويربزه من خالل تركيزه على فكرة النظم والعالقات 

أللفاظ املفردة، وال بد له من سياق لغوي أو السياقية  إذ يقرر أنه ال ميكن للتحول الداليل أن يتم يف ا
حايل   يكون فيه مقترناً مبا يسمى القرينة اللغوية أو احلالية، وهذه القرينة هي اليت حتد من اعتباطية 
ااز، يقول اجلرجاين: (كذلك علمت أن ال سبيل إىل احلكم بأن ههنا جمازاً، أو حقيقةً من طريق 

م... فكما يستحيل وصف الكلم املفردة بالصدق و الكذب،... كذلك العقل إال يف مجلة من الكال
يستحيل أن يكون ههنا حكم بااز أو احلقيقة، وأنت تنحو حنو العقل، إال يف اجلملة املفيدة فاعرفه 

  ٢أصالً كبرياً.)
و يخرج اجلرجاين القضيةَمن سياقها العريب ليجعلها ظاهرة لسانية عاملية تشمل مجيع اللغات 

يقول: (و إمنا اشترطت هذا كله ألن وصف  ٣إلنسانية  ألا متثل نشاطاًعقلياً يستقطب كل اللغاتا
اللغة بأا حقيقة أو جماز حكم فيها من حيث أن هلا داللة على اجلملة، ال من حيث هي عربية، أو 

يف مجيع  فارسية، أو سابقة يف الوضع، أو حمدثة، أو مولدة، فمن حق احلد أن يكون حبيث جيري
األلفاظ الدالة  و نظري هذا نظري أن تضع حداً لالسم و الصفة يف أنك تضعه حبيث لو اعتربت به لغة 
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 ٤١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
غري لغة العرب، وجدته جيري فيها جريانه يف العربية  ألنك حتد من جهة ال اختصاص هلا بلغة دون 

  ١لغة)
  

      اخلامتة
لغوياً قبل أن يكون عاملاً بالغياً، فهو مل يكتف وهكذا ميكننا القول إن اجلرجاين كان عاملاً 

بالوقوف عند حدود الظاهرة اللغوية البالغية ؛ بل كان يتناوهلا بروية وعمق، ويتوغل يف خباياها ليصل 
إىل الرؤية السليمة، والفهم الثاقب، وهذا ما جعله يدرك آلية احلركة اللغوية يف مستوياا املختلفة 

يقاً، وبذلك اجته بدراساته البالغية الوجهة  السليمة، اليت أثبتت صحتها على مر إدراكاً صحيحاً ودق
العصور، من هنا كان البد من أن يكون مثة تواصل بني كل مستويات الدرس اللغوي والفين من جهة، 

  وبني نظرية النظم والعالقات السياقية، ألا األساس يف تطوير اللغة لتساير تطور حركة احلياة.
  

  املراجعو املصادر
دار اهلدى للطباعة  :بريوت ٢طحتقيق حممد علي النجار  اخلصائص أبو الفتح عثمانابن جين  -١
  .والنشر
     .مكتبة احلليب ١ط حتقيق وشرح عبد السالم هارون احليوانأبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ -٢
  .م١٩٨٣املسرية دار  :بريوت ٣طحتقيق هـ. ريتر  أسرار البالغة عبد القاهراجلرجاين  -٣
دار  :دمشق ١ط حتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية دالئل اإلعجاز اجلرجاين عبد القاهر -٤
  .م١٩٨٣قتيبة 
  .م١٩٨١دار الثقافة  :الدار البيضاء ١ط األصول حسان متام -٥
  دار الثقافة.الدار البيضاء  اللغة العربية معناها ومبناها حسان متام -٦
الشركة املصرية  :القاهرة ١ط نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية مصطفى محيدة -٧

  .م١٩٩٧العاملية للنشر
  .       م١٩٧٩دار النهضة العربية بريوت:  فقه اللغة يف الكتب العربيةعبده  الراجحي -٨
  . م١٩٨٠بريوت  األلسنية مبادئها وأعالمها ميشال زكريا -٩
  .م١٩٨٦دار املعارف : القاهرة ٣ط القاهر اجلرجاينعامل اللغة عبد البدراوي  زهران -١٠

                                                             
  .۳۲۵ -۳۲۴ص  عبدالقاهر اجلرجانی اسرار البالغة  ١



 ٤٢ اجلرجاين القاهر عبد عند البالغي التفكري يف لغوية و حنوية أسس

 
الشركة املصرية العاملية للنشر : القاهرة ١ط البالغة العربية قراءة أخرى حممد عبد املطلب -١١

  . م١٩٩٧
  . ١٩٨٤اهليئة املصرية العامة للكتاب  البالغة واألسلوبية عبداملطلب حممد -١٢
  .م١٩٩٢املركز الثقايف العريب الدار البيضاء  ١ط حنو الصوت وحنو املعىن نعيم علوية -١٣
األجنلو مصرية  :القاهرةترمجة عبد احلميد الدواخلي و حممد القصاص  اللغةفندريس  -١٤

  . م١٩٥٠
، مديرية الكتب واملطبوعات، جامعة علم اللغة بني القدمي واحلديث عاطف مدكور -١٥
  .١٩٨٧حلب
الدار العربية للكتاب : تونس العربيةالتفكري اللساين يف احلضارة عبد السالم  املسدي -١٦

  . م١٩٨١
 .م١٩٧٤منشأة املعارف باإلسكندرية  :القاهرة اللغة بني العقل واملغامرةمصطفى مندور  -١٧
ترمجة بدر الدين القاسم مطبعة  تاريخ علم اللغة منذ نشأا حىت القرن العشرينجورج مونان  -١٨

  .  م١٩٧٢جامعة دمشق 
  .م١٩٧١مطبعة العامل العريب القاهرة:  اللغة عند اإلنسان والطفلنشأة علي عبد الواحد وايف  -١٩

 




