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  عالقة الكالم باملتكلم يف الدرس البالغي 
  عند عبد القاهر اجلرجاين

  
  )*(الدكتورة ابتسام محدان

  
ة العالقة القائمة بني املتكلم تناول عبد القاهر يف أثناء حبثه يف نظرية النظم قضي

فاألسلوب هو ، ليت تشغل الدرس األسلويب املعاصروهي من أهم القضايا ا، الكالمو
ى جعل ؛ بل إن أكثر العلماء درجوا عل)١(»شف عن منط التفكري عند صاحبهقوام الك«

 بأنه  مفكري القرن الثامن عشر األسلوبف أحدإذ عر، األسلوب مبوازاة فكر صاحبه
 وبراعته   اليت تربز عبقرية اإلنسان، من خصائص اخلطابودق ما ندر( دلّ على ما 

  ):بيفون(، يقول )٢()فيما يكتب أو يلفظ

 ،، أما األسلوب فهو اإلنسان عينهاألشياء هي خارجة عن ذات اإلنسانكل (
  .)٣()ر انتزاعه أو حتويله أو سلخه تعذَّلذلك
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عرف ) بنهاورشو(ـ ف، كل الذين جاؤوا بعد بيفون هذا املوقفاعتمدوقد 
ر اإلنسان كامن جوه(أن ) ماك جاكوب(د وأكَّ، )مالمح الفكر(نه األسلوب بأ
   .)٤()ساسيتهيف لغته وح

زلة لوحة اإلسقاط الكاشفة ـزل نظرية حتديد األسلوب منـهكذا تتنو(
 وما ،ما صرح به،  ما ظهر منها يف اخلطاب وما بطن، شخصية اإلنسانملخبآت
مفاألسلوب جسر إىل مقاصد صاحبه من حيث إنه قناة العبور إىل مقومات ، نض

  .)٥() ال الفنية فحسب بل الوجودية،شخصيته

 بني ، وتوازنااهية األسلوب بكونه اعتداالًيف حتديد م(وتأيت نظرية  ستاروبنسكي 
  .بصاحبه لتؤكد ارتباط الكالم أو اإلنتاج األديب، )٦()مقتضيات التواصلذاتية التجربة و

 جتسد عالقة أهم األسس اليت) األسلوب(ويتناول أمحد الشايب يف كتابه 
تضيات عملية اليت متتد آثارها على كل مق) ياراالخت(هو فكرة  و،األسلوب بصاحبه
عملية اختيار تتسلط : (أنهب األسلوب وفق هذا األساس يعرفو، اإلبالغ األلسين 

 إىل  استنادا،العبارةالفكرة و الصورة و: ألسلوب و هي على العناصر املكونة ل
  .)٧()تصرفه يف الصياغات وفق ما يراه أليق مبوضوع الكالم

  إال يف ظلرة أن فرضية االختيار، ال تستقيمد الدراسات املعاصوكذلك تؤكِّ
ا يكون  فاملتكلم يف أثناء اختياره إمن،الوقوف على دوافع هذا االختيار ووظائفه

، اإلبداعا من الشحن وملنبهات تشده برباط عضوي إىل إرضاء مقتضيا(خاضعا 
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 بذلك حمتويات  بالتضمني رابطًا، أواأللسنية  دالالت بالتصريحمث إنه حيمل رسالته 
من أكثر العلماء ) تشومسكي(،  وكان )٨()اخلطاب ببصماته التأثرية يف من يتلقاه

ز إذ مي، ني الكالم وصاحبهاملعاصرين الذين ركزوا دراسام على فاعلية العالقة ب
  .)اإلجناز اللغوي(األداء، أي ، و)املقدرة اللغوية(أو ما يسمى ، )الكفاية(بني 

، اليت امتالك املتكلم املقدرة النظرية، واخلفية الضمنية: (والكفاية عنده تعين
يت مل و توليد عدد غري حمدود من اجلمل ال، ا يف نفسه من معاننه من التعبري عممتكِّ

  .)٩() يتلقها من قبلينتجها ومل

تكلم  املالم إذ إن األداء هو طريقة استع،األداءتشومسكي بني الكفاية وق ويفر
أو هو التطبيق العملي هلا دف التواصل ، الكفاية الماستع أي طريقة ،ملقدرته اللغوية

وإذا كانت هذه املبادئ عامة تشمل اجلنس البشري من  ،)١٠(يف ظروف التكلم اآلنية
إن طريقة التعبري ف ، متشاةسانية تتناول موضوعات وأغراضاو إذا كانت اإلن، زغري متيي

وميتد االختالف ليشمل عناصر ، تلف من مجاعة لغوية إىل أخرىة خت لغداخل بناء كل
منا أن أفراد اجلماعة اللغوية ملتزمون  فإذا سلَّ.جلماعة الواحدة باختالف أساليبهما

فإن املتكلم يستطيع احلركة داخل إطار النظام مبا ، قوانينهبقواعد النظام اللغوي و
ا  متجاوز،عه من تشكيالت جديدة تارة أخرى ومبا يبد،تسمح به جوازات اللغة تارة

بل إن أصالة املبدع ال ، ي القائمـ بالنظام التركيب أن خيلَّ الداللية من غريفااألعر
  . مه من جديد حتت مظلة هذا النظامدتظهر إال مبا يق

                                                           
  . ٧٣ ص املسدي : األسلوبية واألسلوب )٨(
وردت كلمة ( ٢٦١، ص١٩٨٠ ، بريوت،ميشال زكريا:  األلسنية مبادؤها وأعالمها)٩(

  .)الصحيح أن تكتب اهلمزة على نربة والنحو يف عنوان الكتابعلى هذا » مبادؤها«
  .٢٦١ص  ، ٤٥ ص:  أللسنية مبادئها وأعالمهاا )١٠(
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، اليت ولعل أوضح املناهج اليت ربطت النص مببدعه منهج األسلوبية األدبية
التاريخ عن علم اللغة و ا مهمفًا الذي كتب مؤلَّ،)ليو سبيتزر(: كان من روادها

 ومن أهم مبادئ هذا .حيث عرض يف مقدمته منهجه يف تناول النصوص، األديب
ذي فه هي احملور الشمسي الروح مؤلِّو، ج أن اإلنتاج األديب كلٌّ متكاملاملنه

التالحم  بد من البحث عن  وال،جنومهتدور حوله بقية كواكب العمل و
  .)١١(على أن تقودنا التفاصيل إىل حمور العمل األديب، الداخلي

بل ، ل الفين هي جماوزة أسلوبية فرديةورأى سبيتزر أن املالمح اخلاصة للعم
 و بذلك ،)١٢( أو االحنراف، وذلك باتباع ما يسمى االنزياح،ابتعاد عن النمط العام

 مثَّ ،بالدرجة األوىلمؤلِّفه  روح االنتباه إىل أن جوهر النص يوجد يفشد سبيتزر 
 وتظل غري منفصلة ،ف شخصية املؤلِّتربز ألن اللغة ،يأيت تأثري الظروف اخلارجية

 »بوفون«قت مقولة ومن هنا ال .)١٣(عن بقية الوسائل الفنية األخرى اليت ميلكها
فعت ، دى واسعاصد) األسلوب هو اإلنسان(اش يف القرن الثامن عشر الذي ع
) ميدلتون ماري( إذ وصل ا ،ملغاالة يف تصور هذه العالقةالدارسني إىل اببعض 

األسلوب  (: يقول،مشاعرهوسلوب لسان حال الكاتب مبواقفه إىل أن جعل األ
 .)١٤() خاصة باملؤولأفكارا عواطف وة تنقل بدق،خصيصة من خصائص اللغة

ده آخرونوأي،وهذا إن دلّ على شيء ،ض النتقادات حادة إال أن هذا التيار تعر 
والبد هلذا الكالم ، والكالم الصادر عنه بني املنشئ فإمنا يدل على أنه ال انفصال

                                                           
 ،دار غريب للطباعة والنشر ،أمحد درويش: دراسة األسلوب بني املعاصرة و التراث  )١١(

   .٣٧ ، ص١٩٩٨ ،القاهرة
  .٣٧ص : املرجع السابق  )١٢(
  .٣٨ ص: سابق ال)١٣(
غزالة، سلسلة كتاب الرياض، تصدر عن مؤسسة اليمامة، حسن :  األسلوبية و التأويل)١٤(

   .٤٢، ص ١٩٩٨، ديسمرب، ٦٠العدد 
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خري  و.ر عن أفكاره ووجدانه ويعب،على حنو ما أن يكشف عن مكنونات صاحبه
فكر، دليل على هذه العالقة ما توصلت إليه الدراسات اللغوية حول عالقة اللغة بال

ومن جهة أخرى يتقيد ، م باملعاين واملقاصد اليت حيملها املنشئإذ يرتبط الكال
 وعلى ،املنشئ مبا يقدمه النظام اللغوي من خيارات على مستوى اللفظ املفرد

موع جم: (ت إىل أن األسلوب هو ومن هنا توصلت تلك الدراسا.مستوى التركيب
ن املخزون القواعدي  املنتقاة مالوظائف األسلوبية عن اخليارات األسلوبية اللغوية

  وال خيفى يف هذا التعريف ما لعملية.)١٥()الشكلي للغة عامةجمي والصويت واملعو
إذ ، تكوين األسلوب الكالمي أو اللغوي يف االختيار واالنتقاء من أمهية ودور

ومع ، شئه مبا يتالءم مع مقاصده من جهةتتضمن هذه العملية خضوع الكالم ملن
  . أغراضه من جهة ثانية

 فهمه للعالقة بني هذه الفكرة هي األساس الذي بىن عليه عبد القاهر اجلرجاين
املبدع بإبداعه إمنا يكون من و، فهو يرى أن ارتباط الكالم بصاحبه، الكالم ومنشئه

يقول اجلرجاين،ي معاين النحو للوصول إىل ما يسمى النظمخالل دوره يف توخ  :
 مل تكن ، الشعر من ضروب الكالم إىل قائلها إذا أضفنا الشعر أو غريعلم أنا(

لكن من حيث توخي فيها النظم و، له من حيث هو كلم وأوضاع لغةإضافتنا 
 وإذا كان األمر كذلك... ،الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاين النحو يف الكلم

تص إذا نظرنا وجدناه خيو، اليت خيتص منها الشعر بقائلهفينبغي لنا أن ننظر يف اجلهة 
١٦()ما توخاه من معاين النحويه يف معاين الكلم به من جهة توخ(.  

                                                           
  .٤٧ص : األسلوبية والتأويل )١٥(
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؛ بل ه ملفردات يفرضهايال يخضع معانِ -املبدع خاصة  و- وهنا جند أن املتكلم 
وهذا كان ، ات املالئمة من غري قسر أو إكراهيترك للمعاين حرية استحضار املفرد

 والسيما يف بناء ،لية االختيار من شروط عبد القاهر اجلرجاين لنجاح عمشرطًا
 يلجأ إىل يلّ عنق السياق ليقبل التواصل إذ الحظ أن الشاعر أحيانا، السجع واجلناس

 . يسيء إىل مجال اجلناس أو السجع مما، أو التسجيع،الداليل مع أحد شقي اانسة
 ، اجلملةوعلى (، تطلب ألفاظها بأنفسهاومن هنا كان ال بد للمتكلم أن يترك املعاينَ

الذي طلبه واستدعاه  حىت يكون املعىن هو ،اال سجعا حسنو ال جند جتنيسا مقبوالً،
إذ ، يل من شأن املتكلم أو إغفال دوره إال أن هذا ال يعين التقل.)١٧()ساقه حنوهو

يبقى املرجعية األوىل يف امتالك ناصية املعجم اللغوي الذي تصدر عنه اللبنات األولية 
يء حىت يكون هناك قصد إىل مجلة األمر أنه ال يكون ترتيب يف شو (،لبناء النص
واضع ك فينبغي أن ينظر إىل الذي يقصد  كذل األمرإذا كانو... )١٨(صنعةصورة و

 أم يف معاين ،أيف األلفاظ حيصل له ذلك، له من الصورة والصنعةالكالم أن حيصل 
  .)١٩()يس ذلك يف األلفاظل إذا نظر أن لليس يف اإلمكان أن يشك عاقواأللفاظ؟ 

 أولية املتكلم يف تيقُّنيف هذا النص كشف عبد القاهر عن الطريق اليت قادته إىل 
توصل إىل أن اجلهة اليت تربط و،  سواء كان شعرا أم نثرا ،إنتاج الكالم بكل مستوياته

ان   دف بي، على توخي معاين النحوبه هي معاين الكلم املبنية أصالًالكالم بصاح
أمن األلفاظ : وعليه جاء تساؤله، ناء صورة أو صنعة حتمل هذا الغرضببغرض املتكلم 

 برهن على أن الغرض إمنا حيصل ،بعد مناقشة عقلية حمضةتبني الغرض أم من املعاين؟ وي
  . فاظ ذاا من حيث هي أوضاع اللغةوليس من األل ،من معاين األلفاظ

                                                           
  .١٠ ص ،١٩٨٣ بريوت، ٣ريتر، دار املسرية ط . ه حتقيقجاين،عبد القاهر اجلر: أسرار البالغة  )١٧(
   .٤٧ص :  األسلوبية والتأويل)١٨(
  . ٢٥٤ص :  دالئل اإلعجاز)١٩(



  ابتسام محدان.  د-عالقة الكالم باملتكلم يف الدرس البالغي 
  

١٠٩٣

 ،قامها اجلرجاين على أساس فكري اعتزايلإذ أ، هذه املناقشة مل تأت من فراغ
وترك ، ة جديدة بعد أن اشتد اجلدل حولهتناوله أصحاب املذهب األشعري برؤي

يتمحور هذا األساس حول قضية و،  تناول اجلرجاين للقضايا اللغوية يفأثره واضحا
دل من أن وما ينتج عن هذا اجل،  والكالم املنطوق، والكالم النفسي،خلق القرآن

 ؛ بل للمتكلم من حيث قدرته على إنتاج نص يرقى إىللتحدي مل يكن للمتلقيا
  .البيان درجة النص القرآين يف البالغة و

 ،فقد رجع عبد القاهر إىل فكرة الكالم النفسي اليت وردت عند األشاعرة
 ، إثبات قدمه والفرار من االعتراض خبلق الورقونسب القرآن إليها ليتسىن له

 ، أي نظم املعاين يف النفس،رب، مث قادته هذه الفكرة إىل فكرة النظموالغالف واحل
أيه يف  مث بىن عليها ر،)٢٠(وبذلك توصل اجلرجاين إىل تفسري لعملية إنتاج الكالم

  .خصوصية الكالم وتفرده 

والذي حدث يف الثقافة العربية أن الدرس النحوي انطلق من النظر يف 
 يفرض على حني ، القواعد اليت تقود إىل املعىنوالنحوي ليستخرج التشكيل اللغوي

 مث خترج لتسكب داخل التشكيل ، يف النفسقع احلال أن تترتب املعاين أوالًوا
 قبل - وعندما جاء البالغيون . فخالف النحويون بذلك واقع احلال،اللغوي
 تابعوا النحويني يف االنطالق من دراسة التركيب اللغوي للوصول إىل - اجلرجاين

  . ومنه لكشف ما يف الكالم من بالغة ومزية ،ملعاينا

 مما ، إىل نظرية بالغية متكاملةمل يؤد و،وهذا ما جعل منهجهم غري متكامل
. ملعاين للوصول إىل بالغة التركيبمن ا منطلقًا ،دفع عبد القاهر إىل تصحيح املنهج

ن يتتبع والدة ومن هنا كانت فكرة الكالم النفسي الشرارة اليت قادت اجلرجاين أل
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، ة و من مث رصد حركته ليتشكل يف الذهن وفق قوانني اللغة الناظم،املعىن يف النفس
  .عملية توخي هذه املعاين وبذلك تتم  ، )٢١(وفق معاين النحوو

وعلى ذلك كانت عملية اإلنتاج الكالمي عنده ذات صبغة عالية من الوعي 
م وخربات ختتلف من  وعلو،ارف يتدخل فيها ما ميلكه املنشئ من مع،واإلدراك

فإذا انتقل ، مما حيدد خصوصية الكالم و مدى ارتباطه بقائله ، متكلم إىل آخر
 و كان ،املتكلم إىل املستوى األديب تدخلت حركات االنفعال الوجداين و العاطفي

يف هذه املرحلة ترتفع درجة ، وي صدى حلركة الفكر والروح معااإلبداع اللغ
  . ترتفع درجة خصوصية الكالم  كما،املبدع و ما يبدعهاالرتباط بني 

يف توليد املعاين يف ومبنطقية واضحة سعى اجلرجاين إىل تأكيد دور املتكلم 
 أنك ،وشبيه ذا التوهم منهم: ( يقول، مثّ يف اختياره األلفاظ  املالئمة،النفس أوالً

رتب يف نفسه إال بترتب  ال تت فإذا رأى املعاينَ،قد ترى أحدهم يعترب حال السامع
أن الترتب فيها مكتسب  و، لأللفاظ تبع ظن عند ذلك أن املعاينَ،األلفاظ يف مسعه

فإن االعتبار ، هذا ظن فاسد ممن يظنه و،   ومن ترتبها يف نطق املتكلم من األلفاظ
ىل حال املعاين الواجب أن ينظر إو، حبال الواضع للكالم واملؤلف لهينبغي أن يكون 

  .)٢٢()ال مع السامعمعه 
وهذه مالحظة ذكية ومهمة برهن على صحتها حني نفى أن يكون الفضل لنطق 

وفق ما يقتضيه علم فضل للعقل الذي أبدع هذا الكالم  فال،الكالم اخلارج من الفم
أنفس كذلك ينبغي أال يشتبه أن الشعر ال خيتص بقائله من جهة  و: ( يقول،النحو

 لذلك بأن ينظر يف القائل إذا أضفته إىل الشعر، داد تبيانايز و، اللغةالكالم  وأوضاع
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 له ؟ أمن حيث نطق من أين جعلته قائالً: هذا الشعرامرؤ القيس قائل : فقلت
توخى  و،، أم من حيث صنع يف معانيها ما صنعمعت ألفاظها من فيهس و،بالكلم

 له لشعر قائالًًراوي افاجعل ... له  فإن زعمت أنك جعلته  قائالً؟فيها ما توخى
لك ما ذو، ئة و الصورة اليت نطق ا الشاعرخيرجها من فيه على اهليفإنه ينطق ا و
 إن كان قد نطق بألفاظ الشعر على اهليئةإن الراوي و: فإن قلت، ال سبيل لك إليه

وإمنا ذلك شيء ، ه مل يبتدئ فيها النسق والترتيبفإن، والصورة اليت نطق ا الشاعر
  .)٢٣()لذلك جعلته القائل له دون الراويفدأه الشاعر، ابت

معاين اليت حيسن  وتابعة لل،وخيرج من ذلك إىل أن الفصاحة خاصة باملتكلم
ليت  أو اجلماعة اللغوية ا،وعلى ذلك فال فصاحة لواضع اللغة، ترتيبها يف نفسه

 مبا لفاظ هو الذي يتصرف يف تشكيل األألن املتكلم،  لداللة مااتفقت على رمز ما
إن الفصاحة فيما حنن فيه : (يقول،  وعنه ينتج الكالم،يتناسب مع غرضه و معانيه

 كذلك فينبغي لنا أن  ذلكوإذا كان، مزية هي باملتكلم دون واضع اللغةعبارة عن 
 ليس هو له يف  يزيد من عند نفسه يف اللفظ شيئًا هل يستطيع أن،ننظر إىل املتكلم

 ال إذا نظرنا وجدناهو، ر عنها بالفصاحة صنيعه مزية يعبن حىت جيعل ذلك م،اللغة
هو إن فعل كيف و، ال أن حيدث فيه وصفًاو، أصالً يستطيع أن يصنع باللفظ شيئًا

ال إذا ثبت من حاله أنه و ... اأبطل أن يكون متكلم على نفسه وذلك أفسد
ا  نعلم قطعوجب أن... ، ليس هو هلا يف اللغةيستطيع أن يصنع باأللفاظ شيئًا

 ظاهر االستعمال من صنعة  أم و إن كانوا قد جعلوا الفصاحة يف- وضرورةً
نطق  و ومن حيث هو صدى صوت،ا له  يف نفسه فإم مل جيعلوها وصفً- اللفظ 
 وملا مل تزد إفادته يف اللفظ ، املتكلم عن مزية أفادهالكنهم جعلوها عبارة، لسان
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  .)٢٤() يبق إال أن تكون عبارة عن مزية يف املعىن، ملشيئًا

إن النظم : أي ، مبعىن توخي املتكلم ملعاين النحووهذا ما يفسر ارتباط  النظم 
 و هذه الصياغة ،؛ بل هو صياغة داللية ومعنوية بالدرجة األوىلليس صياغة شكلية

 خصوصية الكالم   ومن هنا تأيت،باحلركة النفسية و الوجدانية للمتكلممرتبطة أصالً 
 ،الكالم نسبته إىل صاحبه فإذا أُلغيت هذه الروابط فقد ،ارتباطه بصاحبه دون غريه و

 فلو  من التأليف،اف ضربا خاصظ ال تفيد حىت تؤلِّاأللفا ( إنّ:وفقدَ منطقيته يقول 
واتفق  كيف جاء ار، أو فصل نثر فعددت كلماته عدأنك عمدت إىل بيت شع

به الذي  ترتيوغريت، وفيه أفرغ املعىن وأجري،  ونظامه الذي عليه بينهدنضوأبطلت 
أخرجته من كمال البيان إىل ... بنسقه املخصوص أبان املرادو،  ما أفادخبصوصيته أفاد
؛ بل وقطعت الرحم بينه وبني منشئه، نعم وأسقطت نسبته من صاحبه، نجمال اهلذيا

  .)٢٥() ونسب خيتص له مبتكلم،حلت أن يكون له إضافةٌ إىل قائلأ

 تذكرنا مبا قرره ، وارتباط الكالم ببنية فكرية نفسية،إن فكرة الكالم النفسي
 بعيدهي إىل حد (  اليت،البنية العميقةومسكي حول فكرة البنية السطحية وتش

ة هي ومما ال شك فيه أن هذه البني، إلعطائه التفسري الداليلو، همهأساسية لف
 بتأثري وتتعرض للتحول إىل بنية سطحية، )٢٦() ذهن املتكلمضمنية تتمثل يف

  . سلسلة من العمليات الذهنية

جتلت ، وجلرجاين على حنو أكثر تفصيالً وعمقًابدت هذه الفكرة يف دراسات ا
ن أهم يظهر األول منهما حني كشف عن جانب م: واضحة يف اجتاهني متمايزين
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ا  اعتمادبينهما العالقة اجلامعة  متعمقًا، املعىنو هو ما يتعلق باملعىن و معىن، جوانبها
هذا يتحقق يف ظواهر بيانية  و، أو حالية سواء كانت هذه القرائن مقاليةً،على القرائن
ضرب أنت تصل : الكالم على ضربني( :التمثيل يقولناية واالستعارة وتتمثل يف الك

تصل منه إىل الغرض ضرب آخر أنت ال ، و... الغرض بداللة اللفظ وحده منه إىل
لذي يقتضيه موضوعه يف اللفظ  ولكن يدلك اللفظ على معناه ا،بداللة اللفظ وحده

ى مدار هذا األمر عل و،مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا إىل الغرض، وحده
استعارة ذات بنية سطحية ) ارأيت أسد( ففي قولنا ،)٢٧()الكناية واالستعارة والتمثيل

   .)٢٨()رأيت رجالً شبيها باألسد(نية عميقة قائمة على معىن إىل بترتد 

 أو ،»هو كثري رماد القدر«: أو ال ترى أنك إذا قلت(: أما يف الكناية فيقول
 فإنك يف مجيع  ذلك »نؤوم الضحى« :املرأة، أو قلت يف »طويل النجاد «: قلت

عناه الذي لكن يدل اللفظ على م و،ال تفيد غرضك الذي تعين من جمرد اللفظ
 اى ثاني االستدالل معن مث يعقل السامع من ذلك املعىن على سبيل،يوجبه ظاهره
   .)٢٩()هو غرضك

الذي و ،املفهوم من ظاهر اللفظ: (الفكرة يصل إىل أن املعىن هووبعد مناقشة 
 مث يفضي ،أن تعقل من اللفظ معىن: ( أما معىن املعىن فهو،)تصل إليه بغري واسطة

يشترط يف هذه العملية سرعة االنتقال من و، )٣٠() إىل معىن آخربك ذلك املعىن
إن من شرط البالغة أن يكون املعىن األول : (يقول، ول إىل املعىن الثايناملعىن األ
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 مستقالً،  يف داللتهووسيطًا بينك و بينه متمكنا، لثاين على املعىن االذي جتعله دليالً
 حىت خييل،  و يشري لك إليه أبني إشارة،ةبينه أحسن سفارر بينك وفسي، بوساطته 

وسرعة وصوله ، الكلفة فيه عليكذلك لقلة  اللفظ وإليك أنك فهمته من حاق
يقلل من قدرا اإلبالغ  قد تتعرض ملا  إال أن هذه اآللية يف التواصل و،)٣١()إليك

م حق السفارة فيما بني املعىن مما مينع من أن يقضي الكال، على سرعة اإلبالغ
  :ك بقول العباس بن األحنف يف قولهيستشهد على ذلو، واملتلقي

الدار عنكم لتقربوا    سأطلب عدب  
  

 وتسكب عيناي الدموع لتجمدا     
  

 ، آللية االنتقال من املعىن األول إىل املعىن الثاينحيث كان سوء االختيار عائقًا
 يوجبهعلى ما  ( ينتج عن الفراق من سكب الدموعفقد بدأ الشاعر باحلديث عما
 فالتمس ،مث ساق هذا القياس إىل نقيضه... أصاب من احلزن و الكمد فأحسن و

ظن أن اجلمود  و،)لتجمدا: (وام التالقي من السرور بقوله أن يدل على ما يوجبه د
 الدمع يف الداللة على الكآبة والوقوع يف ب سكْغَلَما ب... يبلغ له يف إفادة املسرة 

 فكأنه ،انتفاء الدموع عنهاجلمود خلو العنيِ  من البكاء وىل أن انظر إو، احلزن 
 الّذاك أن اجلمود هو أ و،غَلط فيما ظنو... اليوم لئال أحزنَ غدا أحزنُ : قال 

 عينه باجلمود  يذكرلذلك ال ترى أحداو... ني مع أن احلالَ حالُ بكاء تبكي الع
عونة  مليعد امتناعها عن البكاء تركًا و،يذمها وينسبها البخلإال وهو يشكوها و

اين  وهذا يعين أن عدم جناح آلية االنتقال من املع،)٣٢()صاحبها على ما به من اهلم
 ، النظموجودة حتتاج من املتكلم إىل حسن االختيار السطحية إىل املعاين العميقة
  .غاإلبالا يؤدي إىل عدم حتقيق التواصل و مم،وإال اضطربت العالقة بينهما
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 ،البنية التحتيةليت تناول فيها البنية الظاهرة وأما االجتاه الثاين فيظهر يف دراسته ا
ي ـري من حاالت االنزياح التركيب يف أثناء وقوفه على كثاوهذا ما نراه واضح

ملقاصده  حتقيقًاالكالم  مرونة حركة املتكلم يف تطويع تظْهر اليت ،الداليلو
اليت االت متنوعة من النظم ذات الوجوه اللطيفة و ذلك حني عرض حل، وأغراضه

 إذ تتبدى ،خلإ... التأخري  والتقدمي و، كاحلذف،الفنيةتكسب الكالم مسته األدبية و
 ومتثل ،على بىن أولية تقوم على املواضعة سطحية ترتكز أصالً ىظاهرة بنمع كل 

 األصلية إىل ة من البىنيتعرض حلركة انتقاليإال أن هذا النظام ، النظام األساسي للغة
 أهم ،االتساع:  تتمثل يف ظاهرة لغوية مهمة هي،بىن جديدة حتمل معاين إضافية

  .ح االنزياح مألوفاً أو متداوالً حني يصبخصوصا ،مساا أا حركة ال إرادية

مستوى البىن العميقة ليست على  أن املسافة بني البىن السطحية ووال ريب
إذ ال تكون ،  حىت ضمن الظاهرة الواحدة،ن ظاهرة إىل أخرىختتلف م  فهي،واحد

 من ذلك ما نراه يف حذف املفعول به املقصود ،الصلة بني البنيتني على درجة واحدة
 :وهو ينقسم إىل قسمني،  حيذف من اللفظ لدليل احلال عليه إذ إنه،أو املعروف

صنعة فيه الجلي  ،إليهأصغيت : ( وهلمفمثال اجللي ق (، تدخله الصنعةوخفي(، 
فنوع منه ، يتنوع فيتفنن و،وأما اخلفي الذي تدخله الصنعة.... وهم يريدون أذين 
 أو ، إما جلري ذكر،يف نفسك له مفعول خمصوص قد علم مكانهأن تذكر الفعل و

توهم أنك مل تذكر ذلك الفعل إال ألن  و،ختفيه إال أنك تنسيه نفسك و،دليل حال
  .)٣٣() أو تعرض فيه ملفعول،يه إىل شيءعدمن غري أن ت ،تثبت نفس معناه

ونرى أن اجلرجاين يف أثناء تناوله لسياقات النظم كان حيرص على كشف البىن 
:  يقول،)ما جاءين إال زيد: ( من ذلك وقوفه عند قولك ،التحتية للتراكيب املختلفة

ا يتصور إمنو، ء على زيد و نفيته عن كل من عداهكان املعىن أنك قصرت اي(
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على مىت مل يرد بالفكرة اجلنس مل يقف منها السامع و، قصر الفعل على معلوم 
   .)٣٤()أخربه أنه كان منه دون غريه و، له الفعل عليه حىت يزعم أنين أقصرمعلوم

ففي قوله ،  يف األدب خاصةوتتضح العالقة بني البىن السطحية و التحتية
   فَهم يوزعونَنسِ والطَّيرِنَ جنوده من الْجِن واِإلوحشر لسلَيما: تعاىل

جند أن املعىن ال يستقيم إال على ما جاء عليه من بناء الفعل  ،]١٧/ ٢٧: النمل[
 نه لو جيء يف ذلك بالفعل غري مبينفإنه ال خيفى على من له ذوق أ ،على االسم

لوجد ... يتوىل الصاحلني الكتاب ونزل إن وليي اهللا الذي «: على االسم فقيل
احلال اليت ينبغي أن يكون  و،املعىن قد زال عن صورتهو، اللفظ قد نبا على املعىن

  .»)٣٥(عليها
ل يف إذ ال بد للبىن التحتية أن تتمث ، مع احلذفلعل األمر يبدو أكثر وضوحاو

ذف حىت  البىن السطحية اليت دخلها احل إىل جنب مع واملتكلم جنباذهن السامع
إال كان و،  أو مقالية دالة على احملذوف، حاليةلذا ال بد من قرينة، يتضح املعىن
ام احلذف نوعا من اإل.  

  :من ذلك قول الشاعر 

  حىت قلت نفسه : تثاَءب داسع 
  

     ا لـه كاملعـاولِ    و أخرجأنياب 
  

مما به و، دة التثاؤبأي حسبته من ش، حىت قلت هو داسع نفسه: األصل: (يقول
  .)٣٦()البعري جرته كما يدسع ،خيرجها من صدره و،من اجلهد يقذف نفسه من جوفه
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 حيث تدل ،الفرق بني االجتاهني أن املراد يف األول يتمثل يف البنية التحتيةو
ين داللة املعىن  وهذا ما مساه اجلرجا،)التحتية(ية السطحية على البنية الضمنية البن

 ة السطحية اليت تستند أساسافاملراد هو البني،   يف احلالة الثانيةأما، على معىن املعىن
ودالالت أوسع للبنية   تؤدي إىل كشف إحياءات،على بنية ضمنية وضعية

تية يف باستحضار البنية التحاملعاين اإلضافية ال تتضح إال  وهذه الدالالت، السطحية
نوع من الربط العقلي بني ، وهذه العملية قائمة على اذهن املتكلم والسامع مع
  .  على مواضعات النظام اللغويااد اعتم،املتكلم و النص خاصة

ز على فاعلية العالقة بني الكالم و صاحبه من وإذا كان تشومسكي قد ركَّ
د يف أكثر من فإن اجلرجاين أكَّ، )٣٧()الكفاءة (خالل ما يعرف باملقدرة اللغوية 

لم باملقدرة  حيتاج إىل وجوب حتلي املتك،خاصةموضع أن اإلنتاج الكالمي واألديب 
  .اخلربة والكفاءةو

، أن تصفها وصفًا جممالً واياسفال يكفي يف علم الفصاحة أن تنصب هلا ق(
رفتها يف شيء حىت تفصل القول بل ال تكون من مع، وتقول فيها قوالً مرسالً

عدها واحدة ت و،تضع اليد على اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكالمو، وحتصل
 الذي يعلم ، احلاذقالصنِعتكون معرفتك معرفة و، تسميها شيئًا شيئًا و،واحدة

ملقدرة ميكن ا وذه الكفاءة و،)٣٨() الذي يف الديباجيط من اإلبريسمعلم كل خ
سبيلها  ،سبل املعاين يف الكالم الذي هي جماز فيه( ألن ،الرديءأن مييز بني اجليد و

التأليف  و،نظمأنه كما يفضل هناك النظم ال و،قيقة فيهايف األشياء اليت هي ح
 ، درجات كثرية،اانس له وحىت يفوق الشيء نظريه...  النسج النسجالتأليف و

                                                           
، القاهرة، ١مصطفى محيدة، الشركة املصرية العاملية للنشر، ط:  نظام االرتباط والربط)٣٧(

  .٤٠، ص ١٩٩٧
  .٣٥ص  :   دالئل اإلعجاز)٣٨(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٠٢

يتقدم الكالم بعضا وكذلك يفضلُ بعض ، حىت تتفاوت القيم التفاوت الشديدو
  .)٣٩() الشيءمنه الشيُء

 ، مبنهجه املتميز يف ظل نظرية النظما قدميوبذلك نستطيع القول إن تفرد اجلرجاين
 ، بكل ختصصاا األدبية واللغوية،أهله ليكون اليوم عمدة كل باحث أو دارس للعربية

  .ه وذخائرهكنوز الباحث يف أعماقه كشف اجلديد من فهو حبر كلما غاص

  املصادر واملراجع 

. ١٩٨٣ ،بريوت، ٣املسرية ط دار ،ترري. ه حتقيق ،سرار البالغةأ -  :)عبد القاهر(اجلرجاين  -
  .١٩٨٣ ،دمشق، ١ ط، دار قتيبة، حتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية، دالئل اإلعجاز-

   .١٩٨١ ، الدار البيضاء،١ ط ، دار الثقافة، األصول- ):اممت(حسان  -

صرية الشركة امل ،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية - ):مصطفى(محيدة  -
 .١٩٩٧ ، القاهرة،١ ط،العاملية للنشر

 ،دار غريب للطباعة والنشر ،دراسة األسلوب بني املعاصرة والتراث ) :أمحد(درويش  -
  .١٩٩٨ ،القاهرة

  .١٩٨٠ ، بريوت،ها وأعالمها األلسنية مبادئ- ) :ميشال(زكريا  -

  .١٩٦٦ ،٦ ط ،النهضة املصرية ،األسلوب - ) :أمحد(الشايب  -

 تصدر عن مؤسسة ،سلسلة كتاب الرياض ،والتعليماألسلوبية والتأويل  - ) :حسن(زالة غ -
  .١٩٩٨ ، ديسمرب،٦٠ العدد ،اليمامة

- الدار العربية  ، األسلوبية واألسلوب حنو بديل ألسين يف نقد األدب:)عبد السالم(ي املسد
  .١٩٧٧ ، تونس،للكتاب
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