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السياق بين اإلنشاء والتأويل
ّ
تمثل المعنى
في
(الجرجاني نموذجا)

�صبيحة جمعة
املعهد العايل للغات بتون�س – جامعة قرطاج

امللخّ �ص
املعنى هو هاج�س كل املتعاملني مع اخلطاب م�شافهة و كتابة ,ب ّثا و تق ّبال .فاملعنى هو اجلامع بني طرفيَ
العمل ّية التّوا�صل ّية عرب اخلطاب .لذا بات حتديده �أمرا ت�ؤ ّكده طبيعة العمل ّية� ,إذ يروم الباثّ رفع املعنى �إىل
متق ّب ٍل ّما و يروم املتق ّبل �إدراك املعنى الذي يحمله ذلك اخلطاب.
ويف حماولة �إدراك املعنى و �ضبطه� ,سعى �أجيال من امل�شتغلني يف م�سائل حتليل اخلطاب � ,إىل البحث عن
«ال�سياق» �أبرز تلك الو�سائل التي ح ّددها الباحثون قدميا و حديثا يف «�إن�شاء»
الو�سائل املو�صلة �إىل ذلك .وم ّثل ّ
«اللغوي»
اخلطاب و«ت�أويله» .و ُيعترب عبد القاهر اجلرجاين �أبرز املنظرين اللغويني القدامى لل�سياق بنوعيه
ّ
اللغوي» وذلك بف�ضل نظر ّيته امل�شهورة يف ال ّنظم.
و«غري
ّ

الكلمات املفتاحية :املعنى ،ال�سياق ،ال�سياق اللغوي ،ال�سياق غري اللغوي ،اخلطاب ،الإن�شاء ،الت�أويل.
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The Context of Composition and Interpretation
in the Comprehension of Meaning
(Al-Jorjaniy as a Model)
Djemaa Sabiha
University of Carthage

Abstract
All the participants in the speech acts are concerned with meaning at the level
of sending and reception. In fact, the meaning links between the two parts of any
communication act through discourse. For this reason, defining it has become a must.
The sender is interested in delivering the meaning to the receiver. The receiver, in his
turn, is concerned with understanding the meaning in that discourse.
In an attempt to comprehend the meaning and define it, several researchers working
in the field of discourse analysis have been trying to find out the means that could attain
this objective. ¨Context¨ has been defined as the most important means identified by
old and contemporary researchers in the production of discourse and its interpretation.
Abdel qaher Aljorjaniy can be considered to be an eminent theorist and linguist who
scrutinized ¨the context¨ from both linguistic and non- linguistic perspective, thanks
to his well known ¨theory of Al-Nadm¨.

Keywords: Meaning, context, linguistic context, non, linguistic context, discourse, composition,
interpretation.
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السياق بين اإلنشاء والتأويل
ّ
تمثل المعنى
في
(الجرجاني نموذجا)

�صبيحة جمعة
املعهد العايل للغات بتون�س – جامعة قرطاج
مقدمة:
�إنّ البحث يف م�س�ألتي الإن�شاء والت�أويل هو
بحث يف طرق �إنتاج اخلطاب وتل ّقيه نعني ال ّنظر
يف العوامل وامل�ؤثرات الفاعلة يف �إنتاج الكالم
وقراءته ،وتعترب هاتان امل�س�ألتان من الق�ضايا
الها ّمة التي �شغلت الباحثني قدميا وحديثا و ِاختلفت
الآراء حولهما باختالف ِانتماءات امل�شتغلني عليهما
من نحاة و�أدباء وبالغيني ول�سانيني ...والإن�شاء
والت�أويل من �أكرث امل�سائل ِالت�صاقا باملعنى ،ومثل
املعنى دوما هاج�سا لدى ك ّل امل�شتغلني عليه كما
م ّثل �إ�شكاال يف مفهومه ويف طرق �إنتاجه وو�سائل
فهمه وقراءته ،لذا �سن�سعى �إىل حماولة ر�صد
أهم املفاهيم التي �أحاطت باملعنى وبعوامل
� ّ
ال�سياق
�إنتاجه وتق ّبله ال �س ّيما يف عالقته بعن�صر ّ
�إن�شاء وت�أويال و�إدراكا ،ال�سيما لدى عبد القاهر
اجلرجاين الذي ب�إر�سائه نظرية النظم حدد طرق
�إن�شاء اخلطاب وت�أويله.

 )1املعنى بني الإ�شكال والو�ضوح:

م ّثل مفهوم املعنى منذ بدايات ن�ش�أة التفكري
اللغوي والبالغي هاج�سا  1بعد احلدث القر�آين
وهو هاج�س عدم فهم القر�آن فهما �سليما واخلوف
من �ضياع معانيه.
 –1انظر حمدي (توفيق) :مواقف البالغيني والنقاد العرب من
اال�ستعارة ,ن�شر دار حممد علي احلامي باال�شرتاك مع املعهد العايل
للغات بتون�س ,ط ,2007 ,1ف�صل هاج�س املعنى ,وانظر كذلك
حممد عبد العظيم :من ق�ضايا الن�ص ال�شعري م�سائل يف املعنى,
حيث تع ّر�ض فيه �صاحبه �إىل �إ�شكال ّية مفهوم املعنى ,املبحث الأ ّول,
اجلامعي.
مركز ال ّن�شر
ّ
http://journals.uob.edu.bh

توجه
فالن�ص القر�آين مي ّثل تعاليم ال ّدين التي ّ
ّ
الإن�سان يف دنياه و�آخرته .وهذه التعاليم هي معاين
اهلل وهذه املعاين باعتبارها مق�صد اهلل ال ميكن
موحدة �أي ال حتتمل تع ّدد القراءات
�أن تكون �إ ّال ّ
للمعنى الواحد .لأ ّنه �إذا تع ّددت القراءات �أي وجوه
تق ّبل املعنى فقد يحمل ذلك االعتقاد �أنّ القر�آن
ن�صا واحدا و�إنمّ ا هو ن�صو�ص متع ّددة بتع ّدد
لي�س ّ
أدبي الذي من جتليات
القراءات متاما
ّ
كالن�ص ال ّ
الأدبية �إن ح�صلت فيه تعدد قراءاته حتّى لك�أ ّنه
ن�صو�ص ون�صو�ص ،ف�إذا ما �سحبنا هذه ال�صفة
التي هي من �سمات الإبداعات الفنية ،ال�س ّيما
الأدب ،على الن�ص القر�آين فقد مي ّثل ذلك خطرا
معاملةالن�ص
الن�ص املق ّد�س
ّ
على القر�آن �إذ يعامل ّ
الأدبي فتتعدد قراءاته ومبا �أنّ القر�آن ح ّمال تعاليم
دين واحد يتم ّثل يف معانيه ف�إ ّنه ي�صبح مهددا بقدر
تعدد م�ستويات املعنى الواحد وعلى قدر تعددها
ي�صاب الدين يف وحدته ويختلف فيه النا�س ف�إذا به
�أديان و�أديان على ح�سب تعدد القراءات واحلال �أنّ
ن�ص واحد نزل ميثاقا لدين واحد .لذالك
القر�آن ّ
ّ
ومف�سري القر�آن
�سعى ك ّل اللغو ّيني والبالغيني
ّ
�إىل ِا�ستنباط خمتلف الو�سائل التي حتمي معاين
القر�آن من خطر التعدد حتّى تفهم تلك املعاين فهما
الن�ص مرجعا
ّ
موحدا ي�ضمن وحدة ال ّدين وبقاء ّ
واحدا لدين �أوحد ال �س ّيما بعد وفاة ال ّر�سول الذي
املف�سر الأ ّول ملعاين القر�آن وكان يكفي امل�ؤمنني
كان ّ
حاجتهم لفهمه .ولكن بعد وفاته وجد امل�سلمون
�أنف�سهم بحاجة �إىل الت�س ّلح مبختلف الو�سائل
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ل�صيانة ال ّدين واملحافظة على معانيه ،باعتبارها
معان مقد�سة ال حقّ للإن�سان يف �إخ�ضاعها �إىل
ٍ
�سلطته نعني �سلطة القراءة وحرية الت�أويل .لذا
اجته ك ّل امل�شتغلني على الن�ص والنا�شطني حوله
ومف�سرين �إىل �أنّ املعنى ال ميكن
من لغويني ونحاة ّ
�أن يكون �إ ّال واحدا هو مق�صد اهلل فو�ضعوا القواعد
النحو ّية والبالغ ّية التي حتميه .بل و�صل الأمر �إىل
تفعيل ذلك يف درا�سة ال ّن�صو�ص الأدب ّية فيما بعد
�إذ دعا الباحثون �إىل �أن يكون الأدب مبختلف فنونه
ناطقا مبعنى واحد هو مق�صد �صاحبه وجعلوا لهذا
املعنى قواعد وقوانني 2حتى يكون كذلك وك ّل كالم
خارج عن هذه القوانني ي�ص ّنف يف باب “الكذب”
�أو “اخلط�أ” وك ّل كالم من�صاع �إىل هذه القوانني
و"ال�صواب".
"ال�صحة"
يدخل يف دائرة
ّ
ّ
التو�سع يف
لذلك رف�ض الباحثون يف بداية الأمر ّ
املعاين واملبالغة فيها لأ ّنها تخرج عن العرف ال�سائد
وعن امل�ألوف الدّارج ،لذا و�ضع ال ّنحاة القواعد
النحو ّية التي حتمي الكالم من ال ّلحن والتي جتعل
الكالم �سليما يف لفظه ومعناه وجمعها �سيبويه
يف”الكتاب” 3وو�ضع البالغ ّيون ون ّقاد الأدب قواعد
التو�سع يف املبالغة ومن الإغراق
حتمي املعنى من ّ
يف اخليال وجمعها اجلاحظ يف م�ؤلفاته ال �س ّيما
يف “البيان والتبيني” لكن هذه القواعد لئن
كانت حمققة ل�صفة الثبات ،ثبات املعاين واملعجم
والرتاكيب ،ف�إ ّنها كانت تعطل عمل الأدباء الفنانني
الذين كانوا يرنون �إىل �شيء من التحرر وخ�صو�صا
ال�شعراء الذين ُو�سموا باملجددين وقد جتلت بوادر
التحدّي ،و�إن كان ن�سبيا ،للقواعد والأعراف التي
تذب عن الأ�ساليب التقليدية يف الإن�شاء ،لدى
كانت ّ
ال�شعراء املولدين بداية من القرن الثاين الهجري
فربز �أبو نوا�س بخمرياته و�أبو العتاهية بزهدياته
وب�شار بغزلياته واحت ّد ال�صراع بني املجددين
امل�ؤمنني بالتح ّول و�أن�صار القدمي القائلني مببد�أ
الثبات وتفاقم اخلالف مع ظهور �أبي متام ومن
ف�صل قواعده املرزوقي يف مقدّمة �شرح
 -2انظر :عمود ال�شعر كما ّ
ديوان احلما�سة لأبي ّمتام .
� -3سيبويه :الكتاب  ,كامل �أجزائه  ,حتقيق و �شرح عبد ال�سالم
حممد هارون  ,القاهرة  ,ط. 3
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بعده املتنبي� .4إذ خرج ه�ؤالء ال�شعراء عن القوانني
التي و�ضعها النحاة والبالغ ّيون وجتاوزوا الأ�ساليب
واملعاين التي �أ ِلفتها الذائقة العربية فبالغوا يف
معانيهم و�أغرقوا يف �أقوالهم و ِا�ستعملوا املجاز
ب�إطالق يف �أ�شعارهم وقد اختلف الباحثون يف
�أ�سباب هذا التح ّول فذهب بع�ضهم �إىل اعتبارها
من ت�أثري الأدباء من الأ�صل الفار�سي وذهب �آخرون
�إىل اعتبارها نتيجة طبيعية لتطور احلياة العربية
والذوق العربي ومهما يكن من �أمر ف�سواء كان
الت�أثري خارجيا �أو هو حتول داخلي فقد ظهرت
ق�ضايا جديدة يف حياة العربي جعلته �إن�سانا واعيا
باحثا ينظر �إىل احلياة مبنظار جديد و�أ�صبح يت�أ ّمل
ذاته يف عالقتها بالوجود لذا �صار يخو�ض يف م�سائل
مل يكن اخلو�ض فيها �أمرا م�ألوفا �أو �شائعا ف�صار
يقلب يف معاين احلياة واملوت والبقاء والفناء .وهي
م�سائل جتريدية مل تعد تكفيها النظرة الب�سيطة
البدوي احلياة ،يف
�إىل الأ�شياء مثلما كان يرى
ّ
عفوية وب�ساطة فلم يكن يتجاوز و�صف الأطالل
والفر�س والناقة ومل يكن يحتاج �إىل و�سائل تعبري
كربى ين�شئ بها كالمه �أو �شعره بل �أ�صبح الإن�سان
العربي ال �س ّيما منذ القرن الثاين للهجرة يعي�ش
ّ
حياة �أكرث تعقيدا ولذلك �أ�صبح يحتاج �إىل و�سائل
تعبري �أخرى �أكرث ُعمقا وقدرة للتعبري عنها ولإن�شاء
كالمه ،فلم تعد تكفيه تلك القواعد وتلك القوانني
التي �صاغها النحاة يف بداية عهد القر�آن مثلما مل
تعد تكفيه تلك القواعد التي و�ضعها البالغ ّيون
لي�ض ّيقوا املعنى �سواء يف �إنتاجه و�إن�شائه �أو يف تق ّبله
وت�أويله ،فحتّى القر�آن الكرمي مل تعد تكفي معه تلك
خا�صة �أمام طعن الزنادقة
الو�سائل الب�سيطة لفهمه ّ
وامللحدين فالب ّد من و�سائل �أخرى ت َُ�صونُ معانيه ال
يخ�ص معاين الآيات املت�شابهات التي
�س ّيما فيما ّ
�أ�شكلت على الباحثني و ِاختلف الباحثون حولها �إىل
تف�سرها ح�سب خلفياتها وتكوينها.
ِفرق ك ّل ِفرقة ّ
ك ّل هذه الأمور املذكورة �آنفا جعلت الباحثني
يط ّورون بحوثهم وي�ستنبطون �أفكارا جديدة
 -4انظر ما ُكتب يف املعارك الأدب ّية حول �أبي ّمتام و حول املتنبي
وال�س ّيما ما جاء يف "املوازنة" للآمدي ويف "�أخبار �أبي متام"
لل�صويل و يف "الو�ساطة" للقا�ضي اجلرجاين .
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منا�سبة للتعامل مع خمتلف امل�ستجدات لذا تطورت
املباحث اللغوية �ضمن غريها من املباحث و�صار
علماء اللغة يجتهدون يف و�ضع �أ�صول جديدة
لإن�شاء اخلطاب وحتليله و�أخذت املعارف وقد نحت
التخ�ص�ص والتدقيق ت�ستفيد من بع�ضها
بع ُد �إىل
ّ
البع�ض ف ِا�ستفادت البالغة من النحو و ِا�ستفاد
أدبي منهما
النحو من البالغة و�أفاد النقد ال ّ
جميعا كما �أفاد تف�سري القر�آن وت�أويله من ك ّل تلك
العلومّ .
ومتخ�ض هذا التفاعل بني خمتلف �صنوف
املعارف ذات ال�صلة باللغة عن نتائج ها ّمة يعنينا
منها �إجماع املهتمني مبختلف �صنوف اخلطاب،
على �أنّ عامال هاما يدخل يف عمل ّية �إن�شاء املعنى
ويف حتليله وت�أويله ،هو “ال�سياق” .لذا ر�أينا �أنْ
ن�سهم بالبحث فيه حماولني حتديده وا�ستجالء
مقوماته بالرجوع �إىل مباحث اللغويني القدامى
وما جاء بوجه عام لدى الل�سانيني املحدثني.

)2ال�سياق يف الإن�شاء والت�أويل:

�أن يح ّدد الباحثون �سواء كانوا قدامى �أو
ال�سياق يعني �أ ّنهم
حمدثني املعنى عن طريق ّ
جتاوزوا ولو �إىل ح ّد البحث يف املعنى عن طريق
املعجمي وحده و�أ�صبح حتديد املعنى يخ�ضع
ال ّلفظ
ّ
�إىل مقايي�س �أخرى يراها الباحثون ح�سب تقديرنا
�أكرث �أمانة لفهمه ولكن لئن ِاتفقوا يف الوظيفة التي
ميكن �أن ي�ؤ ّديها ال�سياق هل �إن�شاء الكالم وت�أويله
والتي تتم ّثل يف تقريب املعنى و�إدراكه ف�إ ّنهم ِاختلفوا
يف حتديد ماه ّيته هل �أنّ ال�سياق يف مك ّونات الكالم
اللغو ّية �أم �أ ّنه يف املك ّونات غري اللغوية �أي يف جمموع
العنا�صر اخلارجية احلا ّفة باخلطاب وهي �أنواع؟
وهذان االجتاهان يجعالن ال�سياق نوعني:
�سياق داخلي لغوي و�سياق خارجي حايل.
وعلى ح�سب هذين الت�صنيفني يف درا�سة
أهم الأفكار يف تقديرنا،
ال�سياق �سنحاول ِا�ستقراء � ّ
والتي ّ
نظرت للإن�شاء والتل ّقي يف عالقتها بال�سياق.
�إذا نظرنا يف مفهوم الإن�شاء لدى الباحثني
اللغويني القدامى ف�إ ّننا �سنجده خمتلفا ومتع ّددا
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باختالف االخت�صا�صات.
فالإن�شاء لغة من جذر (ن �.ش.ء) ومن معانيه
«اخللق واالبتكار واالبتداء واالرتفاع ، 5فمن �أقوال
العرب “�أن�ش�أ يفعل كذا ،و�أن�ش�أ يقول كذاِ ،ابتداء،
و�أن�ش�أ اهلل اخللق ،ين�شئهم� ،إن�شاء� ،إذا ِابتد�أ خلقهم
و�أن�ش�أت �أنا ال�شيء� ،أن�شئه �إن�شاء”.6
فالإن�شاء يف معناه املعجمي هو �إيجاد �شيء لي�س
له وجود من قبل.
�أ ّما الإن�شاء ِا�صطالحا فمعناه خمتلف ح�سب
امل�شتغلني عليه فهو عند ال ّنحاة ق�سم من �أق�سام
الكالم �إذ يذهبون �إىل “�أنّ الكالم ينق�سم �إىل
خرب وطلب و�إن�شاء” 7فاخلرب ما ق ِبل الت�صديق
والتكذيب والإن�شاء ما مل يقبلهما جميعا.
فاخلرب من مثل قولك :جاء زيد  /ما جاء زيد.
والإن�شاء من مثل قولكِ :انط ِلقْ  /يا زيد.
و�ص ّنفوا الإن�شاء �إىل نداء وطلب و�أمر ونهي
وتعجب ووردت هذه الت�صنيفات
و ِا�ستفهام
ّ
مو ّزعة يف كتب النحاة دون �أن يفردوا للأ�سلوب
خا�صا بل جاءت معانيه منت�شرة يف
الإن�شائي بابا ّ
م�ص ّنفاتهم.
�أ ّما الإن�شاء لدى الأدباء فنجد ابن قتيبة يجمل
التعبري عنه يف قوله�“ :أن�ش�أ الكاتب الكتاب ،ابتد�أ
عمله على غري مثال يحتذيه  8فهو �إذن ِابتكار �شيء
دون �أن يكون له �سابق وجود.
�أ ّما الإن�شاء عند البالغيني فهو “الكالم املوجود
لن�سبته ،فيجب �أن ُيعلم �أن ن�سبة امل�سند وامل�سند �إليه
الكالم ِا َ
ت�صاف
الكالم� ،إن ال يوجب
وجدُهما
ال ُي ِ
ُ
ُ
 -5ال�سيوطي (جالل الدين) :هم�س الهوامع يف �شرح جمع اجلوامع,
الكويت  ,دار البحوث العلمية  ,ج 1
 -6ابن منظور (جمال الدين ) :ل�سان العرب ,ويف �شرح جمع
اجلامع ,الكويت  ,دار البحوث العلمية مادّة (ن �ش ء) ,دار �صادر,
بريوت (,دت)
-7ابن احلاجب :الكافية يف النحو  ,مكتبة امللك فهد الوطنية,
الريا�ض  1891 ,ج� 2ص 322
 -8ابن قتيبة (�أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم ) :ال�شعر و ال�شعراء,
ط ,ليدن1902 ,
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�أحد ب�صفة حقيق ّية ،كالقيام والقعود يف قم،
واقعد ،مثال ...و�إنمّ ا الذي يوجبه الكالم ويقت�ضيه
�أنّ تلك الن�سبة تدل على تكيفها بكيفية عائدة يف
ح�صولها �إىل اللفظ ،فيوجب قم واقعد مثال ،ن�سبة
القيام والقعود للمخاطب مك ّيفني ،لكونهما م�أمورا
بهما ،وكون ال�شيء م�أمورا به كيف ّية يرجع وجودها
9
�إىل وجود �صيغة الكالم”
فالإن�شاء �إذن هو �صورة الكالم ين�شئه �صاحبه
ابتداء دون �أن تكون له ن�سبة خارجية تطابقه �أو
ال�صدق
تخالفه ،فهو بهذا املعنى كالم ال يحتمل ّ
وال الكذب ،من مثل قولكُ :اخرج ،فهذه اجلملة
لي�س لها وجود خارجي وال حتتمل الت�صديق وال
التكذيب.
تلك بع�ض ال ّنماذج �أردنا �أن نوردها حول مفهوم
الإن�شاء والتي ن�ستخل�ص منها �أنّ الإن�شاء �ضرب من
الت�ص ّرف يف ال ّلغة يف بناء الكالم وترتيب العبارة يف
دائرة فنّ الكالم ،لذا اجته الباحثون �إىل النظر يف
و�ضع و�سائل �إن�شاء الكالم وقواعده من نحو و�صرف
وقد تركزت جهودهم على البحث يف املعاين
واملقا�صد منها ومثلت هذه امل�شاغل موا ّد �أ�سا�سية
خ�صو�صا يف املباحث البالغ ّية والنقدية الأدبية.
�أ ّما الت�أويل يف اللغة فهو الإرجاع� :10أَ ّو َل ال�شيء
ف�سره ...فك�أنّ
�أي رجع �إليه ،و�أَ َو َل الكالم يعني ّ
الت�أويل هو �إرجاع للكلمة املرادة �إىل �أ�صل �أبعد
من املعنى احلريف لها� ،أي �إرجاع املعنى �إىل ما
للتو�صل �إىل معنى
وراء املعنى امل�صطلح عليه
ّ
املعنى 11ويع ّرفه �صاحب ل�سان العرب بقوله "الأ ّول
ال ّرجوع ...و�أ ّول الكالم وت�أ ّوله :د ّبره وق ّدره ،وت�أ ّوله
وف�سره ...واملراد بالت�أويل نقل ظاهر ال ّلفظ عن
ّ
و�ضعه الأ�صلي �إىل ما يحتاج �إىل دليل لواله ما ترك
ظاهر اللفظ"  12ويرى �صاحب "دالئل الإعجاز"
 -9املغربي (النب يعقوب) :مواهب الفتاح  ,ج169 , 1
 -10املعجم الوجيز ,دار الغريب للطباعة والن�شر والتوزيع,2003 ,
�ص 30
 -11ق�صي (جمدي �سليم ) :بحث الت�أويل وتط ّور مفهومه يف ال ّن�ص
الديني والأدبي
 -12ابن منظور :ل�سان العرب ,مادة ( ء و ل)
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وتتم
�أنّ الت�أويل هو "�إعادة بنائه (الكالم) داللياّ 13
عمل ّية �إعادة البناء تلك ب�ضوابط �أه ّمها "املق�صد"
و"ال�سياق" وجعل الباحثون مدار ِا�شتغال الت�أويل
ّ
على املعاين ال على الألفاظ واملفردات التي جمالها
علم التف�سري ،وجعلوا الت�أويل العلم الذي يبحث يف
عدول الألفاظ عن ظواهر مدلوالتها.
�أ ّما الت�أويل ِا�صطالحا فهو علم ِاقرتن مثل غريه
من العلوم بنزول القر�آن الكرمي� ،إذ �أخذ العلماء
الن�ص وت�أويله
يبحثون عن الو�سائل امل�ساعدة لفهم ّ
ومن هذه الو�سائل ربطه بزمن نزوله فيتنزل الت�أويل
فيما ميكن �أن نعرب عنه بتاريخية (Historical
الن�ص
 )meaningومن الو�سائل املعتمدة �أي�ضا ربط ّ
مبيول القارئ واعتقاداته فيكون الت�أويل ذاتيا
( )individuel meaningوهذا ال�ضرب من الت�أويل
يخفي وراءه خماطر كثرية ال �سيما �إذا ما تع ّلق
بالن�ص القر�آين �إذ ي�صبح ت�أويل القر�آن خا�ضعا
ّ
مليول قارئه و ِانتمائه املذهبي والعقدي وقد �أ�شار
ابن تيمية � 14إىل خط�أ من ي�ؤولون القر�آن اعتبارا
مليولهم وانتماءاتهم :فهم يلب�سون لفظ القر�آن
ما ّ
دل عليه من معنى تارة �أو يحملونه دالالت ال
يطيقها يف و�ضعه الأ�صلي في�صيب خط�ؤهم الدال
واملدلول معا.
�إنّ هذه النظرة �إىل الت�أويل جعلت الباحثني
الن�ص يف املعنى الواحد
العرب القدامى يح�صرون ّ
و ِانعك�ست هذه ال ّنظرة �أي�ضا على الأدب �إذ ر�أوا
الن�ص ال ميكن �أن ي�صدر عنه �إ ّال معنى واحدا
�أنّ ّ
هو معنى �صاحبه �أو مق�صد منتجه متاما كمعاين
القر�آن فهي معاين اهلل مت ّثله وحتدد مقا�صده،
الن�ص
ويرجع �سبب هذه العالقة بني املعنى يف ّ
الديني واملعنى يف اخلطاب الأدبي �إىل مركز الدين
يف الثقافة العربية الإ�سالمية وعلى �أ�سا�س ذلك
ِامت ّدت مه ّمة الت�أويل من ف�ضاء ال ّدين �إىل ف�ضاء
الأدب وو�ضع الباحثون مبختلف ِانتماءاتهم القواعد
 -13اجلرجاين (عبد القاهر) :دالئل الإعجاز يف علم املعاين ,حت
حممد عبده و حممد ر�شيد ر�ضا ,دار املعرفة ,بريوت  ,لبنان� ,ص
236-235
 -14ابن تيم ّية (�أحمد عبد احلليم) :دقائق التف�سري ,جمع و حتقيق
ال�س ّيد اجلليند ,ط ,1القاهرة  ,دار الأن�صار1978 ,
د .حممد ّ
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والقوانني التي ت�صون وحدة املعنى وت�ضمن �صحته
الن�ص ينطق مبعنى
نحوا و�صرفا وبالغة وجعلوا ّ
واحد ،حتّى ظهرت بع�ض البحوث التي ر�أت �أنّ
أدبي ال ميكن �أن يكون له معنى واحد
ّ
الن�ص ال ّ
بحكم طبيعة تع ّدد �صنوف املتلقني وتنوع قراءاتهم
ودعت �إىل ِانفتاح القراءات وتع ّدد املعاين بحكم
الن�ص واملتل ّقي ب�سياقات خمتلفة لغوية
ارتباط ّ
وذاتية وح�ضارية وثقافية ...لها الأثر الكبري يف
توجيه املعنى ويف تنويعه بني قارئ و�آخر وجتعل
للن�ص دالالت متع ّددة يكون فيها املتلقي �صاحب
ّ
املعنى والت�أويل يف �آن ،وهذه البحوث التي �أ�شاعت
هذه الفكرة كثرية �سواء عرب ّية قدمية �أو غربية
حديثة لأنّ الغرب �أي�ضا كانت لهم نف�س املعاناة
�إذ كان للكني�سة الن�صيب الكبري يف توجيه املعنى
ال ّديني والذي ِانعك�س �أي�ضا على الأدب.

 )3عالقة ال�سياق باملعنى يف الدّرا�سات العرب ّية
القدمية :نظرية النظم منوذجا»:

بال�سياق
يعتقد كثري من الباحثني �أنّ االهتمام ّ
مبختلف �أنواعه باعتباره من القرائن الها ّمة املعينة
على حتليل ال ّن�صو�ص وفهمها هو من نتاج املباحث
ال ّل�سان ّية احلديثة ،ولكن عندما ننظر يف البحوث
العرب ّية القدمية ،جند الكثري منها قد ِاهت ّمت
بال�سياق ووظفته �أح�سن توظيف يف ت�أويل الن�صو�ص
ّ
الن�ص القر�آين وت�أويله� ،إذ
فهم
ما
ي
�س
ال
وفهمها
ّ
ّ
ّ
املف�سرون مدى جدوى توظيف ال�سياق يف
تفطن ّ
الن�ص والك�شف عن معانيه.
فهم ّ
ال�سياق وموقعه
ولئن ِاختلف العلماء يف حتديد ّ
الن�ص �أو هو خارج
الن�ص هل هو داخل يف ذات ّ
من ّ
عنه .ف�إنهم اتفقوا جميعا على �أنّ لل�سياق دورا
ف ّعاال يف تقريب املعاين ودفع ال ّلب�س.
فال�سياق يف ال ّلغة يتكون من ال�سباق واللحاق
ّ
«ال�سبق» ،وهو التق ّدم ،ويطلق
من
فهو
ال�سباق
�أما
ّ
15
على التقدم يف ال�سري ونعني به مو�ضع ال�شيء
ما قبل ال ّنظر �أما اللحاق فهو من حلقته وحلقت
به �أي �أدركته وهو كل �شيء حلق �شيئا �أو حلق به
و ُيطلق على ما بعد ال�شيء مو�ضع ال ّنظر واملق�صود
 -15ج � – 3ص 129
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به ال ّنظم ال ّلغوي للكلمات داخل الرتكيب النحوي
فتجاوز العلماء بذلك تلك الدرا�سات التي توقفت
عند ح ّد معاين املفردات ومن بني ه�ؤالء العلماء
الذين دعوا �إىل �ضرورة االهتمام بال�سياق باعتباره
عن�صرا مه ّما وقرينة �ضرور ّية يف حتديد املعنى وقد
ذكره الزرك�شي وهو يتح ّدث عن تف�سري بع�ض �آيات
القر�آن الكرمي العامل ال ّراغب الأ�صبهاين (ت 502
هـ) يف كتابه «مفردات القر�آن» ،يقول الزرك�شي
متح ّدثا عن منهج الأ�صبهاين» وطريق التو�صل �إىل
فهمه ال ّنظر �إىل مفردات الألفاظ من لغة العرب
ومدلوالتها و ِا�ستعماالتها بح�سب ال�سياق ،وهذا
ُيعتنى به ال ّراغب كثريا يف كتاب «املفردات» فيذكر
قيدا زائدا على �أهل اللغة يف تف�سري مدلول ال ّلفظ،
لأ ّنه ِاقتن�صه من ال�سياق».17
وهذا الكالم يعني �أ ّنه ال ميكن �أن نكتفي
با�ستقراء البناء اللغوي للخطاب �إذا ما رمنا
حتليله و�إنمّ ا الب ّد �أي�ضا من حتديد قرائن �سياق ّيه
الن�ص اللغوي لنتم ّكن من بلوغ املعنى
خارجة عن ّ
ال�سليم من اخلطاب ال �س ّيما يف الن�صو�ص التي
حتتمل �أكرث من معنى وك ّلما كان ال�سياق ثر ّيا
مبك ّوناته كان اقتطاف املعنى �أي�سر وهاج�س املعنى
يدخل بالأ�سا�س يف ن�شاط البيان ّيني.
ذاك هو و�ضع ال�سياق� ،أوجزنا القول فيه
اعتمادا على م�صادر عرب ّية وتب ّينا �أهم ّية دوره
يف �إدراك املعنى ،قدمنا ذلك بوجه عام ،ولع ّل
تقدمينا ذاك ال يكفي لنتم ّثل مت ّثال وا�ضحا وجل ّيا
عالقة ال�سياق باملعنى لذا ر�أينا �أن نزيد الأمر
16

-16انظر نظر ّية ال ّنظم عند عبد القاهر اجلرجاين مبا هي ّ
"توخي
معاين النحو يف معاين الكلم" – دالئل الإعجاز
انظر كذلك تف�سري الإمام الطربي �إذ فيه �إ�شارات عديدة على
�ضرورة ا�ستح�ضار ال�سياق يف فهم القر�آن من ذلك �إ�شارته �إىل قول
تلميذ ابن عبا�س م�سلم بن ي�سار الب�صري (ت  100هج ) وهو ي�ؤ ّكد
على �أهم ّية ال�سياق يف حتديد املعنى�" :إذا حدّثت عن اهلل فقف حتى
تنظر ما قبله وما بعده" ج � 1ص 17
وانظر كذلك "جماز القر�آن " لأبي عبيدة �إذ يت�ض ّمن حتليالت لغو ّية
ها ّمة لل�سياق .
 -17الزرك�شي (بدر الدين) :البحر املحيط ,حت عبد القادر القاين
و�آخرين ,ط ,2الكويت ,وزارة الأوقاف  1413هج – و كتابه
"الربهان يف علوم القر�آن" ,حت حممد �أبو الف�ضل ابراهيم ,ط
 ,21بريوت ,دار املعرفة 1391 ,هج.
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تو�ضيحا با�ستقراء بع�ض امل�صادر العرب ّية التي
�أولت �أكرث من غريها ال�سياق دورا ها ّما يف الك�شف
عن املعاين.

 مالمح النظر ّية ال�سياقية يف نظر ّية ّالنظم
عند عبد القاهر اجلرجاين:

يعترب عبد القاهر من �أ�شهر علماء البالغة
الذين دعوا يف بحوثهم املتع ّلقة بتحليل اخلطاب
بال�سياق ومراعاته يف عمل ّية
�إىل �ضرورة االهتمام ّ
�إن�شاء اخلطاب ويف حتليله.
ولئن ا�شتهرت نظريته يف ال ّنظم بالرتكيز على
لل�سياق من خالل الت�أكيد على �أهم ّية
اجلانب اللغوي ّ
ّ
الرتكيب يف الكالم ّ
«بتوخى معاين النحو يف معاين
الكلم» 18ف�إن هذه النظر ّية مل تخل من الدعوة �إىل
تركيز االهتمام على اجلوانب اخلارج ّية لل�سياق
من �أحداث وعالقات و�أحوال وظروف يقت�ضيها
�إن�شاء الكالم �أو حتليله ،لذا وبناء على ذلك ف�إنّ
الألفاظ املفردة والرتاكيب النحو ّية ال تكون ذات
�أهم ّية �إ ّال حينما نربطها بالعوامل اخلارج ّية
للخطاب حتّى نتم ّكن من الو�صول �إىل دالالت دقيقة
وذلك يعني مراعاة العالقة والتفاعل بني خمتلف
العنا�صر اللغوية التي ين�شئها ال ّنظم وبني العنا�صر
اخلارج ّية التي ين�شئها مقام اخلطاب من ظروف
و�أحوال ومواقف و ِانفعاالت وعواطف وغريها مما
هو خارج البنية اللغوية للخطاب وهي العنا�صر
التي �أك ّدت على �ضرورة مراعاتها النظريات
ال�سياقية احلديثة.

�أ�صناف ال�سياق يف نظر ّية النظم عند عبدالقاهر:

�أوىل عبد القاهر �أهمية كربى لفنّ العبارة
و�إن�شاء الكالم ور�أى �أ ّنه الب ّد من االهتمام مبختلف
العنا�صر اللغو ّية يف نظم العبارات و�إن�شاء الكالم
ومعان وتراكيب .لذا ركز االهتمام
�أ�صواتا و�ألفاظا ٍ
على ما ميكن اعتباره مراحل �إن�شاء الكالم .ف�صل
اجلرجاين بع�ضها عن بع�ض ف�صال اقت�ضته منهجية
البحث ،والإفهام .فالكالم ين�ش�أ ن�ش�أة واحدة ولكن
 -18دالئل الإعجاز �ص 67
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اجلرجاين مت ّثل مراحل يف �إنتاج الكالم ذكرها
متتالية وذاك لي�س �إ ّال �إجراء منهج ّيا لتو�ضيح
امل�س�ألة .فابتد�أ باملرحلة الأوىل هي عمل ّية �إن�شاء
الكالم وتتم ّثل يف نظم احلروف ويكون «بتواليها
يف النطق فقط ولي�س نظمها مبقت�ضى عن معنى».19
ومن احلروف �إىل نظم الكلم و"تقت�ضي يف
نظمها �آثار املعاين وترتيبها ح�سب ترتيب املعنى يف
�ضم ال�شيء
النف�س ،ولي�س هو النظم الذي معناه ّ
�إىل ال�شيء كيف جاء و ِاتفق" 20و�إنمّ ا ّ
بتوخي معاين
ال ّنحو فيما بني الكلم ويكون بح�سن التخيرّ والنظر
يف ك ّل باب من �أبواب النحو.21
هتم عبد القاهر مبختلف العنا�صر املك ّونة
كذا ِا ّ
للخطاب وجعل لك ّل منها خ�صائ�ص حتّى حت ّقق
داخل ال ّنظم �أجمل عبارة.
�إنّ �أ ّول فكرة ِاهتدى �إليها اجلرجاين فيما
يت�صل بنظر ّيته يف النظم هي �ضرورة اجلمع بني
عن�صري ال ّلفظ واملعنى وذلك بالتنا�سب بينهما
ح�سب �شروط �أه ّمها:
 �ضرورة تال�ؤم اللفظة مع الألفاظ املجاورة لهايف ال ّنظم.
 ترتتّب الألفاظ يف النطق ح�سب ترتّب املعاين يفال ّنف�س.
 �أن تتنا�سق داللتها على الوجه الذي يرت�ضيهالعقل مع اعتبار حال املنظوم بع�ضه من بع�ض.
«ذلك �أنّ الأمر على ما قلناه من �أنّ اللفظ تبع
للمعنى يف النظم ،و�أنّ الكلم ترتتّب يف النطق ب�سبب
ترتيب معانيها يف ال ّنف�س» 22ويقول اجلرجاين
وا�صفا مجُ مل عمل ّية �إن�شاء الكالم“ :واعلم �أنّ
مما هو �أ�صل يف �أن يدق النظر ،ويغم�ض امل�سلك يف
ّ
عرفت �أن تتخذ �أجزاء الكالم،
توخي املعاين التي
َ
ويدخل بع�ضها يف بع�ض وي�شت ّد ِارتباط ثان منها
 -19نف�سه
 -20نف�سه
 -21نف�سه ,انظر حتاليل عبد القاهر ملختلف �أبواب النحو  :التقدمي
والت�أخري ,احلذف والإ�ضمار ,الف�صل والو�صل...
-22نف�سه
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ب�أ ّول ،و�أن يحتاج يف اجلملة �إىل �أن ت�ضعها يف
النف�س و�ضعا واحدا ،و�أن يكون حالك فيها حال
الباين ،ي�ضع بيمينه ههنا يف حال ما ي�ضع بي�ساره
هناك 23”.فعملية �إن�شاء الكالم كالبناء املُحكم
الذي ترت�صف �أحجاره بنظام دقيق.
واهتمام عبد القاهر بعمل ّية �إن�شاء الكالم
ي�شمل عمل ّية فهمه وت�أويله �أي�ضا فمعرفة املتك ّلم
م�سائل الإن�شاء و�آلياته و�شروطه مت�أكدة هي �أي�ضا
لدى املتق ّبل لتح�صل بني الطرفني عملية التوا�صل
عرب اخلطاب حتى ال يقع ال�سامع �أو القارئ يف لب�س
�إدراك املعنى .ولل�سياق اللغوي دور ها ّم يف حتقيق
الفهم ال�سليم يقول اجلرجاين“ :واعلم �أنّ الفائدة
تعظم يف هذا ال�ضرب من الكالم �إذا �أنت �أح�سنت
النظر فيما ذكرت لك من �أ ّنك ت�ستطيع �أن تنقل
الكالم يف معناه عن �صورة �إىل �صورة من غري �أن
تغري من لفظه �شيئا� ،أو حت ّول كلمة عن مكانها �إىل
و�سع جمال الت�أويل والتف�سري،
مكان �آخر ،وهو الذي ّ
حتّى �صاروا يت�أ ّولون يف الكالم الواحد ت�أويلني �أو
�أكرث ،ويف�سرون البيت الواحد ع ّدة تفا�سري ...ف� ّأي
تب ّدل يف التفكري يجب �أن يتبعه تبديل يف الكالم
زيادة �أو �أكرث ،و�أي ِا�ضطراب يف الفكر يتبعه
ِا�ضطراب يف تركيب الكالم ...فتبديل املعاين
من مو�ضع �إىل �آخر ومن جمال �إىل جمال يتبعه ال
حمالة تب ّدل بالألفاظ ...و ِاعلم �أ ّنك �إذا رجعت �إىل
نف�سك علمت علما ال يعرت�ضه ّ
ال�شك �أن ال نظم يف
الكالم وال ترتيب حتّى يع ّلق بع�ضها ببع�ض ويبني
بع�ضها على بع�ض وجتعل هذه ب�سبب من تلك”.24
يرجح املز ّية يف عمل ّية
فعبد القاهر �إذن ّ
الإن�شاء وح�سن االتّ�ساق �إىل معاين ال ّنحو وترابط
بع�ضها ببع�ض ال �إىل الألفاظ املفردة ،فالترّ كيب
للجملة �أو اخلطاب ح�سب عبد القاهر يكون بناء
للمعنى ال ل ّلفظ وهذا املعنى املق�صود لي�س ذلك
املعنى الفردي املعزول �أي املعنى املعجمي للكلمات
اجلملي الذي ين�ش�أ
املعزولة و�إنمّ ا هو ذلك املعنى
ّ
بتنا�سق املعاين بع�ضها ببع�ض يف تنا�سق فكري
 -23نف�سه
 -24نف�سه �ص 265
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ونحوي وعلى �أ�سا�س ذلك يختار املتك ّلم من �أبواب
ّ
ال ّنحو ما يالئم كالمه .فيختار تركيبا خم�صو�صا
لكالم خم�صو�ص ومعنى خم�صو�ص ،يختلف عن
ملعان �أخرى.
تراكيب �أخرى ٍ
�إنّ للمعنى قيمة كربى عند عبد القاهر فهو
الأ�صل يقول“ :ما يف الألفاظ لوال املعنى ،وهل
الكالم �إ ّال مبعناه؟!” فالألفاظ خدم للمعاين
وتابعة لها ،و�أنّ ال ّلغة لي�ست �ألفاظا و�إنمّ ا هي
جمموعة من العالقات ال ّلغو ّية يقول عبد القاهر:
“و�إذا قد عرفت هذه اجلملة فينبغي �أن تنظر
�إىل هذه املعاين واحدا واحدا ،وتعرف حم�صولها
وحقائقها ...وال يخفى على من له �أدنى متييز �أنّ
الأغرا�ض التي تكون لل ّنا�س يف ذلك ال تعرف من
الألفاظ ،ولكن تكون املعاين ،املعاين احلا�صلة من
جمموع الكالم �أ ّدلة على املقا�صد والأغرا�ض ،و�أ ّنا
لو فر�ضنا �أن تخلو الألفاظ من املعاين مل يت�ص ّور
�أن يجب فيها نظم وترتيب فرتى ال ّرجل منهم يرى
ويعلم �أنّ الإن�سان ال ي�ستطيع �أن يجيء بالألفاظ
مرتبة �إ ّال من بعد �أن يف ّكر يف املعاين ويرتبها يف
نف�سه”.25
كذا نتبينّ من خالل نظرية ال ّنظم �أنّ عبد
القاهر يويل �أهم ّية كربى للجانب اللغوي من
ال�سياق يف �إن�شاء الكالم وحتليله على م�ستوى بنية
الكالم وتركيبه �صوتيا و�صرفيا ونحو ّيا ولك ّنه مل
يهمل اجلانب اخلارجي من ال�سياق نعني عنا�صر
املقام ومقت�ضى احلال .ومبراعاة التفاعالت
املتوا�صلة بني خمتلف العنا�صر وال ّدالالت املعجم ّية
وال�صرف ّية والنحو ّية واملقام ّية واحلالية وغريها
التو�صل
مما ي�ساهم يف تكوين اخلطاب ميكن
ّ
ّ
ح�سب عبد القاهر �إىل الغر�ض �أو املق�صد �أي ما
�أ�سماه “مبعنى املعنى” .وهو املعنى الأق�صى الذي
نتو�صل �إليه من اخلطاب .وهو املعنى
ميكن �أن ّ
الذي على �أ�سا�سيه تقوم البالغة عند العرب وهي
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بالغة الفهم والإفهام ،26وهو املحور الذي يجمع بني
طريف اخلطاب ونعني بهما املتك ّلم واملتق ّبل �أو هما
ال ّناظم وامل�ستمع عند اجلرجاين �أي من�شئ الكالم
ومتل ّقيه حتليال وت�أويال .وما يجمع بينهما ح�سب
عبد القاهر علم النحو ومعانيه ووجوهه وفروقه،
فبالنحو نن�شئ الكالم وبه نفهمه وبه تدرك املعاين
الكربى والعميقة يف اخلطاب والتي “تو�صف ب�أ ّنها
مقا�صد و�أغرا�ض”.27
اهتم بعمل ّية �إن�شاء
�إنّ عبد القاهر اجلرجاين �إذ ّ
اخلطاب كان يرى �أنّ مقا�صد املتك ّلم ومعانيه هي
التي حت ّدد ما ينا�سبها من معاين ال ّنحو احلا�صلة
يف نف�سه م�سبقا ،وهذا يعني �أنّ مت ّيز كالم عن �آخر
يظهر يف ال�سياق اللغوي الذي مي ّيزه باعتبار �أنّ ك ّل
�سياق لغوي خم�صو�ص .وباختالف املعاين تختلف
ال�سياقات اللغو ّية وهو مي ّيز معنى ما .وهو املعنى
الذي يرتبط بنف�س ّية �صاحبه وباعتقاداته ومبا
يحيط به من عنا�صر مقام ّية وحال ّية ،هو املعنى
لغوي خم�صو�ص.
الذي يعبرّ عنه �صاحبه يف �سياق ّ
وباختالف املعاين تختلف ال�سياقات اللغو ّية وهو ما
جعل البالغيني قدميا يح ّللون الكالم وي�ستقرئونه
النحوي وجعلوا النحو �أ�سا�س
ِانطالقا من تركيبه
ّ
ّ
ك ّل �إن�شاء و�أداة �أ�سا�س ّية يف كل عمليات حتليل
اخلطاب .ومت ّيز عبد القاهر من خالل نظر ّية
“ال ّنظم” بدرا�سة معاين ال ّنحو و�أثرها يف معاين
الكالم فر�أى �أنّ املعاين �صنفان:
*الأوىل نحو ّية جم ّردة ي�شرتك يف معرفتها ك ّل
28
ال ّنا�س ،ويع ّرفها خالد ميالد باملعاين الأُ َول”
*والثانية نحو ّية مق�صد ّية تكون يف تركيب
خم�صو�ص يطابق �أغرا�ض املتك ّلم ومقا�صده
يف عالقتها مبختلف عنا�صر املقام ومقت�ضى
 -26انظر "البيان و التبيني" للجاحظ و ت� ّأ�س�س م�ؤ ّلفه على هذين
املفهومني باعتبار �أنّ البالغة عند اجلاحظ فهم و�إفهام وهي الفكرة
التي زاد يف تدعيمها عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه "دالئل
الإعجاز"
 -27دالئل الإعجاز � ,ص 406
 -28ميال (خالد) :الإن�شاء يف العربية بني الرتكيب والداللة ,درا�سة
نحوية تداولية ,ن�شر كلية الآداب مب ّنوبة باال�شرتاك مع امل�ؤ�س�سة
العربية للتوزيع ,تون�س� ,2001 ,ص 325
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احلال ،وهذه املعاين التي يك�شف عنها ال�سياق
اللغوي يف عالقته بال�سياق املقامي يعبرّ عنها
ميالد باملعاين الثواين 29وهي التي يعبرّ عنها
عبد القاهر يف �صيغة املفرد “مبعنى املعنى”
والتي ن�صل �إليها عرب وا�سطة نتب ّينها خالل
ال�سياق اللغوي للكالم.
ولإثبات ذلك ا�ستقر�أ اجلرجاين بع�ض مظاهر
اللغوي فيها و ِا�ستنتج �أنّ ك ّل
الإن�شاء مبينا ال�سياق
ّ
نمّ
نوع من �أنواع الكالم لدى الإن�سان �إ ا هو �إن�شاء
“فاخلرب وجميع الكالم معان ين�شئها الإن�سان يف
نف�سه ...وتو�صف ب�أ ّنها مقا�صد و�أغرا�ض” 30ويرى
�أنّ اخلرب هو الأ�صل يف معاين الكالم.31
فالإن�شاء �إذن عند عبد القاهر هو �إنتاج الكالم
وال يقت�صر مفهوم الإن�شاء عنده على �أق�سام الإن�شاء
التي ح ّددها النحاة قبله ونعني بها اال�ستفهام
والتعجب ،بل �إن الإن�شاء
والأمر والنهي والنداء
ّ
لديه ي�شملها جميعا ف�ضال عن اخلرب ،فيكون عبد
القاهر �أ ّول من جمع بني اخلرب والإن�شاء يف ق�سم
واحد هو معاين الكالم والتي من ّيز بني مراتبها عن
طريق ال ّنحو ومعانيه ووجوهه وفروقه من تقدمي
وت�أخري وحذف وف�صل وو�صل وغريها وبا�ستعمال
هذه املعاين وبالت�ص ّرف فيها تربز مز ّية كالم عن
�آخر ونكت�شف حركية النحو وحي ّويته عند عبد
القاهر فالقواعد ال ّثابتة التي و�ضعها النحاة قيا�سا
على املنطق والتي �ض ّنوا �أ ّنها ال تكون �إال كذلك
�أحياها اجلرجاين من جديد وبينّ �أنّ ما ينفث فيها
الروح و ُيح ّركها �إنمّ ا هي مقا�صد املتك ّلم و�أغرا�ضه
ونف�سيته وخمتلف الظروف احلا ّفة بلحظة �إن�شاء
ّ
الكالم وعنا�صر املقام ومقت�ضى احلال .والتي منها
تتو ّلد من املعنى الواحد معان ومعان.
�إنّ ال ّنحو بهذا املعنى عند عبد القاهر هو نحو
حتويلي �إذ نت�ص ّرف يف تراكيبه ح�سب �أغرا�ضنا
ّ
ّ
وهو نحو توليدي �إذ تتولد من املعنى الواحد معان
ع ّدة ،ذاك ما �أثبته عبد القاهر من خالل حتاليله
 -29نف�سه
 -30دالئل الإعجاز� ,ص 406
 -31نف�سه� ,ص 405
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النحو ّية لبع�ض املعاين الكالم ّية 32يقول :اعلم �أنّ
الوجوه والفروق ...لي�ست املز ّية بواجبة لها يف
�أنف�سها ،ومن حيث هي على الإطالق ولكن تعر�ض
ب�سبب املعاين والأغرا�ض التي يو�ضع لها الكالم ّثم
بح�سب موقع بع�ضها من بع�ض و ِا�ستعمال بع�ضها
مع بع�ض” 33وي�ضيف اجلرجاين مربزا قيمة
ال�سياق اللغوي ومزيته يف الكالم“ :بل لي�س من
ف�ضل ومز ّية �إ ّال بح�سب املو�ضع ،وبح�سب املعنى
الذي تريد والغر�ض الذي ت�ؤ ّم 34ومن املوا�ضع
التي ح ّللها عبد القاهر التقدمي والت�أخري يقول:
"ومثاله ما ت�صنعه بزيد واملنطلق حيث تقول م ّرة:
زيد املنطلق ،ف�أنت يف هذا تق ّدم املنطلق على �أن
يكون مرتوكا على حكمه الذي كان عليه مع الت�أخري
فيكون خرب مبتد�أ كما كان �أن تنقله عن كونه خربا
�إىل كونه مبتد�أ �أو كذلك مل ت� ّؤخر زيدا على �أن يكون
مبتد�أ كما كان بل على �أن تخرجه عن كونه مبتد�أ
�إىل كونه خربا .و�أظهر من هذا قولنا� :ضربت زيدا
وزيد �ضربته ،مل تق ّدم زيدا على �أن يكون مفعوال
ال من�صوبا بالفعل كما كان ولكن على �أن ترفعه
باالبتداء وت�شغل الفعل ب�ضمريه وجتعله يف مو�ضع
اخلرب له".35
وبينّ عبد القاهر �أنّ الت�ص ّرف يف وجوه النحو
وفروقه ال يكون �إ ّال لفائدة ،والتقدمي والت�أخري
كذلك يقول مع ّلال ر�أيه يف هذه امل�س�ألة“ :ومن
�أبني �شيء يف ذلك اال�ستفهام بالهمزة ،ف�إنّ
مو�ضع الكالم على �أ ّنك �إذا قلت� :أفعلت؟ فبد�أت
بالفعل كان ّ
ال�شك يف الفعل نف�سه وكان غر�ضك
من ِا�ستفهامك �أن تعلم وجوده .و�إذا قلت� :أ�أنت
فعلت؟ فبد�أت باال�سم كان ّ
ال�شك يف الفاعل من هو
 -32انظر "دالئل الإعجاز"
انظر كذلك ر�سالتنا لنيل �شهادة الدكتورا بكل ّية العلوم االن�سانية
واالجتماعية بتون�س ,ومو�ضوعها "التفكري البالغي من الأدب �إىل
النحو :من اجلاحظ �إىل اجلرجاين" الباب الثالث منها .
 -33دالئل الإعجاز� ,ص 69
 -34نف�سه
 -35نف�سه� ,ص 84 - 83
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وكان الرت ّدد فيه” .36فهذا القول يثبت �أنّ املتك ّلم ال
يحتاج �إىل التقدمي �أو الت�أخري يف خطابه �إ ّال لفائدة
ما ولي�س التقدمي �أو الت�أخري ملج ّرد ذاته �أو لتو�سعه
يف الكالم.
وهذا يثبت �أنّ �إن�شاء املعنى يف نظر عبد القاهر
يحتاج �إىل ِاختيار دقيق لل�سياق اللغوي الذي
يك�شفه ويعبرّ عنه ،فاملتك ّلم �إذن يختار معانيه ّثم
يخت�ص به ذلك املعنى.37
يطلب البناء ال ّلغوي الذي
ّ
وبينّ عبد القاهر من خالل حتاليله �أ ّنه
بالإ�ضافة �إىل دور ال�سياق اللغوي للكالم يف ك�شف
املعاين ال ب ّد من تو ّفر عنا�صر �أخرى خارج ّية ال
�س ّيما يف ِا�ستخال�ص ال ّدرجة الثانية من املعنى
والذي عبرّ عنه اجلرجاين مبعنى املعنى وهي
الدرجة التي يرتفع فيها الكالم من امل�ستوى العادي
البالغي وهذه العنا�صر مرتبطة
�إىل امل�ستوى
ّ
باملقام ومبقت�ضى احلال وهي العنا�صر التي ميكنها
�أن جتعل املتك ّلم يح�سن و�ضع الألفاظ يف موا�ضعها
�أي �أ ّنها جتعله يح�سن ِاختيار ال�سياق ال ّلغوي الذي
ينا�سب معانيه .وهذا يعني �أنّ العالقة جدلية بني
وال�سياق اللغوي .ويبقى
ال�سياق اخلارجي للكالم ّ
ال ّنحو عند عبد القاهر هو املرتكز الذي عليه يبنى
الكالم ،وبه ميكن �أن نفا�ضل بني كالم و�آخر� ،إنّ
امل�س�ألة �إذن عند عبد القاهر هي عالقة املعنى
ال�سياق ال ّلغوي
ال ّنحوي املخ�صو�ص الذي مي ّثله ّ
بغر�ض املتك ّلم الذي ال يظهر �إ ّال يف عالقة املعنى
الأ ّول باملقام ومقت�ضى احلال ،ويتم ّثل يف معنى
البالغي للكالم .وم ّثل خالد ميالد
املعنى �أو املعنى
ّ
هذه العالقة من ال ّر�سم التايل:

 -36نف�سه� ,ص 87
 -37انظر حتليل عبد القاهر لبق ّية الوجوه النحو ّية من حذف
وف�صل وو�صل و غريها يف "دالئل الإعجاز" والتي �أثبت من خاللها
القيمة البالغ ّية لال�ستعماالت املخ�صو�صة لهذه املعاين النحو ّية.
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مما تق ّدم �أنّ نظر ّية ال ّنظم عند
نتبيّ 38
عبد القاهر والتي ت� ّأ�س�ست على �أ�صول �إن�شاء
اخلطاب وحتليله ،نظر ّية �سياق ّية �إذ جعلت من
ال�سياق مبختلف فروعه اللغو ّية منها واملقام ّية
أهم هذه الأ�صول وقد حت�س�سنا �صداها
واحلال ّية � ّ
يف ال ّل�سانيات احلديثة ال �س ّيما مع من و�سموا
بال�سياق ّيني ،بل �إ ّننا مت ّثلنا قدرا من التماهي �أو
بع�ض نقاط الت�شابك بني ما ّ
نظر له عبد القاهر
وما ّ
نظر له املحدثون يف هذا ال�ش�أن نعني ما يتع ّلق
ب�أ�س�س الإن�شاء وال ّت�أويل.
و ِانتهينا من خالل درا�ستنا نظر ّية ال ّنظم �إىل
مهم يف �إن�شاء
�أنّ ر�صد املقامات والأحوال �أمر ّ
اخلطاب وت�أويله مع �ضرورة مراعاة ما ينا�سبها من
تراكيب نحو ّية لأنّ ال ّنظم مثلما بينّ عبد القاهر هو
الذي يربز دور ال�سياق يف حتديد املعنى ،فالرتكيب
 -38الإن�شاء يف العرب ّية بني الرتكيب والداللة� ,ص 390
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الواحد الذي يحمل �إفادة ّما قد يتغيرّ �إذا تغيرّ
املقامي ،ولذلك الب ّد ح�سب عبد القاهر من
ال�سياق
ّ
تو ّفر ملكة لغو ّية نحو ّية لدى املتك ّلم ت�ساعده على
�إن�شاء خطابه ومت ّكنه من الت�ص ّرف يف ِا�ستعمالها
ح�سب معانيه ،وهي ذات امللكة التي الب ّد �أنّ تتو ّفر
املخاطب وت�أويل
لدى امل�ستمع حتّى يقدر على فهم
ِ
معانيه ،وهذا الأمر يجعلنا ن�ستتنج �أنّ عبد القاهر
وهو ي� ّؤ�س�س لنظر ّية ال ّنظم كان مي ّيز بني �أمرين
ها ّمني هما امللكة العا ّمة للغة �أي جمموع القواعد
اللغو ّية التي ي�شرتك فيها ال ّنا�س وبني اال�ستعماالت
اخلا�صة لتلك القواعد وهي التي ترتبط باملعنى
ّ
املخ�صو�ص الذي ين�شئه املتك ّلم ّ
خلطة �إلقاء
الكالم وهذه اال�ستعماالت املخ�صو�صة عبرّ عنها
اجلرجاين «مبعاين ال ّنحو» وهي املعاين التي
ين�شئها املتك ّلم يف نف�سه �أ ّوال ّثم يعبرّ عنها يف النطق
بالألفاظ واملوا�ضع املنا�سبة لها ،وبذلك يكون
املتك ّلم قد ّ
وظف تلك القواعد امل�شرتكة توظيفا
دالل ّيا حتّى تكون يف خدمة ال�سياق الرتكيبي الذي
ينا�سبها ،لأنّ «العلم مبوا�ضع املعاين يف النف�س علم
مبواقع الألفاظ ال ّدالة عليها يف النطق».39
فتتح ّول بذلك املعاين النحوية العا ّمة �إىل معان
خا�صة يح ّددها املعنى الغر�ض �أو املعنى
نحو ّية ّ
املق�صد.
تب ّينا من خالل ما تق ّدم �أنّ نظر ّية ال ّنظم عند
اجلرجاين ت� ّأ�س�ست على �أ�سا�س �سياقات خمتلفة
ِا�ستنتجناها من خالل و�صفه للمراحل التي مت ّر
بها عمل ّية �إن�شاء الكالم نف�سها ونح ّددها كما يلي:
�أ -تو ّفر كفاءة لغو ّية يف ذهن املتك ّلم واملتم ّثلة يف
جملة القواعد اللغو ّية العا ّمة
ب -ح�ضور املعنى املخ�صو�ص يف ذهن املتك ّلم يف
عالقته مبختلف الظروف وال�سياقات� :سواء
كانت نف�س ّية �أو ثقاف ّية �أو مقام ّية �أو حال ّية �أو
غريها.
جِ -اختيار ال�سياق الرتكيبي املنا�سب الذي يعبرّ
عن املعنى الذهني.
 -39دالئل الإعجاز� ,ص 54
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اال�ستعمال املخ�صو�ص للقواعد النحوية امل�شرتكة
الت�ص ّرف يف القاعدة الأ�صل وحتويلها �إىل قاعدة
نحو ّية خم�صو�صة يطلبها املعنى املق�صود.
وميكن �أن من ّثل لهذه العمليات بقول عبد
القاهر�« :أ ّنا ال نعلم �شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري
�أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه ،فينظر يف اخلرب
�إىل الوجوه التي تراها يف قولك :زيد منطلق ،وزيد
ينطلق ،وينطلق زيد ،ومنطلق زيد ،وزيد املنطلق
40
واملنطلق زيد ،وزيد هو املنطلق وزيد هو منطلق»
فاملتك ّلم �إذن يبني املعنى العا ّم لكالمه ّثم يختار
الرتكيب املخ�صو�ص ملعناه املخ�صو�ص �أي�ضا،
فاملعنى العام يف هذه الأمثلة هو ِانطالق زيد ولكن
ح�سب �أغرا�ضنا نختار الرتكيب املنا�سب الذي يعبرّ
اخلا�صة التي
اخلا�ص ،وهذه املعاين
عن املعنى
ّ
ّ
ق ّدمها عبد القاهر حتمل عرب ت�أويالت خمتلفة
يكون فيها ال�سياق الرتكيبي هو احلامل �إليها،
وح�سب �أغرا�ضنا نبني الكالم ،وعلى ح�سب نظم
الكالم تربز بالغة الكالم �أي�ضا �أي جمال اخلطاب
ور�شاقة الكالم.
البالغي لي�س يه ّمه من
فعبد القاهر النحوي
ّ
البنى الرتكيبية النحو ّية يف اخلطاب �إ ّال ما قد
ُتن�شئه من �أثر جمايل ومن ُبعد ف ّني فاجلرجاين
ِانطلق من كونه نحو ّيا ينظر يف قواعد النحو وما
يرتتّب عن ِا�ستعمالها من �صور خمتلفة للكالم �إىل
كونه بالغ ّيا ينظر يف جمال اخلطاب احلا�صل من
ح�سن الت�ص ّرف يف تلك القواعد النحو ّية العا ّمة
ح�سب الأغرا�ض وح�سب منا�سبتها ملختلف املقامات
واحلاالت التي ين�ش�أ فيها الكالم.
وعلى �أ�سا�س ما تق ّدم ف�إنّ ت�أويل الكالم عند
عبد القاهر �صنفان �إثنان:
ال�صنف الأ ّول :يتع ّلق باجلانب النحوي للكالم.
ويتع ّلق ال�صنف الثاين :باجلانب الداليل للكالم.
ف�أ ّما الت�أويل الذي يتع ّلق باجلانب النحوي
الرتكيبي للكالم في�شمل باخل�صو�ص الظواهر
 -40دالئل الإعجاز � ,ص  257حت حممد عبد املنعم خفاجي
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الرتكيبية التي يح�صل فيها احلذف والإ�ضمار
والزيادة وال ّنداء وغري ذلك وذكر عبد القاهر
�أمثلة عديدة من هذه الظواهر وال �س ّيما فيما يتع ّلق
بظاهرة احلذف لأ ّنه يعتربها �أحد عوامل الت�أويل
التي تتط ّلب ال ّرجوع �إىل الأ�صل الرتكيبي للكالم
ال �س ّيما �إذا ما تع ّلق الأمر بحذف �أحد العنا�صر
الرتكيبية الأ�سا�سية لبناء الكالم �إذ يكون الت�أويل
النحوي عند ذلك �ضرور ّيا ،و�أورد اجلرجاين على
�سبيل املثال  :حذف املبتد�إ وحذف الفعل وبينّ �أنّ
احلركة الإعراب ّية دليل على وجود احلذف ف�ضال
عن ال�سياق باعتباره قرينة ها ّمة ّ
تدل على وجود
احلذف ومن الأمثلة التي اعتمدها حذف املبتد�أ
كما يف قول ال�شاعر:
		
ُرب ٌع قوا ُء �أذاع املع�صرات به
وك ّل حريان �سار ما�ؤه خ�ضل
يقول عبد القاهر� :أراد :ذاك ربع قواء� ،أو هو
41
ربع قواء»
فحالة ال ّرفع �إذن املوجودة يف �أ ّول الكالم
وال�سياق الرتكيبي ال ّدال على وجود نق�ص يف املعنى
هو الذي ّ
دل على وجود حذف يف موطن املبتد�أ.
مثلما ّ
يدل الن�صب على وجود حذف يف موطن
الفعل يقول عبد القاهر “ :وكما ي�ضمرون املبتد�أ
فريفعون ،فقد ي�ضمرون الفعل فين�صبون ”...وم ّثل
لذلك بقول ال�ش ّاعر:
ديا َر م ّية �إذ هي ت�ساعفنا وال يرى مثلها عجم
وال عرب.42
يع ّقب على ذلك عبد القاهر بقوله� :أن�شده
بن�صب “ديار” ،على �إ�ضمار فعل ك�أ ّنه قال :اذكر
43
ديار م ّية”
ال�سياق الرتكيبي هو
نتبينّ ّ
مما تق ّدم �أنّ ّ
الطريق �أو القرينة الأ�سا�سية املو�صلة �إىل
�إدراك املعنى وت�أويله .وهذه هي الطريق هي
يف حقيقة الأمر املنهج الذي ينتهجه النحو ّيون
 -41دالئل الإعجاز � ,ص 146
 -42نف�سه � ,ص 156
 -43دالئل الإعجاز � ,ص 156
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يف ت�أويل الكالم وذلك بت�صنيفهم الكالم �إىل
"ال�سليم"و"اخلاطئ" ،فال�سليم ما جاء ترتيبه
ح�سب القواعد النحو ّية املتّفق عليها واخلاطئ ما
خرج عن تلك القواعد .فك�أنّ النحاة يتنا�سون �أنّ
بالغة الكالم وجماله تكمن يف الت�ص ّرف الذاتي
يف تلك القواعد الأ�صول وهو الأمر الذي �سعى
البالغي وبينّ �أنّ الت�ص ّرف
�إىل �إبرازه عبد القاهر
ّ
يف الرتاكيب النحو ّية وحتويل موا�ضعها ح�سب ما
ال�سياق يرجع بفائدة كربى على ال ّلغة
يقت�ضيه ّ
ب�صفة عا ّمة وتتم ّثل الفائدة يف جعل ال ّلغة بنحوها
و�صرفها ومعجمها قادرة على �أن تو ّلد دالالت
ودالالت .ومن ذلك ين�ش�أ ال�صنف الثاين من
الت�أويل وهو الت�أويل ال ّداليل حيث يجتمع ال�سياق
الرتكيبي مبختلف �أنواع ال�سياقات الأخرى فيخرج
العادي ليتفاعل مع بق ّية عنا�صر
اللفظ عن معناه
ّ
الكالم وين�ش�أ عن ذلك التفاعل ما ال ح�صر له
من الدالالت والتي تدخل ح�سب تعبري عبد القاهر
يف "معنى املعنى" وهو الدرجة التي يبلغها املعنى
والتي ال ميكن �إدراكها �إ ّال بربط الكالم مبختلف
�سياقاته للح�صول على "الوا�سطة" ح�سب عبارة
عبد القاهر ويعني �أن ندرك معنى املعنى عن طريق
قرينة وهذه القرينة توجد داخل ال�سياق اللغوي
للكالم مثلما توجد خارجه عن طريق املقامات
والأحوال.
كذا بنى عبد القاهر نظريته يف اخلطاب
�إن�شاء وت�أويال والتي جمع فيها بني �صرامة تكوينه
ال ّنحوي وذوقه البالغي الذي �أعانه على النفاذ
�إىل �أ�سرار �إن�شاء اخلطاب من جهة وعلى �إدراك
الن�ص وك�شف �إيحاءاته من جهة �أخرى
خفايا ّ
مما جعله يتجاوز �صرامة النحاة وي�سري يف طريق
ّ
الن�ص و�آليات
البالغيني الباحثني عن �أ�سرار جمال ّ
ت�أويله وهي �آليات و�ضعها على �أ�سا�س اجلمع بني
درا�سة النف�س وبني خمتلف ال�سياقات احلا ّفة بها
حلظة �إن�شاء الكالم ،فجمال ال�صورة اال�ستعار ّية
مثال يت�أتّى ح�سب اجلرجاين من “ا�ستعارة وقعت
موقعها ،و�أ�صابت غر�ضها� ،أو ح�سن ترتيب تكامل
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معه البيان ،حتى و�صل املعنى �إىل القلب ،مع و�صول
ال�سمع وا�ستق ّر يف الفهم مع وقوع العبارة
اللفظ �إىل ّ
يف الأذن”.44
كذا مت ّكن عبد القاهر وهو يبحث يف ق�ض ّية
التو�صل �إىل ِاكتت�شاف �أمور ها ّمة
"ال ّنظم" من
ّ
متع ّلقة بن�ش�أة اخلطاب وبتحليله وجدنا �صدى لها
يف النظريات الل�سان ّية احلديثة ال �س ّيما يف "نظر ّية
التل ّقي" و"النظريات ال�سياقية" التي �سعت �إىل
و�ضع �أ�صول فهم اخلطاب وت�أويله .لذا ،وبناء
على ما ر�صدناه من التقارب بني �آراء عبد القاهر
وبع�ض ما جاء يف متعلقات اخلطاب من النظريات
احلديثة وهو تقارب يبلغ حد التقاطع بل التماهي
�أحيانا ،ر�أينا �أن نوجه اهتمامنا �إىل البحث يف
�أ�س�س هذه النظريات الت�أويلية احلديثة و�إىل
أهم الإ�ضافات التي حققتها ال �س ّيما و�أنّ
ا�ستجالء � ّ
ّ
عبد القاهر قد �أمل ح�سب تقديرنا مبختلف الآليات
املحيطة باخلطاب من خالل نظر ّيته ال�شهرية يف
"النظم" التي �أقامها على التنا�سب بني خمتلف
العنا�صر املك ّونة للخطاب :لفظا ومعاني ًا وتراكيب ًا،
�إذ انطلق من مقا�صد املتك ّلم وحاالت اخلطاب وما
يرتتّب على ذلك من كالم يتم ّيز بخوا�ص تراكيبه
التي تتالءم مع املقامات التي ّ
حتف بالكالم.
و ّ
خل�ص اجلرجاين نظ ّريته يف �إن�شاء الكالم
وحتليله يف قوله :و ِاعلم �أن لي�س النظم �إ ّال �أن ت�ضع
كالمك الو�ضع الذي يقت�ضيه علم النحو وتعمل على
قوانينه و�أ�صوله ،وتعرف مناهجه التي نهجت فال
تزيغ عنها ...وذلك �أ ّنا ال نعلم �شيئا يبتغيه الناظم
45
بنظمه غري �أن ينظر يف وجوه ك ّل باب وفروقه”...
لذا �سعى اجلرجاين �إىل �إبراز طرق التبليغ
الف ّعال بربط ك ّل عنا�صر الكالم بع�ضها ببع�ض:
اللغوية منها مبعرفة خ�صائ�ص ال ّلغة واخلارجة
عنها مبطابقة املقام ومقت�ضى احلال للمقال لأنّ
املعنى يختلف ح�سب ال�سياق اللغوي الذي يوجد فيه
الن�ص احلا ّفة به وبح�سب ك ّل ذلك
وح�سب ظروف ّ
� -44أ�سرار البالغة � ,ص 16
 -45دالئل الإعجاز � ,ص 95
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تختلف الت�أويالت وتتع ّدد القراءات .كذا يكون عبد
القاهر �أ ّول من فتح باب تع ّدد املعاين والقراءات
العربي الذي بقي مك ّبال طيلة ما
�أمام القارئ
ّ
يقارب خم�سة قرون بهاج�س املعنى الواحد الذي
مي ّثل مق�صد املتك ّلم والذي على القارئ �أن يكت�شفه
وال يكت�شف غريه حتى ال ينزلق ويقع يف اخلط�أ،
كذا انح�سرت القراءة يف البحث عن معنى املتك ّلم
الن�ص فتغيب جماليات القول حتت
ال عن �إمكانات ّ
غمار البحث عن مق�صد القائل ت�صوروه حقيقة
ثابتة .46ذاك بع�ض ما ترتّب على ما و�ضعه النحاة
والن ّقاد من قواعد ح ّدت من حر ّية الإبداع ب ّثا ومن
الن�ص يف �أن ينطق
حرية الت�أويل تقبال �إذ ح�صرت ّ
مبعنى واحد .لكن عبد القاهر اللغوي البالغي
الواعي ب�إمكانات اللغة يف تو�سيع مدى اخلطاب
ح ّرك ما كان �ساكنا وما ِاعتربه العلماء ال�سابقون
ثابتا ،فجعل ال ّنحو حتويل ّيا حت ّرك قواعده امل�شاعر
وحاالت النف�س والظروف احلافة وجعل ال ّدالالت
توليد ّية ،تتو ّلد من املعنى الواحد معان عديدة قد
ال يح�صرها الع ُّد.
خامتة:
كذا مثل ال�سياق م�شغال مهما لدى الباحثني
اللغويني قدميا وحديثا يف حتديد الداللة و�إدراك
املعنى وهو مبحث �أ�صيل �إذ بد�أ النظر يف ال�سياق
لدى القدامى يف �شكل �إرها�صات ولعل عبد القاهر
اجلرجاين يعترب من الرواد الأوائل الذين انتبهوا
�إىل �أهمية ال�سياق يف ك�شف املعنى من خالل نظرية
النظم ولئن ركز اهتمامه على اجلانب اللغوي من
 -46انظر" :من ق�ضايا الن�ص ال�شعري م�سائل يف املعنى" املبحث
الثالث� :صناعة املعنى بني ت�س ّلط النماذج و مت ّرد الإبداع� ,ص 190
 ...وما بعدها.
ح�سان" :اللغة املعيار ّية و الو�صف ّية ,دار الثقافة,
انظر كذلك :متام ّاملغرب ( ,دت)
 فاردينان دي �سو�سري :درو�س يف الأل�سن ّية العا ّمة ,تعريب �صالحالقرمادي ,حممد ال�شاو�ش ,حممد عجينة ,الدار العربية للكتاب,
تون�س – ليبيا.1985 ,
و انظر كذلك :عبد ال�سالم امل�سدي  :الل�سانيات و�أ�س�سها املعرف ّية,
الدار التون�سية للن�شر وامل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب ,اجلزائر ,1986 ,
حيث حتدث الكاتب عن املعيار واال�ستعمال.
�إنّ هذه املباحث جميعها �أثبتت ان�ضباط املتك ّلم ل�سلطان العرف
والقوانني اجلماع ّية .
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ال�سياق من خالل حديثه عن “خوا�ص الرتاكيب”
ف�إنه مل ُيغفل اجلانب غري اللغوي منه من خالل
انتباهه �إىل دور “املقام يف املقال” وانتهى النظر
يف ال�سياق �إىل نظرية متكاملة لدى املحدثني �إذ
ا�ست�أثر لديهم باهتمام كبري وال�سيما عند اللغوي
الإجنليزي فريث الذي كانت له �أفكار ال ُي�ستهان
بها يف التنبه �إىل دور ال�سياق يف الو�صول �إىل
املعنى وال�سيما يف تركيزه على “�سياق احلال”
وهذه الأفكار متثلت قيمتها يف كونها جاءت على
منهج علمي قوامه احلجج والرباهني مما جعلها
تتحول فعال �إىل نظرية علمية يرجع �إليها كل من
رام البحث يف املعنى ,ولكن هذا الإجناز احلديث
والهام يف العلوم اللغوية ال ميكنه �أبدا �أن يحجب
عنا ن�شاط العلماء العرب القدامى وما تنبهوا
�إليه من دور ال�سياق يف حتديد املعنى ال�سيما لدى
البيانيني منهم.
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