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        - - - - أم البوايقأم البوايقأم البوايقأم البوايق    ----جامعة العريب بن 8يديجامعة العريب بن 8يديجامعة العريب بن 8يديجامعة العريب بن 8يدي                                                                                                                                                            
        ::::امللخص امللخص امللخص امللخص 

        
 تتنوع قراءة الرتاث اللغوي العريب بني مقدس M ومقـوض ٔالراكنـه ومتوسـط ارتىضـ        

القـراءات مبعـزل عـن اخللفيـات dبســمتولوجية وإالضـافات ه املوازنة واملقاربة، وليست هـذ
التأويلية اليت تسطر ٔافق لك vحث تأصيال وتوصيال ٔالن لك مقوo تراثيـة  ميكـن ٔان تُقـرٔا 

وقد ُحمك عىل احلضارة العربية بأهنا حضارة النص، وبغض النظر عام تنطوي . طريقة ختتلفب
عليه هذه اللكمة مـن تـأثريات جانبيـة فـٕان  املتصـفح لكتـب الـرتاث يتحسـس اسـتحضـارا 

ويف هذه املداخ� قراءة نصية بسـيطة لـبعض مـا تركـه . للنص عرب زوا� عدة ومدارك شـىت
  . زركيش يف مقاربهتم للمنجز اللغوياجلرجاين والقرطاجين وال
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يف §رخي احلضـارة إالنسـانية، وحنـن لســنا بصـدد  حلقة 8مـةميثل الرتاث اللغوي العريب    
يمكن ٔان مرد هذا النضج والريق  مناص منهتربير هذه احلقيقة ٔاو اªفاع عهنا، لكن ا¨ي ال 

 حمـور احلضـارة العربيـة ومنـه انطلقـت لك املعجزة اللغوية اخلاªة؛ ٕاذ مثل القرآن الكـرمي يف
  .حماوo اجهتادية، وانبثقت جل النظر�ت املعرفية، وعليه قامت علوم العربية وتعاقبت

وٕاذا اكن مصطلح النص ومفهومه مل يردا غرضا وال عرضا يف أالحناء الغربية 
ى قاربت فٕان ذº ال ينطبق عىل الرتاث العريب؛ ٕاذ وجدت مصطلحات ٔاخر ) 1.(التقليدية

،بل قد حظي مصطلح )2(مفهوم النص ودلت عليه مضنيا مثل البيان والنظم واملنوال
النص ما ازداد وضوحا عىل الظاهر " النص بتعريف مسـتقل ªى الرشيف اجلرجاين يقول 

ما ال حيمتل ٕاال "ٔاو هو (...)" ملعىن يف نفس املتلكم وهو سوق الÁم ٔالجل ذº املعىن 
و . وٕان اكن ال يطابق  املفهوم احلديث للنص) 3"(اال حيمتل التأويل معىن واحدا وقيل م

ٔاكرث من ذº هيتدي املتفحص لعلوم العربية الشغوف السـتكناه ما خبأته كتب القداىم، 
قد  ويه حماوالتٕاىل حماوالت جادة يف النحو والبالغة والنقد والتفسري وعلوم القرآن،

النص؛ من ذº عىل سبيل املثال ال احلرص  لسانيات ٔافرزته تقاطعت مع ما و قاربت 
احلديث عن ترابط امجلل وما يتصل به من قضا� العطف واحلذف والوصل والفصل، 

هتا بهنا�هتا، ومتاسك االٓ�ت والسور ومناسبهتا ملا والعالقات بني ٔاجزاء القصيدة وربط بدا�
الزنول vلنسـبة للنص  ٔاسـباب: قبلها وما بعدها، وdرتاكز عىل السـياق ومالبساته مثل

 ةالقرآين، واملناسـبة vلنسـبة للقصيدة، ومقتىض احلال ا¨ي حيدد املقال، وتأويل مقصدي
  .املتلكم، وافرتاض مقبولية السامع يف الفعل التواصيل، مثلام حتدث اجلرجاين واجلاحظ

عاجلت  ولن نسهب يف احلديث عن هذه أالمور وغريها؛ بل سـننتقي مناذج
ة بدءا من اللغة العادية وصوال ٕاىل البيان القرآين وما تضمنته هذه النصوص نصوصا متنوع

حملنـا يف تراÚم ما يتجاذب مع ما  ئناعلاماسـتقرٔاها ث� من  من خصوصية البناء واللحمة
  .  توصل ٕاليه علامء لسانيات النص
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        ::::اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاين    عند عند عند عند النظم النظم النظم النظم . . . . 1111- - - - 
، "ئـل إالجعـاز يف عـمل املعـايندال"اسـتطاع عبد القاهر اجلرجاين من خالل كتابـه 

ٔان يعيد صياغة النحو العريب وفقا ملعطيات جديدة ومقاصد جلـي� مل تكـن مستسـاغة ªى 
هذه النظرية ليست خرقـا للنحـو . لنظمvالنحاة القدماء، وتبلورت ٔافاكره يف نظريته املسامة 

ليس الـنظم ٕاال «عليه فـالتقليدي ٔاو نبذا ملا قرره النحاة؛ ٕاذ ٕاهنا تنطلق من النحو وتتأسس 
ٔان تضع àمـك الوضـع ا¨ي يقتضـيه عـمل النحـو، وتعمـل عـىل قوانينـه ؤاصـوM، وتعـرف 
َجــْت فــال تزيــغ عهنــا، وَحتَفــظ الرســوم الــيت ُرمســت º فــال ختــل بيشــء  مناهجــه الــيت ُهنِ

ما غري ٔان اجلرجاين مل يتوقف عند هذا احلد؛ بل راح يتتبع الفروق بني الرتاكيب و ).4(»مهنا
ٔان ينظر يف وجـوه لك «ينشأ عهنا من فروق يف املعاين وأالغراض واملقاصد، فشأن الناظم 

، مث خيتار مهنا أالنسب لتعبريه، وأالقدر عىل توصـيل مقصـده، وأالوفـق )v«)5ب وفروقه
لعنـارص امجلـ� وال  ªقيقفٕاذا اكن النحاة يقترصون عىل الوصف ا. للمقام ا¨ي يتحدث فيه

ــر  ــٕان يلمتســون الف ــني أالدوات والصــيغ ؤاحــوال اللكــم والرتكيــب، ف ــة ب ــة اªقيق وق اªاللي
اجلرجاين قد اسـتطاع ٔان يَشـِخص تـï الفـروق بنظـرة حنويـة وبالغيـة مسـتقصـيا املعـاين 

تتبع بعضها بعضا مـن غـري ٔان  إانّك ٕان معدت ٕاىل ٔالفاظ جفعلهت«احملمت� للرتكيب حيث يقول 
صــنعت شــيئا تــدعي بــه مؤلفــا، وتشـــبه معــه مبــن معــل تتــوõ فهيــا معــاين النحــو مل تكــن 

ومما جتدر إالشارة ٕاليه ٔان اجلرجاين مل يقرص حديثـه عـن كيفيـات تـأليف امجلـ� ). 6(»نسجا
  .املفردة؛ بل تناول مسائل ال ميكن ٔان توصف ٕاال يف ٕاطار بنية ٔاكرب، ولتكن نصا

ذف، والفصـل مفن ذº ٕاشارته الرسيعة لٕالحاo، وٕافاضـته يف احلـديث عـن احلـ 
 ºوالوصل، والتعريف والتنكري، والعطف، وغريها  مما حيقق متاسك الـنص، سـواء ٔااكن ذ

  .غري قصدببقصد ٔام 
 ربـطمبواضـع  الوصـلقـد ٔافـرد اجلرجـاين vv اكمـال للفصـل والوصـل، ويُْعـَىن يف و 

الÁم من قطعه ومواطن اسـتئناف احلديث من اسـمتراره، وال خيفـى عـىل ٔاحـد ٔامهيتـه يف 
Mم وٕاحاكمه وتأدية الغرض وٕايصاÁالبالغة العربيـة ٕاذا اعزتلهتـا املعرفـة مبواضـع «فـ. نسج ال
ــئ بــال نظــام ــنئ ٔابعــد النحــاة القــداىم vب الفصــل ) 7.(»الفصــل والوصــل اكنــت اكلالٓل ول
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والوصل من النحو، وعَدوه مبحثـا بالغيـا  شـأنه يف ذº شـأن مباحـث عـمل املعـاين، فـٕان 
ومواضـع اسـتحسـانه  ااجلرجاين والساكيك قد ٔافاضـوا فيـه وقننـوا M حـدودالبالغيني ٔامثال 

ومه يف هـذا ٕامنـا يتحـدثون عـن تـرابط امجلـل ال اللكـامت، . واسـهتجانه ورضورته وامتناعـه
(...) ينظر يف امجلل الـيت تُرسـد فيعـرف موضـع الفصـل فهيـا مـن موضـع الوصـل «فالناظم 

ولعل مبحث الفصـل ) 8.(»التأخري يف الÁم لكهويترصف يف التعريف والتنكري والتقدمي و 
والوصل يعد ٔاكرث املباحث التصاقا بلسـانيات الـنص؛ ٔالنـه يصـف اتسـاق امجلـل والبنيـات 
النصية، هذا ما جعل معر ٔابو خرمة حيرص نقـاط التوافـق بـني مـا تركـه اجلرجـاين ومـا هـو 

فهــي نظـرة جديـدة ومـا عـداه  !موجود يف اªرس املعارص يف مبحث الفصل والوصل فقـط
عىل ٔان هذه اªعـوى عـىل جـديهتا ٔاغفلـت ٔاو تغافلـت مـا ٔاشـار ٕاليـه ) 9.(للنحو التقليدي

  .اجلرجاين من قضا� نصية مثل إالحاo والعطف واحلذف والتكرار
ومل يكتف اجلرجاين vحلديث عن عطف اللكامت واملركبات إالسـنادية؛ بل عرض 

ممـا يقـل «ص لكهنا مرتابطة لقرائن ٔاخرى، ٕاذ لعطف مجل قد تكون متباعدة عىل سطح الن
نظر الناس فيه من ٔامر العطف ٔانه قد يؤىت vمجل� فال تعطف عىل ما يلهيا، ولكـن تعطـف 

وهكذا حتـدث اجلرجـاين عـىل ). 10(»عىل مج� بيهنا وبني هذه اليت تعطف مج� ٔاو مجلتان
تثبت اªراسـات املعـارصة  قواعد نصية ال مجلية، وهو جانب عىل قدر كبري من أالمهية، ٕاذ

  .دور حروف الربط ٔاو التضام يف وحدة النص ومتاسكه وربط ٔاوM بآخره
ٔاما ما خيص إالحاo فمل يفّصل اجلرجاين القول فهيا، كـام ٔانـه مل يقصـدها ¨اهتـا بـل 

Mقو ºفهذا املثـال شـبيه . جاءين زيد وهو مرسع: ٔاشار ٕالهيا ٔاثناء حديثه عن احلال، من ذ
  )11: (قدمته رقية حسنجدا مبا 

  .اغسل وانزع نوى ست تفاحات، ضعها يف طبق مقاوم للنار
  .جاءين زيد وهو مرسع

  
  ...ضع ست تفاحات : ... والتقدير

  زيد مرسع...          
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قد يذهب خشص ٕاىل ٔان اجلرجاين حتدث عـن واو احلـال، ال عـن ٔاداة ربـط بـني 
ومـن ) 12.(»جمتلبة لضم مج� ٕاىل مج�«ا لكن هذا ال خير�ا عن كوهن. مجلتني ٔاو ٔاكرث، نعم

فـٕان  ،مثة النص ٔالن املضمر مبزنo الرصحي؛ فٕاذا وضع املتلكم لكمة تفاحات بدال من الضـمري
وما قيل يف املثـال أالول ينطبـق عـىل ). 13(الرابط هنا هو تكرار لكمة تفاحات عوضا عنه

ئت بضمريه املنفصل املرفـوع ذº ٔانك ٕاذا ٔاعدت ذكر زيد جف «املثال ا¨ي ٔاورده اجلرجاين، 
، طاملـا ٔان الضـمري ال يُعـرف ٕاال vلرجـوع ٕاىل ٔاصـ� )14(»اكن مبزنo ٔان تعيد امسـه رصحيـا

  .اªاليل
  

وحتدث اجلرجاين عن التكرار وهو من وسائل dتساق يف لسانيات النص ؛ ٔالنه 
الـنص؛ بـل عـىل  بيد ٔان عاملنا مل يتلكم عـن دوره يف محلـة. يُدرس يف ٕاطار ٔاوسع من امجل�
ٔافاد قوة لكونه مســتأنفا مـن حيـث َوَضـَعُه وضـعا ال حيتـاج «العكس ذهب ٕاىل ٔان التكرار 

، يف حني تذهب رقيـة حسـن )15(»فيه ٕاىل تذكر ما قب�، ؤاىت به مأىت ما ليس قب� àم
  .ٕاىل ٔان للتكرار ٔامهية يف ربط ٔاوارص النص معجميا
بنية ٔاكرب من امجل� التعريف والتنكري،  ومما ال ميكن ٔان يفّرس كذº ٕاال يف ٕاطار

قول ابن «: ومثاM. وهو vب دقيق املسï يعمتد عىل ذاكرة القارئ ليشء سـبق ذكره
  ]جمزوء الوافر: [البواب

  
ْن قَتََل الهََوى َرُجًال    

"
ِينّ َذºَِ الَرُجلُ            َوا

"
  فَا

Mفٕاّين : [فـقد ُمجعت إالشارة والتعريف يف قو [ ºوهذه القاعدة معروفة) 16.(»الرجلذ 
يف النحو متداوo يف àم العرب، فٕاذا ذكرت نكرة مث ٔاعيدت مرة #نية فٕاهنا تعّرف كاميف 

َىلٰ (:قوM عز وجل
"
ْرَسلْنَآ ا ٓ ا% ُسولَ  ِفْرَعْوَن َرُسوًال فََعَىصٰ  َ&َ وهو ] 16-15املزمل[ )ِفْرَعْوُن الر)

  :ة حسنيتقاطع مع املثال  ا¨ي ٔاوردته رقي
  Don't go now, the train is coming=  ال تذهب االٓن، فالقطار قد وصل  -

لٕالحـاo ٕاىل قطـار معـروف ªى املـتلكم " The" فاملتلكم اسـتخدم ٔاداة التعريـف



 أالولالعدد                                                                         ر ـــــحوليات ا�ب 

 

 2013ديسمرب                                 144                                     خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

جفـــل ٔاقـــوال املتلكمـــني تعمتـــد عـــىل معـــارفهم ) 17.(والســـامع قـــد ســــبق احلـــديث عنـــه
  ).وغري اللغوي السـياق اللغوي(ٔام حارضة  املشرتكة،مسـبقة اكنت

ومن وسائل dتسـاق الـيت ٔاكـد علهيـا علـامء الـنص املعـارصون وقـبلهام اجلرجـاين 
)ل M بقول البحرتي   ]البسـيط[                          :احلذف، وقد مث

 ٍªِاَحَة َحاِمتِ   َكَرًما َولَْم َهتِْدْم َمآِثَر َخا   لَْو ِشئَْت لَْم تُْفِسْد َمسَ
  

ٔان تفسد سامحة حـامت مل تفسـدها، مث ُحـذف ذº مـن أالول اســتغناًء لو شئت : فأالصل
بداللته يف الثاين عليه، وذº ٔان يف البيان ٕاذا ورد بعد إالهبام وبعد التحريـك M ٔابـدا لطفـا 

وهـذا التعليـق طريـف يبـدي فيـه صـاحبه دور ) 18.(ونبال ال يكون ٕاذا مل يتقدم ما حيـرك
ذوف، كــام ٔانــه يشــري ٕاىل دور احلــذف يف ربــط ٔاجــزاء احلــذف يف ٕا#رة املتلقــي ملعرفــة احملــ

ولقد ٔاوىل اجلرجاين عناية فائقـة vملقـام يف معرفـة العنرصـ احملـذوف؛ . امللفوظ بعضها ببعض
ــــــــــــن احلــــــــــــذف يف  ــــــــــــا ٔاورده ع ــــــــــــن ذº م ــــــــــــول الشــــــــــــاعر«م                                             :ق

  ]اخلفيف[
نَْت، قُلُْت  ، َوَمهA ثَِقيلٌ قَاَل ِيل َكْيَف ا%   عَِليٌل       َسهٌَر َداِمئٌ

ــــل ــــل للرج ــــادة ٕاذا قي ــــا اكن يف الع ــــل: مل ــــال علي ــــت فق ــــف ٔان ــــا . كي ــــأل #ني   ٔان يُس
ر Cٔنه قد قيل M ذº فأىت بقوM سـهر دامئ جـواv عـن هـذا فيقال  ما بك؟ وما علتك؟ قُّدِ

  .ى وظيفته إالبالغيةحفقق مقبوليته بوصفه نصا ٔاد) 19.(»السؤال املفهوم من حفوى احلال
عـن كثـري مـن وسـائل الFسـك  -ٕاذاً  -لقد ٔابـدع اجلرجـاين يف نظريتـه ، وحتـدث 

ٔاو  ؛ بل ٕانه يتجاوز ذº ٕاىل احلـديث عـن الســياق)النص/الÁم(النحوي واªاليل للنظم 
املقام؛ ٕاذ كثريا ما يربط الÁم بسـياقه وظروفه احمليطة، كام حياول اسـتكناه قصدية املـتلكم 

. ن خالل الرتكيب وافرتاض خلفية املتلقي، ؤاثر لك ذº يف معلييت التوصـيل  والتواصـلم
  .وهو يف لك هذا ينطلق من املسـتو�ت اللغوية للملفوظ ليصنع مسـتواه التداويل
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        ::::وحدة القصيدة ªى حازم القرطاجينوحدة القصيدة ªى حازم القرطاجينوحدة القصيدة ªى حازم القرطاجينوحدة القصيدة ªى حازم القرطاجين. . . . 2222----

مــن اجلــدير v¨كــر ٔان القرطــاجين مل يكــن ٔاول مــن حتــدث عــن وحــدة القصــيدة 
تالمح ٔاجزاهئا، فقد سـبقه ٕاىل ذº اجلاحظ وغريه؛ ٕاذ ٕان متاسـك القصـيدة وتناسـقها مـزية و 

Mاجلاحظ بقو ºيد كام يذهب ٕاىل ذJٔاجود الشعر ما رٔايته متالمح أالجـزاء ، « :الشاعر ا
، حبيـث ال )20(»سهل ا�ارج، فتعمل بذº ٔانه قد ٔافرغ ٕافراغا واحدا وسـبك سـباك واحـدا

ك يف املبىن ٔاو تقهقر يف املعىن، ٕاذ لكه يمكل بعضه بعضـا ويعضـد بعضـه يشعر سامعه بتفك
بعضا، غري ٔان ٔابرز من فّصل احلديث يف هذه القضية ودقّق النظر فهيـا حـازم القرطـاجين؛ 
حيث ٔافرده مببحث مسـتقل ٔاسامه طرق العمل vٕحاكم مباين الفصول وحتسني هيآهتا ووصل 

يف معــرض حديثــه عــن القــوى الفكريــة  بــل ٔاشــار ؛ومل يكتــف بــذº. بعضــها بــبعض
وdهتداءات اخلاطرية اليت تسهم يف جامل نظـم القصـيدة ٕاىل ثالثـة ٔامـور تتصـل vلوحـدة 

  :اللكية للقصيدة

انسجام املعاين وتنامغ الفصـول بعضـها بـبعض؛ وذv ºختيـار املعـاين املناســبة ملـا  -
عرية دون تلكـف ٔاو خلـل قبلها وما بعدها، وحسن التخلص يف التنقل بـني أالغـراض الشـ

vلقـوة عـىل تصـور صـورة للقصـيدة تكـون هبـا «ميس بنية القصيدة ٔاو معناها، وهذا يكون 
ٔاحسن ما ميكن وكيف يكون ٕانشاؤها ٔافضل من �ة َوْضعِ بعض املعاين وأالبيات والفصـول 
من بعض، vلنظر ٕاىل صدر القصيدة ومنعطفها من نسيب ٕاىل مدح، وvلنظر ٕاىل ما جيعل 

فالقصيدة قد حتوي ٔاغراضا متنوعـة ). 21(»متهتا ٕان اكنت حمتاجة ٕاىل يشء معني يف ذºخا
لكن براعة الشاعر وٕاجادته كفيلتان بعدم تبيان ذº، حبيث ينسـلخ مـن  ،ؤاساليب متباينة

غــرض ٕاىل غــرض، وينســاب مــن معــىن ٕاىل معــىن دون ٔان نشــعر، وهــذا ممــا ال يتــأىت ٕاال 
  .للشاعر اJيد

يدة بآخرهــا وهنايهتــا ببــدايهتا فتصــبح اكلاكئــن احلــي تتفاعــل ٔابياهتــا ربــط ٔاول القصــ  -
القوة عىل التخيل يف تسـيري تï العبارات مزتنـة، «وترتابط عباراهتا لتشلك à متوحدا، فـ

، ممـا جييـد نظـم الشـعر وتتضـح فيـه )22(»وبناء مبادهيا عىل هنا�هتـا وهنا�هتـا عـىل مبادهيـا



 أالولالعدد                                                                         ر ـــــحوليات ا�ب 

 

 2013ديسمرب                                 146                                     خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

 .رسالته وتؤدى عىل ٔامكل وجه

التحام ٔاجزاء القصيدة وتنامغ فصولها، فال خلل وال اضطراب يف بناء القصيدة، مفا  -
من بيت ٔاو فصل ٕاال وM وشاجئ قرىب مع ما قب� وما بعده سواء ٔااكنت هـذه القرابـة لفظيـة 

 ïالقوة عىل حتسني وصل بعض الفصول ببعض وٕالصـاق «ٔام معنوية، فعىل الشاعر ٔان ميت
والقـارئ ٔاو ا�اَطـب ) 23.(»لوجوه اليت ال جتد النفوس مهنا نبوةبعض الÁم ببعض عىل ا

هو ا¨ي حيمك عـل انسـجام الـنص مـن عدمـه ووحدتـه مـن تفككـه؛ ٕاذ حيـاول الـربط بـني 
ـقضا�ه ومواضيعه مسـتخدما معرفته vلعامل، فٕان وُ  يف ذº عـّد الـنص متسـقا ومنسـجام  َق فِّ

 .وٕاذا ٔاىب النص ٔان يكون à متحدا عزفت عنه نفسه وابتعدت
ــا  ــرتابط عنارصه ــدة، ت ــارة الواح ــون اكلعب ــدة ٔان تك ٕاّن أالصــل يف القصــيدة اجلي

فأالبيـات «الصغرى والكربى، وتتآلف فصولها وبنياهتا لتكون à مكمتال يشد بعضـها بعضـا 
نظوم نظائر احلروف املقطعة من الÁم املؤلف، والفصول املؤلفة من vلنسـبة ٕاىل الشعر امل 

أالبيات نظائر اللكم من احلروف، والقصائد املؤتلفة من الفصول نظائر العبارات املؤتلفة من 
  )24.(»أاللفاظ

ويسـتطرد القرطاجين يف حديثه عن اتساق القصيدة وانسجا8ا، مضـن عرضـه ملـا 
ٔان تكـون حســنة dطـراد، غـري متخـاذo «:مفـن ذº مـثالميكن ٔان جييـد مـواد الفصـل، 

النسج، غري ممتزي بعضها عن بعض المتيزي ا¨ي جيعل لك بيت Cٔنه منحاز بنفسه ال يشـم� 
وغريه من أالبيات بنية لفظية ٔاو معنوية، يتزنل هبا مـزنo الصـدر مـن العجـز ٔاو العجـز مـن 

بتكـرار ٔاو ٕاحـاo ٔاو تضـام، ومعنـو�  ،ٕاذ يفرتض يف أالبيات ٔان ترتابط شلكيا)25(»الصدر
. بأن ال يكمتل معىن البيت ٕاال مبا يليه، فضال عن العالقات اªاللية بني اللكـامت والعبـارات

  )26:(وعليه ٔاْمجل القرطاجين هذه العالقات فW يأيت
  .التقابل اللكي ٔاو اجلزيئ -
  .dقتضاء؛ بأن يكون بعض أالبيات مسببة لبعض ٔاو مفرسة لها -
  .احملااكة؛ Cٔن حياكيه يف البناء ٔاو املعىن -

  )27:(تصل بعضها ببعض عىل ٔاربعة ٔارضبي ٔاما الفصول ف 
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وهو ا¨ي يكون فيه الٓخر الفصل ): منسجم(والغرض  ،)متسق(رضب متصل العبارة  -1
بأول الفصل ا¨ي يتلوه علقة من �ة الغرض، وارتباط من �ة العبـارة؛ بـأن يكـون بعـض 

  .االٓخر من �ة إالسـناد والربط أاللفاظ اليت يف
ومنفصل العبارة، حبيث يبدو فيه الفصل مسـتقال عـن ) منسجم(رضب متصل الغرض  -2

  .غريه بنو�، لكن هناك عالقات معنوية وفكرية تربطه مبا قب�
ٔالن الرتابط الرصفي وحده  ؛رضب متصل العبارة دون الغرض، فهذا منحط يف الصناعة -3

oال يكفي ٔالداء رسا oمقبو.  
  .رضب منفصل العبارة والغرض -4

فالرضـvن أالول وأالخــري ال حيتاجـان ٕاىل ٕاعــامل عقـل ٔاو تقــدمي برهـان مــادام dتســاُق ٔاو 
الثـاين والثالـث فقـد حتـدث عـهنام  نٔامـا الرضـv. انعداُمه ظاهرا مـن الـوه� أالوىل للمتلقـي

  .ه امللفوظ نصأاثناء عرضهام ملا ميكن ٔان يكون ب) ∗(اللسانيون املعارصون
ومل يكتف القرطاجين vلتنظري لالتساق وdنسجام؛ بل راح يطبق عـىل قصـيدة 

الشوق والشوق ٔاغلب  للمتنيب، رابطا بني فصولها ربطـا متنـاغام تتاكمـل، فيـه  ٔاغالب فيكَ 
حيـث  .الشـعرية  الفصول وتتعاضد لتحقق محلة الـنص الشـلكية واªالليـة، فيـؤدي رسـالته

اطرد M الÁم يف مجيع ذº ٔاحسن اطراد، وانتقل يف مجيع ذº « ذº فوفّق املتنيب يف
فـاكن الـÁم بـذº . من اليشء ٕاىل ما يناسـبه وٕاىل ما هو منه بسبب وجيمعه وٕا�ه غرٌض 

  )28(»مرتبا ٔاحسن ترتيب ومفّصال ٔاحسن تفصيل وموضوعا بعضه من بعض ٔاحمك وضع 
وظفها القرطاجين ميكن ٔان تستمثر لبناء وحريv Aٕالشارة ٔان كثريا من أاللفاظ اليت 
ــا  ــ� يف مفاهميه ــة متأص ــه  رصح لســانيات نصــية عربي ــد وردت يف كتاب ومصــطلحاهتا، فق

 .والتحجيــل تســاق، وdرتبــاط، والوصــل، وإالحــاكم، والبنــاءd: مصــطلحات 8مــة حنــو
يـة وال خيلـو املعـىن ا¨ي يقصـد حتل « :حيث يقول عن البعـد احلجـا\ يف الـنص الشـعري

الفصــل بــه وحتجــي� مــن ٔان يكــون مرتاميــا ٕاىل مــا تــراىم ٕاليــه بعضــها، فيــورد عــىل �ــة 
  )d«)29سـتدالل عىل ما قب� ٔاو عىل �ة المتثيل
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وميكن القول ٕان القرطاجين سـبق عرصه vٕفاضته يف احلديث عـن نصـية القصـيدة 
مـا يكتنـف اللغـة و   الشعرية، وتعمقه يف استبطان ٔامنـاط العالقـات بـني أالبيـات والفصـول

الشعرية من انسجام vطين ال يدرك دون تأويـل مـن املتلقـي واسـتحضـار ملقصـدية املبـدع 
ومل يقترصـ حـديث علـامء العربيـة عـن تـرابط . يضايه ما توصل ٕاليه علامء الـنص حىت ٕانه 

بل امتد ليشـمل ٔارسار إالجعـاز  -مثلام فعل اجلرجاين والقرطاجين -النصوص العادية والفنية 
  .اخلطاب القرآين يف

  ::::لزركيشلزركيشلزركيشلزركيشللللربهان ربهان ربهان ربهان من خالل كتاب المن خالل كتاب المن خالل كتاب المن خالل كتاب ال    تناسبتناسبتناسبتناسبال ال ال ال . . . . 3333----
مل يكن احلديث عن متاسك النص، وارتبـاط بعضـه بـبعض، مقترصـا عـىل ٔاحبـاث 
البالغيني ودراسات النقاد القداىم يف مقاربهتم للنص الشعري وحتليلهم للÁم العـادي؛ بـل 

ومن ٔاوائل مـن ) ∗.(وحتليل ٔادق ُوجد كذº يف كتب التفسري وعلوم القرآن بصورة ٔاجىل
حتدث عن ترابط االٓ�ت والسور بدر اªين الزركيش، ٕاذ راح يفّصل ٔامهيـة هـذا املوضـوع 
وجّدته ويؤّصل لوجوده وطرائقه، vدئا بتناسب فواحت االٓي وخوامتها، مث ٔارسار ترتيب سور 

ف، وإالحـاo، احلـذ: القرآن، كام ٔاشـار ٕاىل قضـا� حنويـة متـس الـنص ٔاكـرث مـن امجلـ� حنـو
  .وائتالف الفواصل القرآنية

فالزركيشــ تعــرض ٕاىل العالقــات اªالليــة واملعنويــة الــيت تــربط بــني فــواحت االٓي 
عـام ٔاو خـاص، عقـيل ٔاو حيسـ ٔاو خيـايل، : معًىن مـا رابـط بيـهنام«وخوامتها، ٕاذ ال بد من 

ــين ــتالزم ا¨ه ــات، ٔاو ال ــواع العالق ــن ٔان ــري ذº م ظــريين، اكلســبب واملســبب، والن: وغ
. اكملَُرتَـب عـىل ترتيـب الوجـود الواقـع يف vب اخلـرب: والضدين وحنوه، ٔاو الـتالزم اخلـار\

وفائدته جعل ٔاجزاء الـÁم بعضـها آخـذ بأعنـاق بعـض، فيقـوى بـذd ºرتبـاط، ويصـري 
  )30.(»التأليف حاM حال البناء احملمك املتالمئ أالجزاء

العالقـات بـني بدايـة االٓيـة وهنايهتـا،  يوحض القول السابق جوانب كثرية من ٔامنـاط
. من ذº الرابط احليس يف الواقع والتأليف العقيل يف ا¨هن والنسـج التصـوري يف اخليـال

ِّف املFثالت، وتقـّرِب بـني املتباعـدات،  فهذه أالمور من شأهنا ٔان تُثِْبت املتشاàت، وتؤل
وقـدم  ،دد صـور الـتالزم ا¨هـينومل يكتف الزركيش بذº فقد حـ. وتُزاوج بني املتنافرات
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ترتيبـه الـزمين مـن حيـث احلـدوث، مث  خاصـةدليال منطقيا عىل ترتيب اخلطـاب القـرآين، 
مــوازاة ذº يف احلــديث، وخيتــمت قــوv Mلتأكيــد عــىل ٔامهيــة هــذه العالقــات يف محلــة الــنص 

طع مـع القرآين وتوحده، وهذا مناط اهFم لسانيات النص وهـدفها، فتحليـل الزركيشـ يتقـا
  .مفهويم dنسجام وdتساق ªى النصانيني

وبعدما حتدث الزركيش عن ربط ٔاول االٓية بآخرها، يوسع دائرة الFسـك لتشـمل 
ــة وعالقهتــا مبــا قبلهــا ٔاو بعــدها، معمتــدا يف ذº عــىل معطيــات بن  ويــة وقضــا� دالليــة ياالٓي

ذكــر االٓيــة بعــد «:صــهاوM يف هــذا أالمــر مقــوo رائــدة هــذا ن . ومقتضــيات ســـياقية تداوليــة
. أالخرى، ٕاما ٔان يظهر dرتباط بيهنام لتعلق الÁم بعضه ببعض وعدم متامه vٔالوىل فواحض

وكذº ٕاذا اكنت الثانية لٔالوىل عىل �ة التأكيد والتفسري، ٔاو dعرتاض والتشديد، وهـذا 
خـرى، ؤاهنـا وٕاما ٔان ال يظهر dرتباط بل يظهر ٔان لك مج� مسـتق� عـن االٔ . ال àم فيه

فٕامـا ٔان تكـون معطوفـة عـىل مـا قبلهـا حبـرف مـن حـروف . عىل خالف النوع املبـدوء بـه
، وهذا مما ال يُْعتََمُد فيـه عـىل املنجـز اللغـوي وحـده؛ )31(»العطف املشرتك يف احلمك ٔاو ال

بل توظف فيه معرفة العـامل والســياق ومالبسـاته، فكثـري مـن االٓ�ت تبـدو منفصـ� دالليـا 
معنو� حىت) ٕاذا ٔامعل القارئ ذهنه للتقريب بيهنا وافرتض لها مقاما عَِملَ ُمرادهـا وَجـَربَ  مFيزة

  .كرسها، فتواسقت ªيه االٓ�ت وجتاذبت، وتوافقت معانهيا وتواجشت

َل انسجامه قول هللا عز وجل ِ قُْل ئيَْسـ (:مفام ظهر اتساقه وَ�ُ الُونََك َعِن ِاَالِه�)

فقد ]. 189:البقرة[ )اِس َوالَْحِجّ َولَيَْس الِْربf ِبا%ْن َ§تُوْا الُْبُيوَت ِمن ُظهُوِرَهاِىه َمَواِقيُت ِللن) 
 -  يذكر الزركيشو يسأل سائل عن سبب العطف بني ٔاحاكم أاله� وحمك ٕاتيان البيوت، 

ٔان gسا  من أالنصار اكنوا ٕاذا ٔاحرموا مل يدخل ٔاحد مهنم مزنM من  - من مضن ما يذكره
 قول يُْظهُِر التحليل السابق من) 32.(أالمايم؛ بل يدخلون من الباب اخللفي الباب

الزركيش استhره ملعرفته vلعامل يف احلمك عىل انسجام النص، فقد وظف معرفته لعقلية 
  .امجلاعة وديدهنم يف موامس احلج

بعــض ٕامـا عــن طريـق الــرتابط الشـلكي vلعطــف مـع  ٕاذًا تتناسـب االٓ�ت بعضــها
ال تكون معطوفـة فـال بـد مـن دعامـة تـؤذن vتصـال الـÁم، ويه قـرائن «ٕاما ٔان مثال، و 
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وأالول مزج لفظي وهذا مزج معنوي، تـزنل الثانيـة مـن أالوىل مـزنo . معنوية مؤذنة vلربط
ويتقاطع مفهوم املزج اللفظي مع مفهوم dتساق يف لسانيات النص مـن ). 33(جزهئا الثاين 

ي مع مفهوم dنسجام من �ة ٔاخرى، ويFثل تأويل الزركيش مع �ة، ومفهوم املزج املعنو 
لنصـوص غـري متسـقة لكهنـا منسـجمة يف بنيهتـا   )Broun & Yule(حتليـل بـراون ويـول

العميقة، مفثل هذه النصوص واخلطاvت تنp بعـدم وجـود رابـط مبـارش بـني امجلـ� أالوىل 
نويـة معيقـة قامئـة بـني هـذه امجلـل والثانية، لكن القارئ العادي يفـرتض وجـود عالقـات مع 

  )34.(جتعل مهنا نصا
  

ويتحدث الزركيش ٔاثناء عرضه صوَر تناسب االٓ�ت يف السورة ٕاىل دور الضـمري 
º؛ فالسـامع ٔاو )35(وٕاحالته ٕاىل السابق ٔاو الالحق، منهبـا عـىل دور املتلقـي يف تفسـري ذ

 .سج خيوط الـنص vٕحـاكمالقارئ يبحث عن مرجع الضمري طلبا ªاللته، وهذا ما جيع� ين 
ومل يغفل الزركيش ارتباط ٔاول السورة بآخرها لكون dحتاد ا¨ايت من رشوط البنيـة الـيت 
تضمن تفاعلها ؤاداء وظيفهتا وليست االٓ�ت بوجه مـن الوجـوه سـوى عنـارص لـتï البنيـة 

بـداءهتا وتأمل سورة القصـص و . ومن ٔارساره مناسـبة فواحت السور وخوامتها « :القرآنية قائال
Mوخروجـه مـن وطنـه ) فلـن ٔاكـون ظهـريا للمجـرمني(بقصة مبدٔا ٔامـر مـوىس ونرصـته وقـو

ونرصته وٕاسعافه vملاكملة، وخمتها بأمر النيب صىل هللا عليه وسمل بأال يكون ظهريا للاكفرين، 
Mٕان ا¨ي فرض عليك القرآن لـرادك ٕاىل (وتسليته خبروجه من مكة والوعد بعودته ٕالهيا بقو

  )36(» )معاد
  

واحدا ال يقبل التأويل  وصفوة القول ٕان نصوص علامء العربية وحتليالهتم حتمتل معىنً      
. هو وجود �ود قمية وجذور قوية للسانيات النص يف املوروث اللغوي والنقدي العريب

نظرية قادرة عىل مقاربة  لكن هل تكفي هذه احملاوالت املرتامية ٔاشـتا§ وفرادى ٕالقامة
 .ثةنصوص حدي 
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 .املرجع نفسه، ص ن )22(
 200املرجع نفسه، ص  )23(
 .جع نفسه، ص ناملر )24(
 .288املرجع نفسه، ص)25(
 .290ينظر املرجع نفسه، ص)26(
 .290،291ينظر املرجع نفسه، ص)27(

اسـتقصاء البحث يف اخلطاب اªاليل والتداويل،  -ينظر فان دايك، النص والسـياق) ∗(
جيليان . 75، 74، ص2000، )دط(املغرب،  –ترمجة عبد القادر قنيين، ٔافريقيا الرشق 

ج يول، حتليل اخلطاب، ترمجة محمد لطفي الزليطي ومنري الرتييك، جامعة املï براون وجور
 .وما بعدها 272، ص)دت(، )دط(السعودية،  –سعود، الر�ض 

 .298،299ينظر القرطاجين مهناج البلغاء ورساج أالدvء، ص)28(
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 .يف ظالل القرآن: التحرير والتنوير، سـيد قطب: عاشور
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 .1/186،185املرجع نفسه، ) 36(


