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 في كتاب دالئل اإلعجاز عند عبد القاهر الجرجاني   صي  ماسك الن  الت  

Textual coherence according to Abd al-Qaher al-Jurjani in “Dalā’il al-Iʿjaz” 
 

 : محمود بن يحيى بن أحمد الكنديالدكتورإعداد 

عمان سلطنة نزوى، جامعة مساعد، أستاذ  

 otmail.commahmoodyahya@hالبريد: 

 

 :ملخص

والغرو أن يكون تمييزه لبالغة الكالال  عبالر الالنظد مالديال جيالدا  ،لنصالعبد القاهرة نظرة دقيقة في تماسك 

نصي؛ ألن النظد قائد في األساس على التماسك وأيذ الكال  بعضه بسالب  مالب بعالو، وتبقالى نظريالة الالنظد للدرس ال

نظرته إلى ترابط  وقد بنى عبد القاهرمع النص في صورة كلية،  عبد القاهريير شاهد على القدرة الفاعلة في تعامل 

، علالى مسالتوى الوئالائل النحويالة فالي راكيال والت داللي، فكان يبحال  عالب تماسالك المعالانيشكلّي وأساس  الكال  على

 .المفردات، ثد على مستوى الجمل، وصوال إلى الترابط بيب تتابعات الجمل في بعو األحيان

كالالعطل  هتشكلت رؤى عبد القاهر في تماسالك الالنّص علالى أسالاس نحالوا وأسالاس تالداولّي؛ فللبنيالة دور فيال

يختلج في النفس، وبرزت عند عبد القاهر جوانال  شالائعة مالب  واإلحالة، كما للمتكلميب دور في إيراج الكال  وفق ما

أشكال الترابط النصي كالعطل واإلحالة واالنسجا  الداللّي، وكذلك برزت لديه نظرات لد تشع في كت  نحالو الالنص 

فالي كوناله اسالتراتيجة تماسالك عطل المجموع على المجموع وعطل القصالة علالى القصالة، والفصالل مثل إشارته إلى 

 نصّي. 

 عبد القاهر، ترابط نصي، انسجا  النص، اتساق النص لمات المفتاحية:الك
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Textual coherence according to Abd al-Qaher al-Jurjani in “Dalā’il al-Iʿjaz” 

By Dr.: Mahmoud bin Yahya bin Ahmed Al-Kindi 

Assistant Professor, University of Nizwa, Sultanate of Oman 

 

Abstract: 
The current research paper aims to demonstrate the concept of Textual coherence in 

“Dalā’il Al-Iʿjaz” (Intimations of Inimitability) by Abd al-Qahir Al-Jurjani. The main 

factor that engaged us to consider this concept through Al-Jurjani’s is what I found that 

Al-Jurjani has looked at Textual coherence from a different angle. In his study of the 

“Inimitability” of the Quran, he introduced the theory of “Nazm” (The theory of 

Construction); where he investigated Arabic syntactic structure and grammatical 

principles from a semantic frame of reference. He considered the coherence of 

meanings and structures in different grammatical levels: words and sentences, in 

addition to the sequences of sentences in some cases.  

Moreover, as in Al-Jurjani’s perception, the textual coherence is developed on 

grammatical and pragmatic basis to frame multiple structures: deep one and surface 

structure of a speech. Related to this, he studied the contribution of coordination, 

referral, and semantic harmony in textual coherence. Yet, there are some attractive 

ideas that were introduced by Al-Jurjani and they are still need more attention from 

researchers. For example, his idea of the coordination of one whole structure to another 

whole structure, and one semantic unit to another, and the separation in being a strategy 

of textual coherence.  

Keywords: Al-Jurjani (Abd al-Qahir), “Dalā’il Al-Iʿjaz” (Intimations of Inimitability), 

textual coherence, textual cohesion, textual consistency. 
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 :المقدمة

بدأت الدراسات اللغوية عند العرب لخدمة النص القرآني، وكان تقعيدها لنحو الجملة، مديال لتحقيق هدفها 

لتكالون األنسال   ؛مرحلالة وفالي كالل علالد يطالورون رؤيالتهد األساس تضالافرت معاله بقيالة علالو  اللغالة عنالدهد، وفالي كالل

فكانالت مباحال   ه فالي وقالت مبكالر؛مكمالب إعجالاز علالىواألفضل في فهد النص القرآني وتفسيره، وقد بدأ الجدل بيالنهد 

إعجالالاز القالالرآن إسالالهاما فالالي الالالدرس اللغالالوا السالاليما النصالالي منالاله، وفالالي هالالذا السالالياق تالالرتي نظريالالة الالالنظد لعبالالد القالالاهر 

 الجرجاني.

تصنيل إسها  عبد القاهر في النظد علالى أناله مالب مباحال  علالد البالغالة، لكالب تطالور علالد اللغالة جعالل  جرى 

فالالي ، ويسالالتفيد منالاله مالالع ئهالالور أا نمالالط مالالب أنمالالا  الالالدرس اللغالالوا يعالالالج الالالنص ات متجالالددةيوجالاله هالالذا اإلسالالها  وجهالال

بعالاليب الر الى فاإلعجالالاب،  واألسالاللوبية وعلالد لغالة الالالنص كلهالا نظالالرت لهالذا اإلسالها  صالورته الكليالة، فالالالنحو الجمالالي

علالى نالص  االالنظد وتطبيقهال نظريالة وسب  كل ذلك وصول عبد القاهر إلى بيت القصاليد مالب الفكالر اللغالوا ممالثال فالي

، وهذا البحال  يالرتي لسالبر إسالها  عبالد القالاهر فالي جزئيالة نصالية مخصوصالة وهالي التماسالك محكد وهو النص القرآني

 وأدواته.

عبالد القالاهر نظالرة فالي تماسالك الالنصم ومالا مظالاهر تماسالك الالنص ل وسؤال إشكالية هذه الورقالات: هالل كالان

 وللوصول إلى إجابة هذه اإلشكاليّة قسمت العمل قسميب: لديهم

قواعالد انطلالق منهالا فالي مسالتوى  القالاهر، مثّلالتبعو اإلشارات النظرية للتماسك النصي عند عبد  اولت فيهتن :األول

 اإلجراء.

 عب نظرية النظد. هب قراءتها في أعماله وتحليالته في حديث: مظاهر التماسك النصي التي يمكالثاني

رة على أعمالال عبالد القالاهر، وإنمالا يسالتفيد منهالا، وال يسعى البح  إلى إسقا  المصطلحات النصية المعاص

 لتز  بما يستعمله مب مصطلحات قد تكون موازية للمصطلحات المعاصرة.وي

 

 هداف البحثأ

 دّونة تراثية مب منظور حدي  إلى:يهدف هذا البح  مب يالل مساءلة م

  .تبيّب منزلة الترابط النصّي في النظرية اللغوية العربية مب يالل كتاب دالئل اإلعجاز 

  .الكشل عب بعد ثرّا مب التناول النصّي في البالغة العربية 

  .اإلسها  في رد  الهّوة المتوهمة بيب مكنونات التراث ومعطيات الدرس اللساني المعاصر 

 نظرية رائدة في "نحو النص" يقدمهاإذ  ؛برهان على أولويّة البح  النصّي في النظرية العربيةال 

 

 :أهمية البحث

تتمثل أهمية هذا البح  في نظرنا مب كونه يكشل عب بعد حدي  في مدّونالة تراثيالة غنيالة متجالددة فالي ذات 

 اآلن، وال يحفل بإسقا  ما اليوجد في المدّونة،

http://www.ajrsp.com/


 م0201-1-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                          78 

           ISSN: 2706-6495 

 

لمنجز في المدّونة واالحتيا  عب الوقوع في اإلسقا  قدر اإلمكان أو عب الوقوع في تقويل النّص فهو يلتز  بحدود ا 

 ما لد يقله، وهو محاولة في الكشل عب بعد  ريل في نظرية النظد يتمثل في منزلة الترابط النصي فيها. 

 : القسم األول

  :بعض األسس النظرية لنظرة عبد القاهر الجرجاني للترابط النصي

مواكبة مالا يصالل إلياله  ،كنوز الدراسات التي مافتئت تشي بالجديدنة اللغوية العربية بالكثير مب حفلت الخزا

المخالالزون العربالالي إرث لالالد يكشالالل لالالدرس اللغالالوا، ولالاليس مالالب نافلالالة القالالول أن يكالالون فالالي االعقالالل البشالالرا مالالب تجديالالد 

 فاليبعو الدارساليب أصالبحوا يتتبعالون التالراث  أن غيره؛ فهي حقيقة تؤكدها البحوث اللغوية الجادة المنصفة، مخبوؤ

 وء ما يستجد مب نظريات في األمالد األيالرى، وقالد يتعسالفون فالي الترويالل واالقتبالاس ليالدللوا علالى صالدق مبتغالاهد، 

فيها يشتمل على كل ما يمكالب أن يسالتجد مالب درس لغالوا، وغالدا يلالو التالراث مالب  ،وكرنما و عوا التراث في قدسية

 كما يقول أحدهد:مة يج  على الغيور أن يدافع عنها. بعو األفكار الحديثة ته

على أننا ينبغي أن نعيد النظر فيما اتهد به بعالو المحالدثيب نحالاة العالرب مالب أنهالد قصالروا جهالودهد علالى "

ولد يتجاوزوها إلى النص، ومب ثد لالد يتعالد تحلاليلهد للجملالة بيالان وئالائل الجملالة: كالفاعليالة والمفعوليالة  ،نحو الجملة

  . (1) لة والعالمة اإلعرابية لكل وئيفةدايل الجم

ولالد تجالد الالذا يصالل  ،غوا العربي ازدهرتلوال أرى األمر مب هذا الباب، وإنما هي سلسلة مب الدرس ال

، ويثقفالون وكانوا يمارسون أشكاال شتى مالب النصالو  ،فقد نضج نحو الجملة لديهد مب منطلق النصفيها ما انقطع، 

لد تتبلور في بعو جوانبها، حي  جمد العقل العربالي عالب مواصاللة الطريالق الجالاد، حاليب نها نظريتهد اللغوية. غير أ

 قنع بالترديد والتلخيص والحواشي.

 

 :من الجملة إلى النص .1

القاهر الجرجاني نحالو الجملالة فالي سالبر الالنص وفهالد مغازياله وبيالان وجالوه بالغتاله ثالد إعجالازه،  عبداستثمر

 بالدون-ي، وأسلوبي نصالي فالي المعنالى المعاصالر، وكالل هالذه االسالتحقاقات نحوا وبالغي بالمعنى التراث عبد القاهرو

 الدرس البالغي والنصي. أوسع وأرح  فياستحقها مب فطنته في تسخير نحو الجملة آلفاق لغوية  إنما-مبالغة

هر كتابه دالئل اإلعجاز ببيالان فضالل علالد اللغالة عمومالا والنحالو يصوصالا، ثالد ثنالى علالى علالو  اقّد  عبد الق

علالى يمكتلالك المفسالر قالدرة  وبعلالو  اللغالةمكنالون الشالعر ومزايالاه،  ياُلدر علو  اللغة والنحالو  فهو يرا أّن مب، الشعر

، (2)ومعانيه، بل يرى أن النقص في ذلك " يديل على صالاحبه مالب جهالة نقصاله فالي علالو  اللغالة" الكال إدرا  بالغة 

 بالا مالب قلالل مالب شالرن النحالو وتصالدى للتفسالير:معاتيقالول  ،النص والتفسير هو النحالو ياصالة فيويرى أن باب النظر 

"انظروا في الذا اعترفتد بصحته وبالحاجة إليه هل حصاللتموه علالى وجهالهم وهالل أحطالتد بحقائقالهم وهالل وفيالتد كالل 

وهل رأيالتد  ...باب منه حقهم وأحكمتموه إحكاماً يؤمنكد الخطر فيه إذا أنتد يضتد في التفسيرم وتعا يتد علد الترويل، 

صورة المبتدأ والخبر، وأن إعرابهما الرفع أن تجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا في أقسا  يبره، فتعلموا أنه  إذ قد عرفتد

 يكون مفرداً وجملة. وأن المفرد ينقسد إلى ما يحتمل  ميراً له، وإلى ما ال يحتمل الضمير. 

                                                 
 .131  8002، 1عبد الرا ي أحمد، نحو النص بيب األصالة والحداثة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  (1)
 .7،  1998، 3بد القاهر، دالئل اإلعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،  الجرجاني، ع(2)
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ون فيهالا ذكالر يعالود إلالى وأن الجملة على أربعة أ رب، وأنه ال بد لكل جملة وقعت يبراً لمبتالدأ مالب أن يكال

فائدة الشياع  وأن فائدة التخصيص غير فائدة التو يحم كما أن ... الذكر ربما حذف لفظاً وأريد معنىالمبتدأ، أن هذا 

 . وهذا يشي بمنزلة الجملة في رؤية عبد القاهر إلى النص .(1)..." غير فائدة اإلبها 

 

 :عبد القاهر عند الدراسة محورالنص  .0

بد القاهر الجرجالاني فالي يضالد نظالرة العلمالاء لقضالية اإلعجالاز القرآنالي، والجالدل الالذا دار جاءت جهود ع

نمالط مالب الدراسالات ينطلالق مالب نالص  ء الالدرس اللغالوا؛ ألنالهأثر إيجابي فالي ثالراأن هذا الجدل كان ذا  كوال شفيها، 

بلالورة بالغالة الالنص  مؤلفالات اإلعجالاز سالاهمت أكثالر مالب غيرهالا فالييجعله محور تفكيره بداية ونهاية، وال شالك أن "

 .(2)"والسياق بحكد أنها تداولت مقولة النظد أكثر مب غيرها وحاولت تعريفها وإبراز وجه بالغتها

الُت  والنظد معجميا كما جاء في اللسان " اله يظنلُظُماله نظظلمالاً ونُظامالاً ونظظاماله فالانلتظظظد وتظالنظظاد. ونظظمل ليُل، نظظظمظ
التالرل

للك لؤظ أا جمعته في السِّ نلتظاله اللؤل ته، ونظظظالدظ األظمالرظ علالى المثظالل. وكالل  شاليء قظرظ ُت الشِّعر ونظظامل ، والتنظيُد مثله، ومنه نظظظمل

تاله مالب لؤلالؤ   نلظالوُ ، وصالل بالمصالدر. والالناظلُد: مالا نظظمل تلاله. والالناظلُد: المظ اله إلالى بعالو، فقالد نظظظمظ تظ بعضظ مل المظ بآير أو  ظ

ويرز  وغيرهما"
(3). 

الالنظد علالى مفهوماله لالدى البالغياليب، ولالدى عبالد القالاهر الجرجالاني ياصالة إال  وال يتحقق إ الالق مصالطلح

فالي كليتاله بصالورة عامالة  وبإدرا  ما يبتغيه مالب فهالد عميالق للتماسالك باليب أجالزاء الالنص ،بإدرا  معناه المعجمي أوال

قالات باليب أجالزاء وهالذا التماسالك "يهالتد بالعال راسالة تماسالك الالنص بكالل أشالكاله،ذ ال تتحقق دراسة النظد بغير دإ ؛ثانيا

والتماسالالك نقطالالة التقالالاء محوريالالة بالاليب  ،(4)الجملالالة وبالاليب جمالالل الالالنص وبالاليب فقراتالاله، وبالاليب النصالالو  المكونالالة للكتالالاب"

دراسة النظد عند عبد القاهر وبيب علد اللغة النصي؛ فالتماسك أر ية النظد، وهو أهد عناصالر مو الوع علالد اللغالة 

 .(5)تماسك في تحقيق النصية مب عدمه""التحليل النصي يعتمد أساسا على الفـالنصي، 

عند ا هذ ىوقد تحرى القدماء الدقة، حي  بنوا تحليلهد على الربط بيب بنية النص اللغوية والداللية، وقد تجل

وقوفهد أما  النص القرآني؛ إذ تضافرت على الكشل عب أسرار إعجازه عدة أسالس منهجيالة توصاللوا بهالا إلالى فهماله 

ب الضالرورّا أن يكيّفالالوا أدوات تحلالاليلهد لتكالون مثمالالرة فالي تحليالالل الالنّص؛ وال سالاليّما أنهالالد ، وكالان مالال(6) فهمالا صالالحيحا.

 اعتبروا القرآن نصا واحدا في مجموعه. 

 

 :في إطار النص وليس الجملة أو الكلمة عند عبد القاهر المعنى .3

وهالذا الالنص  (7)يقول عبد القاهر: "اعلد أن معرفة الشيء مب  ريق الجملة، غير معرفته مالب  ريالق التفصاليل"

 ، صورتها الكلية، وهو صل  العمل النصي ومو وعهصريح في تدبر عبد القاهر النصو  في 

                                                 
 .30السابق،  (1)

 .173،  8010، 3صمود حمادا، التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس، دار الكتاب الجديد،  رابلس،   (2)
 لسان العرب، مادة نظد. (3)

 .97،  1،ج8000، 1دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،  ‘ي، علد اللغة النصي بيب النظرية والتطبيقالفقي صبح (4)

 .97السابق،   (5)
 .167 نحو النص بيب األصالة والحداثة، عبد الرا ي أحمد،  (6)

 .157،  1991 ،1الجرجاني عبد القاهر، أسرار البالغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،   (7)
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الالالنص يشالالير إلالالى  الالريقيب  وقالالد سالالبق القالالول فالالي انطالالالق عبالالد القالالاهر مالالب الالالنص بصالالورته الكليالالة، غيالالر أن هالالذا

 قد يتوازيان في موا ع وهما:متعاقبيب 

 معرفة الشيء بالكلية وله  رقه وأدواته. .1

 معرفة الشيء بالتفصيل وله  رقه وأدواته. .8

-وكالهما يخد  التحليل النصي، ويفضي إلى فهد أعمق لمكنالون الالنص وغاياتاله، وقالد صالر  عبالد القالاهر بالذلك 

، وكانالالت منهجيتالاله فالالي البرهالان علالالى حقيقالالة اإلعجالالاز فالالي الالالنظد قائمالالة علالالى موا الالع عالالدة فالالي-بعبالارات مختلفالالة  وإنل 

 المسلكيب السابقيب.

ون المعاصالرون فالي تحليالل جمالل اقتباس نص آير لعبد القاهر يشير فيه إلى فكرة يتكر عليها النصاليّ  ويجدر

 حي  يقول:  وفهمه، النص

وليس إذا كان الكال  في غاية البيان، وعلالى أبلالم مالا يكالون مالب الو الو ، أغنالا  ذا  عالب الفكالرة إذا كالان المعنالى  "

فيها مب بناُء ثان  على أّول، ورّد تال  على سابق، أفظلستظ تحتاج فالي الوقالوف  لطيفا، فإن المعاني الشريفة اللطيفة ال بُدا 

 على الغرض مب قوله: 

ُر أُفلر ظ فُي الُعلُوِّ "  " كالبظدل

ر حقيقة المراُد منه ، وترقد ذلك في قلبالك، ثالد شاسعا دانياووجه المجاز في كونه  ،إلى أن تعرف البيت األول، فتتصوا

اُل البدر" تعود إلى ما يعُرضُ  البيت الثاني عليك مب حظ
(1). 

ب في ليس لمحلل النص أن يتبيب المعنى المضمّ  : ما مفاده يقرر  -وإن كان يناقش التشبيه -والنص السابق 

ليه في سياق داللة ما جاوره مالب جمالل سالابقة أو الحقالة، وهالو فالي نظر إإذا  بيت أو بيت مب الشعر إالجملة أو شطر 

تصبح المتتالية متماسكة دالليالا عنالدما تقبالل كالل جملالة فيهالا التفسالير "إذ  ؛ونالمعاصر ونالنصي راهما يذلك يلتقي مع 

 .(2)والترويل في يط دايلي، يعتبر امتدادا بالنسبة لتفسير غيرها مب العبارات المماثلة في المتتالية"

وتجد الجمل أبدا أسبق إلالى ويذه  عبد القاهر الجرجاني أن النظرة الكلية أسبق إلى النفوس مب التفصيل "

مالب  الجرجالاني وهالذا التصالريح يؤكالد انطالالق ،(3)األوها  وتقع في الخا ر أوال، وتجد التفاصيل مغمورة فيما بينهالا"

الكلمالة ثالد الجملالة ثالد متتاليالة الجمالل فالي إ الار الكالل  ه يدرستفاصيله في مستوى الكل، أا أن إلىوصوال  كلية النص

 مستقلة عب نظمها وسلكها التي نظمت فيه. وليستوهو النص، لها الجامع 

أغلال  الموا الع لوجالوه الالنظد، وا مو الوعي فالي يصوصية منهج الجرجاني تكمب في تقديد تفسير لغال و

ص بيب االستقامة النحويالة والصالحة الدالليالة، وذلالك مالب يالالل كشالل فاعليالة النحالو فالي تو اليح الالن فهو ينظر للكال 

 .(4) وتفسيره واستخراج  اقاته

 

 م عبد القاهر الجرجاني النص على أساس داللي:تقسي .4

بمصالطلحات  الو، والبنى الصغرىالكبرى  مثل: البنىمعاصرة  نصيةبمصطلحات لد يصر  عبد القاهرة 

 وبناه. هواع ألنساقالنصو  على أساس فهد عميق ، لكنه كان يمارس موازية لها

                                                 
 .٤١١السابق، (1)

 .301،  8001، 1فضل صال ، بالغة الخطاب وعلد النص، دار الكتاب المصرا، القاهرة،   (2)

 .161الجرجاني، أسرار البالغة،   (3)

 .151،  1999، 1بحيرا سعيد، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بيب البنية والداللة، مكتبة زهراء الشرق،   (4)
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أن نستشالل ويمكالب  ،إليها على هالذا األسالاس رتهع والنصو  الشعرية يدر  نظطظ والمترمل في تمثيله بالقُ  

 :صورة شعرية واحدةفي معتبرا إياه بنية متكاملة ]الطويل[  النص اآلتي نقاشه مب ذلك

بل هو ماســحُ  ساح باألركان مظ اجة  ... ومظ يلنظا ُمبل ُمنًى ُكلا حظ ا قظضظ  ولظما

الُنا ... ولد يظنلظُر الغ ى ُرحظ  ادا الاُذا هو رائحُ وُشدات على ُدهلد المهظارظ

الظتل برعناق المطيِّ األبا ـحُ  نا بر راف األحــادي  بظيلنظنا ... وسظ  أيذل

 "... وذلك أن أّول ما يتلقاا  مب محاسب هذا الشعر أنه قال: 

ا قضينا مب ُمنًى كلا حاجة "  " ولما

ر معه اللفظ، وهو  ريقة  فعبّر عب قضاء المناسك برجمعها والخروج مب فُروُ ها وُسنظنُها، مب  ريق   أمكنه أن يُقصِّ

 العمو ، ثد نبّه بقوله: 

 "ومّسح باألركان مب هو ماسُح 

 على  واف الوداع الذا هو آير األمر، ودليل المسيُر الذا هو مقصوده مب الشعر، ثد قال:

 أيذنا بر راف األحادي  بيننا  

كبان، ثد دّل بلفظالة األ الراف علالى الّصالفة فوصل بذكر مسح األركان، ما وليه مب زظ ِّ الركاب وركو ب الر 

فيب، مالب  فاق في السافر، مب التصرف في فنون القالوُل وشالجون الحالدي ، أو مالا هالو عالادة المتظالرِّ التي يختّص بها الرِّ

الُل االغتبالا ، كمالا تُوج ة النشالا ، وفظضل ز واإليماء، وأنبر بذلك عالب ُ يال  النفالوس، وقاُلوا مل باُله ألفالة اإلشارة والتلويح والرا

الدظ روائالالح  األصالحاب وأُنسالةُ األحبالالاب، وكمالا يليالالق بحالال مالالب ُوفاالق لقضالاء العبالالادة الشالريفة ورجالالا ُحسالب اإليالالاب، وتنسا

 . (1)الان واإليوان..."الخ األحبّة واألو ان، واستماع التهاني والتاحايا مب

ذلالك علالالى أسالاس المعنالالى ، وثالالث وحالالداتعبالالد القالاهر الجرجالالاني بنيالة الالنص إلالالى  قّسالدفالي الالنص السالالابق 

 والداللة:

 األولى: في قوله: 

اجة   يلنظا ُمبل ُمنًى ُكلا حظ ا قظضظ  ولظما

 : قولهفي  الثانية

 ومّسح باألركان مب هو ماسُح "

الُنا ... ولد يظنلظُر الغادا الاُذا هو رائحُ  ى ُرحظ  وُشدات على ُدهلد المهظارظ

 :الثالثة في قوله

 بيننا "" أيذنا بر راف األحادي  

ت الثالثة بناء نحويالا فيه. ومع أن الشر  جعل مب األبيامرحلة حدث كل وحدة للفكرنما النص بكليته حركة 

 قد تعامل مالعو إال أن تقسيد عبد القاهر لها كان على أساس الداللة. ،في أولها، وجوابه في آيرها وحدا؛ ففعل الشر 

يجعلاله موافقالا لمالا يالراه  أصغر على أساس داللالي، وهالذالى وحدات إص السابق كوحدة متسقة قا  بتحليله وتقسيمه الن

 .(2)األبنية الصغرى والكبرى تحديد النصيون مب  بيعة داللية في

                                                 
 .88لجرجاني، أسرار البالغة،  ا (1)

 مثاال. 75أشار فان دايك إلى هذه القضية في أكثر مب مو ع في كتابه: علد النص،   (2)
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 يالالرادفمالايز فياله بالاليب مجموعالة مالب األبيالالات لشالاعريب صالر  بمصالالطلح القطعالة الالذا مو الع آيالالر وفالي  

يالرى أن دراسالة عبالد القالاهر ، و(1)قطعة  د األولالى"ن تعلد أن هذه المصطلح البنية أو الوحدة حي  يقول:"وينبغي أ

فالي كونهالا مجتمعالة  باللالنص ومعرفة ما يميزه  وبيان يصائصاله ال تتالرتى مالب النظالر فالي األبيالات منفصاللة مسالتقلة، 

"واعلد أّن مب الكال  مالا أنالت تالرى المزياّلة فالي نظماله والحسالب، كالاألجزاء مالب  ،تؤلل قطعة أو وحدة داللية مترابطة

تقضالي لالاله  ق وينضالّد بعضالها إلالى بعالو حتالى تكثالر فالي العاليب، فرنالت لالذلك ال تكبالر شالرن صالاحبه، والالصالبم تتالحال

 .(2)بالحذق واألستاذية وسعة الّذرع وشدة الُمنّة حتى تستوفي القطعة وترتي على عّدة أبيات"

 

 به في النفس:الكالم في النطق وفق ترت  ترابط  .5

مرحلتالان متعاقبتالان: مالا يكالون فالي الالنفس في األصل وهما  ،باهتد عبد القاهر الجرجاني بالنظد في مستويي

يكالون فالي  ، فهمالا مالامنطوقالا مب المعاني، واأليالرى مالا ينالتظد مالب اللفالظ المسالبو  والالنظد المرتال  فالي الكالال  مترتبا

لغالة أو ال ،السطحي والعميق مب مصطلحات اللسانيات التوليدية أوالفعل، الوجود بالقوة، وما يكون موجودا في إثره ب

" فلاليس الغالرض بالنظد الكلالد أن ، هر كالال  يتالرجد مالا يعالتلج فالي الالنفس، والنظد في نظر عبد القالاعند سوسيروالكال  

 .(3)توالت ألفائها في النطق، بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذا اقتضاه العقل"

على هيئة تحاكي الروابط المنطقية التي  وبروزه ،فالنظد أو معاني النحو هو يضوع الكال  لنواميس الفكر

عبالد القالاهر مالع بوجرانالد ، وهنالا يتفالق (4) يقيمها باليب المعالاني فتكالون البنيالة اللغويالة صالدى لبنيالة عقليالة منطقيالة سالابقة

وغيره مب علماء النص على أن منتج النص يبدأ بترتي  المعاني واألفكار في نفسه، ثالد يختالار لهالا األلفالائ المناسالبة، 

 .(5)لهذه المعاني دون فصل زمني بينهاا ترتيبا ياصا  بقا فيرتبه

 الكالال  يالردّ ؛ فهالو (6)الكلد تترت  في النطق بسالب  ترتال  معانيهالا فالي الالنفس"أن "وعندما يقرر عبد القاهر 

مالا يطلالق علياله  والمعنالى، أوحي  يحالدث الالتالؤ  باليب اللفالظ  ،على عمليتيب: األولى غير لغوية نفسية تدور في الذهب

فهمالا عمليتالان األولالى يالارج الواقالع اللغالوا، والثانيالة  ،لية االيتيار، تعقبها الثانية وهي لغوية حي  يوجد التالرليلعم

 .دايل الواقع اللغوا

 

 :تركيز عبد القاهر الجرجاني على الجانب الداللي في الترابط .6

تناسالقت داللتهالا وتالقالت  بالل أن ،ليس الغالرض بالنظد الكلالد أن توالالت ألفائهالا فالي الن طالق "يقول عبد القاهر

ناله نالاتج وأ ،تشب  عبد القالاهر بالتماسالك الالداللي الكال  مدىويفهد مب هذا  (7)معانيها على الوجه الذا اقتضاه العقل"

المعنى يولد عميقا فالي الالنفس ويظهالر كالمالا فالي النطالق منظومالا فالي ألفالائ بعضاله ف ،ي الفكرعب معان مرتبة أساسا ف

   بعو،بسب  مب 

                                                 
 .311ي، أسرار البالغة،  الجرجان (1)
 .22الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (2)

 .١٤الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (3)

 .163صمود، التفكير البالغي عند العرب،   (4)

 .111عبد الرا ي أحمد، نحو النص بيب األصالة والحداثة،   (5)
 .٦٥الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (6)

 .١٤،  السابق (7)
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أناله ال بالدا مناله مالب ترتيال   مالب إلى تحول المنطوق مب فكر إلى كال  في قوله: "واعلد أنا ما ترىوقد أشار 

األلفائ وتواليها على الناظد الخا  ليس هو الذا  لبته بالفكر ولكناّله شاليء يقالع بسالب  األظول  الرورة مالب حيالُ  إنا 

فالي مواقعهالا فالإذا وجال  لمعنالى أنل يكالون أوال فالي الالنفس  األلفائ إذا كانتل أوعية للمعاني فإناها ال محالة تتبع المعالاني

 .(1)وج  اللفظ الدال  عليه أن يكون مثله أوال في الن طق"

عبد القاهر الجرجاني لتكالويب مبالادد دالليالة فالي تفسالير العالدول  ويتضح مب مجمل النصو  السابقة سعي

ئالل اإلعجالاز نصوصالا تؤكالد وا الع عديالدة مالب دالنجالد فالي م، و(2) في إ ار القواعد النحوية الضابطة للنظا  اللغالوا

علالد لغالة  ويؤكالد، (3) المنحى العقلي الناتج عب تركيز عبد القاهر عملية النظد على العالقات الداللية بالدرجالة األولالى

الترابط األفقي الشكلي محكو  بقواعالد اتسالاق المعالاني  ويثبت أنالداللي،  الترابط في المستوى علىالنص المعاصرة 

في الجمل المركبة والتتابعات ذات  بيعالة دالليالة، وتكالون العالقالات النحويالة  الكلماتالعالقات بيب ف ؛جا  الداللةوانس

 .(4) تابعة لها أحيانا؛ فاألمر يتعلق في المقا  األول بوصل العالقات بيب معاني الجمل

أولويتها في مزية الكال ،  وال غرو أن يهتد عبد القاهر بالمعاني ويبرهب على صدق نظريته ببح  ما يؤكد

. وهالذه المصالادرة (5)"يتحقق الالتالؤ  باليب العالقالات الدالليالة والتركيبيالةوفي النظد " ،وأن اللفظ تابع للمعنى ووعاء له

التي ينطلق منها عبد القاهر في دراسة التماسك سالوف تساليطر علالى جالل المباحال ، ويغالدو تو اليحه للتماسالك مطلبالا 

كالان أسالاس التالرابط شالكليا نحويالا بالدرجالة األولالى، وهالو فالي ذلالك يقالد  إشالارات جليلالة فالي  لبيان تماسك الداللة، ولو

 مستوى البالغة فاإلعجاز في النص.دلّل على إدرا  استقامة التماسك، ومنه يي سعيا إلى التحليل النص

 

 :القسم الثاني

 عند عبد القاهر الجرجاني: أشكال الترابط النصيمن 

ة مالب وجالوه التالرابط النصالي التالي تجلالت فالي أعمالال عبالد القالاهر الجرجالاني، فالي يمكب تلمس أشكاال متعالدد

المسالتوى النحالالوا والالالداللي والتالداولي، وكالالل هالالذه األبعالاد تنصالالهر عنالالد الجرجالاني فالالي بحثالاله نظالد الكالالال  فالالي صالالورة 

لالة صاللة "إذ إن النحو يقو  بتحليل العالقات باليب العالمالات فالي المسالتوى األفقالي والرأسالي، وتحلالل الدالمخصوصة؛ 

 ، ومالالب هنالالا يصالالبح تصالالنيل أدوات التماسالالك(6)العالمالالات بالمالالدلوالت، وتعنالالى التداوليالالة بتوصالاليل دالالت العالمالالات"

، وفالي هالذا المقالا  سالنتلمس اسالتراتيجيات التالرابط التالي عسرا في البح  اإلجرائي، يالفا للتنظير مستقلة عب بعضها

 تجلت في فكر الجرجاني في بلورة فكرة النظد لديه. 

 

 :األفقي شرط صحة النظم )السبك(الترابط  .1

يوفر هذا الشكل مب الترابط األر ية الالزمة للنظد كما عرفه عبد القاهر الجرجاني فالي صالورته األفقيالة، 

 إذ يو ع الكال  كما يقتضيه علد النحو، و"معلو  أن النّظد ليس سوى تعليق الكلد بعضها ببعو،

                                                 
 . ٦٥السابق،   (1)

 .151بحيرا سعيد، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بيب البنية والداللة،   (2)

 .٦٥1صمود، التفكير البالغي عند العرب،   (3)

 .12، علد النص مديل متدايل االيتصاصات،  فان دايك (4)

 .121، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بيب البنية والداللة،  سعيد بحيرا (5)

 .117  ،1997، 1بحيرا، علد لغة النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،   (6)
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د معالايير النصالية لالدى  دا بوجرانالالد حيال  يتحقالق التالالرابط وهالو أحالال، (1)وجعالل بعضالها بسالب  مالالب بعالو" 

، والشالك أن (2) الرصفي عندما تنتظد العناصر بصورة يؤدا السابق منها إلى الالحق، ويتحقق بردوات لفظية شالكلية

ذو "نحو الجملة يمثل الفاعالل األكبالر فالي الكشالل عالب كناله هالذا النالوع مالب التالرابط النصالي، الساليما وأن هالذا التالرابط 

 .  (3)"عة يطية أفقية بي

حتميالة البنالاء األفقالي للجملالة والمزيالة فالي كيفيالة تعلالق أجزائهالا أساسالا علالى  ةلالنّظد مبنياللونظرة عبد القالاهر 

تالرى أنالك إذا قلالت "مختصر األمالر أناّله ال يوجالد كالال  مالب جالزء واحالد ... أال وهو يرى أّن وترابطها بصورة فريدة، 

كالرّن زيالد األسالد. وكالذلك إذا قلالت لالو ولالوال وجالدتهما يقتضاليان جملتاليب، تكالون : ها ومشباها به كقولككرّن يقتضي مشبِّ 

، فالنمو الرصفي للنص حقيقة مؤكدة لديه، فالال نظالد فالي غيالر هالذا الشالكل مالب نمالو الوحالدات (4) األولى جوابا للثانية"

 اللغوية وترابطها وصوال إلى كال  بليم معجز. 

 

 التقديم والتأخير: .0

جالالاني التقالالديد والتالالريير باعتبالالاره  الالربا مالالب  الالروب البالغالالة ووسالاليلة مالالب وسالالائل تنالالاول عبالالد القالالاهر الجر

االسالتفها   كالل مالب وعلالى هالذا األسالاس ناقشاله وباليب أشالكاله ممالايزا باليب التقالديد والتالريير فالي سالياق ،الخطاب تحسيب

ث في نفساله؛ حدِّ وأن يكون مترجما للمعنى الذا يريده المت ،والنفي والخبر، وكان يبح  في ذلك عب انسجا  الخطاب

ي الالالنفس قبالالل إنشالالاء وترتيالال  بنيتالاله الوئيفيالالة النحويالالة مطابقالالا للمعنالالى الالالذا رتبالاله فالال ،فيكالالون الكالالال  علالالى نمالالط تكونالاله

"ويشهد لما قلنا مب أن تقديد المحدث عنه يقتضي تركيد الخبر وتحقيقه لاله أنالا إذا ترملنالا وجالدنا هالذا الضالرب الخطاب،

مب منكر، نحو أن يقول الرجل: ليس لي علد بالالذا تقالول، فتقالول لاله: أنالت تعلالد مب الكال  يجيء فيما سبق فيه إنكار 

أن األمر على ما أقول، ولكنك تميل إلى يصمي. وكقول الناس: هو يعلد ذا  وإن أنكالر، وهالو يعلالد الكالذب فيمالا قالال 

 .(5)وإن حلل عليه. وكقوله له تعالى: " ويقولون على هللا الكذب وهد يعلمون"

فإذا قد  المتحدِّث الظرف، ثد أير العامل وهو  ؛اهر في تغيير الرتبة عامال مب عوامل الربطويرى عبد الق

فذلك يجعل مب الكال  المتقد  والمترير قطعة متماسالكة مالب القالول تقالو  علالى اإلفالادة مالب ذاكالرة المتلقالي الالذا  ،الفعل

 .(6) رابطا بيب المعمول وهو الظرف، والعامل فيه هو الفعل يختزن ثد يسترجع

 

 :الحذف .3

رد الفالالروع إلالالى  وفالالقتنالالاول النحالالاة العالالرب ئالالاهرة الحالالذف حسالال  مقتضالالى البنيالالة اإلعرابيالالة والعامليالالة، و

 المختلفالة هالابعادأهذا مب إدرا  أسس هذه الظاهرة وشرو ها وأنواعها، كمالا مكالنهد مالب إدرا  قد مكنهد األصول، و

 اب والعامل، وهو دور يتجاوز حدود بنية اإلعر ،السيما دورها الرابطيو

                                                 
 .1الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (1)
 .103واإلجراء،    ديبوجراند، النص والخطاب (2)

 . ٤٥١بحيرا، علد لغة النص،   (3)

 .7الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (4)

 .133الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (5)

 .889،  8009، 8يليل محمود، في اللسانيات ونحو النص، دار المسيرة، األردن،   (6)
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إلالى الحالالذف . وقالد كانالت نظالالرة عبالد القالالاهر (1)"واليسالتقيد إال إذا نالّزل الكالالال  فالي سالالياقه المقالالّي والمقالالاميّ "

واالعتبالارات  عالب القواعالد النحويالة فالي بحثاله عالب قيمالة الحالذف يصالدرهالو حس  هذا المنطلق ووفالق هالذه الرؤيالة، و

  .التداولية

دقيق المسلك، لطيل المريذ، عجي  األمر، شبيه بالسالحر، فإنالك " ى عبد القاهر الجرجانيباب الحذف لدو

 ة الالرور قالالد يكالالون لديالاله والحالالذف، (2)والصالالمت عالالب اإلفالالادة أزيالالد ل فالالادة"تالالرى بالاله تالالر  الالالذكر، أفصالالح مالالب الالالذكر، 

 :قوله تعالىففي تعليقه على الحذف الوارد في  الموا ع؛في بعو ترابط النص النسجا  و

اء مظ " دظ مظ رظ ا وظ لظما الا )وظ طلبُُكمظ الا يظ اُن قظالالظ مظ أتظيلُب تظالُذودظ الرظ الدظ ُمالب ُدونُُهالُد امل جظ وظ القُونظ وظ بظ النااُس يظسل ةً مِّ لظيلُه أُما دظ عظ جظ يظبظ وظ دل

( )القصالص :  بُيالرب َب كظ اليل أظبُونظالا شظ الاء وظ عظ الُدرظ الرِّ تاى يُصل قُي حظ وا الع إذ " ففيهالا حالذف مفعالول فالي أربعالة م( 83قظالظتظا الظ نظسل

النالاس يسالقون أغنالامهد أو مواشاليهد، وامالرأتيب تالذودان غنمهمالا، وقالتالا: ال نسالقي غنمنالا،  وجد عليه أمالة مالبالمعنى: 

، ومالب (3)حذف المفعول وتالر  ذكالره فائالدة جليلالة، وأن الغالرض ال يصالح إال علالى تركاله"... ففي  فسقى لهما غنمهما

 اعيل لكان نشازا. جملة ما ال يستقيد بذكر المحذوف انسجا  النص إذ لو ذكرت هذه المف

 

 :العطف .4

تدرج عبد القاهر في إثبات منزلة العطل في بالغة الكال ، واعتبالر الوصالل والفصالل بابالا مهمالا فالي بالغالة 

ذلالالك "النظالالر إلالالى فائالالدة العطالالل فالالي المفالالرد، ثالالد يعالالود إلالالى الجملالالة فينظالالر فيهالالا،  سالالبيله فالاليوالكالالال  وإعجالالاز القالالرآن، 

 العطل.  عبرفي ترابط النص وانسجامه  عميقةت صل إلى إشاراو ؛ حتى(4)ويتعرف حالها"

، مالع مالا يحتالاج إلياله مالب معرفالة النحالو (5)برنه غامو ويفي دقيق صع وقد وصل عبد القاهر هذا الباب 

، وترتي أهميته مب هالذا البالاب فالي كوناله مالديال واسالعا لمعرفالة تماسالك وإدرا  العالقات بيب مقاصد الكال  ومدلوالته

وز عبد القاهر بحثه فالي العطالل نطالاق العامالل والمعمالول والتبعيالة الشالكلية باليب المفالردات؛ النص وانسجامه، وقد جا

 على نطاق الجملة ومتتابعات الجمل. له معالجة وافيةفقد  

ل في ذلالك علالى مناقشة عبد القاهر لمسرلة العطل بيب الجمل على أساس شكلي فقط، بل كان المعوّ  لد تقدو

"فلالو قلالت:   الرورا السالتقامة الكالال  لتيب ارتبطتالا بعالقالة عطالللداللي بيب الجملتيب ااالنسجا  الفالجان  الداللي؛ 

لفاً، ألنه ال مشاكلة وال تعلق بيب  ول القامة وبيب الشالعر، وإنمالا الواجال  أن زيد  ويل القامة وعمرو شاعر. كان يُ 

ة الشالكل فالي العطالل إال أن . ومالع اسالتقام(6)يقال: زيد كاتال ، وعمالرو شالاعر، وزيالد  ويالل القامالة، وعمالرو قصالير"

 .هالنص واتساق انسجا ينص  في عمق و ،وهذا الرائز في سالمة العطل داللي ،المعنى يرباه

وجملة األمر أنها ال تجيء حتى يكون المعنالى فالي هالذه الجملالة لفقالا للمعنالى فالي قوله: "بويؤكد ما ذه  إليه 

 ،نظيريب، أو مشتبكي األحوال على الجملة األيرى ومضافا له، مثل أن زيدا وعمرا إذا كانا أيويب، أو

                                                 
 .1811،  8001، 1تونس،   أصول تحليل الخطاب، المؤسسة العربية للتوزيع،الشاوش محمد،   (1)

 .116دالئل اإلعجاز،  الجرجاني،  (2)

 .161الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (3)
 .888الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (4)
 .831السابق،   (5)
 .885السابق،    (6)
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كانت الحال التي يكون عليها أحدهما مالب قيالا  أو قعالود أو مالا شالاكل ذلالك مضالمومة فالي الالنفس إلالى الحالال  

 .(1)ير مب غير شك. وكذا السبيل أبدا"التي عليها األ

فقالد مياّلز  ؛عميالق إلالى إدرا  نصالي عبد القالاهر الجرجالانيفي النصو  الشعرية والنثرية قاد تتبع الوصل 

أنه قد يؤتى بالجملة، فالال تعطالل علالى مالا يليهالا ولكالب تعطالل علالى بيب أشكال مب الربط تحصل بالعطل، فقد رأى "

 جملة بينها وبيب هذه التي تعطل جملة أو جملتان. مثال ذلك قول المتنبي، مب الوافر:

 تهيبني ففاجرني اغتياال   رن بيناً ـــــــــتولوا بغتة فك

 وسير الدمع إثرهد انهماال   سير عيسهد ذميالً فكان م

وقالد اسالتنتج عبالد القالاهر مالب ،  (2)"قوله: فكان مسير عيسهد، معطوف على تولوا بغتة دون ما يليه مب قوله ففاجرنيف

 تنص  في تماسك النص وانسجامه: العطل في البيتيب يوا 

النحالو أساسالا فالي بحثاله الجمالل التالي لهالا محالل األولى: أن العطل وقع بيب جملتيب، وهذا مما أشار إليه علد 

 مب اإلعراب.

وهالي: )فكــــــــالـرن بينالاً تهيبنالي، ففاجالرني  للتيب ارتبطتا بالالعطل،الثانية: توسط جمل أيرى بيب الجملتيب ا

فعالقة السب  هي مسوغ التدايل، وقد حصل التماسك الداللي مب كل  ؛اغتياال( وهو توسط بغير أجنبي داللة ومعنى

 ك.ذل

وهاهنا شيء آير دقيالق. وهالو أنالك إذا نظالرت إلالى قولاله: فكالان مسالير عيسالهد " الثالثة: ما يشير إليها بقوله:

عطالالل هالالو وحالالده علالالى مالالا عطالالل عليالاله، ولكالالب تجالالد العطالالل قالالد تنالالاول جملالالة البيالالت مربو الالاً آيالالره ذمالاليالً وجدتالاله لالالد يُ 

فهمالا قائمتالان فالي مقتضالى العطالل فالي البيتاليب، ، وهذا تطوير للفكرة بحي  ال ينسالَ الخاصاليتيب السالابقتيب، (3)"بروله

يخفى التدرج الذا  وره عبد  وال عطل النص على النص.ووهذا نص صريح في عطل المجموع على المجموع، 

فرمر العطل إذاً مو وع على أنك تعطل تارة جملالة علالى الرابطية، "القاهر في العطل ليصل به إلى أوسع حاالته 

 .(4)"تيب أو جمل، فتعطل بعضا على بعو، ثد تعطل مجموع هذا على مجموع تلكجملة، وتعمد أيرى إلى جمل

يرى أنه ال يستقيد العطل في بعو الموا الع إال إذا جعلنالا العطالل ه  عبد القاهر إلى أبعد مب ذلك، فيذو

الاليلنظا إُلظالالى قولالاله تعالالالى:بل لالالذلك ومثاّلال ،بالاليب مجمالالوعيب باُلاليِّ إُذل قظضظ رل اناُلالُ  اللغظ الالا ُكنالالتظ بُجظ مظ الالا ُكنالالتظ ُمالالبظ  )وظ مظ الالرظ وظ ظمل الالى األل ُموسظ

. اُهُديبظ لظيلُهدل آ  الشا يظبظ تظتللُو عظ دل ا ُكنتظ ثظاُوياً فُي أظهلُل مظ مظ لظيلُهُد اللُعُمُر وظ لظ عظ نظا قُُروناً فظتظطظاوظ
رل لظُكناا أظنشظ ( وظ ُساللُيبظ لظُكناالا ُكناالا ُمرل يظاتُنظا وظ

ا ُكنتظ ثظاُوياً فُي أظهلُل  فينبغي أن يكون عطل (؛15 ،11 القصص:) مظ ( إمجموع )وظ يظبظ الدل ( علالى مجمالوع لالىمظ ُساللُيبظ  )ُمرل

اقوله:  مظ ( إلى قوله: )اللُعُمُر( )وظ بُيِّ رل انُُ  اللغظ عطالل على أنه عطُل قّصة على قّصة، وفتراه حلل العطل  .(5) ُكنتظ بُجظ

 حدث على حدث.

                                                 
 .885السابق،    (1)
 .811السابق،   (2)

 .٦81السابق،   (3)

 السابق. (4)

 .817السابق،  (5)
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يظهالر الطبيعالة الالنص، وتماسالك فالي دوره  ليكشل عالبعلى الشر  والجزاء؛ وقد قاس عبد القاهر العطل 

كالالي يالتد الكالالال  ويسالتقيد المعنالالى، ويتضالالح  ؛المركبالة لعطالالل المجمالوع علالالى المجمالوع واحتيالالاج المعطالالوفيب لبعضالهما

 .(1)تماسك الخطاب بمراعاة  بيعة تركي  العطل بيب المجموع، ويتوقل فهد المعنى عليه

 

 :الفصل .5

وقالد بالدأ عبالد القالاهر ، النص، وهو تماسك داللي محالو حثا في تماسكعجي  اللغة أن يكون الفصل مبمب 

بدون واسطة يالفالا للعطالل  " إذ يكون الربط فيهابنقاش الفصل بيب الجمل قياسا على وجود وئائل التوكيد والصفة

اصالل كان في األسماء ما يصله معناه باالسد قبله، فيستغني بصلة معنالاه لاله عالب و" فكما ،بواسطة حرف العطل فهو

وذلك كالصالفة التالي ال تحتالاج فالي اتصالالها بالموصالوف إلالى شاليء يصاللها باله، وكالتركيالد الالذا  ،يصله ورابط يربطه

يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد كذلك يكون في الجمل ما تتصل مب ذات نفسها بالتي قبلهالا، وتسالتغني بالربط معناهالا 

 .(2)قبلها، ومبينة لها"لها عب حرف عطل يربطها، وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي 

والوئيفالة النحويالة التالي  .وهذا النوع مب االرتبا  بيب الجمل داللي صرف ال يعتمالد علالى الالروابط الشالكلية

أمثلتاله ويمكالب أن يسالتنبط مالب مع مالا يترتال  عليهالا مالب إعالراب شالكلّي،  ،وئيفة داللية العطل عليهاعبد القاهر  قاس

سالالياق التركيالالد، والفصالالل فالالي سالالياق تغيالالر الخطالالاب، الفصالالل بتقالالدير ثالثالالة أشالالكال مالالب تالالرابط الفصالالل: الفصالالل فالالي 

 .(3)ها االستف

وهالذه المسالتويات  ،مةوتكونان غاية في الترابط واللح ،وترابط الفصل بالتركيد قد يكون بيب جملتيب أو أكثر

يلال ظ  :ففي قولاله تعالالى ؛تفهد مب أمثلة عبد القاهر التي ساقها مرتبة لاُلكظ اللُكتظالاُب الظ رظ ( ))ذظ  (  8 البقالرة:فُيالُه هاُلًدى لِّللُمتاقاُليبظ

لُكظ اللُكتظاُب(قوله  يل ظ فُيُه(، بيان وتوكيد وتحقيق لقوله: )ذظ  .التوكيد هنا باليب جملتاليبفقد ربط ، (4) وزيادة تثبيت له )الظ رظ

ولاله تعالالى: )إنا ل ذلالك قتجاوز ربطه أكثر مب جملتيب "ومثلالالذا لتركيد لتمثيال  آيتيب في مو ع الحق في حيب ساق

هُدل الظ  تظهُدل أظ ل لظدل تُنُذرل رل لظيلُهدل أظأظنذظ اءب عظ وظ فظُروال سظ .الاُذيبظ كظ ُمنُونظ ةب  يُؤل اوظ اُرُهدل ُغشظ لظى أظبلصظ عظ ُعُهدل وظ مل لظى سظ عظ لظى قُلُوبُهدل وظ تظدظ هللّاُ عظ يظ

 ) ابب عُظالاليدب الالذظ لظهاُلدل عظ ( لقولالاله ُمناُلالونظ ( تركيالالدقولالاله تعالالالى: )الظ يُؤل (   6،7: )البقالالرةوظ هُدل تظهُدل أظ ل لظالالدل تُنالالُذرل رل لظالاليلُهدل أظأظنالالذظ اءب عظ الالوظ : )سظ

) اُرُهدل لظى أظبلصظ عظ ُعُهدل وظ مل لظى سظ عظ لظى قُلُوبُهدل وظ تظدظ هللّاُ عظ تركيد ثان أبلم مب األول، ألن مب كان حاله إذا أنذر مثل  وقوله: )يظ

وقد بيب أن الترابط في اآليتيب السالابقتيب  .(5)"ان مطبوعاً على قلبه ال محالةحاله إذا لد ينذر كان في غاية الجهل، وك

 وقع بيب أكثر مب جملتيب.

خبالر، فالي قولاله الفالي مثالال آيالر أن الفصالل يكالون مالع تغيالر الخطالاب مالب الحكايالة إلالى وقد بيّب عبد القالاهر 

ُض قظالالالُوال  ا قُيالاللظ لظهاُلالدل الظ تُفلُسالالُدوال فاُلالي األظرل إُذظ الالُب تعالالالى: )وظ الالا نظحل .إُنامظ الاللُُحونظ الالُعُرونظ  ُمصل لظالالـُكب الا يظشل أظال إُناهاُلالدل هاُلالُد اللُمفلُسالالُدونظ وظ

( مسترنفاً مفتتحاً برال؛ ألنه يبر مب هللا تعالى برنهد11،18)البقرة:  كالذلك. والالذا قبلاله  ( "إنما جاء )إُناهُدل هُُد اللُمفلُسُدونظ

 ) لُُحونظ ُب ُمصل ا نظحل  حكاية عنهد،مب قوله )إُنامظ

                                                 
 .106،  1991، 1ابي محمد، لسانيات النص مديل إلى انسجا  الخطاب، ، المركز الثقافي العربي، بيروت،  يط (1)

 .887الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (2)

 .102لسانيات النص،  يطابي،  (3)
 .887الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (4)
 .882السابق،   (5)
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فلو عطل للز  عليه مثل الذا قدمت ذكره مب الديول في الحكاية ولصار يبرا مب اليهود، ووصفا مالنهد  

وذلالك مالا ال يشالك فالي  مصلحون، وقالوا إنهد هد المفسالدون،ألنفسهد برنهد مفسدون. ولصار كرنه قيل: قالوا إنما نحب 

؛ ومبالرره يفسالد امعنالى بدونالهك النص وانسجا  الخطالاب، بالل ويرى عبد القاهر الفصل هنا  رورة لتماس .(1)"فساده

 اللبس والغموض. هعن ويتسق ويزولينسجد الخطاب  فبالفصلفي ذلك كون تغير صيغة الخطاب موجبة للفصل؛ 

يقالول: "وإذا اسالالتقريت  وفالي تو اليحه للشالكل الثالال  مالالب أشالكال التالرابط بالفصالل فالي سالالياق تقالدير السالؤال

ب تنزيلهد الكال  إذا جاء بعق  ما يقتضي سؤاال منزلتاله إذا صالر  بالذلك السالؤال كثيالراً. وجدت هذا الذا ذكرت لك م

 :مب الكامل فمب لطيل ذلك قوله

 صدقوا ولكب غمرتي ال تنجلي  زعد العواذل أنني في غمرة 

 

 لما حكى عب العواذل أنهد قالوا: هو في غمرة، وكان ذلك مما يحالر  السالامع ألن يسالرله فيقالول: فمالا قولالك

في ذلكم وما جوابك عنهم أيرج الكال  مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له، وصار كرنه قال: أقول صدقوا أنا كمالا قالالوا، 

ولكب ال مطمع لهد في فالحي. ولو قال: زعالد العالواذل أننالي فالي غمالرة وصالدقوا لكالان يكالون لالد يصالح فالي نفساله أناله 

 ة، مب الكامل:مسؤول، وأن كالمه كال  مجي ، ومثله قول اآلير في الحماس

يت وأّجمت  زعدظ العواذُل أنا ناقة جندب   بجنوب يبت  ُعرِّ

لّت  كذب العواذُل لو رأيبظ مناينا   بالقادسيّة قلب: لّج وذظ

وقد زاد هذا أمر القطع واالستئناف وتقدير الجواب تركيدا برن و ع الظالاهر مو الع المضالمر فقالال: كالذب 

أعاد ذكر العواذل ئاهراً كان ذلك أبيب وأقوى لكونه كالمالا مسالترنفا مالب حيال   العواذل، ولد يقل: كذبب. وذلك أنه لما

 .(2)و عه و عا ال يحتاج فيه إلى ما قبله، وأتى فيه مرتى ما ليس قبله كال "

ويرتي الكالال  متصالال فالي بنيالة ونستشل مب النص السابق أن تقدير السؤال متخيل في بنية األبيات العميقة، 

"وبهالذا  ن يحدث الوصل؛ إذ لو كان لفسد تماسالك الالنص، وأّدى إلالى لالبس معنالاه وغمالوض داللتاله.القطع، وال يمكب أ

/ الجواب في جعل الكالال  متصالال بعضاله بالبعو دون وجالود رابالط شالكلي، وهالو وساليلة ريساهد زوج االستفها  المقد

البيت والبيتاليب أا أن جالواب وما ينبغي االنتباه إليه هو أن الجرجاني  رب أمثلة تتراو  بيب  ،قوية مب حي  الربط

 .(3)السؤال قد يكون في نفس البيت وقد يكون في البيت الالحق"

 :فعل القولالفصل مع 

نه عبد القاهر الجرجاني في معرض حديثة عب ترابط الفصل بتقالدير السالؤال، وهالذا هذا نوع مب الترابط بيّ  

 أنّه يمكب أن يفرد له مقالال يالا  باعتبالار تمحالوره النوع مب الترابط وإن كان يصدق عليه الفصل بتقدير السؤال إال

الالظُميبظ )  ب  اللعظ الا رظ مظ ُن وظ الول عظ ( قظالالظ  83حول فعل القول، وقد مثّل عليه عبد القالاهر برمثلالة عديالدة كقولاله تعالالى: )قظالالظ فُرل

الالوقُنُيبظ )  الالا إن ُكنالالتُد م  الالا بظيلنظهُمظ مظ ُض وظ ظرل األل اُت وظ اوظ الالمظ ب  السا الالتظُمُعونظ ) ( قظالالالظ لُ  81رظ لظالالهُ أظالظ تظسل ول الالبل حظ ب   85مظ رظ ب ُكالالدل وظ ( قظالالالظ رظ

لُيبظ )  ظوا ناُلونب )  86آبظائُُكُد األل جل ُسلظ إُلظاليلُكدل لظمظ ُسولظُكُد الاُذا أُرل الا إُن  87( قظالظ إُنا رظ الا بظيلنظهُمظ مظ الُرُب وظ غل اللمظ الُرُق وظ شل ب  اللمظ ( قظالالظ رظ

قُلُونظ )  ُجونُيبظ ) (  82ُكنتُدل تظعل سل لظناكظ ُمبظ اللمظ عظ ظجل يلُرا ألظ تظ إُلظهاً غظ ذل باُليب  )  89قظالظ لظئُُب اتاخظ ء  م  اليل لظالول ُجئلتاُلكظ بُشظ (  30( قظالظ أظوظ

                                                 
 .838السابق،   (1)
 .836السابق،   (2)

 .110، 109لسانيات النص،  طابي، ي (3)
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اُدقُيبظ )   ( )سورة الشعراء( ويعلق عبد القاهر على الفصل في هذه اآليات برنه جالاء" 31قظالظ فظرلُت بُُه إُن ُكنتظ ُمبظ الصا

تقدير السؤال والجواب كالذا جرت به العادة فيما بيب المخلوقيب، فلما كان السامع إذا سمع الخبالر عالب فرعالون  على

برنالاله قالالال: " ومالالا رب العالالالميب " م وقالالع فالالي نفسالاله أن يقالالول: فمالالا قالالال موسالالى لالالهم أتالالى قولالاله: " قالالال رب السالالماوات 

قدير والتفسير أبداً في كل ما جاء فيه لفظ قال هالذا واألرض " ، مرتى الجواب مبتدأ مفصوالً غير معطوف. وهكذا الت

 .(1)المجيء. وقد يكون األمر في بعو ذلك أشد و وحا"

أحداثاله فالي ثوباله القصصالي الحالوارا بتالرثير فعالل القالول والفصالل  توتسلسالل ،فترى النص تماسك وانسالجد 

وقالد  يالره مالب منثالور الكالال  ومنظوماله.وفالي غ ،القائد على تقدير السؤال، وأمثلة ذلك كثيرة في النص القرآنالي الكالريد

عمد عبد القاهر إلى تفسير الترابط بفعل القول علالى أسالاس تقالدير السالؤال نظالرا مناله لالبعو اآليالات التالي تشالي بالذلك 

اللُونظ )  سظ طلالبُُكدل أظي هظالا اللُمرل الا يظ ا ( قظالالُوال إُناال 57بصورة وا حة جليّة؛ "فمما هو في غاية الو الو  قولاله تعالالى: )قظالالظ فظمظ

ُرُميبظ )  جل ُسللنظا إُلظى قظول   م  نه جاء على معنى الجواب وعلى أن ( )سورة الحجر(  وذلك أنه ال يخفى على عاقل أ 52أُرل

. غيالر أن ربالط فعالل (2)ل السامعون كرنهد قالوا: فما قال له المالئكالةم فقيالل: " قالالوا إنالا أرساللنا إلالى قالو  مجالرميب"زِّ نب 

وهالل  لترويل علالى كالل ربالط مالب هالذا القبياللمفهل يطرد هذا ا ؛لمزيد مب البح  والتقصي القول بتقدير السؤال محتاج

 .ميمكب اعتبار فعل القول رابطا مستقال ذا قيمة شكليّة ودالليّة

 :اإلحالة .6

بعالو  وسالماها(  ، اسالد اإلشالارة، االسالد الموصالولالعربي في أبواب مختلفالة )الضالمير في النحو يمكب تلمس اإلحالة

العناصالر مثالل هالذه وعموما فاإلحالة تكون ب ،نظرا لغمو ها وافتقارها إلى مفسِّرلدالليّة همات على أساس المب النحاة

تملك داللة مستقلة، بالل تعالود علالى عنصالر أو عناصالر أيالرى مالذكورة فالي أجالزاء  وهي"قسد مب األلفائ ال ،اإلحالية

هذه األدوات فالي سالياق حديثاله عالب الالنظد ، وقد تعّرض عبد القاهر ل(3)أيرى مب الخطاب فشر  وجودها هو النص"

لها مباح  مستقلة كما هو الحال في الحذف والفصل والوصالل، إال أن اإلشالارات التالي وردت فيهالا  يفردعموما، ولد 

هذه األدوات في النص و رورة معرفة ما يزيل إبهامها كالي يحصالل  القاهر لدورأدوات اإلحالة تند عب إدرا  عبد 

 فهد النص.

 :الضميرباإلحالة  

في معرض حديثه عب الفروق في الحال حي  تحدث عب الضالمير فالي صالدر  عبد القاهر وردت إشارة مب

إن قلت: إنما استحال فالي قولالك: جالاءني زيالد وعمالرو يسالرع أماماله، جملة الحال كرابط بينها وبيب صاح  الحال، "ف

ن فالي يسالرع  المير لعمالرو، وتضالمنه أن ترد يسرع إلى زيد، وتنزله منزلة قولك: جاءني زيد يسالرع، مالب حيال  كالا

 ألن السالرعة هنالا  لزيالد ال ؛يسالرعحالاالً لاله. ولاليس كالذلك: جالاءني زيالد  مير عمرو يمنع أن يكون لزيد، وأن يقدر 

 عمر.دون  زيدل الضميرجعل بالضمير مديال لصحة الكال  واتساق المعنى  وقد جعل عبد القاهر، (4)"محالة

لربط التي تفيد الكالال  تماسالكا واتسالاقا، وتنفالي عناله التكالرار، إال أنهالا الضمير مب عوامل اب ومع أن اإلحالة

 ،(5) غير مستحسنة في كل مقا  عند عبد القاهر؛ فقد تؤدا إلى ا طراب في القول

                                                 
 .811الجرجاني دالئل اإلعجاز،   (1)
 .السابق (2)

 .112،  1993، 1  الزناد األزهر، نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، (3)

 .816الجرجاني، دالئل اإلعجاز،   (4)
 .882يليل محمود، في اللسانيات ونحو النص،   (5)

http://www.ajrsp.com/


 م0201-1-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                          90 

           ISSN: 2706-6495 

 

فإن كانت اإلحالة موافقة د في ذلك أن اتساق النظد يفضي إلى اتساق داللة النص وتماسكه، والعكس بالعكس، كظ والحظ  

انسالجا   و علوإن يرجت عب قواعدها أفضت إلى الغموض واللبس  ،لد النحو كانت عنصر تماسكما يقتضيه عل

          : (1)مب الطويل قول الفرزقمثاال لذلك  قد أوردو ،داللة النص

 أبو أمه حي أبوه يقاربه  وما مثله في الناس إال مملكا 

 ضمير.فقد ديل الغموض في بيت الفرزدق مب  عل بنية اإلحالة في ال

 الموصول:باإلحالة 

أفالالرد عبالالد القالالاهر فصالالال ياصالالا بالالالذا ورأى أن فيالاله"علما كثيالالرا، وأسالالرارا جمالالة، ويفايالالا إذا بحثالالت عنهالالا  

وتصورتها ا لعت على فوائد تؤنس النفس، وتالثلج الصالدر، بمالا يفضالي بالك إلياله مالب اليقاليب، ويؤدياله إليالك مالب حسالب 

ونالّص علالى ياصالية الرابطياّلة، وأناله مالب أدوات  ،دة اجتالباله إليهالا. وقد ربطاله بسالر و العه فالي اللغالة وفائال(2)التبييب"

فقالالد "اجتلالال  ليكالالون وصالاللة إلالالى وصالالل المعالالارف بالجمالالل، كمالالا اجتلالال  ذو  ؛تماسالالك الكالالال  ووصالالل بعضالاله بالالبعو

ليتوصل به إلى الوصل برسماء األجناس، يعنون بذلك أنك تقول: مررت بزيد الذا أبوه منطلق، وبالرجل الذا كان 

. فتجد  قد توصلت بالذا إلى أن أبنت زيدا مب غيره بالجملة التي هي قولك: أبوه منطلق. ولوال الالذا لالد عندنا أمس

تصل إلى ذلك، كما أنك تقول: مررت برجل ذا مال: فيتوصل بذا إلى أن يبيب الرجل مالب غيالره بالمالال. ولالوال ذو 

ومالالة إال أن تحتهالالا يبايالالا تحتالالاج إلالالى الكشالالل لالالد يتالالرت لالالك ذلالالك، إذ ال تسالالتطيع أن تقالالول: برجالالل مالالال. فهالالذه جملالالة مفه

ك بالذا إلى زيد هالو إحالالة الموصالول لُ ص  وظ فتظ  ؛حالية قائمة مفهومة في كال  عبد القاهر المتقد والوئيفة اإل .(3)عنها"

 إلى مفسره.

 

                                                 
 .23عجاز،  الجرجاني، دالئل اإل (1)
 .199السابق،   (2)
 . السابق (3)
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 :الخاتمة

  فالي كوناله نظر عبد القاهر الجرجاني إلى ئاهرة االإعجاز عبالر فكالرة الالنظد، وسالعى إلالى إثبالات أّن الكالال

بنسق منعيّب هو سّر بالغته وتميّزه، ولكّب بحثه لد يكب محجورا على البالغة التقليدية؛ فقد تبيّب فالي عملاله زوايالا مالب 

وإن لالد يسالتعمل -الطرافة التي بدأت اللسانيات النصيّة الحديثة تستجلي جوانباله، وكالان لعبالد القالاهر تفكيالر عميالق فياله 

 جهازه المصطلحي والمفاهيمي الخاّ  في فنّه. فقد كان له -المصطلحات المعاصرة

وردت إشارات عبد القاهر حول التمسا  النصي مبثوثة في ثنايا حديثاله عالب ئالاهرة اإلعجالاز، وتالبّب ثالراء 

فكره النصي في حديثه عب النظد، وئهرت إشارات عميقالة مناله عالب ألالوان أيالذ الكالال  بعضاله بحجالزة بعالو، وهالذا 

النصالّي، وبمقاربالة نظراتاله مالب منظالور اللسالانيات النصاليّة ئهالر مالا أبالداه مالب رؤى  مديل  ريل نحو تباليّب التالرابط

يمكالالب عالالّدها مالالب اسالالتراتيجيات التالالرابط النصالالّي، كالحالالذف والعطالالل والفصالالل، وغيرهالالا مالالب أشالالكال اتسالالاق الالالنّص 

 وانسجامه.  

 

 :أهم النتائج

  ّتجلى في كتاب دالئل اإلعجاز أشكال مب الترابط النصي .   

  فالالي نظالالر عبالالد القالالاهر إلالالى التالالرابط أساسالالا دالليالالا، ولكنالاله مربالالو  بواسالالمات لغويالالة فالالي بعالالو كالالان األسالالاس

 األشكال. 

  .انبنت نظرة عبد القاهر إلى الترابط عبر نظرية النظد في بعدها البالغي المحكو  بالبنية 

 نيّة اشالالتملت معالجالالة عبالالد القالالاهر لظالالاهرة التالالرابط علالالى أبعالالاد  ريفالالة حتالالى علالالى مسالالتوى النظرياّلالة اللسالالا

 المعاصرة. 

 :أهم التوصيات

  .غرس المنجز البالغي العربي في عمق اللسانيات النصيّة والتداولية المعاصرة 

  تدريس البالغة العربيّة في مسالتويات االيتصالا  علالى أسالاس مالا بهالا مالب  رافالة كشالفت عنهالا اللسالانيات

 الحديثة. 

 تسالالمها وتجعلهالالا متكاملالالة، لنظالالريتهد ياّلالزة تتبالالع نظالالر العلمالالاء العالالرب لقضالالية التماسالالك واسالالتخال  أبعالالاد مم

 وتعضد النظرية اللسانية الحديثة. 

  البح  في جوان  الريادة في النظرية العربية في مجالال اللسالانيات النصاليّة ومقارنتهالا بالنظريالة المعاصالرة

 بغير إسقا  وال غلو. 
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