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Abstract
This scientific research constitutes a critical rhetorical comparison based on an extrapolation and a
description of my book (Abdel-Qaher Al-Jarhani): (Evidence of Miracle and Secrets of Rhetoric) in my
topic: Anagrams and Sejaa, to extract the method (Abdul-Qaher) in his presentation of the rhetorical
lesson in these two topics, and how the learners approached the curriculum (Abdul-Qaher Al-Jarjani)
rhetorical and critical, and their way of presenting it to the reader and the learner? The research relies on
the blending of the two approaches: inductive and descriptive, dependent on analysis, because they are
righteous: to discover the method (Abdel-Qaher) in his approach to alliteration and assertiveness in his
book: (Evidence of Miracle and Secrets of Rhetoric). They are the basis for the rhetorical and critical
(Abdel Qader Al-Jarjani) heritage.
Key words: Abdul-Qaher, the secrets of rhetoric, signs of miracles, curriculum, alliteration and
courage.
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على نبينا محمد  -صلى هللا عليه وسلم -خاتم األنبياء والمرسلين ،وبعد:
تعد المناهج البحثية العلمية مكان للدراسة واالستنباط والبحث والسؤال  ،ونتيجةة لتوةور الفكةر اانسةاني فةي الجةانبين المعرفةي والتقنةي
ظهةر المنةاهج العلميةة البحثيةة فةي العصةةر الحةديث فعةرف البةاوثون أوالا المنةاهج السةياقية التةةي تنولة مةن الةنل لةى خارجةه مثةةل:
المنهج التاريخي ،واالستقرائي  ،والفني التحليلي ،والتكاملي ،والمنهج االجتماعي ،والمنهج النفسي...وغيرها  ،ثم تلى المنةاهج السةياقية
ذيوع صيت المناهج النسقية (الحديثةة التةي تعتمةد علةى دراسةة الةنل مةن داخلةه مثةل :البنيويةة ،واألسةلوبية ،والتلقةي  ،والتفكيكيةة.....
وغيرها .وأصبح الباوثون يسيرون في بحوثهم على منوال منهج علمي يصرح به الباوث في مقدمة بحثه.
وتتبع مناهج القدماء في عرضهم للقضايا النقدية والبالغية يعد مادة غنية للباوثين؛ الكتشاف منةاهجهم وأسةاليبهم فةي عةرد دروسةهم
والتي تعد من العوامل المؤدية لى خلود أعمالهم على مر العصور  .ومن هذا المنول يةدرس البحةث مةنهج عبةد القةاهر الجرجةاني فةي
تناوله لموضوعي (الجناس والسجع) في كتابيه (دالئل ااعجاز) و(أسرار البالغة).

 -1الحاجة لى الموضوع.
أ .أن الكثير ٌهم من الدارسين لموضوعي الجناس والسجع عند عبد القاهر الجرجاني ،سلكوا – في أغلب األويان  -طريقا ا واوداا
يتمثل في عرد وصائي لأللوان البديعية التي ورد

في كتابيه –قيد الدراسة(: -دالئل ااعجاز) ،و(أسرار البالغة) بحسب

تقسيما البديع المعروفة في العصر الحديث (. )1
ب .أنه من الدارسين من سلك المنهج الوصفي في دراسته لكتابي عبد القاهر معتمداا على رسم لووة توضيحية للخووط العريضة
للمادة العلمية للكتابين ،ورصد بعض اآلراء البالغية الواردة فيهما دون الدخول في عمليا النقد والتقويم  ،أو استعراد للعلل
واألسباب التي دعته لعرد مادة دون أخرى  ،ومن الشواهد على هذا المنهج وديث الدكتور (شوقي ضيف) عن السجع
والجناس في كتابه البالغة توور وتاريخ ،ويث يقول  ":وتحدث في بعض صحف الكتاب عن السجع ،والجناس؛ ليدل على
أنهما ال يحسنان ال في نس مستو منتظم " (. )2
ج  .أن الكثير من الباوثين اهتموا بتجلية القضايا البالغية لدى عبد القاهر دون العرد لمةنهج عبةد القةاهر ودراسةته  ،وقةد تنبةه لهةذا
الباوث عبدهللا بانقيب ،ويث استعرد المؤلفا التي كتبت وول التراث البالغي لعبد القاهر قائالا " :وقد تركز الجهد المبذول فةي تلةك
الدراسا على تجلية القضايا البالغية في تراث (عبد القاهر) ،وعرضها دون عناية بالكشف عن أصول المنهج الذي صدر عنه " (. )3
.
هـ .الرجوع لى التراث البالغةي والنقةدي لالسةتخالص منةاهج القةدماء ومقارنتهةا بالمنةاهج الحديثةة ممةا يضةفي دعمةا ا ألصةول النظريةة
النقدية عند العرب .
( )1أسرار البالغة  ،عبد القاهر الجرجاني  ،تحقي  :محمود شاكر  ،موبعة المدني ،جدة 1991 ،م،ص.22
( )2البالغة توور وتاريخ  ،د .شوقي ضيف  ،دار المعارف  ،الوبعة الثامنة 1992 ،م  ،ص.111
( )3مناهج التحليل البالغي ،رسالة دكتوراه ،عداد :عبدهللا بانقيب ،جامعة أم القرى 1221 ،هـ  ،ص.11
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و .ميول الباوث الستنباط المناهج التةي سةار عليهةا الكتةاب والمةؤلفين فةي التةراث البالغةي والنقةدي العربةي القةديم ؛ للنظةر فةي كيفيةة
توبيقها في المؤلفا التراثية  ،وهذا البحث نموذجاا لهذا الميول.

 -2مشكلة البحث.
وتكمن مشكلة البحث الرئيسة في السؤال االتي:
ما هو منهج عبد القاهر الجرجاني في تناوله للسجع والجناس في كتابيه :دالئل االعجاز  ،وأسرار البالغة ؟ ومعرفةة مةنهج عبةد القةاهر
يسهل على الدارس فهم السجع والجناس لديه والغرد من تناول عبد القاهر لهما؛ ولكون منهجه العام الةذي اتبعةه فةي الةدرس البالغةي
بشكل عام جدير بالدراسة ؛ألنه استواع أن يضع نظرية النظم في البالغة؛ فلماذا ال نأخذ بالدراسة والتحليةل منهجةه بشةكل جزئةي علةى
كل موضوع مستقل في كتابيه ومن ذلك موضوع الجناس والسجع؟.
ومن األسباب التي قاد

لى كتابة البحث هو وجود صو لبعض الباوثين يتهم عبد القاهر الجرجاني بالقصور في معالجةة علةم البةديع

ويث اقتصر على التجنيس والسجع بدون توسع كمةا فعةل فةي مبحثةي (المعةاني ،والبةديع ،يقةول الةدكتور علةي عشةري زايةد مته امةا عبةد
القاهر الجرجاني بالتقليل من شأن البديع ":كان علم البديع أهةون علةوم البالغةة الثالثةة وظاةا مةن اهتمةام عبةد القةاهر وعنايتةه ،فة ذا كةان
أفرد لكل من علمي (المعاني ،والبيان)كتاباا مستقالا تناول فيةه بالبحةث الةدقي والدراسةة المستفيضةة مباوثةه ،فة ن مباوةث علةم البةديع لةم
تحظ منه بأكثر من صفحا معدودة في كتابيه تناول فيه اثنين فقط من فنون البديع الكثيرة وهما  :التجنيس والسجع ،ووتى هذان الفنان
اللذان عرد لهما من بي ن فنون البةديع الكثيةرة لةم يتناولهمةا بمثةل مةا تنةاول بةه فنةون علمةي (المعةاني  ،والبيةان) مةن توسةع فةي البحةث
و فاضة في الدراسة ،و نما اكتفى بتقديم منهج جديد لدراستهما وتناولهما.)1( "......

 -3هدف الدراسة.
تهدف الدراسة لى الوقوف على منهج (عبد القاهر الجرجاني) أثناء تناوله لهذين اللونين البديعيين ،وهدفه من االقتصار عليهما عبةر
لووتين :تنظيرية ،وتوبيقية ،ومستشهداا بأقوال من كتبوا دراسا وول منهج (عبد القاهر الجرجاني) البالغي والنقدي .كما تهدف لى
الرد على القائلين بتقصير عبد القاهر في تناوله للبديع في كتابيه ( عجاز القرآن ،وأسرار البالغة) من خالل اكتشاف منهجه.

 -2الدراسا السابقة.

( )1البالغة العربية تاريخها  ،مصادرها  ،مناهجها  ،علي عشري زايد  ،مكتبة اآلداب1229 ،هـ،ص.99
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ال توجد -بحسب االطةالع قبةل الكتابةة -دراسةة مخصصةة لدراسةة مةنهج عبةد القةاهر فةي تناولةه للجنةاس والسةجع خاصةة .ولكةن توجةد
دراسا لمنهج عبد القاهر لمواضيع معينة في كتابيه (دالئل ااعجاز) أو في (وأسرار البالغة) منها على -سبيل المثال ال الحصةر -مةا
يلي:
( ) 1قراءة في منهجية عبد القاهر في كتابة (دالئل ااعجاز) (. )1
( )2منهج الجرجاني في الكشف عن وجوه ااعجاز القرآني(.)2
( )3األبعاد اابداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني(.)3
( )2منهج الجرجاني في دراسة عجاز النظم القرآني(.)2

 -5منهج البحث.
الستجالء مالمح عبةد القةاهر فةي تناولةه لموضةوعي الجنةاس والسةجع اعتمةد الدراسةة علةى مةنهج االسةتقراء بااضةافة لةى المةنهج
الوصفي في بعض األويان ،ومعتمدة على كتابي عبد القاهر الجرجاني بتحقيقا
()1

مختلفة ،وهي :

دالئل ااعجاز :شكله ،وشروه ،وقدم له ،ووضع فهارسه الدكتور (ياسين األيوبي) .
1211هـ ).

()2

أسرار البالغة  :تحقي ( :محمود شاكر) (

()3

أسرار البالغة  :تحقي ( :محمد رشيد رضا) ( 1352هـ ) .

وسيأتي البحث في األوراق اآلتية على ااجابة عن مشكلة البحث من خةالل النقةاط التاليةة التةي تعتبةر هةي مباوةث البحةث وهةي مةا
يلي:
( )1مواطن ذكر الجناس ،والسجع في كتابي (عبدالقاهر)( :دالئةل ااعجةاز ) ،و( أسةرار البالغةة ) وذلةك عةن طرية رصةد
أماكن ذكر الجناس والسجع ،وكيفية تناولهما.
( )2منهج عبد القاهر الجرجاني في وديثه عن الجناس والسجع .
 -2خوة البحث.
انتظم البحث في مقدمة ،وتمهيد  ،ومبحثين ،وخاتمة  ،وثبت المصادر والمراجع  ،وفهرس الموضوعا .
لى هنا انتهت مقدمة البحث والتي اشتملت على (الحاجة لى الموضوع ،ومشكلة البحث  ،والهدف منه ،والدراسا
البحث ،ثم خوة البحث.

السابقة ،ومنهج

( )1مجلة رؤى فكرية ،نريمان عبد القادر يوسف ،العدد الثامن2111 ،م.
( )2مجلة الحضارة ااسالمية ،باجي عبد العزيز ،ص.39
( )3تأليف  :د .محمد عباس ،دار الفكر المعاصر  ،دمش  -سورية ،ط1999 ،1م.
( )2للدكتور علي يحيى نصر عبد الرويم  ،ندوة مناهج البحث في بالغة القرآن الكريم  ،جامعة اامام محمد بن سعود ااسالمية،
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وفي الختام أشكر هللا -العلي القدير -الذي وف الباوث لكتابة هذا البحث الذي ارجو أن يكون ضافة جديدة ومفيدة لمكتبة البالغة
العربية والنقد األدبي.

تمهيد
( )1في البداية :عبد القاهر الجرجاني ،ودالئل ااعجاز  ،وأسرار البالغة.
أ.

عبد القاهر الجرجاني ـ
أبةةو بكةةر عبةةد القةةاهر بةةن عبةةدالرومن بةةن محم ةد الجرجةةاني ،فارسةةي األصةةل ،منسةةوب لةةى جرجةةان – مدينةةة بةةين طبرسةةتان
وخراسةان بةبالد فةارس ،ولةد وعةاج فةي جرجةةان ،ولةم يفارقهةا وتةى وفاتةه فيهةا عةةام 291هةـ ،مةام فةي النحةو ،وفقيةه شةةافعي،
ومتكلم على مذهب األشاعرة.
أخذ العلم عن أبي الحسن محمد الفارسي صاوب كتاب (اايضاح)  .كما قرأ األدب على القاضي الجرجاني (392هـ) صةاوب
كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) و لى ذلك أشةار يةاقو الحمةوي  ":وكةان الشةيخ عبةد القةاهر الجرجةاني قةد قةرأ عليةه،
وأغترف من بحره"( . )1وقرأ آثار من سبقوه من العلماء أمثال :الجاوظ ،وابن قتيبة ،وقدامةة بةن جعفةر ،والقاضةي الجرجةاني ،
وأبي هالل العسكري ،والزجاج  ....،وغيرهم.
اهتم في دراسةاته بااعجةاز القرآنةي  ،وفضةل نصةوص القةرآن علةى النصةوص العربيةة األخةرى مةن شةعر ونثةر؛ ولةذلك جةاء
اهتمامه بالبالغة العربية؛ اثبا

مسألة ااعجاز في القرآن  ،وكان من ثمار هذا االهتمام كتابيةه( :دالئةل ااعجةاز) ،و(أسةرار

البالغة) الذين يعدان من أهم مراجع البالغة العربية ،فال يكاد مؤلف في البالغة والنقد يخلو من الرجوع ليهما.
وخلف آثاراا علمية أخرى في مختلف العلةوم منهةا فةي النحةو والصةرف :اايضةاح فةي النحةو ،والتكملةة ،والجمةل ،والمقتصةد،
والمغني ،والعوامل المائة النحوية.
وألف في البالغة :الرسالة الشافعية في عجاز القرآن ،ودالئل ااعجاز ،وأسرار البالغة.
وله في الشعر واألدب مؤلفا  :المختار من ديوان المتنبي ،والبحتري ،وأبو تمام.
ومن أثاره في العلوم األخرى :رسالة في تقسيم العلوم ،وتحقي الكليا  ،ورسالة الوومي ،وخوب العلوم.
ويعد عبد القاهر أول من دعا أهل اللغة واألدب لى أن للكالم نظ اما يجب رعايته و تبةاع قوانينةه لهفهةام و ال أصةبح الكةالم فةي
عداد اللغو ،وأن المزية للنظم وليست للفظ على ودة  ،أو للمعنى على ودة؛ وبةذلك انتهةى الجةدل وةول قضةية اللفةظ والمعنةى ،
وأوسن من خاللها اكتشاف أسرار ااعجاز في القرآن الكريم ،ويث يقول ":واعلم أن لةيس الةنظم ال أن تضةع كالمةك الوضةع
الذي يقتضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه وأصوله ،وتعرف مناهجه التي نهجت له فال تزية عنهةا ،وال تخةل شةيما ا منهةا"...
(.)2

( )1معجم األدباء ،ياقو الحموي (.)12/12
( )2دالئل ااعجاز  ،عبد القاهر الجرجاني ،قرأه وعل عليه محمود شاكر ،موبعة المدني بالقاهرة ،ط1213 ،3هـ ،ص.11
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وتتلمذ على يديه عدد من العلماء منهم :أومةد بةن بةراهيم محمةد الشةجري أبةو النصةر وهةو مةن العلمةاء المشةهورين فةي النحةو
خاصةةة .ومةةنهم العةةالم النحةةوي أبةةو زكريةةا يحيةةى بةةن علةةي بةةن محمةةد بةةن الخويةةب التبريةةزي صةةاوب (شةةرح القةةرآن العظةةيم
و عرابه).
وتةةأثر فكرياةةةا بمةةةن سةةةبقوه مةةةن العلمةةةاء الةةةذين يشةةةكلون لبنةةةة مهمةةةة فةةةي فكةةةره البالغةةةي والنقةةةدي أمثةةةال :الجةةةاوظ (255هةةةـ)،
والرماني(312هـ) ،والخوابي (311هـ) ،والقاضي الجرجاني(392هـ) ،والباقالني(213هـ) ،والقاضي عبد الجبةار المعتزلةي
(225هـ).
ولعبد القاهر أث ٌر على الدرس البالغي ويةث وولةه مةن درس قةائم علةى قوالةب جامةدة لةى درس قةائم علةى الوصةف والتحليةل،
ومن دراسة الناص لى دراسة النل باستخدام مجموعة أساليب ويوية تؤدي مجتمعة لى فهم النل(.)1
توفي – رومه هللا تعالى -في جرجان في سنة (291هـ).

ب .دالئل ااعجاز.
نال الكتاب شهرته من خةالل شةروه لنظريةة الةنظم بشةتى أقسةامها مةن علةوم المعةاني ،تنةاول عبةد القةاهر فيةه اللفةظ والمعنةى،
والفصاوة وال بالغة ،والكالم عن منزلة الشعر ،والقةول فةي ااعجةاز .ويهةدف الكتةاب لةى ثبةا أن القةرآن الكةريم معجةز فةي
نظمه ،وليس في الصرفة؛ لذا عالج في هذا الكتاب الكثير من مصولحا البالغة بالشرح والتفصيل معرفاا ،ومحلالا لها.
وأدار عبد القاهر نظرية الةنظم علةى علةوم المعةاني مةن ويةث :الفصةل والوصةل  ،والتقةديم والتةأخير ،وأنةواع الخبةر ،والحةذف
بأنواعه ،ومزايا ( ّن) ،ومسائل ( نما) .وتناول توبي نظرية النظم على المحسنا البديعية .
ويلحظ أنه يحاول أن يتناول نظرية النظم في كل مصولح بالغي؛ ألنه يحاول أن يعرف القارئ بها ،ويلم شتاتها.
وال يترك في كل مرة أن يرد الشبها التي قد ترد على عقل المتلقي ،محذراا من سوء الفهم ،وفساد الذوق.
وتاريخيا ا جاء كتاب (دالئل ااعجاز) في مرولة النضج في التأليف في البالغة والنقد في القرن الخامس الهجري.

()2

وهذا الكتاب ليس خالصا ا في علم المعاني فقةط  -كمةا يعتقةد الةبعض  -ولكنةه يشةتمل علةى مباوةث فةي علةم البيةان مثةل :الكنايةة.
عالوة على ذلك يخوة بعةض المةؤلفين فيةدون العنةوان هكةذا(:دالئل ااعجةاز فةي علةم المعةاني) وهةذا خوةأ ،فاالسةم الصةحيح
(دالئل ااعجاز).
وينفةةرد هةةذا الكتةةاب بدراسةةته لموضةةوعا نحويةةةه علةةى أسةةاس بالغةةي؛ ولهةةذا لمعةةةت شخصةةية

عبةةد القةةاهر فةةي تقديمةةةه

للموضوعا النحوية بأن أعواها وياة جديدة ،فكان يتعامل معها تعامل األديب العالم (.)3
ن النحو في (دالئل ااعجاز) ليس الذي يبحث في أواخر الكلما ؛ لغرد ااعراب فقط  ،ولكنه النحو الذي يووي بدالال
األلفاظ النفسية  ،وبه يفرق بين جيد الكالم ور ديمه؛ ولذلك فرق عبد القاهر بين نظم الحروف ،ونظم الكالم  .ن األولى هي توالي
الحروف وليس نظم الكالم بمقتضى المعنى  ،وأما نظم الكالم فهو اقتضاء المعاني ،وأثارها ،وترتيبها وسب ترتيبها في النفس.
( )1انظر :مملكة النل (التحليل السيمائي للنقد البالغي) ،محمد سالم سعد هللا ،جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،ط 2119 ،1م
،ص.1
ا
( )2انظر – مثال : -الحواشي ال نقية على كتاب البالغة لنخبة األفاضل األزهرية ،محمد المالكي ،دار الكتب العلمية (،د.ط)( ،د، ) .
ص ،25وما بعدها.
( )3انظر – عبد القاهر الجرجاني بالغته ونقده  ،اومد مولوب ،وكالة الموبوعا – الكويت  ،ط1393، 1هـ،ص.25
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ورؤية عبد القاهر لى النحو من ويث :ااعراب ،والنظم  ،والسياق هو أساس الدراسا األسلوبية المعاصرة.
والخالصة أن عبد القاهر الجرجاني وضع في كتابه (دالئل ااعجاز) األطر الفنية والجمالية للبالغة العربية.

ج .أسرار البالغة.
كتةاب فةي البالغةة  ،موبةوع ،ومحقة  ،ومتةداول؛ ومةن أشةهر المحققةين لةه  :محمةود محمةد شةاكر ،وأومةد مصةوفى المراغةةي،
وهلمو ريتر ،ومحمد رشيد رضا ،ومحمد عبد المنعم خفاجي .ويعتبر هذا الكتاب عالمة بارزة في مسيرة البالغة العربية.
بدأ عبد القاهر وديثه في (أسرار البالغة) عن اللفظ والمعنى ،ثم السجع والتجنيس  ،ثم أنتقل لى الحديث عةن االسةتعارة والتمثيةل،
ثم التشبيه الذي تق وم عليه االستعارة ،ثم أنتقل لى الحديث عن السرقة الشعرية ،وختم الكتاب بالحديث عن الحقيقة والمجاز.
وقد تحدث عبد القاهر في بداية كتابه(أسرار البالغة) عن هدفه ومقصده من تأليفه لهذا الكتةاب قةائالا ":واعلةم أن غرضةي فةي هةذا
الكةالم الةذي ابتدأتةه ،واألسةاس الةذي وضةعته ،أن أتوصّةل لةى بيةان أمةر المعةاني كيةف تختلةف وتتفة  ،ومةن أيةن تجتمةع وتفتةرق،
صابه ،وقرْ ب َر ِو ِمهةا
وأفصل أجناسها وأ ْنواعها ،وأتتبّع خا ّ
صها وم َشاعَها ،وأبين أووالها في كرم َم ْنصبها من العقل ،وتم ُّكنَها في ِن َ
ص بالقوم ال يقبلونه ،وال يمتعضون له وال
كالحلِيف
ب ،أو ال َّزنيم المل َ
الجاري مجرى النَّ َس َ
منه ،أو بعدها وين تنسب عنه ،و َكوْ نِها َ
ِ
يَةةذبُّون دونةةه ،و ّن مةةن الكةةالم مةةا هةةو كمةةا هةةو شةةريف فةةي جةةوهره كالةةذهب اابريةةز الةةذي تختلةةف عليةةه الصة َةور وتتعاقةةب عليةةه
يز يد فةي قيمتةه ويرفةع مةن قةدره ،ومنةه مةا هةو كالمصةنوعا
الصناعا  ،وج َّل الم َعوَّل في شرفه على ذات ِه ،و ن كان التصوير قد ِ
العجيبة من موا َّد غير شريفة ،فلهةا ،مةا دامةت الصةورة محفوظةةا عليهةا لةم تنةتقض ،وأثَةر الصةنعة باقيّةا ا معهةا لةم يبوةل قيمةةٌ تغلةو،
ومنزلةة تعلةةو ،وللرغبةةة ليهةةا ا ْنصةةبابٌ  ،وللنفةةوس بهةةا عجةةاب ،وتةى ذا خانةةت األيةةام فيهةةا أصةةحا َبها ،وضةةا َمت الحادثةةا أربابهةةا،
ةرد ،فلةةم يبةة
صةةنعة ،وجمالَهةةا المسةةتفا َد مةةن طري ة ال َعة
وفجعةةتهم فيهةةا بمةةا يسةةلب وسْةةنها المكتسةةب بال َّ
ِ

ال المةةا ّدة العاريةةة مةةن

التصوير"( .)1ووقف على منهجية عبد القاهر في هذا الكتاب والهدف منه عدد مةن المةؤلفين العةرب مةنهم  :عمةاد محمةد البخيتةاوي
الذي يقول متحدثا ا عن هدف عبد القاهر من وراء تأليفه لكتاب (أسرار البالغة)  ":لكتاب أسرار البالغة هةدف يختلةف عةن هةدف
(دالئل ااعجاز) ذا أفرد عبد القاهر الكتاب للفنون الداخلة في تشكيل بالغةة القةول وهةي :المجةاز ،والتشةبيه ،واالسةتعارة والكنايةة
فكانت دراسته لهذه الفنون دراسة عميقة استنفد فيها كل جهده في تبيين قدرة تلك الفنون على خل كالم مؤثر يترك انوباعيةا ا نفسةياا
وشعورياا"(.)2
ويستهل عبد القاهر كتابه (اسرار البالغة) بالجناس والسجع ؛ ليثبت أن الجمال ال يرجع لةى وضةعهما اللغةوي  ،و نمةا يرجةع لةى
موافقته للمعنى.

( )3الجناس (مفهومه ( :لغة  ،واصوالواا) ،وقيمته الفنية).
أ .الجناس فةي اللغةة  :ذكةر ابةن منظةور( 911هةـ) أن الجةنس الضةرب مةن كةل شةيء ،والجةنس أعةم مةن النةوع ،ومنةه المجانسةة،
والتجنيس ،ويقال هذا يجانس هذا أي يشاكله.)3( .
( )1انظر – عبد القاهر الجرجاني بالغته ونقده  ،أومد مولوب ،وكالة الموبوعا – الكويت  ،ط1393، 1هـ ،ص.25
( )2مناهج البحث البالغي عند العرب  ،عماد البخيتاوي ،دار الكتب العلمية،ص.223
( )3انظر :لسان العرب البن منظور،ج ،2ص.313
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والجناس لغة مصدر جانس ،والتجنيس تفعيل من الجنس ،والمجانسة مفاعلة منه؛ ألن ودى الكلمتين ذا شةابهت ذا شةابهت
األخرى وقع بينهما مفاعلة الجنسية والتجانس ،والتجانس هو مصدر تجانس الشيمان ذا دخال تحت جنس واود(.)1
والسبب في تسميته جناساا هو مجيء وروف ألفاظه من جنس واودة في مادة واودة(.)2
ب .الجناس في االصوالح  :هو تماثل اللفظين أو تشابههما في النو  ،واختالفهما في المعنى .
والجناس قسمان هما :
األول  :الجناس التام وهو ما تماثلت فيه الكلمتان في أربعة أنواع :
1ـ نوع الحروف 2 .ـ الحركا 3 .ـ العدد 2 .ـ الترتيب .
الثاني :الجناس غير التام وهو ما تشابهت فيه الكلمتان ،وكان االختالف في واود من األنواع األربعة.
ج .قيمته الفنية :يعد الجناس من المحسنا اللفظيةة فةي علةم البةديع ،و ذا وظةف توظيفةا ا صةحيحا ا بحيةث جانسةت األلفةاظ بعضةها،
فأودثت ميل المتلقي ليها والضرب على اايحاء الداللي والنفسي مع خدمتها المعاني التي يقصدها المتكلم.
والجناس معدود من العوامل المؤثرة في ثارة نفس المتلقي وشد انتباهه للخواب (متكلم ـ كاتب)؛ ألنه يحدث يقاعاا لأللفاظ
مما يكسب النل جماال وقدرة على التأثير ،وهذا ال يكون ما لم يكن المعنى هو الذي استدعاه وساقه ليه(.)3
وعرفه ابن األثير( 231هـ)  ،ويث يقول  ":هو تواطؤ الفواصل في الكالم المنثور على ورف واود"(.)2

( )2السجع( .مفهومه  :لغة واصوالوا اا ،قيمته الفنية).
أ.

السجع في اللغةة  :سةجع الحمةام ذا ردد صةوته علةى طريقةة واوةدة ،وسةجعله ذا قصةده ،و سةجع الخويةب ذا تكلةم
بكالم مقفةى غيةر مةوزون و السةجع هةو الكةالم غيةر المةوزون المقفةى ،و جمعةه أسةجاع ،و سةجوع و السةجعة هةي
القوعة من الكالم المسجع(.)5

ب .السجع في االصوالح :تواف الفاصلتين في الحرف األخير ،وأفضله ما تساو فقره .و الفاصلة هي الكلمة األخيرة
من كل فقرة ،وتسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف(.)2
وجاء في (الكامل في اللغة واألدب ) للمبرد ( 315هـ) ":السجع في كالم العرب  :أن يأتلف أواخر الكلم على نسة ،
كما تأتلف القوافي"

()9

.

ج .قيمته الفنية :ترجع أهمية السجع الفنية فةي كونةه يصةنع يقاعةا ا يجعةل النفةوس تميةل ليةه  ،وينشةط السةماع ،فيعلة
النل في األذهان .وال يحسن السجع ال ذا توفر فيه شروط من أبرزها ما يلي:
-1

أن تكون األلفاظ خفيفة على السمع ،وأنيقة رشيقة.

( )1انظر :ألوان الربيع في ألوان البديع  ،المدني ،ج ،1ص.99
( )2انظر :جنان الجناس ،صالح الدين الصفدي ،موبعة الجوائب-القسونوينية ،ط 1299 ،1هـ ،ص.11
( )3انظر :األسس النفسية ألساليب البالغة العربية ،مجيد ناجي ،المؤسسة الجامعية ،بيرو ،ط2111 ،1م ،ص.22
( )2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ألبن األثير،تقديم وتعلي أومد الحوفي وبدوي طبانة،القاهرة ،ط( ،2د، ) .ص.111
( )5انظر :لسان العرب  ،البن منظور .
( )2البالغة الواضحة  ،علي الجارم ومصوفى أمين  ،دار المعارف،ط1929 ،15م  ،ص.222
( )9الكامل ،المبرد ،ج ،2ص.212
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أن يكون المعنى هو األصل  ،والسجع فرع تابع له.

المبحث األول
مواطن ذكر الجناس ،والسجع في كتابي (دالئل ااعجاز ) ،و( أسرار البالغة ).
باالستقراء لموضوعي (الجناس والسجع) في كتابي عبد القاهر الجرجاني  ،انحصر مواطن ذكرهما فيما يلي:
أ  .في كتاب دالئل ااعجةاز بعةد وديثةه عةن االسةتعارة ،واايجةاز ،والكنايةة ،والتمثيةل ،والمجةازّ ،
وأن العلمةاء يعةدون مةا سةب ممةا
يوجةب الفضةل والمزيةة وخصوصةا ا االسةتعارة ،واايجةةاز  ،ر ٌد علةى القةائلين بةأن القةرآن الكةريم معجة ٌز لسةالمة وروفةه ممةا يثقةل علةةى
اللسان ،فأخذ في الحديث عن سهولة األلفاظ ووعرتها ،وأنه ال اعتداد لأللفاظ وتى تؤلف كالما ا صحيحا ا فةي نظمةه ويةؤدي الهةدف الةذي
يراد منه (. )1
وقد تحدث في هذا الكتاب عن الجناس ،والسجع ،وأرجع جمالهما لى المعنى ال لى جرس الحروف ،وظاهر الوضع اللغوي .
وقد أوضح (عبد القاهر الجرجاني) الهدف من قحامه للتجنيس ،والسجع في هذا الموضع ويث يقةول  ":والقةول فيمةا يحسةن وفيمةا ال
يحسن من التجنيس والسجع يوول  ،ولم يكن غرضنا من ذكرهما شرح أمرهما  ،ولكن توكيد مةا انتهةى بنةا القةول ليةه مةن اسةتحالة أن
يكون ااعجاز في مجرد السهولة ،وسالمة األلفاظ مما يثقل على اللسان " (. )2
ب.

في مستهل كتابه (أسرار البالغة ) وفي أثناء وديثه عن مواضةع استحسةان اللفةظ ،ويةث يقةول  ":وهاهنةا أقسةام قةد يتةوهم فةي بةدء

الفكرة  ،وقبل تمام العبرة ّ ،
أن الحسن والقبح فيها ال يتعدى اللفظ والجرس  ،لى ما يناجي فيه العقل النفس  ،ولها ذا وق النظر مرجةع
ذلك  ،ومنصرف فيما هنالك  ،منها  " :التجنيس " و " الحشو" . )3( " ...
ويبةدو ّ
أن عبةةد القةاهر لةةم يةةأ بهةذه المةةواطن عفوياةةا أو اعتباطيةا ،بةةل وفة المةةنهج الةةذي يعتمةده ،والقةةائم علةةى التنظيةر؛ اثبةا تأصةةيل
المصولحا أوالا  ،وعلى التوبي العملي القائم على سرد الشواهد وتحليلها بأسلوب عمي  ،واستقصاء دقي األمر الذي أدى لةى اكتشةافه
وظيفة الجناس وهي تكوين موسيقى داخلية للنل مالئمة للمعنى .أما ورود السجع عند الكاتب فيجةب أن يكةون بشةكل انسةيابي غيةر متكلةف
وال ثقيل؛ وليكون ممسكا ا بذاكرة المستمع أو انتباهه وعواطفه .
ويتبين من خالل مواطن ذكر الجناس والسجع في كتابيه (اعجاز البالغة) و(أسرار البالغة) أن عبد القةاهر لةم يكةن لديةه قصةور فةي دراسةة
الجناس والسجع ألمور منها مايلي:

( )1انظر :دالئل ااعجاز ،تحقي  :ياسين األيوبي ،المكتبة العصري ،صيدا (،د ،ط) 1221هـ  ،ص . 211
( )2المصدر الساب  ،ص . 212
( )3أسرار البالغة :عبد القاهر الجرجاني ،تحقي  :محمود شاكر ،دار المدني بجدة ،ط1212 ،1هـ ،ص ، 2ص. 9
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( )1أن المنهج العةام عنةد عبةد القةاهر فةي كتابيةه ( دالئةل ااعجةاز) و( أسةرار البالغةة) يقةوم علةى أسةاس الكةالم المؤلةف ال علةى الكلمةة
المفردة ،فليس للجزئيا

عنده كبير أثر  ،و نما الكل هو الذي يستدعي الجزء.

( )2أنه تحدث عن التجنيس والسجع في (اسرار البالغة ) في مواقع استحسان اللفظ ؛ ليثبت أن المزية ترجع للنظم.
( )3أن المصولحا البالغية وتقسيما علم البالغة لم تكن معروفة في زمن عبد القاهر  ،ولم تكن الفكرة عنده تقسةيم البالغةة كمةا فعةل
المتأخرون بعده لى (علم المعاني ،وعلم البيان ،وعلم البةديع) و نمةا كةان يبحةث عةن نظريةة الةنظم ،وكةان منهجةه أقةرب لةى البحةث
اللغوي.

المبحث الثاني.
منهج عبد القاهر الجرجاني في وديثه عن الجناس والسجع .
سار (عبد القةاهر الجرجةاني) علةى منهجةه العةام  ،وهةو ااجمةال ،ثةم التفصةيل للمسةألة البالغيةة وهةو مةنهج قةائم علةى الموضةوعية
والتحليةل والتةذوق  ،والمسةةتقرئ لوريقةة عرضةه لدرسةةي الجنةاس والسةةجع يتبةين لةه أنةةه عالجهمةا برسةم لةةووتين متةوازيتين متةةداخلتين
ضمن منهجيه ااجمال والتفصيل  ،وهما :

أ .اللووة التنظيرية .
عرد فيها مقدما تنظيرية لمفهوم الجناس  ،والسجع  ،وعالقتهما بنظرية النظم  ،وارتباطهما بالحالة النفسية للمتكلم  ،والجناس
الموف  ،والجناس الفاسد  ،ومواطن الجمال فيهما  ،ونظرة العرب األوائل لى الجناس والسجع .
( )1مصولح الجناس  ،وصيغته عند عبد القاهر .
لم يورد عبد القاهر الجرجاني تعريفا ا لمصولح الجناس كمةا فعةل مةن سةبقوه فةي الكتابةة عنةه ولكةن المةتمعن فةي أقوالةه يجةد أنةه
يدخله ضمن مفهوم البديع  ،وورد عنده بصيغة ( تجنيس) على وزن ( تفعيل)  ،ومصةولح التجنةيس – كمةا يحلةو للجرجةاني تسةميته –
يدخل ضمن ما هو معروف في وقتنا الحاضةر باسةم البةديع  ،يقةول (عبةد القةاهر الجرجةاني) فةي وديثةه عةن االسةتعارة ،ويةث يقةول ":
وهكذا تراهم يعدونها في أقسام البديع ويث يذكر التجنيس والتوبي والتوشيح ورد العجز على الصدر"

()1

 ،ويقول في موضع آخر " :

" فبهذه السريرة صار التجنيس وخصوصا ا المستوفى منه المتف في الصورة من ولي الشعر ،ومذكوراا في أقسام البديع " (. )2

( )2تصور (عبد القاهر) للجناس ،والسجع وف نظرية النظم

( )1أسرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني ،تحقي  :محمد رشيد رضا ،دار الكتب العلمية – بيرو ،ط1219، 1هـ ،ص .322
( )2أسرار البالغة  ،تحقي  :محمود شاكر  ،مصدر ساب  ،ص.1
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يتعامل عبد القاهر الجرجاني مع علوم البالغة على أساس نظرية النظم لذلك يهتم بتحليةل الةنل الكتشةاف األسةرار البالغيةة التةي
تبرهن على صحة النظرية  ،فيقول في ختام وديثه عن التجنيس والسجع في كتابه دالئل ااعجاز" :واعلم أن األمر قد آن أن نعةود لةى
ما هو األمر األعظم ،والغرد األهم والذي كأنه هو الولبة ،وكل ما عداه ذرائع ليه ،وهو المرام وما سواه أسباب للتسل عليةه ،وهةو
بيان العلل التي لها أن يكون لنظم مزية على نظم ،وأن يعم أمر التفاضل فيه  ،ويتناهى لى الغايا البعيدة " ( ، )1وفي هةذا البةاب نجةده
قد ودد للقارئ معالم الجناس ،والسجع على ضوء ما يلي :
أ  .الجنةاس المقبةول عنةةده مةا اقتضةةاه المعنةى وتولبةةه المضةمون ،وتقبلتةةه العقةول ،وابتعةةد فيةه المبةةدع عةن الزخرفةةة وجلةب اللفةةظ
أوال( ، )2ويوضح عبد القاهر هذا قائالا  " :أما التجنةيس ف نةك ال تستحسةن تجةانس اللفظتةين ال ذا كةان موقةع معنييهمةا مةن العقةل
موقعةا ا وميةةداا  ،ولةةم يكةةن مرمةةى الجةةامع بينهمةةا مرم ة اى بعيةةداا " ( ، )3ويقةةول أيض ةا ا " :فقةةد تبةةين لةةك أن مةةا يعوةةي (التجنةةيس) مةةن
الفضيلة ،أمر لم يتم ال بنصرة المعنى ،ذ لو كان باللفظ ووده لما كان فيه ال مستحسن  ،ولما وجةد فيةه معيةب مسةتهجن ،ولةذلك
ذم االستكثار منه والولوع به "

()2

أعلى درجا الجناس المقبول هو ما جاء ارتجاالا من غير قصد  ،أو تكلف ،فيقول  " :وعلى الجملة ف نك ال تجد تجنيسا ا مقبةوالا

ب.

 ،وال سجعا ا وسنا ا وتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه  ،ووتى تجده ال تبغي به بةدالا  ،وال تجةد عنةه وةوال ،
ومن هاهنا كان أولى تجنيس تسمعه وأعاله  ،وأوقه بالحسن وأواله  ،ما وقع من غير قصد المتكلم لى اجتالبةه  ،وتأهةب لولبةه
 ،أو ما هو لحسن مالئمته  ،و ن كان مولوبا ا بهذه المنزلة وفي هذه الصورة " (.)5
ج  .لم يهتم بالجناس ،والسجع ال في ودود ما يدلل به على صحة نظرية النظم  ،وقد فون لهذه الميةزة الةدكتور أومةد مولةوب ويةث
يقول  " :ومن موضوعا البديع التي أشار ليها في كتابيه من غير أن يهتم بها ال بقدر ما يؤيد نظريته في النظم  :الجناس وهو
مما ال يتعدى الحسن فيه اللفظ والجرس و نما فيه ما يناجي العقل والنفس " (. )2
د  .األلفاظ خدم للمعاني؛ ولذلك ف ن القدماء ال يولبون من الجنةاس ال مةا وافة المعنةى وأتةى علةى السةجية والوبةع  ،وأن المتةأخرين
طلبوه تكلفاا ،فوقعوا بالمستكره منه ،وذ ّم ااكثار منه  ،فيقول  ":وذلك أن المعاني ال تدين في كةل موضةع لمةا يجةذبها التجنةيس ليةه ،
ذ األلفةاظ خةةدم المعةةاني والمصةرفة فةةي وكمهةةا  ،وكانةت المعةةاني هةةي المالكةةة سياسةتها ،المسةةتحقة طاعتهةةا  ،فمةن نصةةر اللفةةظ علةةى
المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته  ،وأواله عن طبيعته  ،وذلك مظنة االستكراه  ،وفيه فتح أبواب العيةب  ،والتعةرد لل ّشةين "
(. )9
ويذم المتأخرين الذين يولبةون الجنةاس والسةجع وغيةره مةن ألةوان البةديع ،فيقةول  " :وقةد تجةد فةي كةالم المتةأخرين اآلن كالمةا ا ومةل
صاوبه فرط شغفه بأمور ترجع لى ماله اسم في البديع  ،لى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم  ،ويقول ليبين  ،ويخيل ليه أنه جمع بين أقسةام
( )1انظر  :دالئل ااعجاز  ،مصدر ساب  ،ص .212
( )2أسرار البالغة ،عبد القاهر الجرجاني  ،تحقي محمود محمد شاكر  ،مصدر ساب  ،ص . 1
( )3المصدر نفسه  ،ص .9
( )2أسرار البالغة  :عبد القاهر الجرجاني  ،تحقي محمود محمد شاكر  ،مصدر ساب ص .1
( )5المصدر نفسه :ص.11
( )2عبد القاهر بالغته ونقده  ،أومد مولوب  ،مصدر ساب  ،ص.129
( )9أسرار البالغة  ،تحقي محمود شاكر  ،مصدر ساب  ،ص .1
- 11 -

البديع في بيت فال ضير أن يقع ما عناه في عمياء  ،وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء  ،وربما طمس بكثرة مةا يتكلفةه علةى
المعنى وأفسده  ،كمن ثقل على العروس بأصناف الحلى وتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها " (.)1
هـ  .قرنه السجع بموضوع الجناس دليل على أنه يرفض العناية به ألجل األلفاظ ،و نما يتقبله بحسب ما يولبه المعنى  ،فنجده يقول
":والقول فيما يحسن وفيما ال يحسن من التجنيس والسجع يوول ،ولم يكن غرضنا من ذكرهما شرح أمرهما ،ولكن توكيد ما
انتهى بنا القول ليه من استحالة أن يكون ااعجاز في مجرد السهولة ،وسالمة األلفاظ مما يثقل على اللسان " (.)2
و .ترك ،و همال ما ال فائدة منه من السجع ،و ن كان يمنح األسلوب جرسا ا ووالوة؛ ألنه يره األسلوب ويضعف المعنى ،وتنكشف
قوة المبدع اللغوية من خالله أمام المتلقي  ،فيقةول ":نةك ال تجةد تجنيسةا ا مقبةوالا  ،وال سةجعا ا وسةنا ا وتةى يكةون المعنةى هةو الةذي
طلبه واستدعاه وساق نحوه  ،ووتى تجده ال تبغي به بدالا  ،وال تجد عنه ووال  ،ومةن هاهنةا كةان أولةى تجنةيس تسةمعه وأعةاله ،
وأوقه بالحسن وأواله  ،ما وقع من غير قصد المتكلم لى اجتالبه  ،وتأهب لولبةه  ،أو مةا هةو لحسةن مالئمتةه  ،و ن كةان مولوبةا ا
بهذه المنزلة وفي هذه الصورة"(.)3
ز .أخذ عبد القاهر في توضيح والة المبدع والمتلقي النفسةية مةن ويةث اسةتعمال الجنةاس والسةجع ،فعةد تركهمةا فةي بعةض المواضةع
عقوقا ا للمعنى ذا كةان األخةذ بهمةا فيةه توضةيح للمعنةى ،قةائالا ":ن المعنةى المقتضةي اختصاصةه علةى هةذا النحةو بةالقبول هةو أن
المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والس جع ،بل قاده المعنى ليهما ،وتى نه لو رام تركهما لةى خالفهمةا ممةا ال تجنةيس فيةه ،وال
سجع لدخل من عقوق المعنى ،و دخال الووشة عليه ،فيما ينسب لى المتكلف للتجنيس المستكره ،والساجع النافر"(.)2

ب .اللووة التوبيقية .
رسم (عبد القاهر الجرجاني) في هذه اللووة درسه البالغي التوبيقةي علةى موضةوعي الجنةاس والسةجع مةن خةالل الشةواهد الشةعرية
التي يغلب عليها أشعار أبي تمام والبحتري مما يعني أنةه متةأثر بكتةاب الموازنةة ألبةي بشةر اآلمةدي ( 391هةـ ) الةذي درس الجنةاس
عند أبي تمام بوريقة وصفيه من دون أن يذكر العلل قائالا " :ومثةل هةذا فةي أشةعار األوائةل موجةود  ،لكنةه نمةا يةأتي منةه فةي القصةيدة
البيت الواود والبيتان  ،على وسب ما يتف للشاعر  ،ويحضر في خاطره  ،وفةي األكثةر ال يعتمةده  ،وربمةا خةال ديةوان الشةاعر المكثةر
منه ؛ فال ترى فيه لفظة واودة  .فاعتمده الوةائي  ،وجعلةه غرضةه  ،وبنةى أكثةر شةعره عليةه "( . )5بينمةا أعتمةد عبةد القةاهر الجرجةاني
على منهج تعليلي .ومن المالوظ في هذا الباب أنه – في أغلب األويان  -يأتي أوالا بشاهد على القاعدة الشةاذة  ،ثةم يتلةوه بشةاهد يتوافة
مع القاعدة الصحيحة  ،واليك بعض صور التوبي البالغية في هذا الباب :

( )1المقابلة بين صورتين(:صورة فاسدة  /صورة وسنة ).

( )1المصدر نفسه  ،ص . 9
( )2دالئل ااعجاز  ،مصدر ساب  ،ص .212
( )3دالئل ااعجاز  ،مصدر ساب  ، ،ص.11
( )2أسرار البالغة تحقي محمود شاكر  ،مصدر ساب  ،ص.9
( )5الموازنة بين أبي تمام والبحتري ،لآلمدي ،تحقي  :براهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية  ،بيرو  ،ط2112 ،1م ،ص.211
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وتغلةةب هةةذه الصةةورة علةةى الكثيةةر مةةن توبيقاتةةه فةةي هةةذا البةةاب ( الجنةةاس – السةةجع) ويةةث يقةةوم بعةةرد صةةورتين أوةةداهما للقاعةةدة
اايجابية واألخرى للسلبية ،ومن النماذج على ذلك وديثه عن الجناس الفاسةد والجنةاس الموفة ويةث ابتةدأ بعبةارا

جماليةة فةي بدايةة

األمر تووي للقارئ بالحكم على الجناس من غير تعليل ،ويث يقول  ":أتراك استضعفت تجنيس (أبي تمام) في قوله( )1( :الكامل)
فيه ُّ
ت ِب َم ْذهَ ِبه السَّما َوة  ،فالتَ َو ْ
َذهَ َب ْ
ب أَ ْم م ْذهَب.
الظنون  :أَ َم ْذهَ ٌ
واستحسنت قول القائل ( :رجز)
َوتَّى نَ َجا ِم ْن َخوْ فِ ِه َو َما نَجا
وقول المحدث(( : )2الخفيف)
نَا ِظ َراه فِي َما َجنَى نَا ِظ َراه

أَوْ َدعَانِي أَم ْ
ت ِب َما أَوْ دعَاني
انتهى كالمه" (. )3

ويبدو ّ
أن عبةد القةاهر يريةد بهةذه العبةارا (استضةعفت ) ،و(استحسةنت) ثةارة الفكةر لةدى المتلقةي أوالا  ،ورسةم صةوره فةي مخيلتةه
العقلية ليكون متهيما ا للبحث عن الكوامن النفسية التي وفزته لالستضعاف ولالستحسان  ،وهو بهةذه العبةارا يةدعو المتلقةي للموازنةة
أوالا بين الشواهد الشعرية قبل أن يدخل في عملية التحليل.
ثم بعد أن يجمل يفصل األسباب للقارئ قائالا  ":ألمر يرجع لى اللفةظ ؟ أم ألنةك رأيةت الفائةدة ضةعفت عةن األول وقويةت فةي الثةاني ؛
ورأيتك لم يزدك (أَ َم ْذهَبٌ و م ْذهَب) على أن أسمعك وروفا ا مكررة ،تروم فال تجدها ال مجهولة منكرة ،ورأيةت اآلخةر قةد أعةاد عليةك
اللفظة كأنه خدعك عن الفائدة وقد أعواها  ،ويوهمك كأنه لم يزدك ،وقد أوسن الزيادة وأوفاها  ،فبهذه السةريرة صةار ( التجنةيس) ،و-
خصوصا ا المستوفى منه المتف في الصورة – من ولى الشعر ،ومذكوراا في أقسام البديع" (. )2

( )2الصورة التبادلية.
أسلوب أتبعه عبد القاهر الجرجاني في تناوله لمسائل التجنيس ،والسجع ويث يأتي بالنل صحيحا ا ومستويا ا تستسةيغه األذواق ،ثةم
يولب من المتلقي أن يقوم بعملية عصف ذهني ويبدل مفردا السجع ،أو الجناس بمفردا أخرى  ،ليكتشف بنفسه مةدى مالئمةة ألفةاظ
السجع للمعنى من غير تكلف .
ومن أمثلة ذلك استشهاده بقوعة نثرية من كالم الجاوظ فةي كتابةه الحيةوان  " :جنبةك هللا الشةبهة  ،وعصةمك مةن الحيةرة  ،وجعةل بينةك
وبين المعرفة سببا ا  ،وبين الصدق نسبا ا  ،ووبب ليك التثبةت ،وزيةن فةي عينيةك اانصةاف  ،وأذاقةك وةالوة التقةوى  ،وأشةعر قلبةك عةز
الح  ،وأودع صدرك برد اليقين  ،وطرد عنك ذل اليأس  ،وعرّفك ما في الباطل من الذلة  ،وما في الجهل من القلة "

()5

.

ثم يدلي عبد القاهر بقوله ن الجاوـةـظ وفةـ بيـةـن (الشةبهة) ،و(الحيةرة) فةي ااعــةـراب ،ثةم يقةول ":ولةم يعةن بةأن يولةب (لليةأس)
قرينة تصل جناوه ،وشيما ا يكون رديفا ا له؛ ألنه رأى التوفي بين المعاني أو  ،والموازنة فيها أوسن ،ورأى العنايـــة بها وتةى تكــةـون

( )1ديوان أبي تمام(شرح التبريزي) تحقي  :محمد عزام ،دار المعارف،ط( ،2د،) .ج ،5ص .129
( )2يتيمة الدهر  ،للثعالبي ،تحقي  :د .مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية (،د.ط)( ،د، ) .ج ،3ص.213
( )3أسرار البالغة  :مصدر ساب  ،ص ، 9و ص.1
( )2أسرار البالغة  ،مصدر ساب  ،ص ، 9و ص. 1
( )5أسرار البالغة  ،تحقي  :محمود شاكر  ،ص ، 9ص11
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أخـــــوة من أب وأم ،ويذرها بذلك تتف بالوداد ،على وسب اتفاقها بالميالد ،أولةى مةن أن يةدعها ،لنصةرة السةجع وطلةب الةوزن ،أوالد
علة عسى أن ال يوجد بينها وفاق في الظواهر ،فأما أن يتعدى ذلك لى الضةمائر  ،ويخلةل لةى العقائةد والسةرائر  ،ففةي األقةل النةادر"
(.)1

( )3الصورة الثابتة.
وفي هذا الةنمط يقةدم عبةد القةاهر الجرجةاني القاعةدة ،ثةم يتبعهةا بالشةواهد مةن دون أن يشةروها تاركةا ا ذلةك للمتلقةي ،ومةن نمةاذج هةذه
الصورة وديثه عن أن التجنيس والسجع الحسن ال يستحسن وتى يولبه المعنى ،بدأ بسةرد عةدة شةواهد شةعرية دون التعلية عليهةا منهةا
قول البحتري(( :)2الخفيف)
ب
أري ِ
َير ِ
في سؤ َد ٍد أ َربا ا لغ ِ

عن ال َمجْ ِد الغَب ُّيَ ،ولَ ْن تَ َرى
يَعشى ِ
وقوله(( :)3الوافر)
ب تَغلِبِي
فَقَد أَصبَحتَ أَغلَ َ

ب
شير ِة َوالقلو ِ
عَلى أَيدي ال َع َ

وقوله(( : )2الكامل)
وقوله(( : )5الكامل)

َوهَوىا هَوى ِبدمو ِع ِه فَتَبا َد َر

ك ِبالقَنا
باب بابَ َ
َقرع َ
ما ِزلتَ ت َ

نَ َسقا ا َيوَأنَ ت ََجلُّداا َمغلوبا

َوتَزوره في غا َر ٍة َشعوا ِء

وقوله(( : )2الكامل)
ذ ِهبٌ األعالي ويْث ْ
تذهب م ْقلٌة

فيه بنا ِظرها َوديد األ ْسفَل

لقد ترك عبد القاهر في الشواهد السابقة الحكةم واالسةتنباط للمتلقةي ؛ ليفةتح قنةاة تواصةل بينةه (الكاتةب) وبةين المتلقةي ،وهةذه مةن ثمةرا
نظريته النقدية التةي تجعةل مةن الةنل األدبةي عمةالا مفتوواةا للقةراءة المتجةددة القائمةة علةى الفهةم والتةذوق ،وهةذا هةو مةن العوامةل التةي
ساعد على خلود أثاره العلمية خصوصا ا ( دالئل ااعجاز )( ،وأسرار البالغة).

( )1المصدر نفسه  :ص. 11
( )2ديوان البحتري ،تحقي  :وسن كامل الصيرفي ،دار المعارف -مصر  ،ص.225
( )3ديوان البحتري ،مصدر ساب  ،ص.91
( )2المصدر الساب  ،ص .112
( )5المصدر الساب  ،ص.9
( )2البيت في ديوان البحتري في وصف الفرس.
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الخاتمة .
الحمد هلل رب العالمين  ،الذي ّ
من على الباوث ب كمال هذا المبحث  ،والصالة والسالم علةى معلةم الخيةر نبينةا محمةد  -صةلى هللا عليةه
وسلم ، -أما بعد :
فبعد رولة مع منهج عبد القاهر الجرجاني في التجنيس والسجع  ،توقف البحث عنةد محوةا محةددة فةي درسةه التنظيةري ،والتوبيقةي
لهذا الباب  .ونتج عن هذه الرولة البحثية نتائج وتوصيا نجملها في اآلتي.

أوالا  :النتائج.
 -1منهج عبد القاهر يقوم على مبدأ التدرج بالعرد من المستوى التنظيري لى التوبيقي؛ ليكون الدرس واضحا ا للمتلقي وخاليةا ا
من الغمود واللبس .
 -2لةةم يقةةف عنةةد وةةدود المةةنهج الموضةةوعي  ،فيوةةرح العلةةل فقةةط  ،بةةل يتعةةداها لةةى البحةةث فةةي جماليةةا السةةياق؛ ليبةةث الةةذوق
والجمال في نفس المتلقي ؛ وليدفع عنه الملل والسآمة .
 -3يراعي في منهجه طبيعة الدرس ،فيتناول العوامل التي تخدم الدرس ،وأهدافه ونتيجته،؛ ليضةمن اتصةال المتلقةي بالموضةوع
فقط من غير تشتيت ألفكاره.
 -2منهجه قائم على األخذ بالنتائج بعد التنظير والتوبي  ،فعرد درس الجناس والسجع؛ ليدلل على :
أ .أن المزية ترجع لى النظم وليس لى الفظ لوودة وال للمعنى لوودة .
ب .أن للجناس والسجع قيم صوتية ودالال

يحائية نفسية يجب على المتكلم مراعاتها؛ ليوصل للمتلقي الرسالة؛ وليحدث

في نفسه نوعا ا من االصغاء للخواب.
 -5يتناول الدرس البالغي بالعرد ،والتحليةل ،والشةواهد المتنوعةة مةن النثةر والشةعر ،برؤيةة شةمولية للموضةوع مستحضةراا طرفةي
عملية اابداع (المتكلم ،والمتلقي) مما يؤدي لى استنباط المتلقي لفوائد الجناس والسجع.
هذه هي أبرز معالم منهج عبد القاهر الجرجاني في دراسته للتجنيس والسجع .
 -2أدرك عبد القاهر قيمة المنهج والمضي بالقارئ من المسائل الصغرى لى الكبرى وفةي هةذا تقةدير لقيمةة المتلقةي الةذي سيرصةد فةي
األخير النتيجة العلمية للمسألة بشكل موف .
 -9راعى عبد القاهر أف توقع المتلقي ،فاهتم بالوظيفة التعبيرية واألثر النفسي للتجنيس والسةجع فةال ينبغةي أن يأتيةا هةدفاا لةذاتهما زينةة
للشكل  ،و نما يكون لهما دو ٌر في يصال المعنى.
 -1يجمع في منهجه في دراسة الجناس والسجع بين النزعتين  :العلمية واألدبية ،وهذا مكنه من تقديم منهجاا قويمةا ا طبقةه علةى الجنةاس
والسجع ليكون مفتاواا للباوثين بعده لدراسة البديع.
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 -9لم يكن اختياره لدراسة الجناس والسجع تنظيراا وتوبيقاا أمراا عفوياا؛ ولكنه اختارهما ألنهمةا محسةنان لفظيةان ،فبةرهن للمتلقةي علةى
أنه ليس للفظ أث ٌر في تحسين الكالم و نما المرد في وسن الكالم للنظم.
 -11يعتمد في منهجه على مراعاة وضور المتلقي وذلك واضح في الجوانب التالية:
أ  .المحاورة بين الكاتب والمتلقي بهدف ااقناع.
أ .وث المتلقي على عمال العقل والتفكير الدائم لفهم المسألة واستجالء األسباب.

ثانيا ا  :التوصيا .
 -1دراسة توبي الزمخشري(531هـ) في تفسةيره (الكشةاف) للجنةاس ؛ ألنةه متةأثر بكتةابي عبةد القةاهر الجرجةاني (دالئةل ااعجةاز)،
(وأسرار البالغة).
 -2دراسة الجانب التربوي لدى عبد القاهر الجرجاني من خالل منهجه العلمي في البالغة العربية.
 -3دراسة وسائل ااقناع عند عبد القاهر الجرجاني .
 -2دراسة التلقي في منهج عبد القاهر الجرجاني.
وبهذا يصل البحث لى نهاية الرولة العلمية في دراسة منهج عبد القاهر الجرجاني للجناس والسجع في كتابيه (دالئل ااعجةاز ) و
(أسرار البالغة ) ،نسأل هللا أن ينفع به  ،وأن يكون مفتاح خير و ضافة جديدة في الدراسا البالغية والنقدية.
وأخيراا نقول :الحمد هلل رب العالمين صاوب المنة والفضل  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

ثبت المراجع والمصادر.
- 16 -

أ .فهرس المراجع .
 -1عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة  ،قرأه وعل عليه محمود شاكر  ،موبعة المدني – القاهرة  ،ط1212 ، 1هـ .
 -2عبد القاهر الجرجاني ،أسرار ،تحقي محمد رشيد رضا  ،دار الكتب العلمية –بيرو -لبنان  ،ط1219 ، 1هـ .
 -3عبد القاهر الجرجاني ،دالئل ااعجاز ،تحقي  :ياسين األيوبي  ،المكتبة العصرية  ،صيدا – بيرو – لبنان  ( ،د.ط) 1221 ،هـ

ب .فهرس المصادر.
 -1أبو تمام  ،ديوان البحتر(شرح التبريزي) ،ي ،تحقي  :محمد عزام ،دار المعارف،ط( ،2د.) .
 -2أومد علي دهمان  ،الصورة البالغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا ا وتوبيقا ،ط1912 ، 1م .
 -3أومد مولوب ،مناهج بالغية  ،وكالة الموبوعا – الكويت  ،ط1،1393هـ .
 -2بثينة سليمان  ،شعرية البديع عند عبد القاهر الجرجاني  ،مجلة اللغة العربية وآدابها  ،فصلية محكمة  ،العدد ( )1ربيع 2111م .
 -5البحتري  ،ديوان البحتري ،تحقي  :وسن كامل الصيرفي ،دار المعارف -مصر( ،د.ط) ( ،د.) .
سلوى النجار ،سر الداللة في التجنيس لدى عبد القاهر الجرجاني  ،مجلة عالما  ،العدد 22.
 -2شوقي ضيف  ،البالغة توور وتاريخ  ،دار المعارف  ،ط1992 ، 1م.
 -9عبدهللا با نقيب  ،مناهج التحليل البالغي عند علماء ااعجةاز مةن الرمةاني لةى البةاقالني  ،رسةالة دكتةوراه  ،كليةة اللغةة العربيةة –
جامعة أم القرى 1221 ،هـ .
 -1محمد سالم سعد هللا ،مملكة النل (التحليل السيمائي للنقد البال غي) ،جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،ط2119 ،1م .
 -9محمد محمد أبو موسى  ،خصائل التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني  ،مكتبة وهبة  ،الوبعة الرابعة 1212 ،هـ.
 -11عباس وسن ،النحو الوافي  ،دار المعارف – القاهرة  ،ط1923 ، 1م.
 -11لحازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،تحقي  :د .محمد بن الحبيب خوجة ،الدار العربية للكتاب– تونس ،ط3
2111،م.
 - 12أبي يعقوب لسكاكي ،مفتاح العلوم  ،تحقي  :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيرو

– لبنان  ،ط1219، 2هـ.

 -13يوسف عدس ،مدخل لى البالغة العربية ، ،دار المسيرة – عماّن (األردن)  ،ط2119 ،1م.
 -12ابن منظور ( 911:هـ) ،لسان العرب ، ،دار صادر -بيرو  ،لبنان ( ،د.ط) 2113،م.
 -15محمد محمد أبو موسى ،دالال التراكيب (دراسة بالغية) ،دار وهبة  ،القاهرة  ،ط1211 ،2هـ.
 -12فضل وسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها (علمي البيان والبديع) ،دار الفرقان للنشر  ،ط2115 ،11م.
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