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        ::::امللخص امللخص امللخص امللخص 
نفحة ت اللغوية اليت ٔاعطت تعد نظرية النظم لعبد القاهر اجلرجاين من بني النظر7

جديدة لWراسات اللغوية العربية؛ حيث ٔاخرجت النحو من النظرة الشلكية ٕاىل 
النظرة الوظيفية ،كام نقلت ا]راسات اللغوية العربية من حنو امجلY ٕاىل حنو النص 
؛ٔاي حتويل دراسة اللغة من بنية مغلقة ٕاىل بنية مفتوحة ،cا جند يف كتاب دالئل 

لك ما يتعلق بعمل اللغة النيص من مفاهمي، ومعايري نصية؛ ٔالجل ذi إالجعاز 
جاءت هذه ا]راسة للكشف عن املعايري النصية يف دالئل إالجعاز، ونظرة عبد 

    .القاهر اجلرجاين لهذه املعايري، ومدى توافق هذه النظرة مع عمل اللغة النيص
        

إالجعاز البد من الوقوف عند ماهية حنو  قبل التطرق ٕاىل املعايري النصية يف دالئل        
النص للكشف عن ٔاسـباب نشأته و�امه ومفاهميه واملعايري النصية املتعارف علهيا عند 

 .علامء هذا العمل ومدى توافقها مع املفاهمي واملعايري النصية عند عبد القاهر اجلرجاين  
        :  :  :  :  ماهيـة حنـو النـصماهيـة حنـو النـصماهيـة حنـو النـصماهيـة حنـو النـص: : : : أوالأوالأوالأوال

        ::::مفهوم حنو النص مفهوم حنو النص مفهوم حنو النص مفهوم حنو النص  - - - - 1111
« يف عرف �سـتعامل النصويص اللغوي، واملقصود بنحو النص     هذا املعىن يتجىل     

ت� القواعد اللغوية اليت ال تقصد cاهتا بل اليت يُدرك هبا نظام اللغة وا]ور اcي تؤديه 
ويعّرِفه صبحي  1»قوانينه يف خمتلف ٔامناط النصوص اليت نسـمتع ٕالهيا، ٔاو نقرٔاها، ٔاو ننتجها 

  :ٍة ٔاكرث ٕاذ يقول ٕابراهمي الفقي بدق  
هو ذi الفرع من فروع عمل اللغة، اcي هيمت بدراسة النص ¤عتباره الوحدة اللغوية  «

الرتابط النيص، ٔاو ال¬سك ووسائª، :  الكربى، وذi بدراسة جوانب عديدة ٔامهها



 أالولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا¯ب 

 

 2013ديسمرب                                276                                      خمرب اللسانيات و اللغة العربية 

 tesctualؤانواعها، والسـياق النيص   référenceؤانواعه،  وإالحا° ، ٔاو املرجعية
contesct  وهذه ا]راسة تتضمن )املرسل واملسـتقبل (، ودور املشاركني يف النص ،

  .2» النص املنطوق واملكتوب عىل حد سواء
  : يتضمن هذان التعريفان مجموعة من املفاهمي أالساسـية اليت يستند علهيا حنو النص ٔامهها    
  .ال¬سك ووسائª ؤانواعه  -
  .إالحا° ٔاو املرجعية ؤانواعها  -
  ) .املرسل واملسـتقبل (السـياق النيص ودور املشاركني يف النص  -
  .ٔامناط النصوص  -
  .ٕانتاج النصوص  -
  .النص املكتوب والنص املنطوق -
        ::::أسـباب نشأة حنو النصأسـباب نشأة حنو النصأسـباب نشأة حنو النصأسـباب نشأة حنو النص    - - - - 2222

ٕاَن ٔامه أالسـباب اليت جعلت اللغويون والعلامء ينتقلون من حنو امجلY ٕاىل حنو النص، 
Wيف الوصول ل Yللغة وهذا عائد ملا ييلقصور حنو امجل Yراسة الشام:  

  .امجلY ليست اكفية للك مسائل الوصف اللغوي ٕانّ  -1
ا]راسات اللغوية يف ف� حنو امجلY ٔامهلت اجلانب ا]اليل، ٔاومل تعن به عناية اكفية،  -2

  .كام يه احلال يف املدرسة البلومفيWية
قدر كبري من أالمهية يف ا]راسة  ٔامهل حنو امجلY السـياق �ج¬عي، و هو سـياق عىل -3

       firth  3اللغوية، و قد ٔاكد هذه أالمهية �جتاه الوظيفي، مدرسة لندن اليت يزتمعها
ال يسـتطيع حنو امجلY المتيزي بني ٔامناط النصوص، حيث مهنا ما هو ٕاخباري وما هو «  -4

» راند و دريسلرعلمي، فهذا يتطلب عمل آخر هو عمل النصوص كام كشف عن ذi ديبوج
4  
  .كثري من الظواهر الرتكيبية مل تفرس يف ٕاطار حنو امجلY تفسريًا اكفيًا مقنعاً  -5
هذه النقائص ٕاال ٔانَه ال ميكننا القول ٕان حنو امجلY مل تعد ß قمية، بل ٕان  عىل الرمغ من«

ن حنو النص كثريًا من الظواهر اليت تعاجل يف حنو امجلY يه حمور معاجلة حنو النص؛ غري أ 
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يراعي يف وصفه و حتليالته عنارص ٔاخرى مل توضع يف �عتبار من قبل، ويلجأ ٕاىل قواعد 
  5» داللية و منطقية ٕاىل جوار القواعد الرتكيبية

¤ٕالضافة ٕاىل سلبيات حنو امجلY اليت اكنت وراء نشوء عمل اللغة النيص هناك مجموعة من 
  :أالسـباب أالخرى يه

عمل �ج¬ع، وعمل : سات اللغوية عىل خمتلف العلوم إالنسانية مثلانفتاح ا]را«   6-
 .النفس، وإالعالم

عندما نعمتد التحليل النيص جند ٔان هناك ٕاماكنية عالية لتأويل أالوضاع ا¯تلفة بناء  7- 
 .عىل السـياق الوارد فيه

 6» العوامل �ج¬عية والنفسـية ٔاوثق عالقة ¤لنصوص مهنا ¤مجلل  8-
  : : : :�ام حنو النص�ام حنو النص�ام حنو النص�ام حنو النص    - - - - 3333

لقد عين عمل اللغة النيص، ٔاو لسانيات النص يف دراسـته بظواهر تركيبية نصية خمتلفة       
عالقات ال¬سك النحوي النيص، وبنية التطابق والتقابل، والرتاكيب احملورية، « : مهنا

تنويعات والرتاكيب اóزتٔاة، وحاالت احلذف، وامجلل املفرسة، والتحويل ٕاىل الضمري، وال 
« فتجاوز حنو النص حدود امجلY يف التحليل 7»الرتكيبية و توزيعاهتا يف نصوص فردية 

   8»يسمح بطرح ٕاماكنيات متعددة للفهم ، وفضاءات ٔاوجب  للتفسري
 » Yالواحدة ٕاىل سلس Yفغاية حنو النص القصوى فهم ٔاوجه الرتابط النحوي املتجاوزة للجم

        9»ف نصا حمدًدا طويY ٔاو قصرية من امجلل تؤل
     : : : :مفاهمي  حنو النص مفاهمي  حنو النص مفاهمي  حنو النص مفاهمي  حنو النص     - - - - 4444

ترتبط مفاهمي حنو النص بّلكِ ما ß عالقة ¤لبنية الكربى املمتثY يف النص، وتتداخل        
هذه املصطلحات مبصطلحات حتليل اخلطاب، ولقد ٔارسد نعامن بوقرة مجموعة كبرية من هذه 

يف لسانيات النص وحتليل يف لسانيات النص وحتليل يف لسانيات النص وحتليل يف لسانيات النص وحتليل     املصطلحات أالساسـيةاملصطلحات أالساسـيةاملصطلحات أالساسـيةاملصطلحات أالساسـية """"املصطلحات يف كتابه املعنون بـ 
  :ومن بني ٔامه هذه املصطلحات نذكر "اخلطاباخلطاباخلطاباخلطاب

    ::::النص النص النص النص     - - - - 1111
  :وحدة كربى شامY ترتكب من ٔاجزاء خمتلفة تقع عىل مسـتويني ميكن متثيلها فû ييل
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 يتكون من تصورات لكية تربط                        يتكون من وحدات نصية  النص
املنطقية  و بيهنا عالقات ال¬سك ا]اللية                 صغرى تربط بيهنا عالقات حنوية

10 
والنص �ام اكن طوß، ٔاو نوعه يأيت نتيجة لعملية تبليغية ٔاو تعبريية تمت يف سـياق «    

  :يق بنية حمددة، وهو مع ذi عبارة عن بناء يتضمن حمتوى يتشلك منحمدد ورجاء حتق 
 .مفاهمي 1- 
 .مفردات وتراكيب 2- 
  11 .»معارف 3- 

وقد نشأ عن هذا  ،النص أالساس اcي انطلق منه العرب ]راسة اللغة« ولقد اكن  
  ،  12» علمية عدة اختص لك واحد مهنا جبانب من ا]رس اللغوي ااملنطلق فروعً 

     : : : :أمنـاط النصأمنـاط النصأمنـاط النصأمنـاط النص    - - - - 2222
يعد� النص وسـيY �مة يف التعلمي ملا مينحه من مكتسـبات فكرية، وثقافية، ولغوية     

للتلميذ؛ ٕاال  ٔان  النصوص تتفاوت يف القمية، والتأثري ic تتعدد تصنيفاهتا، ولقد اجتهت 
صية املراد مناجه اللغة العربية يف املرحY املتوسطة ٕاىل تصنيف النصوص حسب املهارة الن 

     13: تعلميها، ونورد ٔامناط النصوص اليت َمت اختيارها ؤامه خصائصها فû ييل 
                                                                      

        النــــــصالنــــــصالنــــــصالنــــــص

  املسـتوى أالفقي من الناحية النحوية  املسـتوى العمودي من الناحية ا]اللية
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    الالالالمنمنمنمنـطـطـطـط                                    اخلصائصاخلصائصاخلصائصاخلصائص
 المنط الوصفي         غلبة الصفات واملشـتقات

  بروز الزمن يف أالفعال ،وتعاقب
 حداث واسـتخدام الروابط املعنوية واملنطقية االٔ 

  المنط الرسدي      

تعددالشواهد،وأالمثY،والروابط                 
  املنطقية 

  المنط احلجا�        
 

ذكر املعلومات، وتصنيفها، وحتليلها مع اسـتخدام 
 ٔادوات الربط املناسـبة

  .المنط إالخباري      

ية وممزياهتا بني التخاطب  ا]ور عنارص بروز
جامعة،واسـتخدام صيغ أالفعال  ٔاو خشصني،
 .املناسـبة، وأالسلوب املالمئ والضامئر

  
 المنط احلواري       

        
     : : : :فعاليـة النص فعاليـة النص فعاليـة النص فعاليـة النص     - - - - 3333

ترك النص النطباع قوّيٍ ]ى املتلقي، وخلقه رشوًطا مفضYً لبلوغ هدف ما، وليك    
 .ع ويضم مؤرشات تأثرييةيكون للنص فعالية ال بد  من ٔان يرتبط ¤لواق

 :::: قراءة منتجة قراءة منتجة قراءة منتجة قراءة منتجة     - - - - 4444
يه القراءة اليت تتبعها كتابة جديدة، وال تتحقق هذه القراءة ٕاال ¤ستيعاب النص «     

 14.»ومعرفة خصائص ؤامناط النصوص
        ::::استشهاد نيصاستشهاد نيصاستشهاد نيصاستشهاد نيص    -5555    

الطرق اليت يسـتعملها الناس يف �نتفاع ¤لنصوص املشهورة، ٔاو يف إالحا° ٕالهيا، «     
ن  ٔامه أالشاكل اليت يتخذها هذا التفاعل بني النصوص، واليت حظيت ¤]راسة وم

املعارضات الشعرية، الرسقات الشعرية،  :املوسعة ]ى علامء البالغة والنقد العريب
    . 15» �قتباس، التضمني
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  :تواتـــــــرتواتـــــــرتواتـــــــرتواتـــــــر        - - - - 6666
ت فتصبح نقصد به احلضور املكثف لظاهرة معينة يف النص؛ حيث تتكررعدة مرا«     

  . 16» هذه الظاهرة الفتة للنظر
        ::::استيعاب النصوصاستيعاب النصوصاستيعاب النصوصاستيعاب النصوص    - - - - 7777

 ه تفاعل بني نص وقارئ، يأخذ ماكنه مضن سـياق « « « «                          ف بأن هو نشاط ٕادرايك يُعر 
حمدد، وهكذا فٕان سريورة �ستيعاب ختضع لتأثريات متنوعة تنبثق يف وقت واحد عن 

  .17» السـياق، وعن النص نفسه، وعن خصائص القارئ
     ::::صصصصــــــــــــــــــــوع النوع النوع النوع الننننن    - - - - 8888

طائفة من طرق �سـتكشاف ٕالنتاج وقائع النصوص، والتنبؤ هبا، ومعاجلهتا؛ وهو «      
  18» بذi يقوم بدور احملدد البارز للجودة، والفعالية، واملالءمة

        
        ::::النصيالنصيالنصيالنصيــــةةةة    - - - - 9999

سـبعة  "دي بوجراند و دريسلر"متثل النصانية قواعد صياغة النص، وقد اسـتنبط                  
دد ومتزي النصوص، وٕاذا غاب ٔاحد هذه العنارص عُد  النص غري اتصايل، وميكن معايري حت

        19          :متثيل هذه املعايري ¤¯طط التايل
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 2013 ديسمرب                            281                        - ةبسكر -جامعة محمد خيرض

 
    
        
�تساق   �نسجام       القصد        القبول   إالعالم      السـياق                    
    تناصال 
 
 

مسـتعميل النص              السـياق املادي والثقايف                                                                                          النص             
  احمليط ¤لنص                                                               

�نيانيانيانيا���  :::: حنو النص يف دالئل إالجعاز حنو النص يف دالئل إالجعاز حنو النص يف دالئل إالجعاز حنو النص يف دالئل إالجعاز أمه قضا7 أمه قضا7 أمه قضا7 أمه قضا7 : : : : 
ٕان دالئل إالجعاز اcي مض  ٔاسس نظرية النظم اكن مبثابة جٍرس يوصل ٕاىل بيان ٕاجعاز    

مفبدٔا  ،النص القرآين؛ هذا النص املقدس اcي اكن سبب نشوء معظم ا]راسات اللغوية
ٔاي حماو° �قرتاب من هذا النص  ، كتابه هو مبدٔا املقاربة النصيةعبد القاهر اجلرجاين يف

القرآين، وبيان ٕاجعازه من خالل نظمه، فكشف من خالل هذه املقاربة عن عدة قضا7 
 :ٔامهها

  ::::النظم متوقف عىل الرتكيب النحوي النظم متوقف عىل الرتكيب النحوي النظم متوقف عىل الرتكيب النحوي النظم متوقف عىل الرتكيب النحوي - - - - 1111
ن ليس واعمل أ « : ربط اجلرجاين النظم ¤لرتكيب النحوي ٕاذ يقول يف تعريفه للنظم      

 ßي يقتضيه عمل النحو وتعمل عىل قوانينه  ؤاصوcمك الوضع ا�النظم ٕاال ٔان تضع 
وتعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عهنا ، وحتفظ الرسوم اليت رمست i فال ختل بشئ 

فال ترى �مًا قد « : فصحة ال$م وفساده يرجع ٕاىل معاين النحو ٕاذ يقول . 20» مهنا
ساده، ٔاو وصف مبزية وفضل فيه ، ٕاال  ؤانت جتد مرجع ت� وصف بصحة نظم ٔاو ف 

الصحة وذi الفساد، وت� املزية وذi الفضل ٕاىل معاين النحو ؤاحاكمه ووجدته يدخل 
  . 21» يف ٔاصل من ٔاصوß يتصف بباب من ٔابوابه 

هو ولقمية النحو يف نظرية النظم ربط اجلرجاين معرفته مبعرفة القرآن الكرمي ومعانيه ف     

        معاييـر حتقـق النصيـــــــة معاييـر حتقـق النصيـــــــة معاييـر حتقـق النصيـــــــة معاييـر حتقـق النصيـــــــة                                                 
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  :رضورة ال بد مهنا ملن ٔاراد ٔان يتفقه يف ا]ين ٕاذ يقول 
ؤاما زهدمه يف النحو واحتقارمه ß وٕاصغارمه ٔامره، وهتاوهنم به فصنيعهم يف ذi ٔاشـنع «   

من صنيعهم يف اcي تقدم، ؤاشـبه بأن يكون صدا عن كتاب هللا ، وعن معرفة معانيه 
«.22  

الشلكية ٕاىل نظرة نسـتطيع ٔان نقول ٔاهنا وظيفية ،  لقد ٔاخرج اجلرجاين النحو من النظرة   
كام تطرق ٕاىل قضية يف غاية أالمهية  تؤكد وجود جذور لWراسات النصية يف الرتاث 
اللغوي العريب ويه قضية التأليف عىل مسـتوى امجلل ، فكيف تمت وما عالقهتا ¤لتأليف 

  .عىل مسـتوى امجلY ؟
مـل مـل مـل مـل     - - - - 2222         : : : : التأليف عىل مسـتوى اجلالتأليف عىل مسـتوى اجلالتأليف عىل مسـتوى اجلالتأليف عىل مسـتوى اجلــــ
جتاوز اجلرجاين يف نظريته حنو امجلY ٕاىل حنو النص من خالل حديثه عن التأليف،      

هذا العنرص املهم اcي تبىن عليه نظرية النظم، وال يقوم ٕاال  بوجود عنرص آخر هو 
  :  �ختيار، ولقد ٔاشار اجلرجاين ٕاىل ٔان التأليف نوعان ميكن توضيحهام فû ييل

                                                                    
  التأليف

    
  

                              Yالتأليف عىل مسـتوى امجلل       التأليف عىل مسـتوى امجل  
   

             
  التقدمي          احلذف                                         الفصل والوصل 

  
  
  

  23»من املرتبة العليا يف النظم « عىل مسـتوى امجلل يف نظر اجلرجاين   والتأليف    
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« ويكون هذا التأليف عن طريق الفصل والوصل، وقد اصطلح البالغيون عىل ٔان 
، وسـنبني  24» الوصل هو العطف بني امجلل ¤لواو خاصة، والفصل هو ترك ذi العطف

  . Yمواضع الفصل والوصل وفائدهتام يف املفرد ويف امجل
 
        : : : : فائدة العطف يف املفرد و يف امجلY فائدة العطف يف املفرد و يف امجلY فائدة العطف يف املفرد و يف امجلY فائدة العطف يف املفرد و يف امجلY     - - - - أ 

    Yفائدة العطف يف « : حيث ٕان   ،ختتلف فائدة العطف يف املفرد عن العطف يف امجل
 iه ٕاذا ٔارشكه يف ٕاعرابه فقد ٔارشكه يف حمك ذ  املفرد ٔان يرشك الثاين يف ٕاعراب أالول، ؤان

  25»إالعراب
ا رض¤ن ٔاما ¤لنسـبة ٕاىل امجلل املعطوفة فقد    : ذكر اجلرجاين عىل ٔاهن 

ٔان يكون للمعطوف علهيا موضع من إالعراب، وٕاذا اكنت كذi اكن حمكها حمك « « « « ::::أوأوأوأوهلهلهلهلام ام ام ام 
  .املفرد، ٕاذ ال يكون للجمY موضع من إالعراب حىت تكون واقعة موقع املفرد 

يد قامئ ز : كقوi ،عىل امجلY العارية املوضع من إالعراب مجY ٔاخرى    ٔان تعطف: : : : �ن�ن�ن�نهيام هيام هيام هيام 
ِعي ٔان الواو ٔارشكت الثانية  ومعرو قاعد والعمل حسن واجلهل قبيح، ال سبيل لنا ٕاال  ٔان ند 

  .26» يف ٕاعراب قد وجب لٔالوىل بوجه من الوجوه
بعد التطرق ٕاىل فائدة العطف يف املفرد وفائدته يف امجلY سـنكشف هنا عن مواضع         

  الفصل والوصل
  :موضعني وتكون يف : : : :     مواضع الفصلمواضع الفصلمواضع الفصلمواضع الفصل    - - - - بببب 

        ::::كامل �نقطاع مع عدم إالهيام كامل �نقطاع مع عدم إالهيام كامل �نقطاع مع عدم إالهيام كامل �نقطاع مع عدم إالهيام : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 
لقد ٔاطلق البالغيون عىل اج¬ع مجلتني ٕاحداهام خربية وأالخرى ٕانشائية كامل «   

وال يعطف اخلرب عىل « ، ويف هذا يقول اجلرجاين 27» �نقطاع، وحمكوا علهيا ¤لفصل
  :ونبني مواضع كامل �نقطاع فû ييل 28»  �سـتفهام
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ٔان ختتلف امجللتان    ٔان تكون امجللتان         ٔان تكون امجللتان          ٔان تتفق 
  امجللتان

خًربا وٕانشاًء يف     خربيتني لفًظا ولكن        ٕانشائيتني لفًظا ولكن        خًربا وٕانشاًء، 
  لفًظا

  فظ واملعىن       ٕاحداهام ٕانشائية معىن      ٕاحداهام خربية معىن         ومعنًا ولكن الالل
                                             29مناسـبة بيهنام                                                                              

�نًيا نًيا نًيا نًيا ���  ::::مكـمكـمكـمكـال االتـصال االتـصال االتـصال االتـصــــال ال ال ال : : : : 
ٔاي ٔاْن تكون امجللتني متصلتني ببعضهام، وال يوجد تغاير بيهنام، وكامل االتصال يقع يف      

ميتنع يف املفردات ٔان تعطف الثاين عىل أالول ٕاذا اكن « املفرد كام يقع يف امجلل حيث 
ويف معاجلة اجلرجاين . 30» الثاين بدال ٔاو عطف بيان ٔاو توكيدا، وأالمر كذi يف امجلل

لقوانني يف فصل امجلل ووصلها توصل ٕاىل ٔان  امجلل ثالثة ٔارضب من بني ت� لٔالصول وا
  :أالرضب 

امجلY حالها مع اليت قبلها حال الصفة مع املوصوف، والتأكيد مع املؤكد فال يكون فهيا «  
  31»العطف البتة لشـبه العطف فهيا لو عطفت بعطف الشئ عىل نفسه 

û32: ييل وميكن توضيح مواضع كامل االتصال ف  
  
  
  
  
  

اع اع اع اع          ع ع ع ع مكـمكـمكـمكـال �نقطال �نقطال �نقطال �نقطــــ     مواضمواضمواضمواضــــ
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  توكيد                                                        بدل        

  
بدل لك                          بدل بعض                         لفظي         معنوي 

  بدل  
من لك                            من لك                                             

  اشـ¬ل        
ولتكمتل الرؤية سـنربز مواضع الوصل، ولكن قبل ذi ال بد  من إالشارة ٕاىل ٔان     

عاجل القضا7 اللغوية يف ضوء نصوص قرآنية، ٕاضافة ٕاىل نصوص شعرية ، وما اجلرجاين ي
ذi ٕاال مظهر من مظاهر املقاربة النصية؛ ٔاي العودة ٕاىل النصوص لتفسري وتوضيح 

  .الظواهر اللغوية والرتكيبية 
  :ويه: : : : مواضـع الوصمواضـع الوصمواضـع الوصمواضـع الوصــــلللل    - - - - جججج

لتني بيهنام كامل �نقطاع ، ولكن ويكون يف لك مج  ::::مكـمكـمكـمكـال �نقطال �نقطال �نقطال �نقطــــاع مع إالهياع مع إالهياع مع إالهياع مع إالهيــــام ام ام ام : : : : أوال ً أوال ً أوال ً أوال ً 
 iالفصل بيهنام يومه عكس املراد ، مثال ذ:  

ال يرمحك هللا، : ٔاتبيع هذا ؟ قال الرجل: سأل الصديق ٔابو بكر رجال حيمل ثو¤ يف يده
من هنا وجب الوصل دفعا " ال و يرمحك هللا " ال تقل هذا ، ولكن قل  :فقال ٔابو بكر 

  .33لٕالهيام 
  
  
  

ع ع ع ع مكـمكـمكـمكـال االتصالال االتصالال االتصالال االتصال     مواضمواضمواضمواضــــ
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�نيـا نيـا نيـا نيـا ���ه يف امجللتيــن واحـًدا ه يف امجللتيــن واحـًدا ه يف امجللتيــن واحـًدا ه يف امجللتيــن واحـًدا : : : :  ان ا¯رب عنان ا¯رب عنان ا¯رب عنان ا¯رب عنــــ   ::::ٕاذا كٕاذا كٕاذا كٕاذا كــــ
 ßويف هذه احلا° يزداد معىن امجلع  يف الواو قوة وظهورا، ويؤكد اجلرجاين هذا يف قو:  

 فدت ¤لواو ٔانك ٔاوجبت ß الفعلنيوذi ٔانك ٕاذا قلت هو يرض وينفع ، كنت قد أ « 
او مل جيب ذi بل قد جيوز ٔان مجيعا وجعلته يفعلهام معا، ولو قلت يرض ينفع من غري و 

 iينفع " يكون قو " iيرض " رجوعًا عن قو "ß 34»وٕابطاًال.  
ًا ًا ًا ًا  �لثلثلثلثــــ���        : : : : عطـف عطـف عطـف عطـف مجمجمجمجـY عىل  مجمـوع امجلـلتني ـY عىل  مجمـوع امجلـلتني ـY عىل  مجمـوع امجلـلتني ـY عىل  مجمـوع امجلـلتني : : : : 

تعطف >رة مجY عىل مجY وتعمد ٔاخرى ٕاىل مجلتني أو :  يقول اجلرجاين يف هذه احلا° 
  : ىل مجموع ت�  ومثال ذi مجل فتعطف بعضا عىل بعض مث تعطف مجموع هذي ع

تَاً< َوٕاثًْما : قوß تعاىل  ثًْما ُمث  يَْرِم  ِبِه بَرِيئًا  فَقَِد  اْحتََمَل ُهبْ
@
ْو ا Aَوَمن يَْكِسْب َخِطيئًَة ا ﴿

ِبينًا﴾    36الرشط كام ال خيفى يف مجموع امجللتني ال يف واحدة مهنام عىل �نفراد   35م�
        ::::احلــروف احلــروف احلــروف احلــروف     نظنظنظنظــــم اللكـم ونظم اللكـم ونظم اللكـم ونظم اللكـم ونظــــمممم    ––––    3333

 ام       يدل  لقد فرق اجلرجاين بني نظم اللكم ونظم احلروف ، وهذا ٕان َدل  عىل يشء فٕان
 ه بذi ينتقل من  عىل دقة النظر، وتفريقه بني لفظة داخل السـياق وخارج السـياق لGٔن

  :البنية الصغرى ٕاىل البنية الكربى ومن البنية املغلقة ٕاىل البنية املفتوحة، ٕاذ يقول 
ماكن  " ربض " ٕان نظم احلروف هو توالهيا يف النطق فقط ، فلو ٔان  واضع اللغة قد قال « 
ملا اكن يف ذi ما يؤدي ٕاىل فساد وهو هبذا يشري ٕاىل النظم اcي معناه مض  "رضب " 

اليشء ٕاىل اليشء كيف جاء واتفق ، ٔاما نظم اللكم فليس أالمر فيه كذi ٔالنك تقتيض يف 
نظمها آ�ر املعاين ، وترتهبا عىل حسب ترتيب املعاين يف النفس، واكن هبذا عندمه نظًريا 

  .  37»غة والبناء والويش والتحبريللنسج والتأليف والصيا
�لثالثالثالثا���    :   :   :   :   املعايري النصية يف دالئل إالجعازاملعايري النصية يف دالئل إالجعازاملعايري النصية يف دالئل إالجعازاملعايري النصية يف دالئل إالجعاز: : : : 
ويدل    ،لقد وردت معظم املعايري النصية  يف كتاب دالئل إالجعاز لعبد القاهر اجلرجاين         

هذا دال° قطعية عىل جتاوز ا]راسة عنده البنية الصغرى ٕاىل بنية كربى، وٕاىل املقامات 
اليت تساعد يف تكوين  ،واملالبسات    النص ينفتح عىل الظروف    جعلالتخاطبية ٔاي 

  .وتشكيل داللته الهنائية 
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        : : : : اقاقاقاقــــــــــــــــــــــــ����تتتتسسسس    - - - - 1111

م  تأملوه « : ورد هذا املصطلح يف حديثه عن ٕاجعاز القرآن الكرمي ٕاذ يقول      وهبرمه ٔاهن 
اكهنا ، ولفظة سوره سورة وعرشا عرشا وآية آية ، فمل جيدوا يف امجليع لكمة ينبو هبا م

ينكر شأهنا ٔاو يرى ٔان غريها ٔاصلح هناك ٔاو ٔاشـبه، ٔاو ٔاحرى ؤاخلق ، بل وجدوا اتساقا 
  .38»هبر العقول، ؤاجعز امجلهور 

من بني ٔامه املصطلحات اليت ٔاشار ٕالهيا علامء لسانيات النص   ،ويعد هذا املصطلح
إالحا°، :عدة ٔادوات ٔامهها واعتربوها من بني املعايري النصية، وليك يمت �تساق ال بد من

احلذف، �ستبدال، الوصل والفصل، �تساق املعجمي، التكرير، التضام، ؤاشار 
  : اجلرجاين ٕاىل معظم هذه أالدوات، وسـنتناول ٔامهها فû ييل 

        : : : : ــذفــذفــذفــذفــــــــــــــــــــــــاحلاحلاحلاحل    ––––أ أ أ أ 
ث فيه عن حذف املبتدٔا وحذف      لقد خصص اجلرجاين ¤ً¤ اكمًال للحذف ونكته حتد 

فعول به، وبني مواضعه ؤانواعه ، ولقد مثل ß اجلرجاين بعدة نصوٍص من القرآن الكرمي امل
  :ومن عيون الشعر العريب ، ومن بني ت� أالمثY اليت ذكرها قوß تعاىل

  َ ُم امْ ﴿َول َن الن اِس يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِهنِ ًة ِمّ م  Lا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد عََلَ◌يِْه ا تَْنيِ رَ م  Aا
ْيٌخ كَِبٌري ، فََسقَ تَُذوَداِن قَاَل  بُوَ< شـَ Aى لَهَُما ُمث  َما َخْطُبُمكَا قَالَتَا َال نَْسِقي َحىت  يُْصِدَر الّرِعَاُء َوا

ِىل 
@
﴾تََوىل  ا ّلِ   39 الّظِ

  : ففي هذه االٓية ُحذف املفعول به يف ٔاربعة مواضع يه 
  .موجد عليه ٔامة من الناس يسقون ٔاغنا� -1
  .وامرٔاتني تذودان غمنهام -2
  .قالتا ال نسقي غمننا  -3
  . 40فسقى هلام غمنهام  -4

 ه لو قيل، وجد من دوهنم امرٔاتني       ه خارج عن الغرض، وذi ٔان وهذا احلذف جاء ٔالن
جاز ٔان يكون مل ينكر اcود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غمن : تذودان غمنهام 
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غمن ٕابل مل ينكر اcود ic اكن يف هذا احلذف فائدة جليY ؤان  حىت لو اكن ماكن ال
  : ، كام ٔانه حتدث عن ٔادوات ٔاخرى مهنا  41الغرض ال يصح ٕاال عىل تركه  

        : : : : الفصل والوصل الفصل والوصل الفصل والوصل الفصل والوصل     ––––ب ب ب ب 
  .خصص اجلرجاين لهذه القضية ¤ً¤ اكمًال،  و فصلنا القول فهيا فû سـبق 

  :  :  :  :  التكــرارالتكــرارالتكــرارالتكــرار    ––––ج ج ج ج 
 ه مل يفصل فيه كثرياحتدث اجلرجاين ع        : ن املعىن يف قوiإ « : ٕاذ يقول  ،نه ٕاال ٔان

جاءين زيد " جاءين زيد وهو يرسع عىل اسـتئناف ٕاثبات للرسعة ومل يكن ذi يف
 ك ٕاذا ٔاعدت ذكر زيد جفئت بضمريه املنفصل املرفوع اكن مبزن° ٔان تعيد "يرسع وذi ٔان

يرسع " ٔانك ال جتد سبيال ٕاىل ٔان تدخل يف "جاءين زيد وزيد يرسع :" امسه رصحيا فتقول
يف صY اóئ وتضمه ٕاليه يف إالثبات وذi  ٔان ٕاعادتك ذكر زيد ال يكون حىت تقصد " 

      .42»اسـتئناف اخلرب عنه بأنه يرسع وحىت تبتدئ ٕاثبا> للرسعة
ßفعلوا يف سائر أالبواب« :ولقد ورد ذكر املصطلح يف قو iجفعلوا ال ينظرون يف  ،وكذ

والتكرار وإالظهار وإالضامر، والفصل والوصل، وال يف نوع من ٔانواع الفروق  احلذف
   43»...والوجوه، ٕاال نظرك فû غريه ٔامه i، بل فû ٕان مل تعلمه مل يرضك

  : : : : �نسج�نسج�نسج�نسجــــام ام ام ام     ––––    2222
حتدث اجلرجاين عن �نسجام جفاء هذا املصطلح مرادفًا لعدة مصطلحات اسـتخد�ا      

، التالؤم، النسج، التأليف، والصياغة، ويتجىل ذi يف حديثه عن التناسق: من بيهنام
 ك ٕاذا « : الفرق بني نظم اللكم ونظم احلروف ٕاذ يقول والفائدة يف معرفة هذا الفرق أن

ن تناسقت أ بل  ،عرفته عرفت ٔان ليس الغرض بنظم اللكم ٔان توالت ألفاظها يف النطق
  .44» تضاه العقل داللهتا وتالقت معانهيا عىل الوجه اcي اق 

فال يتوقف نظم اللكم عىل اتساق أاللفاظ والرتاكيب؛ بل ال بد  من توفر معيار     
�نسجام اcي جيعل من النص محلة واحدة، و ليك يتحقق �نسجام يف النص ال بد من 

  :توفر ٔادوات ٔامهها
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        ::::اقاقاقاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسيالسيالسيالسي    - - - - أ أ أ أ 

     ßظهرت هلم يف نظمه، و خصائص صادفوها يف فقلنا أجعزهتم مزا7 « : لقد جاء يف قو
سـياق لفظه، و بدائع راعهتم من مبادي آية ومقاطعها، وجماري ٔالفاظها و مواقعها ، ويف 
مرضب لك مثل، ومساق لك خرب، وصورة لك عضة تنبيه و ٕاعالم، وتذكري وترغيب 

  .  45» وترهيب، ومع لك جحة وبرهان، وصفة وتبيان
 السـياق بنوعيه السـياق ا]اخيل والسـياق اخلار�، ويف ولقد ٔاشار اجلرجاين ٕاىل    

هذه اللفظة : وهل جتد ٔاحًدا يقول« : جنده يقول) اللغوي ( حديثه عن السـياق ا]اخيل 
فصيحة ٕاال وهو يعترب ماكهنا، من النظم وحسن ومالمئة معناها ملعاين جاراهتا، وفضل 

صاحهتا من خالل عالقهتا ¤لوحدات ؛  ٔاي ٔان  اللفظة تتحدد ف 46» مؤانسـهتا ٔالخواهتا 
اللغوية أالخرى مضن تركيب واحد، ٔاما عن السـياق اخلار� فقد ٔاشار ٕاليه يف حديثه عن 

يفرق بني اخلرب « فروق اخلرب ، ٕاذ يربط اجلرجاين بني حال السامع وحال اخلرب، فهو 
ل مرة ، واخلرب غري �بتدايئ يث يكون السامع ß ح  ،�بتدايئ اcي ينقل ٕاىل السامع ٔالو 

معرفة ¤خلرب ولكن ه متشكك يف نسبته كام يوجد  اخلرب إالناكري حيث ٕان  السامع يكون 
  .47»يف حا° ٕاناكر اخلرب

  : : : : ـــل ـــل ـــل ـــل ــــــــــــــــالتأويالتأويالتأويالتأوي    - - - - بببب
  : لقد ورد هذا املصطلح مقرت< ¤لتفسري يف حديثه عن عمل النحو ومعرفته ٕاذ يقول    
فمت بصحته و¤حلاجة ٕاليه، هل حصلمتوه عىل و]ه ؟ فدعوا ذi وانظروا يف اcي اعرت « 

وهل ٔاحطمت حبقائقه ؟ وهل وفيمت لك ¤ب منه حقه ؤاحمكمتوه ٕاحاكًما يؤمنمك اخلطأ فيه ٕاذا 
   48»  ٔانمت خضمت يف التفسري، وتعاطيمت عمل التأويل

        : : : : أالأالأالأالغغغغــراــراــراــراضضضض واملقـاصد  واملقـاصد  واملقـاصد  واملقـاصد     - - - -     3333
ديث عن أالغراض واملقاصد هو وهو ما يقابل القصدية  يف لسانيات النص، واحل      

وهو املتلكم وتبيان دوره يف  ،حديث عن العنارص التخاطبية و¤لضبط عن ٔامه عنرص
م بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض املتلكم « : العملية التواصلية ٕاذ يقول فالناس يلكِّ
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ع ومقصوده، فينبغي ٔان ينظر ٕاىل مقصود ا¯رب من خربه و ما هو ؟ ٔاهو ٔان يعمل السام
  .49»وجود ا¯رب به من ا¯رب عنه ؟ 

كام تتجيل أالغراض واملقاصد يف حديث اجلرجاين عن اللفظ يطلق ويريد به غري ظاهر 
واملراد ¤لكناية ههنا ٔان يريد املتلكم ٕاثبات معىن « : معناه اكلكناية مثًال ، ويف هذا يقول 

جيئ ٕاىل معىن هو >ليه وردفه  من املعاين فال يذكره ¤للفظ املوضوع ß يف اللغة ، ولكن
  . 50»  يريدون طويل القامة" هو طويل النجاد :" مثال ذi قوهلم 

  : كام يرى اجلرجاين ٔان املزية يف النظم حبسب املعاين وأالغراض ٕاذ يقول
اعمل ٔان  الفروق والوجوه كثرية ليس لها غاية تقف عندها، وهناية ال جتد لها ازد7ًدا «  

ٔان ليست املزية بواجبة لها يف ٔانفسها ومن حيث يه عىل إالطالق ولكن  بعدها، مث اعمل
تعرض بسبب املعاين وأالغراض اليت يوضع لها ال$م مث حبسب موقع بعضها من بعض 

فاالسـتعامل ٕاذن هو اcي حييل ٕاىل الغرض واملقصود مع .  51»  واسـتعامل بعضها مع بعض
  .مشاركة عدة قرائن ٔاخرى  

ة ة ة ة     - - - - 4444 ييييــــ         : : : : أو املقاميـة أو املقاميـة أو املقاميـة أو املقاميـة املوقفاملوقفاملوقفاملوقفــــ
حتدث اجلرجاين عن املوقفية ٔاو املقامية ويظهر ذi بذكره للعنارص التخاطبية ٔاو      

املوقف ال$يم من متلكم وسامع ، ولقد اهمت العلامء قبل اجلرجاين  ¤ملقامية ٔاو املوقفية 
ها بأمثY ؤاولوها عناية كبرية وجاءت حتت مصطلح مقتىض احلال ، ٕاال  ٔان  اجلرجاين ربط 

ٔان املعاين القامئة يف النفس ٔاو بتعبري آخر خواجل املتلكم النفسـية « تؤكد دورها فلقد وحض  
يه اليت توجه خطا¤ته الو]ة املناسـبة، وتتحمك فهيا بأن جتعلها مناسـبة ملا تقتضيه أالحوال 

  .  52»  واملقامات ، وتُمكِّن املَُخاطب من التفطن خلواص تراكيهبا ومواضع لكمها
فإالحساس ¤ملوقف حزً< اكن ٔاو فرًحا هو اcي جيعل  إالنسان يتلفظ بألفاظ      

ؤان  اللكم « : تكشف عن حالته، وعن ذi املوقف، ويف هذا السـياق يقول اجلرجاين 
وتتجىل مالمح املوقفية ٔاو املقامية . 53» ترتتب يف النطق حبسب ترتب معانهيا يف النفس

        : اخلرب وفروعه حيث يرى ٔان اخلرب يتأثر معناه بعاملني اثنني هام يف حديث اجلرجاين عن
  السـياق ال$يم اcي يدخل فيه اخلرب فيكون نكرة ٔاو معرفة ؤان  اخلرب يكون اًمسا« -1
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  .ٔاو فعالً 
املوقف واحلال اcي يقال فيه اخلرب حسـa تتطلبه وضعية السامع فيكون اخلرب ابتدائيا  -2

، فال ميكن الوصول ٕاىل معىن ال$م �ام اكن نوعه ٕاال  ¤لكشف عن  54»ٔاو غري ابتدايئ
  العنارص غري اللغوية حيث ٕان  لها دوًرا كبًريا للوصول ٕاىل املعىن ا]قيق

        ::::املقبوليـــــــة املقبوليـــــــة املقبوليـــــــة املقبوليـــــــة     - - - -     5555
تعد املقبولية معياًرا �ًما للكشف عن ٔامهية النصوص وقميهتا ، فٕاذا اكنت املقصدية       

م، فٕان  املقبولية ترتبط ¤لسامع اcي تتعدد وختتلف قراءته ¤ختالف ترتبط ¤ملتلك
مرجعياته الثقافية، و�ج¬عية، والنفسـية، ؤالمهية هذا العنرص ٔاواله اجلرجاين عناية 

�سـتحسان ، �هزتاز، : وربطه ¤لنظم وبأحاكم النحو فقابª بعدة مصطلحات مهنا
 ه ال يصادف القول يف « : يف قول اجلرجاين " قبوًال " أالرحيية، كام ورد مصطلح  واعمل ٔان

» هذا الباب موقًعا من السامع ، وال جيد ]يه قبوًال حىت يكون من ٔاهل اcوق واملعرفة
55.  

     ßفامعد ٕاىل ما تواصفوه ¤حلسن، « : ٔاما املصطلحات أالخرى فقد وردت يف قو
خصوصا دون غريه مما يسـتحسن ß  وتشاهدوا ß ¤لفضل مث جعلوه كذi من ٔاجل النظم

الشعر ٔاو غري الشعر من معىن لطيف ٔاو حمكة ٔاو ٔادب ٔاو اسـتعارة ٔاو جتنيس ٔاو غري 
ªْ ، فٕاذا رٔايتك قد ارحتت و اهزتزت واسـتحسنت فانظر  ذi  مما ال يدخل يف النظم وتأم 

  .56» ٕاىل حراكت أالرحيية مم اكنت وعند ماذا ظهرت ؟ 
سبب حصول هذه  نبيات البحرتي ليكشف من خاللها ع الٔ ولقد مثل اجلرجاين     

فٕاذا رٔايهتا قد راقتك ، وكرثت عندها ، ووجدت لها « : أالرحيية ٔاو املقبولية ٕاذ يقول
َ اهزتازا يف نفسك فعد فانظر  ك تعمل رضورة ٔان ليس يف السبب، واسـتقص يف النظر، فٕان

   ف ونك  ٕاال ٔان م ؤاخ ر ، وعر  ر، و توc عىل امجلY وً]ا ر، وحذف ؤامضره قد  ، ؤاعاد وكر 
من الوجوه اليت يقتضهيا عمل النحو فأصاب يف ذi لك ه مث لطف موضع صوابه ؤاىت مأىت 

Yال$م ٕاذا روعي فيه معاين النحو جاء مقبوًال من قبل السامع، و . 57»يوجب الفضي
بفكره ويتدبر فيه ٕاذ  وقبول السامع ٔالي نص واسـتحسانه ß ال يكون ٕاال  بعد ٔان يسـتعني
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ا من حزي املعاين « :يقول اجلرجاين يف حسن املزية اليت جتعل النص مقبوًال ]ى السامع  ٔاهن 
ا ليست i حني تسمع بأذنك، بل حني تنظر بقلبك، وتسـتعني  دون أاللفاظ، ؤاهن 

  .58» بفكرك، وتعمل رويتك، وتراجع عق� وتستنجد يف امجلY فهمك
 ه ليكون النص مقبوًال جيب توفر رشطني ٔاساسـيني هام :مما سـبق نقول       :ٕان

  .مراعاة معاين النحو يف نظمه  -1 
  .مراعاة مقتىض احلال  -2 

  

        : : : : ـة ـة ـة ـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت
  :من خالل ما تقدم يتبني ٔان             
قضا7 تتجاوز نظرية النظم لعبد القاهر اجلرجاين يه نظرية يف حنو النص ملا تضمنته من * 

  )النص(ٕاىل البنية الكربى ) امجلY( صغرى البنية ال
واملالبسات اليت تساعد يف تكوين وتشكيل     عل النص ينفتح عىل الظروفنتيجة جل* 

كتاب دالئل إالجعاز يعد نقطة التقاء عدة فروع من عمل اللغة احلديث  داللته الهنائية فٕان
  .وغريها التداولية ،حنو النص، التعلميية:

ملعايري النصية يف دالئل إالجعاز مع املصطلحات املعروفة يف عمل اللغة فاهمي واتوافق امل* 
  .  النيص

مل يكتف اجلرجاين ¤لتنظري ووضع املصطلحات بل حاول توضيحها ورشfا من خالل * 
  عدة ٔامثY سواء من القرآن الكرمي ٔاو من عيون الشعر العريب 

النيص وٕاىل علامء ٔاجانب جنده ٕان ما ينسب من مفاهمي ومعايري نصية ٕاىل عمل اللغة *
  .مؤسس عند علامئنا العرب بدء بسيبويه 
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