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دور املنطق الرياضي يف النظرية اخلليلية (مفهوم الباب أمنوذجا)
The role of mathematical logic in Khalili theory
()Concept door model
د(ة) .حليمة الخالدي
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف -الجزائر
ملخص:
َٓذف فْ ٙزِ انٕسقح انثحثٛح إنٗ تٕصٛغ انتؼشٚف تانُظشّٚح انخهٛهّٛح انحذٚثحٔ ،انتؼ ّشف ػهٗ
اندذٚذ انز٘ ق ّذيتّ تانقٛاس إنٗ انُظشّٚاخ انهضاَّٛح األخشْٖٔ ،زا حتّٗ ال ٚتصّٕ س انًتهقّ ٙأَّٓا
َظشّٚح َحّٕٚح فحضة ،تم َْ ٙظشّٚح نضاَّٛح ػشتّٛح شايهحٔ ،رخٛشج تدًغ ػهٕيا يختهفح (انهّغح
ٔانُّحٕ ٔأصٕل انُّحٕ ٔانثالغحٔ .)...نٓزا أنّف األصتار ػثذ انشحًاٌ انحاج صانح كتاتّ (انخطاب
ٔانتخاطة فَ ٙظشّٚح انٕضغ ٔاالصتؼًال انؼشتّٛح) ف ٙصهضهح (ػهٕو انهضاٌ ػُذ انؼشبٔ ،)3فّٛ
تطشّق إنٗ يفٕٓو ْا ّو خ ّذا( ْٕٔ ،انُّظى) انز٘ شاع ٔراع ػُذ أحذ ػثاقشج انًذسصح انخهٛهّٛح ْٕٔ
ػثذ انقاْش اندشخاَ ّ( ٙخ ،)ِ174حٛث ستط ستطًا ٔثٛقًا ت ٍٛانُحٕ ٔانثالغح ،فثّ ٍّٛ
أٌ (انُظى ْٕ
تٕ ّخ ٙيؼاَ ٙانُحٕٔ ،)...ػثّش ػُّ األصتار ػثذ انشحًاٌ انحاج صانح تقٕنّ" :انُظى ْٕ يا ُٚتظى
ػه ّٛانكالو تطشق كثٛشج خ ّذا يًا ٚدٛزِ انُّحٕ".
ٔتُا ًء ػه ّٛصُضؼٗ -ف ٙتحثُا ْزا -إنٗ تٛاٌ يفٕٓو (انُّظى)ٔ ،تٛاٌ أْ ًّّٛتّ ف( ٙانُظشّٚح انخهٛهّٛح
انحذٚثح)ٔ ،كزا انتؼ ّشف ػهٗ تؼض انًقاٛٚش انؼهًّٛح انت ٙاػتًذ ػهٓٛا انؼهًاء انؼشب انًؤصّضٌٕ
ٔأتثاػٓى يٍ تاليٛز "انًذسصح انخهٛهّٛح" نٛق ّشسٔا يا ق ّشسِٔ يٍ يثادئ ػهًّٛح َظشّٚح ٔتطثٛقّٛح ،ال
ٚزال انكثٛش يُٓا يخثٕءاٚٔ ،حتاج إنٗ إػادج قشاءج نًٕاصهح انُٓح انز٘ صهكّ أصتارَا انذكتٕس
ػثذ انشحًاٌ انحاج صانح.
الكلمات المفتاحية  :انُظى؛ انُظشٚح انخهٛهٛح؛ انثاب انُحٕ٘؛ انهفظ ،انًؼُٗ.
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مصطلح "النظم" مفهومه وأهميته يف ضبط مصطلحات (النظرية اخلليلية
Abstract:

)احلديثة

In this research paper, we aim to expand the definition of modern Khalili
theory, and to identify the new presented by it in comparison with other
linguistic theories, so that the recipient not only perceives it as a
grammatical theory, but a comprehensive Arabic linguistic theory, and a
repertoire that combines different sciences (language, grammar, origins
of grammar and rhetoric...). This is why Mr. Abdulrahman Al-Haj Saleh
wrote his book (discourse and discourse in the theory of status and use in
Arabic) in the series (Science of the tongue in the Arabs 3), in which he
touched on a very important concept, which is (systems), which was
popularized and propagated by one of the geniuses of the Khalili school,
Abdul Qaher Al-jurjani (t471h), where a close link between grammar and
rhetoric,..Abdulrahman Al-Haj Saleh said: "systems are what are
regulated by speech in so many ways that the grammar permits."
Accordingly, we will seek-in this research - to indicate the concept of
(systems), and to indicate its importance in (modern Khalili theory), as
well as to identify some scientific scales on which the founding Arab
scientists and their followers of the students of the "Khalili school" to
decide what they decided from theoretical and applied scientific
principles, many of which are still hidden, It needs to be re-read to
continue the approach taken by our professor Dr. Abdulrahman Alhaji
Saleh.
Key words: systems, Khalili theory, grammatical section, pronunciation,
meaning.
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مقدمة:

ة"النظـ"منذأخذالمعتزلةيبحثكففيإعجازالقرآف،فمفقائؿ
بدأتفكر ٌ

أنو معجز بنظمو
إنو معجز بمعناه ،كرأل بعضيـ ٌ
ٌإنو معجز بمفظو ،إلى قائؿ ٌ

العجيب .كتمقٌؼ األشاعرة فكرة "النظـ" معمٌميف بيا إعجاز القرآف ،كقد كاف عبد

مستيديا بآراء
احدا منيـ ،فسمؾ طريقا كسطنا
القاىر
الجرجاني (ت471ق) ك ن
ن
ٌ
1
بالغية كبرل
لكنو خمؽ مف ىذه اإلشارات نظرٌية
العمماء السابقيف كاشاراتيـ ٌ « ،
ٌ

ياحتىأصبحتتصب فيالنظـكالتخرجعنوكالينبغيأف
احتكتالبالغةكمٌ
ٌ
تدرس منفصمة دكنو» .2كغدت مف أحدث ما يقاؿ -اليكـ -بشأف االرتباط بيف

المعنى،ككيؼأنيمامتٌصالفاتٌصاالكثيقاعندالمتكمٌـ.
المفظك
ٌ

الجرجاني:
 -1مفهوم ال ّنظم عند عبد القاهر
ّ
القاىرالجرجانيفيمدخؿ(دالئؿاإلعجاز)«:ىذاكالـكجيز
يقكؿعبد 
ٌ

أف
يطٌمعبوالناظرعمىأصكؿالنحكجممة،كك ٌؿمابويككفالنظـ
دفعة،كمعمكـ ٍ
ه

ليسالنظـسكل تعميؽالكمـ بعضومعبعض،كجعؿبعضوبسببمفبعض،
الكمـثالث:اسـكفعؿكحرؼ،كلمتعميؽفيمابينياطرؽمعمكمة،كىكاليعدك
ك
ه

1
ميفالذيفتطرقكاإلىمكضكعإعجازالقرآف
فيأنواستعارىذاالمصطمحمفالمتكمٌ
كالش ٌ
ؾ ٌ
ٌ

بيـإليوىماالقاضيعبدالجباركأبكبكرالباقالٌني.ينظر:
فالباحثكففيزمانناأف أقر
كقدبي
ٌ
ٌ
ٌ
عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،

ص.123

  2عبد القادر حسيف ،أثر النحاة في البحث البالغي ،دار نيضة مصر ،القاىرة،1975 ،
ص.366
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1
يقدـ

ثـ

،
»
بيما
حرؼ
ؽ
م
كتع
بفعؿ،
اسـ
ؽ
م
كتع
ٌ
ثالثة أقساـ :تعمٌؽ اسـ باسـٌ ،
ٌ ٌ

أف تضع كالمؾ الكضع الذم
أف ليس
النظـ إالٌ ٍ
تصكره لمنظـ فيقكؿ« :اعمـ ٍ
ٌ
ي
مناىجوالتينيجتفال
أصكلو،كتعرؼ
يقتضيوعمـالنحك،كتعمؿ عمىقكانينوك
ى
ى
ي
يغعنياكتحفظىالرسكـالتيرسمتلؾفالتي َّ
خؿبشيءمنيا».2
تز ى
متصكر النظـ عند
أف «
نبو األستاذ
كقد ٌ
محمد عمر الصمارم إلى ٌ
ٌ
ٌ

انينو
فيىذاالنص ليسىكعمـالنحككحده،كا ٌن
الجرجاني 
ماىك(عمـ النحككقك ي
ٌ
ي
بعضيا عمى
عناصر المقصكر عميو
عطفت
كمناىجو
كأصكليو
ي
كرسكمو) ،كقد ي
ي
ي
ي
كلككافقصدالجرجانيأفيطابؽبيف
اك[التي]تفيدمجردالجمع ...
بعضبالك
ٍ
ٌ

ليسالنظـإالٌعمـالنحك"»3
النظـكعمـالنحكلقاؿ":أف
ٍ
ي

افدالمنظـ(النظـ=تكخي"معاني
إفعبدالقاىريجعؿمف"معانيالنحك"4ر
ٌ
ٌ

النحك" في "معاني الكالـ") ،كفي كتاب (دالئؿ اإلعجاز) نصكص غزيرة تؤ ٌكد

يدإثباتومفأف النظـ-فيجكىره-ىكالنحكفيأحكامو،المف
المعنىالذمير
ٌ

حيثالصحةي كالفسادفحسب،بؿمفحيثالمزٌيةي كالفضؿ(=الفائدة)،كفي"دقٌة
ٌ
المطابقةبيفبنيةالمفظكبنيةالمعنى".

1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،قرأهكعمٌؽعميو:محمكدمحمدشاكر،مكتبةالخانجي،
القاىرة،ط.2004/5

ص.04-03

2المرجعنفسو،ص.81

 3محمد عمر الصمارم ،النحك كالنظـ عند عبد القاىر الجرجاني( ،أعماؿ ندكة) ،منشكرات
جامعةصفاقس،تكنس،1998،ص.14

العقمية كاإلطالؽ
 4كىناؾ المعاني الصر ٌفية كالتنكير كالتعريؼ ،كالتذكير كالتأنيث ،كالمعاني
ٌ
التقييدكعدـالتناقض،ممايحتاجوالمتكمٌمكفكضركراتفي(الخطابكالتخاطب).
ك
ٌ
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لالجرجانيأف مرجعاألمر
أماضكابط"ترتيبالمعاني"عندالمتكمٌـ،فير
ٌ
ٌ

االنعمـشيئايبتغيوالناظـبنظموغير
أصكلو،كذلؾأن
فيذلؾإلىقكانيفالنحكك
ن
ٌ

أفينظرفيكجكهك ٌؿ بابكفركقو،فينظرفيكجكه(الخبر)،كفيكجكه (الشرط
فيعرؼ ٍّ
كيجيء بو مف حيث ينبغي
لكؿ مكضعو،
كالجزاء) ،كفي كجكه (الحاؿ)،
ى
ى

احدمنيابخصكصية
لو.كينظرفيالحركؼالتيتشترؾفيمعنى،ثـينفردك ٌؿك
ٌ
ى
كيتصرؼ في التعريؼ
خاص معناه.
فيضع كالٌ مف ذلؾ في
في ذلؾ المعنى،
ٌ
ٌ
ى

كالتنكير كالتقديـ كالتأخير في الكالـ كمٌو ،كفي الحذؼ كالتكرار كاإلضمار

مفذلؾمكانوكيستعمموعمىالص ٌحةكعمىماينبغيلو.
صيببك ٌؿ
ك
اإلظيار،في ى
ي
ٌ
معنى مف
فمست بكاجد كالما فيو صكاب أك فيو خطأ إالٌ كىك ن
ىذا ىك السبيؿ  ،ى

ككضع في حقٌو ،أك استيعمؿ في غير
معاني النحك قد أيصيب بو مكضعو  ي

اعمـأناالنكجبالمزٌيةمفأجؿالعمـبأنفسالفركؽ
مكضعو ،1كيقكؿ أيضا« :ك
ٌ
،كماينبغيأفيصنع
الكجكه،فنستندإلىالمغة.كلكناأكجبناىالمعمـبمكاضعيا
ك
ٌ
ي

فييا،فميسالفضؿلمعمـبأف "الكاك"لمجمعك"الفاء"لمتعقيببغيرتراخ،ك"ثيٌـ"لو
ٌ
"التخير"
بشرط التراخي...كلكف ألفيتأتٌى لؾ إذا نظمتكأٌلفت رسالة أف تحسف  ٌ
كأفتعرؼلكؿمفذلؾمكضعو».2

فتأف مدارالنظـعمى
كيكاصؿالجرجانيعرضفكرتوفيقكؿ:ك"إ ٍذ عر
ٌ

الفركؽالتيمفشأنياأفتككففيو:فاعمـأف الفركؽ
معانيالنحككعمىالكجكهك
ٌ

ثـ
كالكجكه كثيرة ليس ليا غايةه تقؼ عندىا ،ك[ال] نياي ةه ليس ليا ازدياد بعدىاٌ .

اعمـأفليستالمزٌيةبكاجبةليافيأنفسياكمفحيثىيعمىاإلطالؽ ،كلكف

ثـ بحسبمكقعبعضيا
تعرضبسببالمعانيكاألغراضالتييكضعلياالكالـ  ٌ

1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.83-81
2المرجعنفسو،ص.250-249

149

التواصلية عدد خاص(.)0202

مصطلح "النظم" مفهومه وأهميته يف ضبط مصطلحات (النظرية اخلليلية
احلديثة)
مف بعض كاستعماؿ بعضيا مع بعض ...كليس مف فضؿ كمزٌية إالٌ بحسب

الغرضالذمتؤـ".1
المكضعكبحسبالمعنىالذمتريدك
ٌ

تكخي "معاني النحك" في "معاني
يرد ركعة التعبير إلى ٌ
إف عبد القاىر ٌ
 ٌ

الكالـ"،كليسإلىالكمماتكأكضاعالمغةفقط،فالنظـاليكمففياأللفاظ،كال
الفيأمخصيصةبمفردىا،بؿ
فياإليقاع،كالفياألسجاع،كالفياالستعارة،ك
ٌ
فيالتأليؼكالتركيب،ليش ٌكؿالمتكمٌـصكرةىينتاجتفاعؿالمفظكالمعنى،فالكمـ


كشعر مف غير أف
نا
كالما
المفردةي -التي ىي أسماء كأفعاؿ كحركؼ -ال تككف
ن
يحدثفيياالنظـ.كليسالمقصكدبنظـاأللفاظمجردتتابعيافيالنطؽكماىك
ٌ

الحاؿفينظـالحركؼ ،إذفالستكلالناسكمٌيـفيالعمـبحسفالنظـكرداءتو؛
كلكف المقصكد
احدا.
حسكف بتكالي األلفاظ في النطؽ
ألنيـ
إحساسا ك ن
ٌ
ٌ
جميعا ي
ي ٌ
ن
ن
تناسؽدالالتياكتالقيمعانيياعمىالكجوالذميقتضيوالعقؿ.

أف
التكخي يمتاز الشاعر
كبيذا
ٌ
ٌ
كيتميز عف غيره (الميزة كالمزٌية) ،كلك ٌ
ه،أكبدأبمايثنىبو
الشاعرخالؼتقديـما ينبغيتقديموكتأخيرمايجبتأخير
ٌ

أكثنىبمايبدأبو،لمااستطاعأفيحصؿعمىصكرةبديعةأكصنعةرفيعة.
ٌ
"النظـ"ك"معانيالنحك"اليفيـأحدىما
حبياأف
ةيكض
كيكردالجرجانيأمثمةكثير
ٌ
ٌ
ي

النحك كأحكاـ
مرجعو
أف النظـ  -في درجة
ٌ
دكف اآلخر ،ك ٌ
الصحة أك الفساد  -ي
ي
النحك،فقدأفسدالفرزدؽنظموحيفقاؿ:
وحيأبكهيقاربو
كمامثميوفيالناسإالمممَّكاأبكأمػٌ ّّ
ككذلؾأفسدالمتنبينظموحيفقاؿ:
ٌ
ّْ
ؿ
تالغاس ي
إذاأصابؾطيبوك
أنت
الماءأنتإذااغتسٍم ى
ى
يب ى
ي
الط ي

1المرجعالسابؽ،ص.87
التواصلية عدد خاص()0202
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كفينظائرذلؾمماكصفكهبفسادالنظـ -كعابكهمفجيةسكءالتأليؼ-
«...
ٌ
تعاطىالشاعر ماتعاطاهمفىذاالشأفعمىغير
فأف 
الخمؿكانام ٍ
ً
أف الفسادك
ٌ
ي
اب،كصنعفيتقديـأكتأخيرأكحذؼأكإضمار،أكغيرذلؾمماليس
الصك
ٌ
اليصح عمىأصكؿىذاالعمـ» ،1كيرلاألستاذ
لوأفيصنعو،كممااليسكغك
ٌ
ٌ

يخص
تتـ بمراعاة ما
المغكية أم ما
أف السالمة
ٌ
«ٌ
ٌ
ٌ
يخص المفظ في صياغتوال ٌ
عميوىذهاألبنيةمفالمعاني
يفيافقط،بؿالبدمفمراعاةماتد ٌؿ
األبنيةكتصار
ٌ
ى
المعانيالمعنيةىاىناىيالتي
المفظالمغكمىكالصكتالداؿعمىمعنى.ك
ألف
ٌ
ٌ
ٌ

أساسا ،كىيأيضا قد تككفسميمةكغيرسميمة.كسالمتياىي
تخص التراكيب
ٌ
ن
كبخاصة أف تسمـ مف التناقض كاإلحالة ،كيضرب
عقمية»،2
لفظية بؿ
غير
ٌ
ٌ
ٌ

فيوعيبا.
ؽعيباثـيظيرلوأف
يالمتذك
الجرجانيمثاالببيتاليجدفيوالمتمقٌ
ٌ
ن
ٌ
يقكؿ:

لأففيوشيئالـتعممو،
«كاٌنؾلتنظرفيالبيتدىر
اطكيالكتفسره،كالتر ٌ
ٌ

خفيلـتكفقدعممتو،مثاؿذلؾبيتالمتنبي:
ه
ثـيبدكلؾفيوأمر ٌ
ً
و
يااألشياءمفعاداتيا
الو!حفظالع
عجب
نافبأنمؿ.......ماحفظي
ى
ن
ى
ن،ثـ
مضىالدىرالطكيؿكنحفنقرؤهفالننكرمنوشيئا،ك
ٌ
اليقعلناأففيوخطأ ٌ
ً
األشياء مف
أنو كاف ينبغي أف يقكؿ" :ما حفظي
باف ى
أنو قد أخطأ .كذلؾ ٌ
بأخرة ٌ
ألف
[=يقيد]
عاداتيا" ،فيضيؼ
ٌ
المصدر إلى المفعكؿ فال يذكر الفاعؿ ،ذلؾ ٌ
ى

عـأنواليككفمنياأصال،
المعنىعمىأنوينفيالحفظعفأنامموجممة،ك ٌأنويز ٌ
ٌ
1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.84

 2عبدالرحمافالحاجصالح،الخطابكالتخاطبفينظرٌيةالكضعكاالستعماؿالعر ٌبية،سمسمة
م لمغة العر ٌبية ،مكفـ لمنشر ،الرغاية
عمكـ المساف عند العرب ،3منشكرات المجمع الجزائر ٌ

(الجزائر)،2013،ص.10
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كاضافتوالحفظإلىضميرىافيقكلو":ماحفظيااألشياء"،يقتضيأفيككفقد
يصح قياس المصدر في ىذا عمى الفعؿ ،أعني أنو ال
أثبت ليا حفظا ...كال
ٌ
ظف أنوكمايجكزأفيقاؿ":ما مفعادتياأفتحفظاألشياء"،كذلؾ
ينبغيأفي ٌ
ي

أف إضافة المصدر إلى
ينبغي أف يجكز "ما مف عادتيا حفظييا 
األشياء" ،ذاؾ ٌ
ى

يدا بأف
أنؾ تقكؿ:
"أمرت ز ن
يبيف ذلؾ ٌ
ي
الفاعؿ يقتضي كجكده ،ك ٌأنو قد كاف منوٌ ،

1
أف النظـ قد
يخرج غدا" ،كال تقكؿ" :أمرتيو بخركجو غدا»  ،كما يرل الجرجاني ٌ

يط أر عميو الفساد إذا أخطأ المتمقٌي تقدير المعنى ،كأساء الفيـ ،حتٌى كاف بقيت

فإف ىاىنا
األلفاظ في مكاضعيا كلـ ٌ
تتغير عف أماكنيا .كدليؿ ذلؾ قكلوٌ ...« :

ٍّ
[متمؽ] إلى
عامد
تصكر أف يعمد
استدالالن لطيفا تكثر بسببو"الفائدة" ،كىك
ه
ي
أفي ٌ
نظـكالـبعينو،فيزيمىوعفالصكرةالتيأرادىاالناظـلوكيفسدىاعميو،مفغير

هأكيغيرشيئامفظاىرأمره»2
مكضعو،أكيبدلوبغير
أفيحكؿمنولفظاعف 
ّْ
ٌ
ٌ
كمثالوقكؿأبيتماـ:
ٌ
لعابو**كأىرمالجنىاشتارتٍ و
ً
ؿ
وأيدعكاس ي
األفاعيالقاتالت ي
لعاب
ي
ٍي
إف غرض أبي تماـ ىك أف يشبو لعاب القمـ (أم ً
حبره) بمعاب األفاعي
ٌ
ٌ
ٌ

الحسف،
م ٌرة في السكء ،كما ٌ
مرة أخرل في ي
(كىك ي
يشبيو ٍ
باألرم (العسؿ) ٌ
س ٌميا) ى

(لعاب
حديف ،كيمزمو لممحافظة عمى ىذا المعنى أف يككف
فالقمـ سالح ذك ٌ
ي
قدر
أف المتمقٌي-
خبر
األفاعي) نا
المتصدم إلعراب البيتٌ  -
ٌ
ك(لعابو) مبتدأن ،كلك ٌ
ي

ىرهكدكفأف
رقكلو(:لعاب
ن،كقد
قكلو(لعاب األفاعي)مبتدأ ٌ
ي
ي
و)خبرا-كمايكىـظا ي
ن
شبو لعاب األفاعي
يف ٌكر -لفسد المعنى كبطؿ غرض أبي تماـٌ ،
ألنو يككف قد ٌ

1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.552-551
2المرجعنفسو،ص.371
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1
غـأف
بمعابالقمـ،كىذاغير مراد
م
،،فالمعنىفاسدعمىالتأكيؿالثانير ٌ
كاألر ى
ي
ي

ر)،كلكفالفسادقدينشأ
ابلـتتغي
األلفاظلـتحكؿعفمكاضعيا(عالماتاإلعر
ٌ
ٌ
ٌ
طبيفالمعانيالنحكية،الناتجعفعدـالكعيبفمسفةالتشبيو
ىاىنا -مفالخمٌ

فتقدـ)،
الشبوأقكلفيالمشب
وبو)،فيككف"المشبوبو"ىكالخبر(كا ٌ
ٌ
ٌ
(حيثكجوي

فتأخر)،كالخمطبينيمايجعؿالمتمقٌييفسدالنظـ،
كيككف"المشبو"ىكالمبتدأ(كا
ٌ
ٌ
الذمينتجعفالخطأفيإعرابالكممات،كاعتبارالمبتدأخبراكالخبرمبتدأن،فمف
الكاجبإذفمراعاةأحكاـالنحككمعانيو(=ربطالنحكبالبالغة)،كلذلؾ«فقدباف

اعـأنويحاكؿبيافالمزٌيةفيو-كىكال
كظيرأف
المتعاطيالقكؿفي"النظـ"كالز ٌ
ٌ
ى
قدمنا ذكرىا ،كال يسمؾ إليو
يعرض فيما يعيده كيبديو لمقكانيف كاألصكؿ التي ٌ

ه...ذاؾألنوإذاكافال
[فقدبافأنو]فيعمياءمفأمر
المسالؾالتينيجناىا -
ٌ
ٌ
تكخي معاني النحك كأحكامو فيما بيف الكمـ ،كاف مف
يككف
غير ٌ
النظـ شيئا ى
ي

أنويطمبالمزٌيةفي"النظـ"ثـاليطمبيافي"معاني
اعـ ٌ
ى
أعجبالعجبأفيزعـز ه

عفتكخييافيمابيفالكمـ».2
النظـعبارةه
ٌ
النحككأحكامو"التي ي

ابيبيفمفخالليامزاياالنظـ،
ةمتنكعةاألبك
ٌ
 ٌ
ثـ يذكرالجرجانيأمثمةكثير ٌ
تكخي معاني النحك ،ككضع األلفاظ مكاضعيا مف الترتيب في
التي تعكد إلى ٌ

إذاثبتأفسببفسادالنظـكاختاللىوأنوالييعمؿبقكانيفىذا
التركيب،ذاؾأنو«
ٌ
ٌ

إذاثبتأفمستنبط
عمؿعمييا،ثـ
توأفي
سببصح
ثبت[فيالمقابؿ]أف
الشأف،
ٌ
ٌ
ى
ي
ٌ
صحتو كفساده مف ىذا العمـ ،ثبت أف الحكـ -كذلؾ -في مزٌيتو كالفضيمة التي
ٌ

ألفالشاعر
،فإذااستحسنت
تعرضفيو»3
ٌ
ى
حسفإالٌ ٌ
أبياتقصيدة،فاعمـأنيالـتى ي
1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.372-371
2المرجعنفسو،صص.393-392

3عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.84
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بأنكضع ك ٌؿ كممة في مكضعيا ،ك«إذا رأيتيا قد راقتؾ
نظميا نظما رائقا الئقاٍ ،
ً
فانظر السبب كاستقص في
فع ٍد
ككثرت عندؾ ،ككجدت ليا اىت از از في نفسؾ ي

كعرؼ كن ٌكر ،كحذؼ
قدـ ك ٌ
أنو ٌ
أف ليس إالٌ ٌ
النظرٌ ،
فإنؾ تعمـ ضركرةن ٍ
أخرٌ ،
ر،كتكخى-عمىالجممة-كجينامفالكجكهالتييقتضييا"عمـ
أعادككر
كأضمر،ك
ٌ
ٌ

مكضع صكابو ،كأتى مأتنى يكجب
النحك" ،فأصاب في ذلؾ كمٌو ،ثـ لطٌؼ
ى

الفضيمة.1»...

قدميا عبد القاىر الجرجاني –في ما يرتبط بدقٌة
كمف أمثمة النظـ التي ٌ
أبيالنجـالعجمي:
المطابقةبيف"المفظ"ك"المعنىالمراد"مفالمتكمٌـ-قك يؿ
ٌ
لـأصنع
ً
ذنباكمٌو
الخيارتد
قدأصبحت ُّأـ
ٍ
َّ
ٌ
عي.......عمي ن
النصبجائز،غيرأف
وسمعكركمبالرفعفيقكلو"كمُّو"،ك
الشاىدفيالبيتأن
ك
ٌ
ٌ
ي
المفظيفيختمفاففيأداء"المعنىالدقيؽ"-الذميريدهالشاعر -كىك"النكتة"أك
"الفائدة".يقكؿ:

"فيشيءإنمايجكز
قدحمموالجميععمىأنوأدخؿنفسومفرفع"ك ٌؿ
«...
ٌ
ٌ
ا":ألنوليسفي
عندالضركرة،مفغيرأفكانتبوإليوضركرةه [شعرٌية]،قالك
ٌ

تأممت كجدتو لـ
نصب "ك ٌؿ" ما يكسر لو كزنا أك يمنعو مف معنى أراده" .كاذا ٌ
ألالنصب يمنعو
ألنور
يحمؿنفسوعميوإالٌلحاجة[=ضركرة]لوإلىذلؾ.كاالٌ ٌ
ى

عيعميوذنبالـيصنعمنوشيئاالبتٌة،القميالن كال
ياتد
مايريد ،
ادأن ٌ
كذاؾأنوأر ٌ
ٌ
ن
النصبيمنعمفىذاالمعنى ،كيقتضيأفيككفقدأتى
الكالِّ،ك
البعضاك 
كثيراك
ي
ن
ن
2
يقسـ األمر
مف الذنب -الذم ٌ
بعضو»  .كلذا يرل ٌ
ادعتو  -ى
أنو مف الخطأ أف ٌ

يعمٌؿ تارة
في ى
جعؿ مفيدا في بعض الكالـ كغير مفيد في بعض ،كأف ي
قسميف ،ي
1المرجعنفسو،ص.86-85

2عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.278
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بأنو تكسعة عمى الشاعر كالكاتب حتى تطٌرد ليذا قكافيو كلذاؾ
بالعناية كأخرل ٌ

ألف مف البعيد أف يككف في جممة النظـ ما يد ٌؿ تارة كما ال يد ٌؿ
سجعو ،ذاؾ ٌ

1
ألف أدنىتغييرفي
أخرل
.كمعناهأف ك ٌؿ "زيادةفيالمبنىزيادةفيالمعنى"؛  ٌ
ٌ

مايككفلحاجاتبيانيةتقتضييامعافدقيقةفي
المفظ–كلكبتحريؾأكتسكيفٌ -إن
ٌ
و
كداع،كلـيأتاعتباطنا،بؿ
لومقتض
اع
ـ،أمأف ك ٌؿ
و
بناءلفظي ك و
نفسالمتكمٌ
ٌ
ٌ

استحاؿإلىفسادكىجنة
ىكأمريقتضيوالنظـ،كيجبمراعاتوفيالكالـ،كاالٌ
ي

فيتعبيرالناسعفأغراضيـ.

كقدنبوالجرجانيأيضاإلى"المناسبة"-أكالمشاكمة -فيمعرضحديثو

ٌ
النحك"كسر مف أسرار البالغة،
عفثنائية (الفصؿ كالكصؿ) كػ"باب مف أبكاب
ٌ
ٌ

خصصلوفصالفي (دالئؿاإلعجاز)؛ إذيتٌسعنطاؽالنظـليخرجعف
حيث  ٌ
حدالجممةالكاحدةإلىجممتيفأكأكثر،كعطؼبعضالجمؿعمىبعضأكترؾ
ٌ
ؾ
،كلكف
العطؼكالمجيءبيامستأنفةن
التصرؼفيولإلتيافبمعنىبارع،كالسمك ى
ٌ
ٌ
أنو «ما مف عمـ مف عمكـ
خفية ىك مف شأف النظـ ،فقد رأل ٌ
بو مسالؾ دقيقة ٌ

كعمـ ىذا الباب
إنو
خفي غامض كدقيؽ صػعب ،إالٌ
البالغة أنت تقكؿ فيوٌ :
ي
ٌ

أدؽ كأصعب» .2كما ينبغيالعمـ بوفي العطؼ ىك « ٌأنناال
أغمض  كأخفى ك ٌ
نعطؼجممةعمىجممةإالٌإذاكافبينيما"مناسبة"».3

 كذلؾ ىك األمر المعقكؿ الذم يؤتى بالعاطؼ ألجمو ،كالذم يستفاد مف النظر
أف الكاك جاءت لمجمع بيف
كنا «ال نر
أنو إذا ٌ
التأمؿ ،ذلؾ ٌ
كما نزعـ ٌ
ي
ك ٌ
ل...ح ن

اآخرنحصؿمعوعمىمعنىالجمع،كذلؾأناالنقكؿ
الجممتيففيو،فإنانرلأمر
ٌ
ٌ
1نفسو،ص.110

2المرجعالسابؽ،ص.231

شكقيضيؼ،البالغة"تطكركتاريخ"،دارالمعارؼ،القاىرة،ط،1977/4ص.178
3
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ىيككفعمركبػ"سبب"مفزيد،كحتٌىيككناكالنظيريف
كعمر
قائـ
كقاعد"حتٌ
ه
"ز ه
ه
ه
يد ه
يكيف،كبحيثإذاعرؼالسامعحاؿاألكؿعناهأفيعرؼحاؿالثاني»1
كالشر
ٌ

ىذاالمثاؿعطفاخفياكدقيقايستفادبإعماؿالفكر،كىذا
لأف في
ٌ
كىكذانر ٌ
فاختمفا،كلكف جمعيمامقاـكاحد ىكمناط"المناسبة"
العطؼكافبيفحاليفكا
ٍ

َّ
المحدث عنو في إحدل الجممتيف
في ىذا المثاؿ؛ ذاؾ « ٌأنو كما يجب أف يككف
َّ
بسببمفالمحدثعنوفياألخرل،كذلؾينبغيأفيككفالخبرعفالثانييجرم

لمخبرعفاألكؿ،فمكقمت":زيدطكيؿالقامة
لالشبيوكالنظير أكالنقيض 

مجر
ٌ

كعمركشاعر"كافخمفا،ألنوالمشاكمة كالتعمٌؽ بيفطكؿالقامةكبيفالشعر،
ٌ
كاٌنما الكاجب أف يقاؿ" :زيد كاتب كعمرك شاعر" ،ك"زيد طكيؿ القامة كعمرك

قصير"».2

حؽ الكالـ في ارتباط جممتيف أف
إف ٌ
كعمى ىذا األساس نستطيع القكؿٌ :

يككنا كالنظيريف كالشريكيف ،كال يجكز في الكالـ أف تتجاكر جمؿ ال تربطيا

اضحة،كليذاحسف"زيدقائـكعمركقاعد"،ك"زيدأخكؾكبشرصاحبؾ"
عالقاتك
ي

ا":خرجت مف
يفلو،كقبحقكلن
ل ٌػماكافعمرككبشرليماتعمٌؽبزيدككانانظير
ي
ي

باألكؿ كال
أحسف ما قيؿ مف الشعر كذا" ،ل ٌػما كاف الثاني ال تعمٌؽ لو
دارم/ك  /ي
ٌ
3
و
.كيكردالجرجانيمثاالمفالشعرعمىعطؼ حصؿمفغيرأفتكجد
مناسبة
مناسب ةهبيفالمعطكؼكالمعطكؼعميو،كىكقكؿأبيتماـ:
(النكل.......صبًهر) 
أف
الك
الذمىكعالـ ٌ
ى
ه

يـ)
كٌ
أف(أباالحسيفكر ي

1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.224
2المرجعنفسو،ص.225

بي القديـ ،مكتبة لبناف ناشركف
 3محمد عبد المطٌمب،
ٌ
جدلية اإلفراد كالتركيب في النقد العر ٌ
كالشركةالمصريةالعالميةلمنشر،ط،1995/1ص224
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فقدعابعميوالنقادالعطؼىاىنا،ألنوالمناسبة بيف(م اررةالنكل)ك(كرـ

ٌ
أبيالحسيف) ،كيرلالجرجانيفيالضربالثانيمفالجممتيفالمعطكفتيفعمى
َّ
(المخبر عنيما) في الجممة
المحدث عنيما
أنو يجب أف يككف
بعضيما بالكاكٌ ،
ى

بمفبعضيما،أمأفيككفبينيماعالقة"شبو"أك"مماثمة"أك"مناقضة"أك
بسب
ى
(الدالالتالعقمية).
م
"اشتر
اؾفيالحاؿ"أكغيرذلؾمم ٌ
ٌ
ايعد مفالمنطؽالفطر ٌ
ٌ
يقكؿ:

لً ٍفقنا
«كجممة األمر أنيا ال تجيء حتى يككف المعنى في ىذه الجممة 

لو،مثؿأف"زيداكعمرا"إذاكاناأخكيفأكنظيريفأك
ٌ
مضاما
لمعنىفياألخرل ،ك
ٌ
مشتبكياألحكاؿعمىالجممة،كانتالحاؿالتييككفعميياأحدىما-مفقياـأك

قعكدأكماشاكؿذلؾ-مضمكمةفيالنفسإلىالحاؿالتيعمييااآلخرمفغير
ؾ ،ككذا السبيؿ أبدا ،كالمعاني في ذلؾ كاألشخاص ،فإنما قمت مثال" :العمـ
شٌ
ألف ككف العمـ حسنا مضمكـ في العقكؿ إلى ككف الجيؿ
حسف كالجيؿ ه
ه
قبيح"ٌ ،

قبيحا».1

عطؼجممةعمىجممة،فإنو
كىكذا،فإف العطؼكمايككفبسي ن
طاعندماتي
ٌ
ٌ

قد يجيء مرٌكنبا بأف يعمد المتكمٌـ إلى جممتيف أك أكثر فيعطؼ بعضيا عمى
ثـ يعطؼ مجمكعيا عمى مجمكوع سابؽ ،كىذا أكسعي نطاؽ تبمغو نظرٌية
بعضٌ ،

حيز
حيز الجممة الكاحدة إلى ٌ
النظـ عند الجرجاني ،كالمتمثٌؿ في الخركج مف ٌ
الحيز الذم تعمؿ فيو قكاعد النحك ،مع
مجمكعة محدكدة مف الجمؿ ،كىك نفس ٌ
الفارؽبيفكظيفةالنحكككظيفةالبالغة.

أف «النظـ الذم يتكاصفو البمغاء كتتفاضؿ مراتب
كبيذه األمثمة يتٌضح ٌ

جبالركية،فينبغي
البالغةمفأجمو[ىك]صنعةه يستعافعمييابالفكرة ...كيستخر
ٌ
1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.226-225
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فأم شيء كجدتو الذم
باأللفاظ؟
أـ
بالمعاني؟
س:
تمب
ينظر في الفكر بماذا  ٌ
أف ي
ٌ

تمبسبوفكرؾمفبيفالمعانيكاأللفاظ،فيكالذمتحدثفيوصنعتؾكتقعفيو
ٌ

صياغتؾكنظمؾكتصكيرؾ».1
ي

ؼ(تكخيمعانيالنحككمراعاةمعاني
حسفالنظـيأتيمفجكدةالتصر
إف
ٌ
 ٌ
ٌ

ذلؾأفالبالغة
الكالـكلزكـمعانيالعقؿ)،كرداءتوتأتيمفسكءالتصرؼفييا؛
ٌ
ٌ
يصكر ذلؾ المعنى
المفظي الذم
كالبراعة تقتضي مكافقة المعنى المراد لممبنى
ٌ
ٌ
ألدل إلى غمكض المعنى أك ذىاب
تصكي ار دقيقا ،بحيث لك  يغٌير ذلؾ المبنى ٌ

بمناأفنقؼعندهىكأثر
الركنؽالبالغي
كجماؿالتصكير،فالميـ الذميتطمٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حد ذاتو
التخير (أك
ىذا
التكخي) في إبراز المعنى كتصكيره؛ ذلؾ أف المفظ في ٌ
ٌ
ٌ
القبح،كلكف الذميعطيو
فيتصكرالجرجاني -الجماؿفيوك
عنصرمحايد-
ٌ
ٌ

الجماؿاألدبي أكيسمبومنوىكمسايرتولممعانيالقائمةفيالذىف،فقيمةالعبارة
ٌ
افقتيالمغرضالذمصيغالكالـمفأجمو،كذلؾيتـ
أكالتركيبتكمففيمدلمك
ٌ

لمجردعمـ
بمراعاةسياؽالحاؿكالمقاـمعا،فميستالمزٌيةالتيتحدثفيالكالـ« ٌ

فركؽالدقيقةالتيتحدثيامعانيالنحك،العمـكحدهاليكفي،فالبد
المتكمٌـبتمؾال
ٌ
مف القدرة التي تم ٌكف المتكمـ أك الشاعر مف استخداـ ىذا العمـ كتكظيفو تكظيفا

الٌ» ،2فالعبرة ال تكمف في ككف المتكمٌـ استخدـ الكثير مف االستعارات
مؤثر دا 
ٌا
الكنايات،كلكفأفيتخيرلك ٌؿذلؾمكضعوالذميتطمبوكمعناهالذميقتضيو،إذ
ك
ٌ

ييابنيةلفظيةأخرل،بحيثلك
افقةلوالتؤد
لفظيةدقيقةمك
لك ٌ
ٌ
ٌ
ؿ"معنىمراد"بنيةه ٌ

1المرجعالسابؽ،ص.51

بي (بيركت-الدار
آليات التأكيؿ،
 2نصرحامد أبك زيد،
إشكاليات القراءة ك ٌ
ٌ
المركزالثقافي العر ٌ
ٌ
البيضاء)،ط،1999/5ص.169
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يؤدم إلى
يتغير المعنى
ألف ذلؾ ٌ
لتغير المعنى،كاف لـ ٌ
أم تغيير ٌ
العاـٌ ،
أجرينا ٌ
ٌ

فسادالنظـ.

 -2مفهوم النظم عند األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح:
لاألستاذأفمجاؿ"الخطاب"ك"التخاطب"ىكعمـالبالغة«،كالبالغة
ير
ٌ

ىيمفعمكـالمساف،كمكضكعيااألساسي ىكدراسةالكالـكخطابأمبالنظر
ٌ
فيالتالزـالقائـبيف"طرؽالتعبير"كبيف"األغراض"،كقدنجدشيئاكثيرامفذلؾ

فيالبالغةقدكافمفصنعالنحكييفمثؿ
ماكضع
ٌ
فيكتابسيبكيو[...ك] ٌ
أىـ ي

الرماني[ت384ق] ،كعبد القاىرالجرجاني[ت471ق] ،كالزمخشرم[ت538ق]
ٌ
ػ"عمـالمعاني"[ثـعمـالبياف]».1
البالغةىيفيماسمكهب
ألف
كغيرىـ؛ ٌ
ٌ
ٌ

اص
أف عمـ المعاني ىك ٌ
كقد قاؿ الس ٌكاكي [626ق]" :اعمـ ٌ
تتبع خك ٌ

تراكيب الكالـ في اإلفادة" ،2فمك لـ يضؼ "في اإلفادة" لكانت البالغة في ىذا
بالتأمؿ فيما يالزمو كما
التحديد ىي (النحك) بالذات ،كىذا التحديد الدقيؽ جدير
ٌ

يترتٌبعميو.3

يقكؿاألستاذ...«:فمكضكعكتابناىذاىك"الخطاب"كىذا"التخاطب"أمىذا
الجانبمفالكالـالجارمبالفعؿعمىاأللسنةالذمتعرضلوالعكارض،العمى

 1عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.11

2
ؽعميو:نعيـزرزكر،دارالكتبالعممية،
السكاكي،مفتاحالعمكـ،ضبطوككتبىكامشوكعمٌ
ٌ

بيركت،ط،1987/2ص.161

 3عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.11
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اختص بيا عمماء المغة
التي
"
ة
بي
ر
الع
ة
المغكي
ة
اإلطالؽ ،بؿ في إطار "النظرٌي
ٌ
ٌ
ٌ

أىـماتتٌصؼبوىذهالنظرٌيةىكالتمييزبيف
العربالنحكيكفمنيـك
ٌ
ٌ
البالغيكف،ك ٌ
يخص
كيفية استعماليا في التخاطب ،كىك تمييز حاسـ كعميؽ ألنو
المغة كبيف ٌ
ٌ

كيفية"
الدكر
"ماىية
ٌ
الذمتقكـبوكمغةمفجية،ك[يخص]" ٌ
ٌ
"المغةفيحد ذاتياك ى

استعماؿ الناطقيف ليا (كىك الكالـ أك الخطاب) مف جية أخرل» ،1كليذا سعى

اختص بيا ك ٌؿ كاحد
المميزات التي
األستاذ إلى بياف أساس ىذا التمييز كبياف
ٌ
ٌ
ع)،ك(كيفية2الكالـ=االستعماؿ).
منيما(ماىيةالمغة=الكض
ٌ

كمفيكـ"النظـ"عندهاليختمؼعماقصدهعبد القاىرالجرجاني(أحدالنحاة

ٌ

يفالذيفينتمكفإلىالمدرسةالخميمية).كاٌنمازادفيشرحوكتفصيمو ،كقد
المتأخر
ٌ
ٌ
اىرالتيتخص (أحكاؿالصياغة)
أفيفسرالظك
واليمكفلمنحكم
ألاألستاذأن
ر
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كتنكعيا إالٌ بالمجكء إلى (ظكاىر التخاطب) مع عدـ التكازم بينيما .كقد عالج
ٌ

سيبكيوذلؾكخاصةظكاىر(...االتٌساعكاالختصار)،حيثيكثرفيوالحذؼلمفعؿ
ٌ
الكالـ مف
خاصة،كىكباب مفأبكاب النحككالبالغة"في الكقت نفسو" ،كحمٌؿ
ى

األمركالنييكاالستفياـ ،كغيرذلؾكربطفيكؿذلؾبيف

حيثمعانيوكالخبرك

(الكالـكبنية)ك(الكالـكخطاب)دكفالتخميطبينيما،فيذاماتميزبوالنحاةمثؿ
ٌ

1المرجعنفسو،ص.8

العمـبالكيفيةىكدرجةاإلحكاـلمكالـكىكالػ()Performanceعندتشكمسكيفيمقابؿ
 2ك
ٌ
مغكم(.)Competenceينظر:عبدالرحمافالحاجصالح،
القدرةعمىالكالـبمعرفةالكضعالٌ ٌ

الخطابكالتخاطبفينظرٌيةالكضعكاالستعماؿالعر ٌبية،ص.34
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الرماني كعبد القاىر الجرجاني كالزمخشرم كالرضي األستراباذم) ،كلـ
(سيبكيو ك ٌ
البالغييف.1
يضاىيـأحدمفالنحاةك
ٌ

لاألستاذأف«مايقصدهعبدالقاىرمف"النظـ"ىكماينتظـعميوالكالـ
كير
ٌ
مييأ
بطرؽ كثيرة ٌ
يجيزه النحك ،ك ...ك ٌؿ ما ىك جائز في النحك فيك ٌ
جدا مما ي

تختص
اض...ألف ك ٌؿ طريقة مف الكالـ
لممتكمٌـ ليستثمره بحسب ما لو مف أغر
ٌ
ٌ

البالغي كف -كىي "النكتة" ،كىي
خاصة" أك بػ"فائدة" -كما يقكؿ
خطابية
بػ"داللة
ٌ
ٌ
ٌ

سمى
ألنيا عرؼ
دائما زائدة عمى المعنى
الكضعي  ٌ
ٌ
خاص باالستعماؿ ،كمف ثـ ٌ
ٌ

اص التراكيب في اإلفادة"،
السكاكي دراسة النظـ بعبارتو المشيكرة" :ىك ٌ
تتبع خك ٌ
ٌ

يؤديو ك ٌؿ نكع منو مف ىذه
حد ذاتو بؿ ما ٌ
فالمعتبر ىنا ليس ىك االنتظاـ في ٌ

المعاني :كالتقديـ كالتأخير لممسند كالمسند إليو ،ككحذؼ أحدىما ،ككالتنكير
كالتعريؼ فيما يجيزه النحكُّ .
اختياره عمى غرض المتكمٌـ في
ؼ
ككؿ ىذا متكقٌ ه
ي
كالمو.2
يجيزه
أف «ك ٌؿ ما ىك نظـ فيك
ه
   كقد الحظ األستاذ ٌ
ضرب مف التركيب ي

أنو يخضع لضكابط النحك ،فيك ينتمي إلى كضع
النحك ،كك ٌؿ ما يجكز فمعناه ٌ
ػ"معانيالنحك"ىيمعافتختص بياىذهالكجكهمف
كمايسميوالجرجانيب
المغة ،
ٌ
ٌ
ياتنكعات
التراكيبفيالبابالكاحد،كالتعريؼكالتنكير،كالتقديـكالتأخير:فييكمٌ ٌ
كضعية تنتمي إلى كالـ العرب ،كاختيار إحداىا في استعماؿ المتكمٌـ في كالمو
ٌ

"تكخي معاني النحك"
ألف ٌ
ليس ىك النحك كال معاني النحك كما يعتقده بعضيـ؛  ٌ

أنيا
كتنكعاتيياذكات،إالٌ ٌ
ي
غير"معانيالنحك"،فاالستعماؿعمؿكاجراء،كاألكضاعي ٌ

 1عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.17

2المرجعنفسو،ص.123
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كضحو عبد القاىر
قد
النظـ
فمفيكـ
شيء،
أم
ٌ
قكة كامنة بتييئتيا لمتعبير عف ٌ
ٌ
1
المؤسسيف لمنحك (النحك
ٌ
تصكره لو ىك
أف
كنظٌره ...إالٌ ٌ
تصكر النحاة القدماء  ٌ
ٌ

أبدا بالتمييز بيف الجائز كغير
بمعناه الكاسع) ،2ففيما
يخص سيبكيو فال يكتفي ن
ٌ

يتتبع ك ٌؿ الضركب الجائزة مف الكالـ مقارننا فيما بينيا،
الجائز مف الكالـ بؿ ٌ
الكضعي] ...3كما يمكف أف
كمعتمدا في ذلؾ عمى "معنى الحديث" [=المعنى
ٌ

يحصؿ مف تصاريؼ الباب الكاحد كما جاء في كتابو عف مثؿ تقديـ المفعكؿ.
ليـ،كىـببيانوأعنى،
مكفالذمبيانوأىـ
مايقد
يـإن
جي
ٌ
د،كأن ٌ
ٌ
ي
بي ٌ
ٌ
قاؿ":كىكعر ٌ

فكاناجميعاييمانيـكيعنيانيـ".4كيمضيسيبكيوإلىنيايةكتابو[فيالحديث]
كا
ٌ
بابمفالنحكممايجكزفيومفمختمؼضركبالكالـكمعانييا،فيذا
عفك ٌؿ
ٌ

تصكر الخميؿ
التصكرالستعماؿ المغة الذم ٌ
بينو عبد القاىر ىك-في الحقيقةٌ  -
ٌ
القاىرالفضؿ فيمحاكلتولتنظيرىذاالمنحى
كسيبكيوكأتباعيما ...إالٌ أفلعبد 
ى

سبؽإليياأبدا،كفيإثباتولحقائؽ
اضحةكدقيقةكمستفيضةلـي
مفالبحثبكيفيةك
ن
ٌ
ي
ة...كىكفضؿعظيـجدا».5
عممي
ٌ
ٌ

1
تأخر عنيـ
الخميمية ،كاف
كيبرر انتماء عبد القاىر الجرجاني إلى المدرسة
ٌ
كىذا ما ٌ
ٌ
يبيف ٌ

(ت471ق).

2
تكخي النحك (بمعانيوكقكانينو كأحكامو كأصكلو
فالنحك بمعناه الكاسع ىك النظـ ،كالنظـ ىك ٌ

كمناىجوكرسكموككجكىوكفركقو).

الناس،كيسميوعبدالقاىر"أصؿالمعنى".
"الغفؿالساذج"الذميعرفوك ٌؿ
3
ىكالمعنىالعام ٌي ي
ٌ
ٌ
ينظر:دالئؿاإلعجاز،ص266ك.422

 4سيبكيو ،الكتاب ،تح :عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ،1988/3ج،1
ص.51

 5عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.125-124
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ىاالتييختص بياالكالـكخطاب؛
ةكغير
القاىرىذهالخاصٌي
لقدذكرعبد 
ٌ
ٌ
ى

ارالبالغة"إلثباتأشياءتخص البالغة.
ألنوألٌؼكتابيو"دالئؿاإلعجاز"ك"أسر
ٌ

1
تعـ ك ٌؿ
أنو يعرؼ أف 
كمنيا دكر "الداللة
عامة ،إالٌ ٌ
ٌ
العقمية"  ٌ
الميزة المذككرة ٌ

"تأديةالمعنى
الناطقيففيكالميـإذجعؿالقدرةعمىاإلتيافبذلؾعمىدرجات  :ى

أف "لمتركيب المفيد مراتب
بعضيا
الكاحد بطرؽ كثيرة
ى
أكمؿ مف بعض"ٌ  ،
كبيف ٌ
ي
تناسبا لخرجعفككنومفيدالذلؾ
كثيرة،كأدناىاأفيقععمىكجولكصارأق ٌؿ  ن

كتصكرك ٌؿ النحاةقبموكالمتكمٌميفمنيـكمفغيرىـ.كىذهالنظرة
المعنى ،كىذاى
ٌ

ليامايماثمياعندتشكمسكيفيتسميتولطريقةاستعماؿالمغةمفحيثاإلتقاف2

أفلودرجات.
كٌ

أف النظـ ىك ميداف آخر
كىكذا يرل األستاذ عبد الرحماف الحاج صالح ٌ

3
فيوتكخيأكمراعاةالحاؿالمشاىدةالتييمجأ
ٌ
كيتـ
تمامافيدراسةالخطاب ٌ ..
ن

إلييا النحاة لتفسير ظكاىر التخاطب ،كمراعاة "المقاـ" (=حاؿ "الخطاب" الذم

مقاـمقاؿ)،فالمقاـيخص المتكمٌـ
تعتبرفييامنزلةالمخاطبفيالمجتمع(لك ٌؿ
ٌ

ة،لكف ماتقتضيوىذهالحدكد
مايقتضيوالنحك،فممنحكحدكدكضعي
مايقتضيوالعقؿغير
1
ٌ
ٌ
ي

هالنحكفمومعنىخاص كاالىتماـ
احدممايجيز
ـألف ك ٌؿ ك
ىكإمكانيات 
ٌ
كثيرةيستغمٌياالمتكمٌ ٌ
ٌ
ٌ

كيحصؿبالتقديـ،ككاستمرارالحدثفيداللةاسـالفاعؿ،كغيرذلؾ،فيختارالمتكمٌـمايناسب
و
ازـ،كمايكجدمفعالقاتعقمية
مامفالمك
ٌ
غرضو.أمامايقتضيوالعقؿفيكمايمزـمفقكؿ ٌ
ٌ
بيفالمعانيكىكشيءآخر.ينظر:عبدالرحمافالحاجصالح،الخطابكالتخاطبفينظرٌية
الكضعكاالستعماؿالعر ٌبية،ص.123

تشكمسكيفيزمننا،كسمىذلؾ.performance:
2
لـيحددىذابالدقٌةالمطمكبةإالٌ
ٌ
ٌ

 3عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.123
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احلديثة)
طبعمى
دحاؿمشاىدةتساعدالمخا
ات،المجر
ر
كماينبغيأفيمتزـبومفالعبا
ى
ٌ

يفالمتأخريف"-مقتضىالحاؿ".1
عندالبالغي
فيـالخطاب.كىك-
ٌ
ٌ

التصرؼ فيو – بمراعاة
إف
 ٌ
تصكر عبد القاىر لمفيكـ "أصؿ المعنى" ك ٌ
ٌ

الدقائؽ التي ال يدركيا إال مف لطٌؼ النظر كأكثر
"مقتضى الحاؿ" -ىك مف ٌ

الخاصة ،فقد « يركم عف ابف
العامة ككثير مف
التدبر ،لذلؾ فيي تخفى عمى
ٌ
ٌ
ٌ

اس[ثعمب]كقاؿلو":إني
المتفمسؼإلىأبيالعب
وقاؿ:ركبالكندم
أن
ٌ
م ٌ
ٌ
ٌ
األنبار ٌ
اس":فيأم مكضعكجدتذلؾ؟"
العب
ألجدفيكالـالعربحشكا"،فقاؿلوأبك  ٌ
ٌ

،ثـ يقكلكف:
،ثـ يقكلكفٌ :
إف عبد اهللقائـ ٌ
فقاؿ":أجدالعربيقكلكف:عبد اهللقائـ ٌ

العباس":بؿالمعاني
إف عبد اهلللقائـ
،فاأللفاظمتكررةكالمعنىكاحد"،فقاؿأبك  ٌ
ٌ
ٌ

اهللقائـ)إخبارعفقيامو،كقكليـ(إفعبد
مختمفةالختالؼاأللفاظ،فقكليـ(عبد
ٌ

اب عف إنكار
(إف عبد اهلل لقائـ) جك ه
اهلل قائـ) جك ه
اب عف سؤاؿ سائؿ ،كقكليـ ٌ

و
لتكرر المعاني" ،قاؿ" :فما أحار المتفمسؼ
تكررت األلفاظ ٌ
منكر قيامو ،فقد ٌ

جكابا"».2

كىكمفالخاصة -قدغاب
أفالكندم الفيمسكؼ-
المركم
فىذاالنص
يبي
ُّ
 ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أف ك ٌؿ عبارة مف العبارات المذككرة تختمؼ في معناىا الدقيؽ عف معنى
عنو ٌ

العبارةاألخرل،كافكانتجميعياتشترؾفي"أصؿالمعنى"الذمىك"اإلخبار
الذمىكمعنىإضافيزائد
عفقياـعبداهلل"،ثـتنفردك ٌؿعبارةبمعنىخاص،ك
ٌ

فإننا إذا قمنا( :عبد اهلل قائـ) لمنكر
عف المعنى
األصمي ،كعمى ىذا األساس ٌ
ٌ

ألف ىذاالكالـاليقاؿإالٌ لخاليالذىفمفالخبر،فنككف
قيامو،أفسدناالنظـ؛  ٌ
(إف عبد اهلل لقائـ)
بذلؾ قد كضعنا الكالـ في غير مكضعو ،ككذلؾ إذا قمناٌ :

1المرجعنفسو،ص.58-57

2عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.315
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ألف العبارة ال تقاؿ إالٌ لمف كافلو "عمـبالخبر"ثـ أنكره.
لخالي الذىف أحمناٌ ،
كمف ىذا المنطمؽ ال يرل الجرجاني جكدة النظـ كحسف العبارة في المفظ ذاتو،

يؽ معرفتو -
كانما يراه «صكرةن كصفةى
خصكصية تحدث في المعنى  ،كشيئا طر ي
ٌ

عمىالجممة-العق يؿدكفالسمع».1كمعرفةىذهالدقائؽىيأساس(عمـالمعاني)
كالتيالتككفإالٌ بإعماؿالعقؿكامعافالفكر ،كيكضحالجرجانيمفيكـ(أصؿ

المعنى)بإيرادماقصدهالعقالءبقكليـ:

أفيعبَّرعفالمعنىالكاحدبمفظيفثـيككفأحدىمافصيحا
إنويصح
«
ٌ
ي

ويصحأفتككفىاىناعبارتافأصؿالمعنى
ا":إن
ك
اآلخرغيرفصيح"،كأنيـقالك ٌ
ٌ
ٌ

فييما كاحد ،ثـ يككف إلحداىما في تحسيف ذلؾ المعنى كتزيينو كاحداث
خصكصيةفيو،تأثيراليككفلألخرل"».2
ٌ

لمعنكية
كانطالقا مف األمثمة التي أكردناىا «كمف ىذا التحميؿ لمسالمة ا
ٌ
ة]نعمـأف "االستعماؿ"ينضبطكمٌوبأنكاعمفالضكابطتنتميإلىمياديف
العقمي
[ك ٌ
ٌ
ةفيذايمس النحككالمغة(أمممكةالمتكمٌـ
مختمفة:ففيمايخص االستقامةالمفظ ٌي
ٌ
ٌ

فيكالمنطؽالطبيعي
كفيمايخصسالمةالمعنىفيذاتو-دكفالمفظ-
المغكية)،
ٌ
ٌ
ٌ
م] كىك ما يعقمو مع غيره أك العادة كالعرؼ (المجبر عميو اإلنساف في
[=الفطر ٌ
البديييات.
تعاممو مع ك ٌؿ مايحيط بو كفي مكاف كزماف)،كمنوما اكتسبو مف
ٌ
توعمىالتأثيرفيمس البالغة،3كمايدخؿفييا
كفيمايخص إتقانولمخطابكقدر
ٌ
ٌ

1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.486
2المرجعنفسو،ص.423

3
اإلحالةإنومفميدافالبالغة،فيماىك
غير سميـأفيقاؿعفكالـسيبكيوفياالستقامةك
ٌ
 ي

المعنكية ،فيك راجع إلى عمـ النحك كعمـ الداللة معا .ينظر :عبد
ظية ك
ٌ
خاص بالسالمة المف ٌ
ٌ
الرحمافالحاجصالح،الخطابكالتخاطبفينظرٌيةالكضعكاالستعماؿالعر ٌبية،ص.115
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 1احلديثة)
(المفظي)كعف
غكم
،كالدالالتالخارجةعفالكضعالم
مفضكابطالمخاطبة»
ٌ
ٌ
حدكد الجممة ،كمنيا "داللة الحاؿ" ،كعناصرىا( :ما يرل المخاطب مف الحاؿ

"مشاىدةالحاؿ) /ماجرلمفالذكر"ماكافقبؿذلؾمفالكالـ"/عمـالمخاطب

"السابؽ").2

لاألستاذأف «الداللةعمىالمعانيليستمقصكرةعمىالمفظ،
كىكذاير
ٌ

عمميات التخاطب كاإلفادة (أم التبميغ لألغراض بكاسطة
يتحصؿ في
ٌ
فالكالـ
ٌ

معيف بؿ لك ٌؿ
العمميات ترافقيا أحكاؿ
المغة) ،كىذه
خاصة بالكالـ في خطاب ٌ
ٌ
ٌ
اؿتخصوىككحده».3
خطابأحك
ٌ

واألستاذكنبوإلى«الظاىرةالتيتفطٌفإليياسيبكيو،كىيمايتٌصؼ
لقدتنب
ٌ
ٌ
مكممة
بو االستعماؿ مف كجكد دالئؿ فيو تختمؼ عف الدالئؿ
ٌ
المفظية ،كتككف ٌ

كمفثـيحصؿالتفاعؿبيفكضعالمغةكاستعماليا:فمفالحكمةأف
لداللةالمفظ،
ٌ
رالمغةبقكة
ذلؾممايحر
ألف
يقعاالشتراؾكالترادؼبكثرةفيكضعالمغةنفسو؛  ٌ
ٌ
ٌ

احدأكبشيءمعيفمفجيةأخرل ،كىيقدرة
عجيبةمفتقيدالمفظبالمعنىالك
ٌ
ٌ
ة،كىيالصالحيةالكاممةلمٌغةلمتعبيرعف
عظيمةجداتمتازبياالمغاتالبشرٌي
ٌ
ٌ

المسانيكفالغر ٌبيكفقبؿاليكـ-إالٌ
ك ٌؿ شيءبالقميؿمفالتكاليؼ.كلـيتفطٌف ...
ٌ

أف المتكمٌـ في التخاطب يمجأ إلى كؿ ما ىك (خارج عف المغة)
القميؿ -إلى ٌ
الستثمارهفياإلفادة.4»...

 1عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.115-114

2المرجعنفسو،ص.55-54
3المرجعنفسو،ص.10

4المرجعالسابؽ،ص.108
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أبدا
النحاة
ٌ
[المتقدميف] لـ يتياكنكا ن
إف ٌ
كفي ىذا السياؽ يقكؿ األستاذٌ « :

ك...ميزكا -قبؿ المحدثيف 1مف عمماء المساف
ماىيتيا،
بالمعاني ميما كانت
ٌ
ى

استقامةالمعنى،فاألكؿ:
اجعإلىاستقامةالمفظكمايخص
بقركف -بيفماىكر
ٌ
ٌ

إما مف حيث سالمتيو مف المحف أك مف حيث الشذكذ في القياس كاالستعماؿ،
ٌ

كالثاني:ىكمفحيثالسالمةمفالكذبأكمفاإلحالة ،كبيذايتٌضحأفميداف
العمماء العرب ك ٌؿ جكانب
النحك كالمغة (كىما مف المكاضعة) كاف يراعي فييا
ي
"المفظ"ك"المعنى"،معالتمييزالصارـبيفىذاكذاؾ،فػ"سالمةالمفظ"التمزـمنو

"سالمة المعنى" كبالعكس ،كىذا دليؿ قاطع عمى استقالؿ ك ٌؿ كاحد منيما عف

2
.كىذامعناهأفالنحك-كمجمكعةأصكؿتضبط(السالمة
اآلخرفياالستعماؿ»
ٌ

تماما عف األصكؿ التي تضبط االستعماؿ (مف الجانب
المغكية) -مستق ٌؿ
ٌ
ن
أف
)،كخاصةمايخصنفاذالتبميغكنجاعتو،
الخطابي
كىذاأكثرهتابعلمبالغةإالٌ ٌ
ٌ
ي
ٌ
يجيز أيضا
النحك ال يضبط الكالـ فحسب ،كيكجب بذلؾ
السميـ منو ،بؿ ىك ي
ى

إلمكانيات
ا،فيكبذلؾالمنبعالحقيقي الكاسع 
اكتركيب
العديدمفكجكهالكالـإفر ناد
ٌ
ن
ٌ

صالحيتو كىي عظيمة القيمة كالفائدة ،كما أف المغة بمعناىا
التعبير فتمؾ ىي
ٌ

1
مرة في البمداف الغر ٌبية -بيف ما يرجع إلى
ميز
كقد ٌ
ألكؿ ٌ
يكي تشكمسكي ٌ -
المساني األمر ٌ
ٌ

يخص سالمة المعنى .راجع كتابو :المباني
النحكية ( )Grammaticalityكبيف ما
السالمة
ٌ
ٌ

التركيبية(.)Syntactic Structuresينظر:عبدالرحمافالحاجصالح،الخطابكالتخاطب
ٌ
فينظرٌيةالكضعكاالستعماؿالعر ٌبية،ص.114

 2عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.114
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تجدد
ة
إلمكاني
ؿ
األك
مف
أكسع
آخر
منبع
ىي

األصمي -أم مجمكع المفردات
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اكمعنى"عمىقياسكالـالعرب".1
محتكاىالفظن
ن

ميز عبد القاىر بيف "كاضع المغة" كبيف"...كاضع
كعمى ىذا األساس « يي ٌ

المفرد،بؿىكتخصيص
اضعاألكؿليسنشاطن 
الكالـ"كىكالمتكمٌـ...فكضعي الك
ٌ

أخصمفذلؾنظاـالمغةمفأكضاعكمقاييس.ككضعيالكالـىك
المفظلممعنى،ك ُّ
المغكم...كىكإبداعالعقؿ كيككفبنظـالكالـ
لمفردباستعمالوالكضع
كخمؽ 
ه
إنشاء
ه
ٌ
ى
2
لومفالتنكعماالحصرلو» ،
ساع...كلكف ىذااإلنشاءالذمينسبولمعقؿ 
كباالتٌ
ٌ
ٌ
ةعمىالحصر،كلكفردهىذهالطرؽ
يصرحبعدـالقدر
ٌ
إذنجدعبد القاىرىينا« ٌ

إف الستعماؿ المغة كدكر
ثـ ٌ
كمٌيا إلى العقؿ يد ٌؿ عمى ٌ
أف ليا أصكال تضبطياٌ  ،

العقؿ فيو مزٌية عظيمة ال فيما يجرم فيو مف داللة المفظ عمى المعاني بؿ في
ـيتكصؿ
الداللةالتيتتجاكزىا،كىيإفادةالمعانيلمعاف أخر
ل[...إذ]إف المتكمٌ
ٌ
ٌ

أنو أراد الداللة عمييا
بداللة المعنى عمى المعنى [معنى المعنى] إلى فكائد لك ٌ

بالمفظالحتاجإلىلفظكثير».3

لقد حاكؿ عبد القاىر أف يكشؼ -في إطار بيانو إلعجاز القرآف -عف
ُّ
البالغةعامة-
يدأفيؤسسىذااإلعجاز-ك
تكبوكؿمفير
الخطأالذمارتكبوكير
ٌ
ٌ
عمىالمفظكحدهأكعمىالمعنىكحدهأكعمىالمفرداتفيحد ذاتيا،كىكشيء
ٌ
العممية في ميداف "عمـ
تكصؿ إليو مما أثبتو مف الحقائؽ
أف ما
ٌ
معركؼ ،إالٌ ٌ
ٌ

شؼبعضوفيزمانناقديغيبعفاألذىاف.4
التخاطب"ممااكتي
ي
ٌ

 1عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.138

2المرجعنفسو،ص.126
3المرجعنفسو،ص.126

4المرجعالسابؽ،ص.127
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فإفالمزٌية...عندعبدالقاىرتكمففيالكالـالذميدخؿفي
كبناءعميو« ٌ

سيا و
ممعنىماعفطريؽ
،لتؤد
ما،تتعاكفكتتآزرجميعدالالتالكمماتفيو
ٌ
ٌ
ؽ ٌ

"النظـ" ،الذمىكصنعةهيستعافعمييابالفكرة .ىذاالمعنىنتاجاالتٌساؽالعجيب
كالدقائؽكاألسرارالتيتككففيالسياؽ».1
فإف أصكلومحدكدة
إف مايجيزهالنحكبالنسبةلمتراكيب-كافكافكثي ارٌ  -
ٌ

ؾ
العدد،ألن
ويدخؿفيالكضعالمغكمالذمىكمحدكدالمقاييس.كمعذلؾفاليش ٌ
ٌ
ٌ
أم كاحد في قدرة المتكمٌـ البميغعمى اإلبداع في كالمو أم عمى اإلتياف بصكر
ٌ

فسره(قسمةالتركيب
مبتدعةمفالكالـكبتر
ٌ
اكيبلفظيةغيرمسبكؽإلييا.كىذات ٌ

يجيزه النحك مف التراكيب" ك"عدد الكمـ
اليائمة القدرة) التي تحصؿ بيف "عدد ما ي

التييمكفأفتدخؿفييا".كىذهالقسمةتكادتككفغيرمتناىية.كمفذلؾ:أف
ٌ
جمفالكضعفمومعنىغير الذمكضعلوفيأنكاعالمجازات،كما
ك ٌؿ مايخر
ي
الحذكؼكغيرذلؾ،فاإلمكانياتلتحصيؿاإلبداعليستليا
يتـ فيالمجازمف 
ٌ
ٌ
غايةفيالكاقع2.

مفكجكهالبابالنحكم-مكضعو،كيجيء
ٌ
القاىرأف لكؿكجو-
كيرلعبد 
ٌ

بو بحيث ينبغي لو .كىك يريد بػ"المكضع"" :النكتة" أك "المزٌية" أك "الفائدة" التي

أىـ مف ذلؾأفيجيءك ٌؿ كجوفيمايقتضيو
ٌ
يختصبوك ٌؿكجوفياالستعماؿ،ك ٌ

أف ىذه الكجكه "ليست
المقاـ
كغرض المتكمـ في تمؾ الحاؿ .كليذا أ ٌكد عمى ٌ
ي
ي
"المزٌية"بكاجبةليافيأنفسيا.كلكفتعرضبسببالمعانيكاألغراضالتييكضع

جاني(منيجاكتطبيقا)،دارطالس،
1أحمدعميدىماف،الصكر
ٌ
ةالبالغيةعندعبدالقاىرالجر ٌ
دمشؽ،ط،1986/1ج،1ص.206-205

 2عبد الرحماف الحاج صالح ،الخطاب كالتخاطب في نظرٌية الكضع كاالستعماؿ العر ٌبية،
ص.139
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استعماؿبعضيامعبعض،بؿإنو
ك
لياالكالـ،ثـبحسبمكقعبعضيامفبعض
ٌ
ليسمففضؿكمزٌيةإالٌبحسب"المكضع"كبحسب"المعنىالذمتريد"ك"الغرض
الذمتؤـ"،فمجمكعىذهاألشياءىكالذميجعؿالكالـبميغاكليسكاحدمنوعمى
ٌ

حدة.1

الخليلية الحديثة :قول
ظرية
ّ
أهم ّية ال ّنظم في ضبط مفاهيم ال ّن ّ
ّ -3
أنموذجا.
حرف جاء لمع ًنى"
سيبويه " ٌ
ً
إف لمعقؿ قدرات مختمفة ،كا ٌف مف أعمى قدرات العقؿ القدرة المائزة ،كالتي
 ٌ
يتميزبياالعالـكيفترؽبياعفغيرالعالـ،كىيالقدرةعمىالتمييزبيفشيئيف
ٌ
ةابفتيمية(728-661ق)
اففيالظاىرمتشابييف.كقدعبرعفىذهالقدر
يبدك
ٌ
ٌ

مميز [فارؽ]،2"...
حيف قاؿ..." :ما مف شيئيف إالٌ كبينيما قدر مشترؾ كقدر ٌ
كيقكؿأيضا ...":كىذاالتشابويككففيالمعانيكافاختمفتاأللفاظ،فإفكانت

المعانييكافؽبعضيابعضا...فالتشابوالخاصىكمشابيةالشيءلغيرهمفكجو
كمخالفتولومفكجوآخر،بحيثيشتبوعمىبعضالناسأنوىك،أكىكمثمو.
ٌ

كىذاالتشابوإنمايككفلقدرمشترؾبيفالشيئيفمعكجكد
كليس[األمر]كذلؾ...
ٌ

ثـ مفالناسمفالييتدملمفصؿبينيما،فيككفمشتبياعميو،
الفاصؿبينيماٌ  ،

كمنيـ مف ييتدم إلى ذلؾ ،كمثؿ ىذا يعرؼ منو أىؿ العمـ ما يزيؿ عنيـ ىذا
العمماءأنوليسىكمثموكافكافمشبيالومفبعضالكجكه".3
فعمً ىـ
ٌ
االشتباه  ...ى
1المرجعالسابؽ،ص.139

 2ابف تيمية ،الرسالة التدمرٌية( ،تحقيؽ اإلثبات لألسماء كالصفات كحقيقة الجمع بيف القدر
كالشرع)،تح:محمدبفعكدةالسعكم،مكتبةالعبيكاف،الرياض،ط،2000/6ص.116

3ابفتيمية،الرسالةالتدمرٌية،ص.106-104
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فاؽاألسماءاليكجبتماثؿالمسميات،ككمايقكؿ
كىذاىك(القدرالفارؽ)،إذاتٌ
ٌ

عبدالقاىرالجرجاني":االعتباربمعرفةمدلكؿالعباراتالبمعرفةالعبارات"

1

.

يؤدم إلى فيـ مقاصد
إف فيـ "النظـ" فيما عميقا ككعيو كعيا دقيقاٌ ،
ٌ

يـ"ثـ"الحديثالشريؼ"؛
المتكمٌميف،كالعكس،كأخطرمايككفذلؾمع"القرآفالكر ٌ
عية ،كاألمر ينطبؽ
ٌ
ألنو تنبني عمى فيميما -أك عمى سكء فيميما -أحكاـ شر ٌ

أيضاعمىمصطمحاتالعمكـالتيخمٌفياعمماؤنا،كمنيامصطمحاتعمـالنحك
التيأكتييا
كأصكلوكعمـالبالغةكغيرىا،فعفطريؽفيـ"النظـ"كالقدرةالمائزة-
ى

العممية
النحكية
صحح كثي ار مف المفاىيـ
ٌ
ٌ
األستاذ عبد الرحماف الحاج صالحٌ  -
كبيف القدر المشترؾ كالقدر الفارؽ بيف
األصيمةٌ  ،
كجددىا كأعادىا إلى مجاريياٌ ،
المفاىيـ المشتركة في العمـ الكاحد (كالكمـ كالكالـ ،كالكممة كالمفظة ،كالمعنى

الفقيي) ،كبيف األمـ
كالفائدة ،)...كبيف العمكـ المختمفة (كالقياسيف
ٌ
النحكم ك ٌ
المتأخر)،كغيرىا.
اليكناني)،كبيفاألزمنة(كالتر
بيك
اثيفالمتقدـك ٌ
ٌ
ٌ
(كالقياسيفالعر ٌ
خصصكا لفظ
النحاة
ٌ
فيمو سبب غمط ٌ
المتأخريف –الذيف  ٌ
كمف أمثمة ذلؾ ي

فحسب -فأرجع خطأىـ إلى االختصار
(الحرؼ) لمداللة عمى حركؼ المعاني
ٍ

ابتداء مف القرف الرابع
النحاة الذيف ألٌفكا المختصرات
الذم حدث عمى أيدم ٌ
ن
ً
ماالكمـمفالعر ٌبية،
ىذابابعٍمًـ
م(ؽ4ىػ)،حيثاختصركاقكؿسيبكيو«:
اليجر ٌ
ي
حرؼجاءلمعنىليسباسـكالفعؿ».2
اسـكفع هؿ 
ك ه
فالكمـ ه
ي
يقكؿاألستاذ:

المتأخركف إذ كقفكا في كسط الجممة كلـ ينتو الكالـ،
[النحاة]
ٌ
«كقد غمط ٌ

تعكدكا أف يقفكا عند كممة (حرؼ) فيقكلكف( :الكالـ :اسـ كفعؿ كحرؼ)
فإنيـ ٌ
1عبدالقاىرالجرجاني،دالئؿاإلعجاز،ص.419-418
2سيبكيو،الكتاب،ج،1ص.02
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كخصصكا كممة
سيبكيو
كالـ
ا
ك
ى
فشك
االختصار
ككالـ سيبكيو كاحد ،فأرادكا
ٌ
ٌ

"حرؼ جاء
أف سيبكيو قاؿ:
ه
(حرؼ) ليذه األداة التي ليست باسـ كال فعؿ مع ٌ

ىذاحرؼمفنفسالحرؼ».1
لمعنى"،كيقكؿفيمكاضعأخرلمفكتابو:
ه

سيبكيوفيتقسيموالكمـالعر ٌبيةلـيقؼعندكممة"حرؼ"كمافعموأكثر
إف
ٌ
ى

عنصر آخر جاء لمعنى) ،أم لـ يأت
مف جاء بعده ،كمعناه (الكمـ اسـ كفعؿ 
ك ه

لمداللةعمىذات()objectكاالسـأك[عمى]حدث()processكالفعؿ،بؿعمى
د]مثؿاالستفياـأكالنفيأكغيرذلؾممايضاؼإلىاالسـ
مجر
ٌ
معنى[نحكم ٌ
ٌ
ألف بعض األسماء كاألفعاؿ تد ٌؿ عمى ىذه
كالفعؿ ،كليس ذلؾ اسما أك فعال ٌ

المعانيكالظركؼكأسماءاالستفياـكاألفعاؿالناسخةكغيرذلؾ.2

الطبيعية [العر ٌبية] إلى لغة
أف «اسـ الحرؼ منقكؿ عف المغة
ٌ
كمعنى ىذا ٌ

كع ٍرًف ًيـ بالتخصيص [أك التقييد].
النحكييف النظرٌية
ٌ
ٌ
[المصطمحية] بعد سيبكيو ي

و
معاف مختمفة .كمعنى نقؿ
يطمؽ عمى
كالحرؼ في المغة
ٌ
الطبيعية [عند العرب] ي
أف إطالؽ الحرؼ في األصؿ كاف عمى عمكـ
الداللة بالتخصيص [أك التقييد] ٌ

3
ألف المعركؼفيكالـالعرب
أقساـالكمـ كليسعمىالقسـالثالث[فحسب]» ؛  ٌ

أف كممة(الحرؼ)كانتمطمقة(تطمؽعمىأقساـ
ٌ
زمف نزكؿالقرآفٌ  -
السميقييف -ى
حكييف
ثـ ي
صت كممة (الحرؼ) عند ٌ
الن ٌ
خ ٌ
الكمـ الثالثة االسـ كالفعؿ كالحرؼ)ٌ ،
ة)،كراساتالمركز،
ةالحديثة(مفاىيميااألساسي
ةالخميمي
 1عبدالرحمافالحاجصالح،النظرٌي
ٌ
ٌ
ٌ
التقني لتطكير المغة العر ٌبية ،دار ىكمة ،الجزائر ،ع،2007/4
سمسمة مركز البحث
العممي ك ٌ
ٌ

ص.89

المسانيات العر ٌبية ،مكفـ لمنشر ،الرغاية
 2عبد الرحماف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في
ٌ
(الجزائر)،2007،ج،1ص.242

3
غكياتالعر ٌبية،منشكراتنادمالكتابلكمٌٌيةاآلداب،
في لمٌ ٌ
عبدالرحمافبكدرع،األساسالمعر ٌ

تطكاف(المغرب)،ط،2000/1ص.118
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فقيدكىا –في اصطالحيـ -بالقسـ الثالث ،فميس القسـ الثالث ىك "الحرؼ"
ٌ
اعيابيذا
ة،لكن
ه
بالضركر ٌ
وحرؼمفضمفاألحرؼالثالثةلمكمـ،كقدكافسيبكيوك ن
(بجممتيف :مثبتة
كقيد كميَّز القسـ الثالث بيذا الكصؼ
اإلطالؽ ،لذلؾ
ٍ
خصص ٌ
ٌ
فمنفية).كقدعمٌؿ(ابف تيمي ً
ة)ف ٍعؿسيبكيوىذاب ٌأنوكافحديثعيدبمغةالعرب،
ي ٌ
ٌ
دكالموبأفقاؿ":كحرؼجاءلمعنى
افقي
ه
ٌ
سمكفاالسـكالفعؿحرفن ٌ
كقدعرؼأن ي
يـي ٌ
ليسباسـكالفعؿ".1

كىكذااستطاع األستاذبقراءتوالدقيقةألقكاؿسيبكيوأفيكشؼعفمفيكـ

جديدقديـلمحرؼالحرؼ،كىكأق ٌؿ مايد ٌؿ عمى"معنى"كىك"الكممة"أكأق ٌؿ ما
عندالنحاة
المعنىالذماستقر
عمىمعنى،كىكغير
بنىعميوالكممةممااليد ٌؿ
تي
ٌ
ٌ
ٌ
ي

حد مف خالليا
المتأخريف .كسبب ذلؾ يرجع إلى اختصارىـ لعبارة سيبكيو التي ٌ
ٌ
أقساـالكمـ،حيثاكتفكابالقكؿ:

إف الكمـعندسيبكيوىي(اسـكفعؿكحرؼ)،كىذا"تحريؼخطير...بؿ
«ٌ

فا،أملـيخصصىذا
سـىذاالقسـالثالثمفالكمـحر
ألف
كا
سيبكيولـي ّْ
ه
جحاؼ ٌ
ي
ٌ

2
لخصص (الحرؼ)
أف سيبكيو
المفظ
كتسمية لحرؼ المعنى .كقد ذكر األستاذ ٌ
ى
ٌ

خصصكاتخصيصو.
بعبار
توالمعركفة،فحرؼالنحاةمقصدهبأف ٌ
ٌ

حاديثيا:عامرالجزاركأنكرالباز،دارالكفاء،
عالفتاكل،اعتنىبياكخرجأ
ابفتيمية،مجمك
1
ٌ
ٌ
ٌ
المنصكرة(مصر)،ط،2005/3ج،12ص.108

 2عبدالرحمافالحاجصالح،منطؽالعربفيعمكـالمساف،سمسمةعمكـالمسافعندالعرب،3
ملمغةالعر ٌبية،مكفـلمنشر،الرغاية(الجزائر)،2010،ص.70
منشكراتالمجمعالجزائر ٌ
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يتعمقكا في فيـ
لـ
يف
ر
لمتأخ
ا
النحاة
أف
الجديدة
لقد كشؼ األستاذ بقراءتو
ٌ
ٌ
ٌ

تأكلكاعبارة سيبكيو...عمى غير ما قصده»،1
يمراد سيبكيو ،إذ جانبكا "النظـ" ،ك« ٌ

فماذاقصدمفلفظةمعنى؟يجيباألستاذ:

« يريدسيبكيومفالمعنىىناالالمعنىالمطمؽ،أممايد ٌؿ عميوالمفظي
و
[الخاص] فقط ،كيختمؼ بذلؾ عف
م
النحك ٌ

مدلكؿ أيِّا كافبؿ [يريد] المدلكؿ
مف
ٌ

الفعؿ(كىماالمسمىكالحدث)،فيذاالحرؼ[الذم
المدلكؿالذميختصبواالسـك
ٌ
ٌ
فةأكالنكرةأكاالستفياـأكالنفيأك
ليسباسـكالفعؿ]يد ٌؿ عمى[معنى]المعر
ٌ

الخاصة] ،فالمعنى الذم
النحكية
االستقباؿ أك التككيد كغير ذلؾ [مف المعاني
ٌ
ٌ
يجيءلوىذاالحرؼىك-عندسيبكيو-مفىذاالقبيؿ،كاليجيءإالٌلو،كيعني

اعمى"ذاتمسمى"أكعمى"حدث"».2كقدأجمؿاألستاذىذه
أبد
بذلؾأنواليد ٌؿ ن
ٌ
ٌ

اتالتيأحدثياالنحاةالمتأخركففيكثيرمفالمفاىيـ(تحريؼالكمـعف
التغيير
ٌ

سيبكيوفيأكؿالكتاب":الكمـاسـكفعؿكحرؼ
مكاضعودكفقصد)،كمنياقكؿ
ٌ

جاءلمعنىليسباسـكالفعؿ"،بأفقاؿ:

ر"المبرد"ىذاالتعريؼكاختصره...قاؿ":الكالـكمٌو:اسـكفعؿكحرؼ
غي
« ٌ
ٌ

3
فأىـ تغيير في ىذا ىك استعماؿ "الكالـ" بدال مف "الكمـ" .كىذا
جاء لمعنى" ٌ ،

السراج"
غير دقيؽٌ ،
ألف المقصكد ...تقسيـ الكمـ [ال] الكالـ .كسار تمميذه "ابف ٌ
عمىىذاالنيجفقاؿ":الكالـيأتمؼمفثالثةأشياء:االسـكالفعؿكالحرؼ"... 4

أكال ىك اختصار كالـ
فمف التقسيـ سرنا إلى تأليؼ الكالـ ،فالذم حصؿ ٌ
1عبدالرحمافالحاجصالح،منطؽالعربفيعمكـالمساف،ص.71
2نفسو،ص.71

أبكالعباسالمبرد،المقتضب،ج،1ص.03
3
ٌ
أبكبكربفالسراج،األصكؿ،ج،1ص.36
4
ٌ
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ألف بعضاألسماءتأتيلمعنى،ككذلؾاألفعاؿالناسخةفييتأتيال
سيبكيوٌ  ...

لداللة عمى "ذات" أك "حدث في أثناء حدكثو" ،بؿ عمى ما يد ٌؿ عميو "حرؼ

ألف ك ٌؿ كاحد مف
المعنى" .ثـ لفظة "حرؼ" يريد منيا سيبكيو ىاىنا" :الكممة"ٌ ،
الثالثةعنصرككحدة.كالدليؿعمىذلؾقكؿسيبكيو":بدالمفحرؼىكمفنفس

الحرؼ"،.1أم"بدالمفحرؼىكمفنفس الكممة"...كالمقصكدمف"المعنى"
مما
ىاىنا ليس ىك مدلكؿ المفظ عامة ،بؿ [ىك] "المدلكؿ
المجرد" أك االعتبار ٌ
ٌ
م ٌ

ؾكاليقيف.
اختص
بوحرؼالمعنى...مثؿ:التعجبكاالستفياـكالتأكيدكالنفيكالش ٌ
ٌ
ٌ
كىكيدخؿفيمايسميوسيبكيوكبعضالنحاةبػ"المعاني"»
ٌ

2

.

الخاتمة:

إفَّ "النظـ" ىك دقٌة مطابقة المفظ لممعنى كالعكس؛ بحيث يرتبط ارتباطا

الشكمية
كثيقا بالنحك ،كليس المقصكد بارتباطيما أف يخضع الكالـ لتمؾ القكاعد
ٌ

كجر كجزـ ،كتقديـ الفعؿ عمى المفعكؿ ،كتقديـ المبتدأ عمى
مف رفع كنصب ٌ

البالغةالنحكية)،فالنظـ
الخبر،كغيرذلؾ،فالجرجانييقصدالنحكالبالغي (أك 
ٌ
ٌ

تكخي المتكمٌـ -في خطابو -لمختمؼ ضركب المعاني كأنكاع الدالالت في
ىك ٌ

المفظية
فية ،كمنيا :الدالالت
كالمو ،كمنيا :المعاني
ٌ
النحكية كالمعاني الصر ٌ
ٌ
يعد –بعد الخميؿ كسيبكيوٌ  -أكؿ
المعنكية ،3كالدالالت
كالدالالت
العقمية ،كبذلؾ ٌ
ٌ
ٌ

جالنحكمفنطاؽشكميتوكجفافو،كصارالنظـالذميرتبطبالنحكأك
عالـأخر
ٌ
ً
جاذبيتيا
ؽ في
البالغية
مباحث في األسرار
النظـ
النحك الذم يعكد إليو
ى
التيتد ٌ
ٌ
ٌ
ي

1سيبكيو،الكتاب،ج،2ص.345

2عبدالرحمفالحاجصالح،البنىالنحكيةالعربية،ص.7-6

"3معنىالمعنى"عندعبدالقاىرالجرجاني،أك"الزـالمعنى"عندعبدالرحمافالحاجصالح.
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كتصكيرىاحتٌىتصؿإلىأرفعمراتبالبياف،كذلؾىكاإلعجازالذمأذابفيو

ةأياموكلياليو
الرجؿعصار ٌ

1

.

إف "النظـ" قد أراده عبد القاىر أف يككف "ذاىبا في جيات النظر" ،فمـ يكف
 ٌ
ىذاشأف قدفيرغمنو،كاٌنمابناهعمى"إثارة
ة،ألف
ابي
ه
غرضودراسةالحاالتاإلعر ٌ
ٌ

أف البحث عف معادف
معادف المعاني كتقرير حاؿ األكضاع كالمبادم" ،كذلؾ ٌ

غيرالبحثعفالمعاني2.
المعاني ي

كبفيـ "النظـ" كمراعاتو يمتمؾ المتكمٌـ ناصية اإلبداع ،كيتم ٌكف المخاطىب

(الناقد) مف تصحيح المفاىيـ الخاطئة
مف فيـ "الخطاب" ،كما يتم ٌكف المتمقٌي ٌ
لأف
كتصكيبيا،كىكماكفٌؽفيوأستاذنا "عبد الرحمافالحاجصالح"،كبيذانر ٌ
ي

جدا مف
ميـ ٌ
(نظرٌية النظـ) -التي أبدعيا "عبد القاىر الجرجاني" -ىي جانب ٌ
الخميمية الحديثة) التي أذاب فيو األستاذ عبد الرحماف الحاج
جكانب (النظرٌية
ٌ

أيامو كلياليو ،إذ قضى فييا أكثر مف نصؼ عمره (-1962
صالح عصارة ٌ

،)2017فرحميمااهللكغفرلناكليماكلممسمميفأجمعيف.كآخردعكاناأفالحمد
هللربالعالميف.
ٌ





1
بي (النقد كالناقد) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرٌية،
فتحي أحمد عامر ،مف قضايا التٌراث العر ٌ

،1985ص.195

2
غكياتالعر ٌبية،ص.86
فيلمٌ ٌ
عبدالرحمافبكدرع،األساسالمعر ٌ

التواصلية عدد خاص()0202

176

أ .محفكظالكالدم

قائمة المراجع:

-1ابفتيمية،الرسالةالتدمرٌية(،تحقيؽاإلثباتلألسماءكالصفاتكحقيقةالجمع
بيف القدر كالشرع) ،تح :محمد بف عكدة السعكم ،مكتبة العبيكاف ،الرياض،

ط.2000/6
الجزار كأنكر
كخرج أحاديثيا :عامر ٌ
 -2ابف ٌ
تيمية ،مجمكع الفتاكل ،اعتنى بيا ٌ
الباز،دارالكفاء،المنصكرة(مصر)،ط.2005/3

الجرجاني (منيجا
البالغية عند عبد القاىر
 -3أحمد عمي دىماف ،الصكرة
ٌ
ٌ
كتطبيقا)،دارطالس،دمشؽ،ط1986./1

 -4سيبكيو ،الكتاب ،تح :عبد السالـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة،
ط1988./3
شكقيضيؼ،البالغة"تطكركتاريخ"،دارالمعارؼ،القاىرة،ط.1977/4
-5
ٌ
-6عبدالرحمافالحاجصالح،الخطابكالتخاطبفينظرٌيةالكضعكاالستعماؿ

م لمغة
العر ٌبية ،سمسمة عمكـ المساف عند العرب ،3منشكرات المجمع الجزائر ٌ
العر ٌبية،مكفـلمنشر،الرغاية(الجزائر).2013،

األساسية)،
الخميمية الحديثة (مفاىيميا
ٌ
 -7عبد الرحماف الحاج صالح ،النظرٌية
ٌ
التقني لتطكير المغة العر ٌبية ،دار
كراسات المركز ،سمسمة مركز البحث
ٌ
العممي ك ٌ
ٌ
ىكمة،الجزائر،ع2007./4
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مصطلح "النظم" مفهومه وأهميته يف ضبط مصطلحات (النظرية اخلليلية
احلديثة)
المسانيات العر ٌبية ،مكفـ
في
اسات
ر
كد
بحكث
صالح،
 -8عبد الرحماف الحاج
ٌ
لمنشر،الرغاية(الجزائر)2007.،

 -9عبد الرحماف الحاج صالح ،منطؽ العرب في عمكـ المساف ،سمسمة عمكـ
ملمغةالعر ٌبية،مكفـلمنشر،الرغاية
المسافعندالعرب،3منشكراتالمجمعالجزائر ٌ

(الجزائر)2010.،

غكيات العر ٌبية ،منشكرات نادم
في لمٌ ٌ
 -10عبد الرحماف بكدرع ،األساس المعر ٌ
الكتابلكمٌٌيةاآلداب،تطكاف(المغرب)،ط.2000/1

 -11عبد القادر حسيف ،أثر النحاة في البحث البالغي ،دار نيضة مصر،
القاىرة.1975،
عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،قرأه كعمٌؽ عميو :محمكد محمد شاكر،
مكتبةالخانجي،القاىرة،ط.2004/5
بي(النقدكالناقد)،منشأةالمعارؼ،
-12فتحيأحمدعامر،مفقضاياالتٌراثالعر ٌ

اإلسكندرٌية.1985،

 -13محمد عمر الصمارم ،النحك كالنظـ عند عبد القاىر الجرجاني( ،أعماؿ
ندكة)،منشكراتجامعةصفاقس،تكنس1998.،
بي
اءةكآلي
يد،إشكالياتالقر
-14نصرحامدأبكز
ٌ
ٌ
اتالتأكيؿ،المركزالثقافيالعر ٌ
ٌ
(بيركت-الدارالبيضاء)،ط.1999/5
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