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هتدف هذه اUراسة ٕاىل  حتديد مفهوم النظم   

عند عبد القاهر اجلرجاين،  والبحث يف كيفية 

ظهور املصطلح وكيفية حتقّقه، وتوضيح مدى 

ٕاسهام نظرية يف ٕاثراء اللغة  وضبط املعىن، من 

ة ووجوه خالل ما تطرحه من ٔادوات لغوي

للرتاكيب بيهنا فروق لغوية يف ٔاداء املعىن،كشف 

عهنا اجلرجاين وهو يبّني ٕاجعاز القرآن الكرمي من 

خالل صياغته وتراكيبه، كام تتناول اUراسة 

�لتحليل  واملقارنة بعض تقاطعات نظرية النظم 

يف سـياق حتليلها ٕالجعاز القرآن الكرمي مع 

                  اUراسات اللسانية احلديثة
  

  

  

  

  

  

Abstract: 

Abd  Elkahir  El  Djordjani’s  Theory  of  

Nadm  and  Its  Role  in  Enriching  the  

Language  and  Uncovering  Meaning 

The  aim  of  this  study  is   to   

determine  the  concept  of  Nadm  in  

Ebd  Elkahir  El  Djordjani,  to   look  at  

how  the  term  has  emerged  and  how  it  

is  achieved,  and  to   clarify  the  extent  

to  which  a  theory  has  contributed  in  

the  enrichment  of   the  language  and  in  

the   adjustment  of  meaning  through  

what  it  poses  from   linguistic  tools  

and  forms  of   strutures  which  have  

language  differences  in  rendering  

meaning,  whereby  El  Djordjani  has  

disclosed  them  when  he  shows  the  

Holy  Quran  Miracle  through  its  

formulation  and  structure.  The  study  

also  addresses  through  analysis  and  

comparison  some  of  the  intersections  

in  the  theory  of  Nadm  in  the  context  

of  its  analysis  of  the  Holy  Quran  

Miracle  with  modern  linguistic  

analysis.                                                    
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        : : : :     مقدمـةمقدمـةمقدمـةمقدمـة
، ومواطن "النظم"ال جرم ٔاّن البحث يف البالغة العربية  مفيد ومثري، بْ� البحث يف نظريّة 

إالجعاز البياين يف القرآن الكرمي، كيف ال ويه نظرية شام� حتاول تقنني النظام العام ا�ي 
وبالغية، مما جعلها تقف  حيمك امجل�، ويرتقي هبا ٕاىل النّص، استنادا ٕاىل مباحث حنوية

بكرب�ء اليوم ٔامام اUراسات احلديثة، ملا حتويه من نظرات �قبة، ومباحث دقيقة، بقوانيهنا 
حماوال من خاللها ) هـ471ت"(الشـيخ عبد القاهر اجلرجاين" ؤاساليهبا، توّصل ٕالهيا مبدعها

  . مواطن إالجعاز يف القرآن الكرميٕاظهار 
، نتيجة حبث علامء العربية القدماء يف ٕاجعاز القرآن الكرمي، " النظم"وقد توUّ مصطلح  
دارسوا طرائق نظمه وتأليفه وقارنوها �ٔالشعار العربية اليت بلغت ا�روة السامقة يف تف 

 .صياغهتا وتركيهبا، واكن تركزيمه منصبا عىل اجلانب البالغي متساوقا مع اجلانب النحوي
دالئل "ا مع عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه حىت اسـتقر نظرية اسـتقامت عىل عوده

، وصار نظرية تبحث ٕاجعاز القرآن الكرمي، يف تراكيبه وصياغاته، وبيانه، وسـياقاته "إالجعاز
  .¹سـتعاملية، ومن خال¸ حبث  املعىن وكيفية ضبطه وفهمه

؛ حلديثةاللسانية او¹جتاهات  فاكرهذه النظرية اليت جندها تتقاطع اليوم مع كثري من االٔ 
Uتداوليةال نص و ال لسانيات ، و سلوبية، واالٔ ال¿الوظيفية والبنوية وعمل ا.  

ما املقصود بنظرية النظم ؟ وما مدى ٕاسهاÃا يف : االٓيت ولعل هذا ما يدفعنا لطرح السؤال
  ٕاثراء البحث اللغوي وأالديب ؟

        ::::    النّظم عند عبد القاهر اجلرجاينالنّظم عند عبد القاهر اجلرجاينالنّظم عند عبد القاهر اجلرجاينالنّظم عند عبد القاهر اجلرجاين: : : : أوالأوالأوالأوال
ة العربية جماال خصبا للبحث والتداول يف غين يف البالعبد القاهر اجلرجا ثيشلك ترا

رص ملا حيم� تراثه من ٔافاكر قمية قاب� للبحث والقرض و¹قرتاض مع عاالفكر اللساين امل
اليت حبث فهيا مظاهر ٕاجعاز القرآن " النظم"اUراسات اللسانية املعارصة ، خاصة يف نظرية 

ىل ٔان النظم يرتبط بكيفيات خمصوصة تدخل الكرمي مسـتفيدا من Íود سابقيه، ليصل إ 
فهيا أاللفاظ يف تراكيب خمصوصة تتفاعل فÓ بيهنا لتنتج نظام مÐساك حبسب سـياق التلفظ 

ينبغي أن «: ومقاصد املتلكم إالبالغية ٕان ٕاخبارا ٔاو ٔامرا ٔاو غريه من املعاين املنتجة يقول
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ري ٕاىل الصورة اليت هبا يكون اللكم ينظر ٕاىل اللكمة قبل دخولها يف التأليف وقبل ٔان تص
وتؤدي يف امجل� معىن من املعاين اليت ال سبيل ٕاىل ٕافادهتا ٕاال بضم ... ٕاخبارا ؤامرا وهنيا

لكمة ٕاىل لكمة وبناء لفظة عىل لفظة، هل يتصور ٔان يكون بني اللفظتني تفاضل يف اUال¿ 
عىل ما يه موسومة حىت تكون هذه ٔادل عىل معناها ا�ي وضعت ¸ من صاحبتهيا 

  .  )1(»به
فأاللفاظ ال توجب إالجعاز وحدها ٔالهنا ليست غريبة عىل العرب، وكذÛ املعىن بل 
إالجعاز ميكن يف النظم ا�ي يراعي معاين النحو واملالءمة بيهنا وبني املعاين النفسـية يف 

  . تركيب الÝم
وضع ا�ي يقتضيه عمل النحو، اعمل أن ليس النظم ٕاال ٔان تضع ßمك ال« : يقول اجلرجاين

وتعمل عىل قوانينه ؤاصو¸، وتعرف مناهجه اليت هنجت، فال تزيغ عهنا، وحتفظ الرسوم 
اليت رمست Û، فال ختل بيشء مهنا، وذÛ ٔاä ال نعمل شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن 

  .  )2( ».  ينظر، يف وجوه لك �ب وفروقه
ية النظم اليت لها وجوه عديدة بيهنا فروق يف املعىن يشلك هذا النص مفتاحا Ãام لنظر 

وكيفية ٔادائه، بيّهنا اجلرجاين وحاول من خاللها توضيح مناط ٕاجعاز القرآن يف وجوه الرتاكيب 
وما بيهنا من فروق يف أالداء ، وكشف هبا مدى ثراء اللغة يف معانهيا، واسـتغرق رشح 

ما يتعلق بعمل "لكه، ومن هذه الوجوه " اUالئل"النص من عبد القاهر اجلرجاين كتاب 
ٕاضافة للنحو مرجعيته  )3("اUال¿ والبالغة وعمل أالسلوب ومهنا ما يتعلق �للسانيات

أالساسـية، ولعل هذا ما جعل اUارسني يوّظفون مفهوم النظم حسب جمال ختصصهم حنو 
ٕاىل نتاجئ �هرة ودال¿، وسـميياء، وبالغة وأسلوبية، ولسانيات نص، وتداولية، ويصلون 

خاصة مع علامء لسانيات النص والتداولية، فقد نفذ عبد القاهر اجلرجاين يف مباحث 
نظريته ٕاىل كثري من ظواهر اللغة وتناولها بعمق وبكيفية بّينت ٔامهية هاته اللغة يف حتديد 

ال¿ املعىن وضبطه ٕ�حاكم، عىل غرار ما جنده يف تراكيب القرآن الكرمي املعجزة تركيبا ود
وبياä، وقد ٔاكدت كثري من اUراسات اللسانية احلديثة ما ذهب ٕاليه اجلرجاين يف 
طروحاته، من ذÛ نفاذه ٕاىل مصمي الظاهرة النصية، حبيث تظهر واحضة دالئل اUراسة 
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النصية عنده، فهو يدعو رصاحة ٕاىل توò معاين النحو، ومعاين النحو ال تقف عند امجل� 
من "ها ملا بني امجلل من ترابطات وتعالقات نصية؛ حيث يرى أن وحدودها، بل تتجاوز

، مث يتلكم )4("ٔارسار البالغة العمل مبا ينبغي ٔان يصنع يف امجلل من عطف بعضها عىل بعض
عن ٔامهية حروف العطف ومعانهيا، وما تُسهم به يف الربط بني امجلل لتكوين النص، وما 

، وهو نفس رٔاي )5(تتابع مرتابط من امجلل، ٕاال )Van dijk(النص كام يرى فان دايك
، مع رشط وجود ¹نسجام بيهنا، و�لتايل نصل ٕاىل مفهوم واحض ل�راسة النصية "بوينكر"

�لتحليل، حدود امجل�، وجع� ميتد  Z.S Harrisحفني جتاوز هاريس « عند اجلرجاين؛
من بعد موضوع، عمل  ليشمل عالقة امجل� �مجلل اليت ترد متعاقبة، وهو ما ٔاصبح يعرف

حني فعل ذÛ، وصل يف القرن العرشين ٕاىل ما وصل ٕاليه ...قامئ برٔاسه هو عمل لغة النص
عبد القاهر قب� بتسعة قرون وزاد عليه عبد القاهر ٕادراكه للمعاين إالضافية الناجتة عن 

  .)6(»الصياغة النحوية وما تؤدي ٕاليه من فروق يف أالداء
ليا يف هذا النص املفتاح ا�ي ميثل مركزا تطّرق فيه اجلرجاين هذه الفروق اليت تتضح ج 

�تلف املسائل اللغوية املتعلقة �Uراسة النصية والظاهرة التبليغية، مبينا من خاللها  مدار 
  .إالجعاز القرآين فهيا

الوجوه، الفروق، : واملالحظ يف نظرية النظم للجرجاين وجود ثالثة مصطلحات ٔاساسـية
ب مراعاهتا ليمت التبليغ، ذÛ ٔان للغة ٕاماكäت متعددة للتعبري عن خمتلف املوضع، جي

املعاين، وال يتأىت هذا ٕاال ملن خرب اللغة ؤارسارها، فيمتكن من جعل خطابه يراعي املقام 
ويتوافق معه، فيوصل املعىن منطلقا يف لك هذا من مراعاة ٔاغراض املتلكم ؤاحوال 

  . )7(اخلطاب
البنية الشلكية بي� الفروق املعىن اUاليل العميق، فنجد للخرب وجوها متثل الوجوه هنا 

متعددة حيددها املقام، وللحال كذÛ فروق بني وجوهه، وللرشط كذÛ وجوه ورشوط 
مرتبطة �ملتلكم وأالمر نفسه حيدث يف الفروق بني ٔادوات الربط، ومراعاة لك هذه اUقائق 

خلطاب، يسهم يف حتقيق النظم، و¹قرتاب من يف الÝم حسب ا�اطبني وأغراض ا
  . إالجعاز القرآين دون تلّمسه
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توò معاين النحو، مفاذا " ولعل ٔاّمه ما تقوم عليه نظرية النظم عند اجلرجاين هو مبدٔا 
  يقصد به اجلرجاين؟

اعمل ٔان ليس النظم ٕاال ٔان تضع : "يقول اجلرجاين: توò معاين النحو عند اجلرجاين ::::�نيا�نيا�نيا�نيا
ß مك الوضع ا�ي يقتضيه عمل النحو، وتعمل عىل قوانينه وأصو¸ وتعرف مناهجه اليت

ل� بيش مهنا   . )8("هنجت فال تزيغ عهنا وحتفظ الرسوم اليت رمست Û فال ُختِ
فيه  -" اعمل"-يبدٔا اجلرجاين يف هذا اجلزء مبارشة يف توضيح معىن النظم بفعل ßيم 

ب املتلقي قصد ٕافهامه معىن النّظم، وبيان كيفية حتقيقه سرتاتيجية توجهيية تعمل عىل جلا
يتحقق من خالل ٕادراك املعاين النحوية، فريبط بني النحو  -النظم-يف اخلطاب، فريى ٔانه

، "�لوضع ا�ي يقتضيه عمل النحو"والنظم وجيعلهام متالزمني ومتوافقني، ويقصد اجلرجاين 
عاين النحوية واملعاين النفسـية داخل الرتكيب، توò املعاين النحوية فريبط بني ٕادراك امل

وٕاحداث هذا التوافق بني املعاين النفسـية والرتاكيب اUا¿ « فٕاذا مت ذÛ حتقق النظم، 
علهيا ال يمت ٕاال مبعرفة معيقة للوظائف النحوية ٔالدوات النفي، ٔاو ٔادوات الرشط ٔاو ٔادوات 

ة ماكن ٔاداة من تغيري يف املعىن، وكذÛ النداء ٔاو ¹سـتفهام، وما ميكن ٔان حيدثه وضع ٔادا
  . )9("موقعيهتا يف املعىن، فاللكمة املعرفة غري اللكمة املنكرة ندرك ٔاثر نوعية اللكمة و

�Û ٔاكد اجلرجاين عىل وضع الÝم الوضع ا�ي يقتضيه عمل النحو والعمل عىل قوانينه  
وجوه احلال، والرشط، ؤاصو¸ دون خروج عهنا، ؤاورد الفروق بني وجوه اخلرب، و 

وأالدوات، وٕادراك اجلرجاين لهاته القضا� وفروق أالداء اللغوي �سـتعامالهتا، وكذا عمل 
النحو ا�ي يتجاوز قضا� الرفع والنصب واجلر ٕاىل معاين النحو، جعل ¸ ٔاثرا �رزا يف 

يكون لتجاوز امجل� للنص ذÛ ٔان النص ال  حيةخدمة، حنو النص، فÝمه لكه دعوة رص 
  . ٕاال حسب ما تقول به قوانني النحو ؤاصو¸ ومناهجه

يسريا من حنو ٔامشل، ذكره  احصيح ٔانه تلكم عن حنو امجل� ٔايضا لكنه ٔاكد عىل كونه جزء
حي� تناول فروق اخلرب عىل مسـتوى امجل� لرضورة النظر يف احلروف اليت تشرتك يف 

عمري مما يُسهم يف ثراء اللغة وتوضيح معىن، مث ينفرد لك واحد مهنا مبعىن خاص، وهذا ل
طرائقها ودقائقها يف التعبري، مث يوسع أالمر ليتلكم عام ترتبط به امجل� بغريها من امجلل، 
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وذÛ بعد ٔان ٔاّمت احلديث عن ٔاراكهنا أالساسـية، ؤ$نه يقصد حنو ما فوق امجل� كجزء 
ينتقل ٕاىل جزء �لث من  ، مث حني حديثه عن امجلل ومواضع الفصل والوصل فهيا)10(�ن

املمزي بني حنو امجل� وحنو النص،  عّدهٔاجزاء عمل النحو، وهو أالساس يف حنو النص ب
حيث حتدث هنا عن جزئيات يه من مصمي حنو النص، يمت فهيا الربط بني متتاليات مجي� 
تشلك نصوصا مÐسكة ومتاكم� ليتنقل ٕاىل اجلزء الرابع من عمل النحو ا�ي يتطرق 

  .للتعريف والتنكري، التقدمي والتأخري واحلذف والتكرار
وهبذه الظواهر اللغوية وعىل ٔاساسها  يقاس مدى متايز النصوص، من خالل أالداء اللغوي 

برتتيب ) املتلفظ �خلطاب(فهيا وحسن السـبك واحلبك بني مجلها، يضاف لها وعي الناص
  . )11(ذا هو مدخل إالجعاز القرآينßمه حسب املعاين يف النفس، فأكد اجلرجاين ٔاّن ه

وقد يبدو اجلرجاين يف نّصه السابق مساو� بني النظم  وعمل النحو، خاصة يف اسـتعام¸ 
ٔاسلوب القرص، ٕاال ٔانه جيب التأكيد عىل الفرق بيهنام عنده، فأصول النحو يُعىن هبا قوانني 

اخلصائص لنظم فهو ا�ي حيرص عمل النحو ٔاو ا«الرتاكيب اللغوية وتنمتي لقوانني اللغة بي� 
و�Û جند اجلرجاين يتحدث عن . )12(»شعرا اكن ٔاو نرثا الفنية ٔاو أالدبية يف الÝم

صورا ققوانني مجم� حني ßمه عن أالصول بي� يف حديثه عن عمل النحو جيعل النظم م
يمت عىل ٔاساسه عىل ٕاتباع قوانينه اليت متثل نظام اللغة املسـتعمل من قبل امجلاعة اللغوية ف 

االتصال اللغوي، وهذا يعين ٔان اجلرجاين اكن يقصد ما يقرتب من مفهوم الكفاءة 
نعوم "اليت ميتلكها املتلكم املسـمتع املثايل، حسب   Compétence linguistiqueاللغوية

اليت متكنه من ٕانتاج وتوليد مجل ٔاصولية خاضعة ) Noam chomsky"(تشومسيك
ويه امجلل اليت يتحقق هبا النظم �عتبارها سلمية، راعى فهيا املتلكم  لقواعد النحو وقوانينه،

قواعد الصحة، وتعد هذه النقطة من ٔامه أالفاكر اليت جاءت هبا املدرسة التوليدية التحويلية 
بق التارخيي يف طر;ا بأسلوبه اخلاص) أالداء/ الكفاءة(   . ، فاكن للجرجاين فضل السـّ

ال معىن "ن النظم هو وضع الÝم حبسب ما يقتضيه عمل النحو فـ وٕاذا اكن اجلرجاين ٔاكّد أ 
هذه املعاين اليت للفكر تعلّق هبا، ٔالهنا .)13("للنظم غري توò معاين النحو فÓ بني اللكم

اللكم ترتتب يف النطق بسبب ترتب معانهيا يف "معّربة عن املعاين النفسـية ٕاذ 



  نور الهدي حسـين /  د  -ط                 اللغة وكشف املعىن رها يف ٕاثراءنظرية النظم لعبد القاهر اجلرجاين ودو 
 

 2016جوان                                      263                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

قواعد تتحقق يف إالعراب (ملعىن الشائع �Û جيب التفريق بني النحو �. )14("النفس
، )ٔاقىص ما تفيده تقومي اللسان عند نطق اللكامت فهذه ال يتحقق عىل مسـتواها النظم

وبني املعاين النحوية الوظيفية داخل الرتكيب وارتباطها �ملعىن النفيس ا�ي من خال¸ يمت 
  . قق النظم¹ختيار والتأليف بني أاللفاظ والعبارات وعىل ٔاساسها يتح

ٕان معىن النظم يمكن يف قصد املتلكم ٕاىل اختيار ما يناسب ٔاغراضه من املعاين النحوية، 
، منشـئا بيهنا العالقات )الرتتيب(، مث يرتهبا )البناء(ويرتّهبا يف نفسه، مث يبىن لها اللكامت 
بد مفا يقصده ع « حىت خيرج بنظم جيد؛) التعليق(بواسطة الربط، واملطابقة وإالضافة 

هو ما ينتظم عليه  -كام يقول الباحث اجلزائري احلاج صاحل عبد الرحامن-القاهر من النّظم
الÝم بطرق كثرية جدا، مما جيزيه النحو، ونالحظ ٔاّن لك ما هو جائز يف النحو، فهو Ãّيأ 
للمتلكم، ليستمثره حبسب ما ¸ من ٔاغراض، ال ليشء ٕاال ٔالّن لك طريقة من الÝم ختتّص 

ويه دامئا زائدة عن . ¿ خطابية خاّصة، ٔاو بفائدة كام يقول البالغيون، ويه النكتةبدال
  )15( . »املعىن الوضعي ٔالهنا عرف خاص �السـتعامل

حبسب رؤية -ؤاساس العملية هو معرفة القصد والغرض، فٕادراك الغرض وفهم املقصود، 
به يف تعلمي النحو، �Û ٔامسى من معرفة إالعراب، وهذا ا�ي ينبغي ٔان هنمت  -اجلرجاين

وجدäه يربط النحو بعمل املعاين، متجاوزا الرتكزي عىل إالعراب، وحفظ القواعد، ٕاذ ال 
تفيدä شيئا مادامت معزو¿ عن سـياقات ¹سـتعامل وغري موظفة، �Û علينا تعمل النحو 

�ون، ولك ومعانيه داخل الرتاكيب اجليدة اليت تعني عىل حتصيل امللكة، كام بّني ابن خ
هذا يعّد آراء ومبادئ تربوية تعلميية Ãّمة، حنن اليوم يف ٔامس احلاجة ٕالهيا، اكن قد بيهنا ابن 
خ�ون مسـتعينا فهيا مبا عند اجلرجاين ا�ي جتاوز بفكره الوقاد عرصه، ليتقاطع مع علوم 

  . اللغة والرتبية احلديثة
من عالقات وظيفية بني الرتاكيب  تتكّون) النظم(عند اجلرجاين )16(وعليه مفعاين النحو

أالّول وضعي ذو دالالت مبارشة معجمية، تكون يف أاللفاظ : اللغوية، متتاح من رافدين
قبل دخولها الرتكيب، والثاين، يضّم معاين ثواين يكتسـهبا اللفظ حني دخو¸ يف سـياق 

يتوّخاه الناظم  تركييب معّني؛ حيث يتفاعل  مع �يق أاللفاظ والرتاكيب ٕالنشاء معىن جديد
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فالنظم نظرية  .ويقصده، وهو ما يتقاطع مع كثري من أالحباث اللسانية احلديثة ومعطياهتا
سهم يف ثراء اللغة وكشف معانهيا وضبطها، من خالل ما تتيحه للمتلكم من حتليالت ت 

دقيقة لفروق أالداء الÝيم بني كثري من وجوه الرتاكيب  يف اخلرب واحلال والرشط 
ف الروابط الكثرية اليت رش;ا اجلرجاين وبّني ٔادوارها يف التفريق بني املعاين الناجتة  ووظائ

  . من نسج الرتاكيب ا�تلفة، ويه مدار إالجعاز القرآين
        ::::وجوه اوجوه اوجوه اوجوه اخلخلخلخلرب وفروق أالداء اللغوي يف نظرية النظم رب وفروق أالداء اللغوي يف نظرية النظم رب وفروق أالداء اللغوي يف نظرية النظم رب وفروق أالداء اللغوي يف نظرية النظم     3333

منوذجا تطبيقيا  لعل حتليل اجلرجاين، يف نظريته للنظم، لفروق املعىن يف وجوه اخلرب، متثل
لبيان دور النظم يف ٕاثراء اللغة وضبط معانهيا حيث كشف يف لك تركيب عن مسة معينة 

  .موUّة عنه ختتلف حبسب مقام الÝم وطريقة ¹سـتعامل وكيفية التوظيف
يقول اجلرجاين  مبينا الفروق يف وجوه خمتلفة للخرب هذه اليت خصص لها ٔاجزاء كثرية من 

ذÛ ٔاäّ ال نعمل شيئا « :أالغراض ا�تلفة اليت ٔادت لهذه الفروق، يقول كتابه يرشح فهيا
يبتغيه الناظم بنظمه غري ٔان ينظر يف وجوه لك �ب وفروقه فينظر يف اخلرب ٕاىل الوجوه 

Ûزيٌد منطلٌق، وزيٌد ينطلُق، وينطلُق زيٌد ومنطلٌق زيُد، وزيٌد : اليت تراها يف قو
  .)17("زيٌد هو املنطلُق، وزيٌد هو منطلقٌ املنطلُق، واملنطلُق زيٌد، و 

ٕان هذه امجلل اليت ٔاوردها اجلرجاين تسري عىل حسب قوانني النحو وقواعده كام حّددها 
قواعد الصحة ... متثل كفاءة لغوية حصيحة، ومن مث فٕاهنا تعد مجال ٔاصولية تراعي« سابقا

ي نّظر ¸ اجلرجاين ٔاوال، ليتالىق هذا املفهوم ا�.)18»القاعدية اليت وضعها علامء النحو
�جلانب التطبيقي ممثال يف هذه امجلل، فاكن منّظرا ومطّبقا، لبعض ما ٔاتت به املدرسة 
التوليدية التحويلية حول الكفاءة اللغوية ومفهوم ٔاصولية امجل�، لكن قبل ظهورها بكثري، مث 

ٔاو �ٔالحرى فروق يف ٕان هذه أالمث� اليت يعرضها اجلرجاين دا¿ عىل فروق يف الرتاكيب 
أالساليب، مما جيعل التشابه قامئا بني نظرية النظم ومفهوم أالسلوب يف اUراسات احلديثة، 

الفروق بني ٔاساليب خمتلفة يف الÝم «يعين حسب اجلرجاين " عمل النحو"خاصة ؤان 
 تبدو من منظور النحو املعياري ٔاساليب متساوية ولكن هذه الفروق يه فروق يف اUال¿

. )19(»حتّول الÝم من مسـتوى ٕاىل مسـتوى آخر، هذه الفروق يه مدار املعىن واUال¿
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ومنه فالنظم عند اجلرجاين يتقاطع يف بعض مظاهره مع اUراسات أالسلوبية، ٔاو �ٔالحرى 
: تتفق معه ذÛ ٔان النظم أسـبق مهنا، حيث جند اجلرجاين يشري رصاحة لٔالسلوب قائال

  . )20( »نظم والطريقة فيهوأالسلوب الرضب من ال «
وتتحقق الفروق يف اخلرب من خالل نظرية النظم يف توò تL العالقات الوظيفية بني 

معجمي : الرتاكيب ال املعاين إالفرادية، فهو يسـمتّد ٔاسس نظرية النظم من رافدين؛ أالول
، يمت )كييبتر (معىن وظيفي : وضعي، يكون يف أاللفاظ املفردة قبل دخولها الرتكيب، والثاين

من خالل دخول اللفظة يف تركيب لغوي معّني يكسـهبا معاين جانبية ٕاضافية، تشلك من 
مفعناها النحوي هو العالقة بني " زيٌد منطلقٌ : "خاللها عالقات روحية وظيفية، فٕاذا قلنا

امس عمل دال عىل خشص معني معلوم Uى املتلقي، ومن حيث ٕانه املراد  عّدهب" زيد"معىن 
د¹ عىل حدث متعني� معلوم للسامع،  بعّده" منطلقٌ "ر عن انطالقه، وبني معىن إالخبا

  . )21(ومن حيث هو مراد إالخبار به عن زيد، ومسـند ٕاليه مع تقرير لوقوعه منه
تتنوع حلد ال حرص ¸، وتتكون يف ضوء ذÛ " منطلقٌ "و" زيدٌ "�Û جند ٔان العالقة بني 

قوانني النحو ؤاصو¸ بطريقة ال خترج عن وجوه عالقات حنوية معنوية، مبنية عىل 
الرتكيب، و�Û ذكر عبد القاهر اجلرجاين لهذه العالقة مثانية وجوه، تنطلق من ٔاصل واحد 

، ٕاال )مج� نواة(قامئ فهيا مجيعا، هو ٕاثبات وقوع فعل ¹نطالق من خشص معني هو زيد
ال يتضّمنه غريه، هذا املعىن ٔان للك وجه هنا خصوصية عن االٓخر يف اUال¿ عىل معىن 

الزائد املتنوع بتنوع المنط الرتكييب هو مناط املفاض�، ٔاما املعىن أالول ا�ي هو «إالضايف 
ٕاثبات وقوع فعل هو ¹نطالق من خشص معّني هو زيد، فذÛ ال تفاضل فيه بني ٔاحد 

  . )22("ٔالنه مثرة منط تركييب موروث
وه تصويرية  تظهر من خاللها بالغة املتلكم وقدرته عىل و �لتايل فٕان النطالقة زيد عدة وج

، واختيار ما يتناسب مع موضوعه يف ßمه، فيوظفه "الفروق"و" الوجوه"النظر يف 
حيث ينبغي ¸ فوضع اللكمة موضع ¹بتداء، غري وضعها موضع إالخبار، وٕايرادها نكرة غري 

، "زيدٌ منطلقٌ :"الغة املتلكم يف قو¸ٕايرادها معرفة، وللك من ذÛ موضعه، فأحياä تكون ب
زيٌد هو "، وقد ال يكون بليغا ٕاال حني يقول "زيٌد ينطلُق :"ويكون حينا آخر بليغا بقو¸
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، �Û جيب عىل املتلكم ٔان يدرك الفروق بني لك وجه ٔاو منط، ويدرك مدى "املنطلُق 
  . )23(مالءمته ملا يريم ٕاليه وما يناسب خماطبه

هر اجلرجاين اهÐما للك من املتلكم والسامع واملقام، ا�ي عىل ٔاساسه هكذا يويل عبد القا
+ تتعّدد الفروق والوجوه يف اخلرب؛ حيث ٔانه يركز عىل غرض املتلكم وقصده من ßمه 

املقام، ا�ي يفرض اختيارا عىل آخر، ولك هذه تعد جوانب Ãمة يتقاطع + حال السامع
�ت الغريبة التداولية �عتبارها تدرس اللغة يف سـياق فهيا حتليل اجلرجاين مع ٔاحداث النظر

¹سـتعامل، فرتكز عىل القصد، والغرض، واملالءمة، و¹قتضاء، و�لتايل فالوجوه والفروق 
عند عبد القاهر اجلرجاين تعّد سامت تداولية تقف عىل قدم املساواة مع بعض اهÐمات 

  : بني اللسانيات التداولية يف عرصä الراهن فالفروق
  
  منطلق زيدو   ينطلق زيد  
  م ٕا    م     م ٕا     م       

من حيث ٔان الفاعل يف امجل� أالوىل تقّدم لالهÐم، ودل الفعل عىل جتدد احلدث، ويف 
امجل� الثانية جاء اخلرب اسام ليدل عىل الثبوت، فهذه السامت من اهÐم �لفاعل ٔاو �لفعل 

يه اليت حّددت الفرق، ويه ضوابط تداولية متعلقة  ودال¿ احلدث، ودال¿ الثبوت
�ملسـند، من حيث ٕاثباته �المس ٔاو الفعل، فاالمس يدل عىل الثبوت من غري جتدد والفعل 

  .)24(يدل عىل جتّدد احلدث
زيٌد "، "زيٌد منطلقٌ "ويبدٔا اجلرجاين يف حتلي� لفروق إالثبات هذه يف ¹مس �ٔالمث� 

المنط أالصيل : "الرتكيب أالولحيث ميثل " املنطلُق زيدٌ "، "نطلُق زيٌد هو امل "، "املنطلُق 
، بي� )التوليدية(والتشكيل أالسايس ٔاو ما يسمى يف النظرية التوليدية احلديثة �مجل� النواة

يشلك البايق صورا مجلل حمو¿ عهنا، يف لك مهنا فرق دقيق يدل عىل معىن خاص، نتج 
دخلت عىل امجل� .. اكلز�دة، و¹ستبدال، واحلذف،: فةمن خالل قوانني حتويلية خمتل

  . )25("قوانني النحو ؤاصو¸"النواة، هذه القوانني ّمساها اجلرجاين 
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مثّل مج� نواة مت انطالقا مهنا، القيام جبم� من التحويالت حّددت " زيٌد منطلقٌ "فالرتكيب 
": زيٌد منطلق"ب �مجل� النواة فروقا دقيقة تناسب لك مهنا مقاما ووضعا حمّددا، ونُتخاط

خماَطبا مل يعمل ٔاّن انطالقا اكن، وال ّممن اكن زيد ٔام خاU  ٔام عيل، فتفيده ابتداء بذÛ، ٔالّن 
  . السامع جيهل املسـند ٕاليه واملسـند معا

   )26(: يتوتتضح ٔاكرث الفروق يف اخلرب املثبت �المس من خالل اجلدول االٓ  
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تركيب نواة موجه 
�اطب مل يعمل ٔان 
انطالقا اكن ال من 
زيد، وال من غريه، 
ومتثل مجلـة نواة 
�عتباره ٕاخبار داليل 
موجه �اطب خايل 
ا�هن من حدوث 
ٔاي انطالق ال من 

د وال من معــر، زي
هو ٕاخبـار جمـرد من 
دالالت التوكيـد 
¹ختصاص، فاكن 
ٕاثبـات ¹نطـالق 
للمخاطب من طرف 

 .زيد

تركيب توليدي 
حمول عن امجللـة 
النواة بواسطـة 
زيـادة املورفيـم 

، ٔالن ا�اطب )ال(
هنا يعمل ٔان انطالقا 
قـد تـم لكنه يرتدد 

يف من قام به جفاء  
ٕالزا¿  )ال(املورفيـم 

الشك وٕاعالم 
ا�اطب ٔان 
انطالقا ما ّمت، وال 
يعمل ممن مت جفّوز ٔان 
يكون من زيـد، 
لكـن هذا الرتكيب 
 ،Ûٔاوجـب ¸ ذ
فصار ما اكن 
معلومـا علـى Íة 
اجلواز، معلـوم عىل 

 .Íة الوجوب

تركيب توليدي 
حمـول ٔايضا 
�ٕالضافـة �عتبارها 
من قواعد التحويل، 

 مضري"فمت ٕاضافة 
هو بني " إالحا¿

اجلزئني تأكيدا عىل 
ٔان ¹نطالق مت من 
زيد مرة واحدة وهو 
وحده ا�تص هبذا 
 Û¹نطالق و�
مت تأكيـده �ملورفمي 

وا�ي حييل " هو"
 .ٕاىل زيد

تركيب توليدي  
حمول عـن مجلـة 
حمو¿ ٔايضـا عـن 
طريق التقدمي 
والتأخري؛ فهـي 
ٕاخبار داليل �اطب 

من رٔاى انطالقا مت 
ٕانسـان عـن بعـد، 
و�Û ال اثبات 
فهيا، ولكن ا�اطب 
ال يـدرك ٕان كـان 
املنطلق زيـد ٔام 
معرو، فأثبت املتلكم 
¹نطـالق لزيد عن 
طريق تقدمي اخلرب، 
لكـن ال علــى نية 
تأخيـره، بـل ليكون 
مبتدٔا، كام مت تأخري 
املبتدٔا، لكن ليتحول 

 .هو االٓخر ٕاىل خرب
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يسـتدعيه؛ وهنا تربز دقة النظم ) لفظي وحايل( تركيب حمّول، مقام ختاطيب هبذا يكون للك
يف اختيار الرتكيب املناسب للموضع املناسب حسب غرض املتلكم، ولك هذه الفروق 
تسهم يف بيان مدى ثراء اللغة العربية مبعاين تتبّدى من خالل السـياقات ¹سـتعاملية 

 احلال والرشط ، ويف املعاين الوظيفية لكثري من لرتاكيهبا، ال يف اخلرب فقط بل حىت يف
الصيغ وأالدوات، اكن قد كشفها اجلرجاين يف نظريته، ومتثل أمسى ما تبحث فيه اللسانيات 

  .التداولية
زيٌد (والثانية ) زيٌد منطلقٌ (يتضح الفرق ٕاذن بني هذه الرتاكيب من خالل دال¿ أالوىل 

فهام يف خلو ذهن ا�اطب من حدوث ¹نطالق، عىل ٕاثبات معىن ما واختال) املنطلُق 
، ودال¿ الثانية عىل عمل ا�اطب �النطالق )زيٌد منطلقٌ (وال ممن مت هذا �لنسـبة للجم� 

ص لزيد بواسطة املورفمي  كحدٍث ّمت ٕاال ٔانه ال يعمل ممن اكن ذÛ، فيؤك�د ¸ ذÛ وُخيص�
ذÛ ليتحقق التوافق بني السـياق الرتكييب، ، و )زيٌد املنطلُق (فاكنت امجل� احملو¿ " ال"

Û27(ومقام الفعل اخلار^، وا�طط التايل يوحض ذ( .  
  
  
  
  
  
  
  
  

، جنده يدل عىل توكيد اختصاص زيد "زيٌد هو املنطلُق "وٕاذا ما انتقلنا ٕاىل الرتكيب الثالث 
زيد (تقدير لينوب عن مج� بأمكلها فال " هو"�النطالق وحده ملرة واحدة جفاء مضري الفصل 

ليتجسد مبدٔا ¹قتصاد اللغوي، حيث اخزتل ) هو ا�تص �النطالق من دون الناس
  . )28(مضري الفصل هو Íدا ذهنيا ونطقيا خبالفته لسلس� من العنارص املرتاصفة

زيد = منطلق) + معني(+ ال + زيد                                     زيـد منطلـق 
 املنطلق

 ]اسم نكرة)+ معني(ال + اسم معرفة[الرتكيب التحويلي              الرتكيب التوليدي النواة                       

  ]نكرة اسم+  معرفة اسم[

  زيـد منطلـق
  

 اإلضافـة قانون
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ومعلوم ٔان مبدٔا ¹قتصاد اللغوي مطلب متيل ٕاليه لك اللغات، وركن ٔاساس يف املدرسة 
، ٔاحلّ عليه وبّني دوره وماكنته يف كتابه مبادئ اللسانيات "ارتينيهٔاندريه م"الوظيفية لــ

  . العاّمة
 . وخيتلف التعبري هبذه أالنواع حبسب املقام ومقتضيات السـياق

من : ، مث الثاين)ال(أالول ٕ�ضافة املورفمي : ، فقد مت فيه حتويالن)املنطلُق زيدٌ (ٔاما الرتكيب 
 هو للمبتدٔا، وحتول املبتدٔا السابق للخرب؛ يسـتعمل يف خالل تقدمي اخلرب عن املبتدٔا وحتو¸

Ûمقام تواصيل يكون فيه ا�اطب يرى عن بعد انطالقا ما، لكنه ال يتبّني ¸ ممن مت ذ. 
ٔاما عن الفروق يف إالثبات �لفعل فٕاهنا تدل ،كام يرى اجلرجاين، عىل ٕاثبات املعىن وجتدده 

" زيدٌ "¹نطالق املتجدد من طرف زيد، ومبا ٔان  فيه ٕاثبات لفعل" زيٌد ينطلُق "فالرتكيب 
مقدم عىل ¹نطالق، فهو حمل ¹هÐم هنا، فا�اطب ال هيّمه فعل ¹نطالق بقدر ما 
هيّمه ممن اكن، ؤاما الرتكيب ينطلق زيد فقد اكن البدء �لفعل ٔالن اهÐم ا�اطب منصب 

  : عىل فعل ¹نطالق املتجدد وال هيمه ممن اكن، ومنه
  . ال �لفعل) زيد(اهÐمه �ملنطلق  ←زيٌد ينطلُق 
  . اهÐم حبدث ¹نطالق املتجدد ←ينطلُق زيٌد 

ٔاظهر ما "، هذا التجدد )¹نطالق(فهو تركيب دال عىل حدث متجدد " ُمنطلق زيدٌ "ٔاما 
ل املضارع ا�ي يعني عىل جتدد صورة احلدث ٔامام العني، ومن هنا ميكن ٔان يكون يف الفع

نعرب به عن الزمن املايض، عندما حناول اسـتعادة صورته ٔامام العني ؤ$هنا تقع يف اللحظة 
  .  )29("احلارضة

عبد الرحامن "هذه الفروق يمت مراعاهتا حسب غرض املتلكم وقصده، ويلخص الباحث 
ٕان ا�ي يقصده اجلرجاين هو : "ء يف هذه الوجوه والفروق بقو¸ما جا" احلاج صاحل

ترصف املتلكم يف الÝم، حبيث ينتقل من وجه ٕاىل وجه ابتداء من ٔاصل، وهو ٔاقل هذه 
ويترصف املتلكم انطالقا من هذه ... الوجوه لفظا ومعىن؛ ٔاي ما ليس فيه ز�دة ٕاطالقا

وضعية أالصلية، ومجموع هذه اUالالت النواة من الÝم، حسب ما تقتضيه داللهتا ال
الوضع البالغي "الفرعية تكّون وضعا �نيا غري الوضع أالول، وميكن ٔان نسميه بـ 
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expressire")30( .ولعّل هذا املعىن للنظم هو ما اصطلح عليه الّساكيك)هـ626ت (
تتبع خواص تراكيب الÝم يف "بـ" مفتاح العلوم"يوسف بن ٔايب بكر يف كتابه 

  . )31("فادةاالٕ 
فينطلق املتلكم من مج� نواة متثل ٔاصال للمعىن ، ٕالنتاج وتوليد مجل حمّو¿ عهنا،  لك مهنا 
 Uحبسب سـياق ومقام حمّدد وغرض ما، رام املتلكّم حتقيقه، ليكون احلاصل معىن �ن متو

ار �لوضع البالغي، وهو مد" عبد الرحامن احلاج صاحل"من الرتكيب أالّول، وهو ما ومسه 
  .  تفاوت بني املتلكمني

  : )32(يتو هذا ما وحضه من خالل املثال االٓ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فنجد ٔان للك وجه من الوجوه مزية داللية ال توجد يف الوجه االٓخر، و�لتايل للك وجه 
  . مقتىض بالغي، يفرضه وال يدركه ٕاال العلمي اخلبري بدقائق العربية ؤارسارها البالغية

  ة النظم يف اللسانيات العربية والغربيةبيان قمية نظري 3
ٕان نظرية النظم عند اجلرجاين يراد هبا ٕادراك املعاين النحوية، والتنسـيق فÓ بيهنا وبني 

 مقتضـى احلـال

 منطلـق زيد باألصـل تصـرف املتكلـم

  
  زيد منطلـقُ 

  زيد هو منطلق
  زيد هو املنطلق

  منطلق زيـد
  املنطلق زيـد

  املنطلق هو زيد
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، يف سـبك الÝم وحبكه، مبا يتالءم مع املعىن )قصد املتلكّم ؤاغراضه(املعاين النفسـية
  .املراد ٕافادته الّسامع، مع مراعاة سـياق احلال

ä اجلرجاين يركز كثريا يف سبيل هذا عىل معاين الرتاكيب، وفروق أالداء اللغوي وقد وجد
فÓ بيهنا، رمغ ٔاهنا قد تبدو عادية مألوفة لغري املمتّعن فهيا، وال اخلبري بسـياقات نظم الÝم 
ومواضعه، بيد ٔاهنا للبليغ املتأين يف حتليالته املدرك ملواطن َسوق الÝم، حتمل  فروقا يف 

داء اللغوي؛ فيكون للك من وجوه الرتكيب  سـياق نظمي حيتويه، وقصد يبتغيه الناظم االٔ 
  . �سـتعام¸

فليس النظم ٕاال توò معاين النحو ؤاحاكمه وفروقه فÓ بني معاين اللكم، وهو يعمتد عىل 
النحو كثريا لكنه يتجاوز حدود احلمك �لصحة والفساد ٕاىل البحث يف العالقات الرتكيبية 

او¿ الوقوف عىل معانهيا اليت اكنت سببا يف اجلودة اكلتقدمي والتأخري فالمنوذج النحوي وحم
ٕاذن هو أالساس يف الوقوف عىل معايري التعمل السلمي واجلودة الفنية لكن جيب ٔان يشمل 

" حسني مخري"ين فيتجاوز القواعد اجلافة ملعاين النحو، وحسب الباحث االنحو عمل املع
مسـتوى وظيفي حبت، : مسـتويني يفعبد القاهر اجلرجاين يمتظهر  فالنحو يف فكر
د القاهر اجلرجاين يؤّسس ل�رس البالغي �Uرس بؤ$ين بع . )33("ومسـتوى جاميل

  .  النحوي
ومن الرضوري كام هو معلوم بداهة يف فقه اللسان العريب ٔان نقف عىل ما يصّح وما ال 

kليا ¸ ليبحث يف اللطائف اللغوية وخواص يصّح قبل لك يشء ،مث يأيت اUرس البالغي 
  . الرتاكيب

" النحو"،عّدهٕان هذا اUور أالساس للنحو ا�ي انتبه ¸ اجلرجاين قدميا، وحث عليه ب
مسهام يف النظم اجليد دقيق الرتكيب والنسج، من خالل مزجه �لبالغة هو ا�ي حنن 

ٔامثلهتا احلية، فنظرة عبد القاهر  حباجة ¸ اليوم، دون تعمل وحفظ قواعد جافة منعز¿ عن
اجلرجاين اكنت نظرة تعلميية ديتاكتيكية تبني ٔافضل طريقة لتعمل النحو العريب من خالل 

  . ربطه �ملعاين وتوظيف أالساليب اجليدة املساعدة عىل رس ٔاغوار معاين النحو
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ساق، ذÛ ٔاهنا ال غرابة ٕاذن ٔان تكون نظرية النظم مثاال حيا لتاكمل املعارف وتفاعل أالن 
تتقاطع مع ٔاحدث النظر�ت الغريبة، فلكام ظهرت نظرية ٕاال ووجدä لها دورا وتوطئة يف 

، ية قويةيقوم عىل ربط النحو �لبالغة يف عالقة تالزم  كتاب كيف ال وهو" اUالئل"
وهيدف Uراسة القرآن الكرمي وبيان ٕاجعازه، فٕاذا اكن القرآن الكرمي معجزا بآ�ته ونظمه، 

صاحلا للك زمان وماكن، فٕان كتا� مثل اUالئل وضع لبيان ٕاجعازه سـيكون ال حما¿ صاحلا و 
للتقابل مع لك نظرية تظهر �عتباره نشأ يف ظل الكتاب املعجز، فأكسـبه ذÛ نوعا من 

  .اخللود ٔايضا
ها وما مقنا بتحلي� ٔان حندد لنظرية النظم ٔاراكä نرا" اUالئل"و ميكن من خالل ما ورد يف 

  :)34(تقوم علهيا ٔاساسا وتدور لك معاين الكتاب يف فلكها ويه
            ترتيـب املعانـي فـي النفـسترتيـب املعانـي فـي النفـسترتيـب املعانـي فـي النفـسترتيـب املعانـي فـي النفـس. . . . 1111

فٕاذا وجب ملعىن ٔان يكون "فال تُنطق أاللفاظ ٕاال عىل حسب ترتيب املعاين يف النفس 
فأوىل مراحل . )35("ٔاّوال يف النفس وجب للفظ اUال عليه ٔان يكون مث� ٔاوال يف النطق

يف ا�هن حيث تمت املالءمة بني املعىن النفيس واللفظ قبل خروÍا للتأليف  النظم تدور
  .يف معلية لغوية تبدٔا �لنطق

            التعلـق النحـويالتعلـق النحـويالتعلـق النحـويالتعلـق النحـوي. . . . 2222
ٕان أاللفاظ ال توضع يف الرتكيب كيفام اكن بل توضع يف تآليف خمتلفة تربطها عالقات حنوية 

  .)36("هذه بسبب من تL فال نظم يف اللكم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض وجتعل"
عند اجلرجاين يعين ٕانشاء العالقات النحوية من معاين النحو فتكون " التعليق"ومصطلح 

  .متناسقة ومنسجمة يف شـبكة لغوية واحدة
            ختيـر املوقـعختيـر املوقـعختيـر املوقـعختيـر املوقـع. . . . 3333

و هل "فيجب ٔان حنسن اختيار املوقع للك لفظ، ذÛ ٔان تعلق أاللفاظ ببعضها ال يكفي 
اللكمتان املفردkن من غري ٔان ينظر يف ماكن تقعان فيه  تفاضلÍد ٔان ت يقع يف ومه وعن 

  . )37("من التأليف والنظم
فاملوقعية تشلك دورا Ãام يف حتقيق جودة النظم، وترتبط �لسـياق ٕاذ قد تكون اللفظة 
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ّدية للغرض يف موقع، وتكون عكس ذÛ يف موضع آخر، والسـياق اللغوي مع ؤ فصيحة م
و "تلكم هو ما حيدد املوقع املناسب للفظة ما، عىل حساب ٔاخرى مراعاة املقام وغرض امل 

وحبسب املعىن ا�ي تريد والغرض ا�ي " ليس من فضل ومزية ٕاال حبسب املوضع
  . )38("تؤمْ 
            معانـي النحـومعانـي النحـومعانـي النحـومعانـي النحـو. . . . 4444

و قد عين هبا عبد القاهر اجلرجاين ٔاميا عناية فٕاذا اكنت أاللفاظ ترتب حسب ترتيب 
تعلق بعضها ببعض، وتقع موقعها املالمئ من النظم فال بد من املعاين يف النفس حبيث ت 

معاين ، و وسـي� ملعرفة الفروق اUقيقة بني نظم ونظم، واليت هبا يكون التفاوت والتفاضل
ذÛ مما يسـتنبط �لفكر والروية اليت يسـتعان هبا، ٔالن  غرياملراد فالنحو، غري إالعراب، 

  : )39(النحو ؤاصو¸ وتقع هذه املعاين يف طوائف مهناهذه املعاين ٕاضافية تقوم عىل قوانني 
اكحلدث والزمن، ¹مسية والكنية و¹سـتعالء وابتداء الغاية  ::::    معاين أقسام اللكممعاين أقسام اللكممعاين أقسام اللكممعاين أقسام اللكم. . . . أ أ أ أ 

  ...والعطف و¹سـتدراك
  .اكلطلب والصريورة و¹ختاذ واملطاوعة ::::    معاين الصيغمعاين الصيغمعاين الصيغمعاين الصيغ. . . . بببب
  . شاء والطلب والتعجباكخلرب، التأكيد والرشط وإالن  ::::    معاين أساليب امجللمعاين أساليب امجللمعاين أساليب امجللمعاين أساليب امجلل. . . . جججج
  ...اكٕالسـناد، التبعية، التعدية، الرصفية، والغائية ::::    معاين أبواب النحومعاين أبواب النحومعاين أبواب النحومعاين أبواب النحو. . . . دددد

فهـي عديدة ال حرص لها ولكها تقوم يف سبيل حتقيق النظم داخل النص، فتتحقق عىل 
، حيث للسانيات نصية عربيةضوهئا معايري نصوصية النص، ؤ$ن اجلرجاين يريد التأسيس 

هنا ويف بقية العنارص عىل عنارص حتقيق ¹تساق و¹نسجام كام وقف علهيا يؤكد ßمه 
متكن املتلكم مهنا، نقول ٔانه حتصل عىل ما  اعلامء الغرب مث ٕان هذه العنارص ٔاو أالراكن ٕاذ

اليت متكنه من ترتيب املعاين وتعليقها مع بعضها يف املوقع املناسب  التواصليةيسمى �لكفاءة 
يقوم . لنحو وقصد املتلكم وحال السامع فنظم اجلرجاين ٕاذا هو نظم تداويلمراعيا معاين ا

نظرة  –عىل ٔاراكن حتوي بني طياهتا ٔاحدث أالفاكر اللسانية ويه أالراكن ذاهتا اليت جتعل 
النظم مرنة مطواعة قادرة عىل استيعاب لك تيار ٔاو مدرسة لسانية تدعي لنفسها املعارصة 

ا جاء عند اجلرجاين ٔاو �ٔالحرى لو تعرض علامء اللغة الغرب يف و�لتايل لو ٔاخذ الغرب مب
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kرخيهم لعمل اللغة العام مبا جاء يف احلضارة العربية إالسالمية من ُدرر ونفائس لغوية لاكن 
مسـتخلصات مثانية "حال العلوم اللغوية اليوم ٔاكرث مما هو عليه و�لتايل فالغرب حمروم من 

  . )40("وي عند العربقرون من خماض التفكري اللغ
ولعّل السبب يف هذا، هو التعصب اUيين، ا�ي جعلهم يقفزون عىل مثانية قرون من 
التارخي، متثل فرتة ازدهار احلضارة العربية، وعىل الرمغ من ذÛ اكنوا يأخذون بعض هذه 

نا النفائس دون إالقرار هبا، ما جعل التقاطع يظهر بوضوح بني نتاجئ ٔاحباqم وما يف تراث 
  . العريب، وهنا تظهر ٔامهية الربط بني الفكر اللغوي احلديث والرتاث اللغوي العريب

" ٔامحد درويش"وكخالصة لهدف نظرية النظم ودورها يف ٕاثراء اللغة، نقول مع الباحث 
ٕاحداث التوافق النفيس بني املعاين النفسـية والرتاكيب اUا¿ علهيا، وال «ٔاهنا هتدف ٕاىل 
معيقة للوظائف النحوية ٔالدوات النفي ٔاو ٔادوات الرشط، ٔاو ٔادوات يمت ٕاال مبعرفة 

و ما ميكن ٔان حيدثه وضع ٔاداة ماكن ٔاداة من تغيري يف املعىن وكذÛ ندرك ٔاثر ...النداء
 Ûنوعية اللكمة وموقعيهتا يف املعىن، فاللكمة املعرفة غري اللكمة املنكرة واملعارف كذ

ملعىن املوصول ٔاو إالشارة، هذه العالقة بني املعىن  متفاوتة فليس معىن الضمري ُمساو�
النفيس والوسائل النحوية اليت تؤديه، يه العالقة اليت اهتدى ٕالهيا صاحب نظرية املعاين 

  . )41( »ؤاطلق عىل هذه اللكمة امس نظرية النظم
ؤاعىل صورة ؤارقاها يف النظم تمتثل يف نظم القرآن الكرمي املعجز، حيث اللكامت 

غاية يف اUقة، وهو " النظم"اكيب سه� مفهومة ومتداو¿ ولكهنا جاءت عىل منط من والرت 
مزيان Ãم يف النظم، يقاس من خال¸ الشعر والنرث، وهكذا تقف نظرية النظم كيفا ٕاىل 
كيف مع ٔاحدا النظر�ت اللغوية يف الغرب، كام يقول متام حسان، بل وتفوقها يف جمال فهم 

حيث جعل النظم دليال عىل الكفاءة ا�هنية اليت يعمتد علهيا املرسل الرتاكيب اللغوية، 
يف اجناز اخلطاب وفهمه من خالل املواءمة بني الكفاءة اللغوية الاكمنة يف ا�هن ) املتلقي(

  . )42(وعنارص السـياق اخلار^
فنظرية النظم تشلك حبثا معيقا يف اللسانيات احلديثة، خاصة لسانيات النص سـبق فيه 

  .د القاهر اجلرجاين بثاقب فكره، وäقد برصه زمنه بكثريعب
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كام ٔادرك اجلرجاين بوعيه احلصيف ٔان الوصول ٕاىل ¹نسجام ُحيّمت تضافر النحو والبالغة، 
ِلهام متاكملني فÓ بيهنام، ذÛ ٔاّن النحو بدون بالغة قوالب شلكية فارغة، والبالغة  وَمعَ

  . بدون حنو جمرد صور مفككة
، والنظم عند عبد القاهر "�لتطابق اللفظي" حريص لك احلرص عام يسمى فاجلرجاين

املعىن ا�ي يريد التحدث عنه، مث اللفظ ا�ي نعرب به : اجلرجاين البد ¸ من ٔامرين اثنني
عن هذا املعىن، فٕاذا اختلف الغرض ا�ي يريد التعبري عنه، فال بد ٔان خيتلف اللفظ، 

لسـياق، ومنه فبحث اجلرجاين يف النظم هو يف حد ذاته وهذا جوهر ما تعىن به نظرية ا
حبث يف السـياق وانسجام النص، يفيد ضبط املعىن وٕاثراء اللغة بكشف معاين جديدة 

  . تسـتفاد من السـياقات ¹سـتعاملية
ٔان تتفاضل اللكمتان املفردkن من غري ٔان  -وٕان Íد –و هل يقع يف ومه :"يقول اجلرجاين

فيه من التأليف والنظم ٔاكرث من ٔان تكون هذه مألوفة مسـتعم�  ينظر ٕاىل ماكن تقعان
وهل جتد ٔاحدا يقول هذه اللفظة فصيحة ٕاال وهو يعترب ماكهنا من ... وتL غريبة وحشـية

  .)43("النظم، وحسن مالءمة معناها ملعاين جارهتا وفضل مؤانسـهتا ٔالخواهتا
كه ٔان قمية اللفظة تمكن يف حسن يبدو واحضا يف هذا املقطع وعي اجلرجاين �لنظم، وٕادرا

مالءمهتا ملعاين جاراهتا داخل الرتكيب، ال ويه منعز¿ عنه، ذÛ ٔانك تكتسب الفضل 
  .واملزية من خالل العالقات اليت تقميها مع غريها من أاللفاظ

        ::::    نظرية النظم إالجعازية واللسانيات التداوليةنظرية النظم إالجعازية واللسانيات التداوليةنظرية النظم إالجعازية واللسانيات التداوليةنظرية النظم إالجعازية واللسانيات التداولية    4444
زية، ميتد ٕاشعاعها لكثري من املدارس حلد االٓن وجدä ٔان نظرية النظم تشلك بؤرة مرك 

و¹جتاهات اللسانية احلديثة، وتنطبق علهيا يف جل ٔافاكرها، حيث وجدäها نظرية داللية 
 t رة ٔاخرى، فنظرية توليدية حتويلية ٔاو لسانية نصية، فهـي ٕاذن مثالk رة ؤاسلوبيةk

ن فكرة إالجعاز القرآين لتاكمل املعارف وتفاعل أالنساق، ورمبا عاد هذا لكوهنا متخضت ع
غاية ما يصبو ٕاليه علامؤä، فاكنت نظرية خاUة ومنفتحة عىل لك ¹جتاهات احلديثة مرنة 
مطواعة اكتسبت لك ذÛ من حبهثا يف القرآن الكرمي املعجزة البيانية و�Û سـنحاول تأكيد 

عىل " لنظما"لك هذا مرة ٔاخرى، من خالل حماو¿ اسـتكناه أالبعاد التداولية لنظرية 
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ٔاحدث املناجه و¹جتاهات اللسانية يف يومنا احلارض، وتقوم عىل " التداولية"ٔاساس ٔان 
دراسة الوظيفة التواصلية التبليغية وتبحث يف ما يؤديه تداول اللغة بني متلكم ومسـمتع يف 

وتعرف كذÛ . )44(»دراسة للمعىن يف سـياق التواصل« سـياق اجÐعي ومادي ثقايف، ٕاهنا 
  ".دراسة االتصال اللغوي يف السـياق"ا بأهن

نظرية املالءمة و ¹سـتلزام احلواري، ومتضمنات القول، : ومن ٔابرز مفاهمي التداولية
  . القصديةو  مبدٔا إالفادةو أالفعال الÝمية و 

 فٕاذا ما حبثنا يف نظرية النظم جند ٔان الÝم عند اجلرجاين يقوم عىل ركنني ٔاساسني
  .تحكامن يف العالقات النحوية والرتاكيب اللغويةالقصد وإالفادة في :هام

لقد اكن اجلرجاين دامئا ينطلق يف حتليالته من ¹هÐم �ملتلكم ؤاغراضه ومقاصده، مث 
يتوجه للسامع، ذÛ ٔانه يبحث يف ßم هللا تعاىل املعجز يف نظامه وبنائه، حىت ٔان العرب 

ن äظمه هو هللا تعاىل، فاكن اجلرجاين ٔاهل البيان والبالغة جعزوا عن إالتيان مبث� الٔ 
ليبني عظمة ) معاين النفس(يبحث يف ٔاوجه نظم القرآن الكرمي، �Û اهمت �ملتلكم وقصده 

ب العريب والبالغة تسـتفيد من نظم القرآن الكرمي وهذه داخلالق، واكن يريم ٕاىل جعل االٔ 
  . نظرة تداولية يف مصميها هتمت �ملقصد

حيث ٔاحلق أاللفاظ " النظم"عند اجلرجاين من خالل نظريته " قصدال"كام يتحقق مبدٔا 
، كام ٔانه عندما تطرق حلاالت ذكر املفعول )املتلكم(�ملعاين وربطها مبقصد املسـتعمل لها 

  ). قصده(وحذفه، رٔاى ٔان ذÛ يعود ٕاىل مراد املتلكم 
ا يف ذهنه مث يأيت اليت يرتهب" معاين النفس"مث ٕان قصدية املتلكم يقابلها عند اجلرجاين 

  . �ٔاللفاظ ليبنهيا عىل منوال الرتتيب
يعين غرض املتلكم ا�ي جيع� يذكر ٔاو حيذف، ٔاو " الغرض"ويضيف ٕاىل هذه املعاين 
  .يصب مرة ويفصل ٔاخرى

��اطب ٔاو الطرف املسـمتع ال بوصفه طرفا منتجا ٔاساسا "ومن Íة ٔاخرى ترتبط القصدية 
التواصلية ٔالننا ٕاذ نتلكم ال ننظر ٕاىل االٓخرين �عتبارمه طرفا  بل لكونه معتربا يف العملية

  .  )45( " مسـهتلاك سلبيا بل طرفا فاعال
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�لتحليل رابطا ٕا�ه �ملقصد، مراعيا حال السامع، " إالفادة"تعرض اجلرجاين ٔايضا ملبدٔا 
نسه، فٕان ، فٕاذا اكن النكرة د¹ عىل معىن شائعا يف ج )التعريف والتنكري(وظاهرة التعيني 

املعرفة خالف ذÛ تدل عىل معىن خمصص معني، واكن ¹هÐم �لتعيني لكونه عنرصا 
  . )46("إالفادة والقصد"هاما حمققا ملبدٔاي 

فالتعيني ٕاذن رشط رضوري للتواصل اللغوي، ومبراعاته حاول اجلرجاين ربط املفهومني 
Û راح اجلرجاين حيلل املعاين يف عالقات حنوية كربى اكٕالسـناد، �" إالفادة"و" التعيني"

و من فروق إالثبات : "واملقاصد الناجتة عن تL الرتاكيب إالسـنادية اليت تشلكت يقول،
فيكون ذÛ يف لك واحدة من " املنطلق زيد"و" زيد املنطلق"و" زيد منطلق"ٔانك تقول 

منطلق و اعمل ٔانك ٕاذا قلت زيد ...هذه أالحوال غرض خاص، وفائدة ال تكون يف البايق
 Ûمك مع من مل يعمل ٔان انطالقا اكن ال من زيد وال من معرو، فأنت تفيد ذß اكن
ابتداء، وٕاذا قلت زيد املنطلق اكن ßمك من مل يعمل ٔان انطالقا اكن ٕاما من زيد وٕاما من 

  .  )47("معرو، فأنت تعلمه ٔانه اكن من زيد ال من غريه
Ã م اجلرجاين هنا، ذو ٔابعاد تداوليةß عىل النحو التايلٕان Ûٕان لك وجه من : مة وذ

" املقصد"هذه الوجوه وأالحوال تقال عندما يريد املتلكم قصدا معينا فهـي ٔاحوال تراعي 
وهذه مسة تداولية هامة، وكذÛ الفائدة اليت تكون عند توظيف لك وجه حسب قصد 

  . املتلكم وإالفادة ٔايضا من ٔامه مبادئ التداولية
  .لية Ãمة يف لك وجه، تراعي ٕاىل جانب قصد املتلكم حال السامعكام جند سامت تداو 

يلكم هبا من ال يعمل ¹نطالق وال ممن اكن فيكون اخلرب هنا  ←: زيد منطلق: فقولنا
  .ابتدائيا
لتخصيص القصد مهنا حرص ¹نطالق يف زيد دون غريه ٔاي ا ←: زيد املنطلق: وقولنا

  )مسة تداولية Ãمة(
يعين ٔان ا�اطب رٔاى انطالقا فعال من خشص وال يعمل من هو  ←: املنطلُق زيد: وقولنا

  . فنؤكد ¸ ٔانه زيد
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ويعد هذا التصنيف لٔالنواع الثالث تصنيفا تداوليا ٔاساسـيا يقوم عىل قصد ا�اطب، 
للك وجه، وظيف تراكيب وصيغ سلمية، ومعينة بتوحال السامع مع مراعاة مبدٔا إالفادة 

وللك صيغة لفظية وظيفية  ،فللك بنية تركيبية ٕاذن معناها ومقصدها وغايهتا التداولية"
ٕابالغية توجهيا مالبسات اخلطاب ؤاغراضه، ومن ٔامه تL املالبسات وأالغراض مراعاة 

  .  )48("حال السامع والفائدة اليت جينهيا من اخلطاب
 يف نظريته للنظم يركز كثريا عىل معاين  الرتاكيب وفروق أالداء اللغوي فÓ بيهنا، فاجلرجاين

تبدو  عادية مألوفة  لغري اخلبري بسـياقات نظم الÝم ومواضعه، بيد عىل الرمغ من كوهنا 
ٔاهنا للبليغ املتأين  يف حتليالته املدرك ملواطن سوق الÝم ، حتمل  فروقا يف أالداء 

كون للك من وجوه الرتكيب سـياق نظمي حيتويه، وقصد يبتغيه الناظم اللغوي؛ في
  . �سـتعام¸، وهو ما ٔاعطى مباحث نظريته ٔابعادا داللية و نصية وتداولية Ãمة

        : : : :     خاخاخاخامتمتمتمتـةـةـةـة
شلكت هذه أالفاكر اللغوية، بعض ما جاءت به قرحية عبد القاهر اجلرجاين، وصاغه قلمه، 

وما حيويه من فروق يف وجوه " النظم وإالجعاز القرآين نظرية"ٕ�يعاز من فكره، يف ما خيص 
متعّددة، تسهم يف ٕاثراء اللغة وبيان لطائفها اUقيقة فÓ حتويه من معاين ،حاولنا حتليلها،   

وحبث نقاط تقاطعها مع اUرس اللساين الغريب، فوجدä اجلرجاين حبق عالمة مضيئة يف 
املدارس اللسانية  حباث نظريته للنظم مع أ تراثنا اللغوي، يقف عىل قدم املساوات يف

 -ٕابرير كام يقول الباحث بشري-مثال t ٕاذنفنظرية النظم . الغربية حينا، ويفوقها حينا آخر
لتفاعل أالنساق وتاكمل املعارف و¹ختصاصات، ٔالهنا تبحث يف نص معجز بيانيا 

ة لك تطور فاكتسبت بعض خصائص ٕاجعازه لتصري مرنة مطواعة قادرة عىل مواكب
لغوي،وهو ماعاد عىل اللغة العربية بكثري من الرثاء اللغوي، ومل يبق سوى حسن اسـتعاملها 

 .  يف سـياقات الÝم ا�تلفة،بعد ٕادراك حقيقهتا وجوهر مواّدها
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 .76، املصدر نفسه) 2(
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 .106، ص2007العدد أالول، 
 .172د القاهر اجلرجاين، دالئل إالجعاز، ص عب) 4(
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   . )www.awu.dam.org(، 2003، 90العريب، دمشق، اجتاه الكتاب العرب، العدد  ثالرتا
 .76دالئل إالجعاز، ص ) 8(
، )ط. د(لقاهرة، دار غريب، دراسة أالسلوب بني املعارصة والرتاث، ا:ٔامحد درويش) 9(

 . 88ص،1998
، 1النص نقد النظرية وبناء ٔاخرى، ٔاربد، أالردن،، طحنو :  معر ٔابو خرمة: ينظر) 10(

 . 45، ص2004
 . 47. 46املرجع نفسه، ص : ينظر) 11(
ول، القاهرة، الهيئة صعند عبد القاهر اجلرجاين، جم� فمفهوم النظم : نرص ٔابو زيد) 12(

�x15، ص 1984، 1، العدد5املرصية العامة، ا . 
 . 271جعاز، ص دالئل االٕ :  عبد القاهر اجلرجاين) 13(
 .58ص : املصدر نفسه) 14(
 نظرية الوضع و¹سـتعامل العربية،اخلطاب والتخاطب يف :عبد الرحامن احلاج صاحل) 15(

، 2013املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،اxّمع اجلزائري للغة العربية، منشورات
 .123ص
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 .104، ص املرجع نفسه: ينظر) 26(
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الساكيك، مفتاح العلوم ،حتقيق عبد امحليد هنداوي، دار الكتب العلمية ، : ينظر) 31(
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 . 58املصدر نفسه، ص ) 36(
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