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  )∗(حممد طاهر احلمصي. د

  

أوهلما تقدمي آراء اآلخرين :  أن أشري إىل أنّ هذا البحث أُسس على أمريناأود بدًء
ال فسيحا ترك امن ذلك . لالقتباساوأفكارهم منطوقةً بألسنتهم، مم والغرض 

 مما اقتضى ، وثانيهما عدم االكتفاء بالتوصيف.الفهماالحتياطُ لفساد التأول وسوء 
 ى أنّ البحث النحوي ما يزال فيهوالغرض من ذلك االستداللُ عل، االهتمام بالتطبيق
  .مستراد ومذهب

حىت إنه  ، ه ٤٧١ارتبطت نظرية النظم باسم عبد القاهر اجلرجاينّ املتوفّى سنة 
حلقيقة أنّ عبد القاهر مسبوق إىل فكرة  وا.ليعرف بصاحب هذه النظرية ومبدعها

 أكرب أعالم املعتزلة يف ه ٤١٥سبقه إليها القاضي عبد اجلبار املتوفّى سنة ، النظم

اعلم أنّ « :فقد قال يف كتابه املوسوم باملغين يف أبواب التوحيد والعدل، عصره
، طريقة خمصوصةوإنما تظهر يف الكالم بالضم على ، الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكلم

وقد جيوز يف هذه الصفة أن تكون ، وال بد مع الضم أن يكون لكلّ كلمة صفةٌ
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وقد تكون ، وقد تكون باإلعراب الذي له مدخلٌ فيه، باملواضعة اليت تتناول الضم

فالضم على طريقة خمصوصة هو ما عبر عنه . )١(»وليس هلذه األقسام رابع، باملوقع
 بيد أنّ عبد القاهر ض بتفسري هذه الفكرة وجالّها .بالنظمعبد القاهر بعد ذلك 

ليس «): دالئل اإلعجاز( قال يف كتابه .يقوأخرجها من حيز الفكرة إىل حيز التطب
وتعملَ على قوانينه ، النظم إالّ أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو

وحتفظَ الرسوم اليت رمست ، وتعرف مناهجه اليت نهجت فال تزيغُ عنها، وأصوله
 يبتغيه الناظم غري أن ينظر يف ا وذلك أنا ال نعلم شيئً.لك فال تخلُّ بشيٍء منها
زيد :  إىل الوجوه اليت تراها يف قولكيف اخلربفينظر ، وجوه كلّ باب وفروقه

ينطلق، منطلق وزيد ،وينطلق زيد ،زيد ومنطلق ،املنطلق زي، وزيد واملنطلقد ،
هو املنطلق هو منطلق، وزيد اليت تراها يف الشرط واجلزاء إىل الوجوه ويف .وزيد 

وأنا خارج ، وإنْ خترْج فأنا خارج، وإنْ خرجت خرجت، إنْ خترْج أخرْج: قولك
إنْ خرجت ،خارج ىل الوجوه اليت تراها يف قولك  إاحلالويف   .وأنا إنْ خرجت :

مسرع وجاء، اجاءين زيديسرع  ،وجاءين وهو يسرع ،وجاءين ، وجاءين قد أسرع

لكلّ ذلك، وقد أسرع وقال يف  .)٢(»وجييء به حيث ينبغي له،  موضعهفيعرف

  .)٣(»ي معاين النحو فيما بني الكلمال معىن للنظم غري توخ«: موضع آخر
ويستنبط من هذين االقتباسني أنّ مفهوم النظم عند عبد القاهر قائم على 

وهذه الداللة تكوا جمموعةٌ من ، دراك الداللة النحوية السياقية يف النصإ
  :الدالالت
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  .كالفاعلية واملفعولية واحلالية وغريها،  داللة الوظيفة النحوية لأللفاظ- ١
،  يف إضافة دالالت خاصةاذلك أنّ للموقع أثر،  داللة موقعية األلفاظ-  ٢

ولتقدم احلال ،  داللةٌ خاصة غري داللة الفاعلية- الًمث -فلتأخر الفاعل عن املفعول  
    .على الفعل داللة خاصة غري داللة احلالية

فللبناء االمسي داللةٌ ، )البنية الصرفية(لة البنية الداخلية لأللفاظ أي  دال- ٣
  .وللبناء الفعلي داللة أخرى

فلوصل ، اجلمل  داللة الروابط فيما بني املفردات والروابط فيما بني - ٤
 وظيفة ينبئ عنها السياق ويء اجلمل من غري وصل بالواو - الً مث- اجلمل بالواو
  .معىن خمتلف

لرجم بالغيب وال فهي ليست من ا،   وهذه الدالالت يقتضيها العقل اقتضاًء 

ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت «: يقول عبد القاهر، من شطحات النفوس

  .)٤(»بل أن تالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل، ألفاظها يف النطق 
 ومن هنا ينبغي أن يفهم أنّ وضع األلفاظ يف تركيب الكالم أمر متليه النفس 

ذلك أنّ للكالم صورة نفسية داخلية قبل أن يصري له صورة لفظية ، ويشري به العقل
ألنّ املعاين هي ، اا ومواقعه وعليه فاأللفاظ تابعة للمعاين يف أحواهل.خارجية

ا ال«:  قال عبد القاهر.الًاملقصودة أوحمالة إنّ األلفاظ إذ كانت أوعيةً للمعاين فإ 
 يف النفس وجب للّفظ الدالّ الًفإذا وجب ملعىن أن يكون أو، تتبع املعاين يف مواقعها
ر يف األلفاظ أن تكون امل. يف النطقالًعليه أن يكون مثله أوا أن تتصوقصودة  فأم

فباطلٌ من الظن ووهم يتخيل إىل من ال يوفّي النظر لنظم والترتيب قبل املعاين با
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نظم الكلم يقتضي اقتفاء آثار املعاين يف النظم «: وقال يف موضع آخر. )٥(»حقّه

  . )٦(»لى حسب ترتيب املعاين يف النفسوترتيبها ع
ة اليت مل يعرفها فات اللغوي إىل مثل هذه االكتشااوهكذا كان عبد القاهر سباقً 

إنّ دراسة عبد القاهر «: إنّ الدكتور متّام حسان يقولحىت ، الغرب إالّ يف القرن املاضي
،  أحدث النظريات اللغوية يف الغرب إىل كتف معاللنظم وما يتصل به تقف بكربياء كتفً
 الواسع الذي هذا مع الفارق الزمين، كيب اللغويوتفوق معظمها يف جمال فهم طرق التر

  . )٧(»ود احملدثة على جهد عبد القاهركان ينبغي أن يكون ميزةً للجه
 إنّ النظم أصلٌ يف تكوين الدالالت :الوجهة البالغيةوميكننا أن نقول من 

.  والتراكيب الداللية لأللفاظاجلوانبوملعاين النحو أثرها يف تشكيل ، والصور البالغية

مر أنا ال نوجب الفصاحة للّفظة مقطوعةً مرفوعةً من ومجلة األ«: قال عبد القاهر
 . معناها مبعىن ما يليهااولكنا نوجبها هلا موصولةً بغريها ومعلَّقً، الكالم الذي هي فيه 

إنها يف  ]٤:مرمي[ اواْشتعلَ الرأْس شْيب: من قوله تعاىل) اشتعل(فإذا قلنا يف لفظة 
 ا الًولكْن موصو، هلا وحدها ب تلك الفصاحة مل توج،  الفصاحةأعلى رتبة من

  .)٨(»ا منصوبامنكَّر) الشيب( إليهما اومقرون، أللف والالم  باامعرفً) الرأس(
وعلى ، ة للكالم تتفق واألغراض املتنوعة فالنحو يمد املتكلّم بأمناط خمتلف

 إىل املالءمة بني والبالغة حتصل إن وفّق. نها ما يوافق قصدهاملتكلم أن خيتار م
ويرى عبد القاهر أنّ الصور البيانية . ط والغرض واستعمل ما جيب حيث جيبالنم
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وذلك ألنّ هذه «:  يقول.ابريية من النظم أيضتستمد قيمتها البالغية وطاقتها التع
املعاين اليت هي االستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب ااز من بعدها من 

ألنه ال يتصور أن يدخل شيء منها يف ، وعنه حتدث وبه تكون ، مقتضيات النظم 
توخر أن يكون ،  فيما بينها حكم من أحكام النحوالكلم  وهي أفراد مل يتصوفال ي

  .)٩(»ههنا فعل أو اسم قد دخلته االستعارة من دون أن يكون قد أُلّف مع غريه
قيمة مطلقة وأن يكون جمرد ولذا فإنّ هذه األساليب ال ميكن أن تكون هلا 

وملا يرمي ، ي كالكلمات خاضعة ملقتضيات النظمفه، وجودها مصدر استحسان 
   .إليه املتكلّم من أغراض

تها إالّ بعد تأليفها  فاأللفاظ والتراكيب واألساليب ال تكتسب مزيوبوجه عام
ن السياق إذ الفضل نابع م،  يف كلّ كالمالًن أن نسند هلا فضفال ميك، مع غريها

فإنا نرى اللفظة تكون يف غاية الفصاحة يف «: يقول عبد القاهر. ي ترد فيهالذ
ونراها بعينها فيما ال حيصى من املواضع وليس فيها من الفصاحة قليل وال ، موضع 
وإنما كان كذلك ألنّ املزية اليت من أجلها نصف اللفظ يف شأننا هذا بأنه ، كثري 

، يف الكلم من بعد أن يدخلها النظموتظهر ، ن بعد أالّ تكون فصيح مزيةٌ تحدث م
 ومل تحدث ا مل ترم فيها نظما وقد جئت ا أفراد-وهذا شيء إن أنت طلبته فيها 

  . )١٠(» الً طلبت حما- اهلا تأليفً

 فإنّ مسألة جتاوز التقسيم اإلعرايب اخلارجي الذي الوجهة النحويةأما من 
من أهم املسائل اليت تسجل يف مآثر هذا العامل ، العريب وما يزالن على النحو هيم
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لنرى كيف  يلتحم ،  وسأسوق مثالني فقط لتعامله مع األوضاع النحوية .البصري
  .البحث النحوي على يده بالبحث الداليلّ التحام األشكال مبضامينها

 :  عبد القاهرقال،  الفعليرب اختالف اخلرب االمسي عن اخل:املثال األول

 يثبت به املعىن للشيء من غري أن يقتضي جتدده وبيانه أنّ موضوع االسم على أنْ«
 له من غري أن الًفقد أثبت االنطالق فع، زيد منطلق : فإذا قلت،  بعد شيء اشيئً

زيد : بل يكون املعىن فيه كاملعىن يف قولك ، ا فشيئًاجتعله يتجدد وحيدث منه شيئً
عل الطول أو القصر يتجدد فكما ال يقصد ههنا إىل أن جت.عمرو قصريطويلٌ و
كذلك ال ، وتقضي بوجودمها على اإلطالق ، بل توجبهما وتثبتهما فقط ، وحيدث

وأما الفعل فإنه يقصد فيه إىل . ألكثر من إثباته لزيد،  منطلق زيد: تتعرض يف قولك
 افقد زعمت أنّ االنطالق يقع منه جزًء ، زيد ها هو ذا ينطلق: فإذا قلت، ذلك 

  .)١١(»وجعلته يزاوله ويزجيه ، افجزًء
عن مجلة احلال اردة من  اختالف مجلة احلال املقترنة بالواو :املثال الثاين

مثّ امتنعْت من الواو فذاك ألجل أنك ، الًأنّ كلّ مجلة وقعت حا« ذلك. الواو
،  إىل الفعل األول يف إثبات واحدمتهعمدت إىل الفعل الواقع يف صدرها فضم

 وغري قاصد ا مثّ اقتضت الواو فذاك ألنك مستأنف ا خربالًوكلّ مجلة جاءت حا
ل يف اإلثباتإىل أن تضمك إذا قلتتفسري هذ. ها إىل الفعل األوا أن : جاءين زيد

، إسراع  فيه ايف أنك تثبت جميئً، اجاءين زيد مسرع: زلة قولكـكان مبن، يسرع
جاءين : وتريد أن تقول، ا واحداوجتعل الكالم خرب، خر وتصل أحد املعنيني باآل

 اورأيت زيد، جاءين وغالمه يسعى بني يديه: قلتوإذا وجاءين ذه اهليئة ، كذلك
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مثّ استأنفت ، أنك بدأت فأثبت ايء والرؤيةكان املعىن على ، وسيفه على كتفه 

اخربا وابتدأت إثبات١٢(» لسعي الغالم بني يديه ولكون السيف على كتفها ثاني( .  
وهذا الربط بني الوضع النحوي واملعىن شيء عرفه النحو العريب قبل عبد 

فثمة مواضع يف كتاب سيبويه ال ختلو من ، القاهر وقبل القاضي عبد اجلبار املعتزيلّ 
يواجهنا ) الكتاب (ففي مطلع، ني التركيب واملعىن الكشف عن هذه العالقة ب

وإن كانا ، وهم ببيانه أعىن ، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم هلم «:  بقولهسيبويه

مامجيعم ويعنيااهم١٣(» ي(.  
ويف موضع آخر من الكتاب يعمد سيبويه إىل االستدالل باملعىن على جواز 

، زيد ضربته: قلتالفعل على االسم إذا بنيت «: فيقول،  عنه سم املشتغلِرفع اال
: إذا قلت) منطلق(أنه يف موضع ، ين عليه الفعل مب:  وإنما تريد بقولك،فلزمته اهلاء

اهللا منطلق ل وارتفع به ،عبدما قلت،  فهو يف موضع هذا الذي بين على األوفإن :

  .)١٤( »ورفعته باالبتداء، عليه الفعل مثّ بنيت ، فنبهته له ، عبد اهللا 
 أن جند عند النحاة كلّهم قبل عبد القاهر مواضع يتحد فيها النظر وال نعدم

 يتكئ على ه ٣٣٧ املتوفّى سنة -  الً مث-فالزجاجي ، النحوي بالنظر الداليلّ 

سرت حىت : تقول«): اجلمل(قال يف كتابه ، )حىت(املعىن النحوي للفعل بعد 
أحدمها أن :  فللرفع وجهان.صببالرفع والن، وحىت أدخلَ املدينة، لُ املدينة أدخ

ك قلت، ايكون السري والدخول قد وقعا معكأن : فدخلت فكلّ موضع ، سرت
جه  والو. فارفْعهاباملاضي والفاء مجيع) حىت(ك فيه أن تقدر الفعل الذي بعد صلح ل
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سرت : كأنك قلت، إنك اآلن تدخل: وأنت تقول، الثاين أن يكون السري قد وقع
حىت هو اآلن ال : أي،  حىت ال يرجونه ضرِ م.ها اآلن ال أُمنع منهحىت أدخلُ
فجعلت ، سرت إىل أن أدخلَ املدينة: أحدمها أنك أردت:  وللنصب وجهان.يرجى

سرت كي : كأنك قلت، )كي(أن تريد معىن : واآلخر،  سريك دخولك غايةَ

  .)١٥(»أدخلَها
درس النحوي عند أولئك النحاة مل تعد أن غري أنّ هذه النظرات الداللية يف ال

تعرض هلم أحيان املعىن يف وما كانوا ليلتزموا مراعاة جانب  ، اتكون خطرات
 من األحكام  والتعليالت النحوية بقي خارج ابل إنّ كثري، أحكامهم النحوية كلّها
تض أن يكون املعىن  كابن جني مل يرا فطنا بارعا حىت إنّ حنوي.إطار التأمل الداليلّ

أال ترى إىل فرق ما بني تقدير اإلعراب وتفسري «: قال،  يف اإلعرابأًده متكوح
وال تسترسل ، فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه ، املعىن 
،  فإن أمكنك أن يكون تقدير اإلعراب على مست املعىن فهو ما ال غاية وراءه .إليه

 لتفسري املعىن تقبلت تفسري املعىن على ما هو عليه، اعراب خمالفًوإن كان تقدير اإل

  .)١٦(»وصححت طريق تقدير اإلعراب حىت ال يشذّ شيء منها عليك

وذلك أنك جتد يف كثري من املنثور واملنظوم اإلعراب « :وقال يف موضع آخر
 ما اا كالمفمىت اعتور، هذا يدعوك إىل أمر وهذا مينعك منه ، واملعىن متجاذبني 

إِنه علَى   : فمن ذلك قوله تعاىل.أمسكت بعروة املعىن وارحتت لتصحيح اإلعراب
رلَقَاد هْجعريرائرْبلَى الست ْوم ]ه على رجعه يوم : فمعىن هذا، ]٩ -٨ :الطارقإن

 لفصلك بني افإن محلته يف اإلعراب على هذا كان خط، تبلى السرائر لقادر 
                                                           

  .١٩١:اجلمل )١٥(
  .٢٨٤ -٢٨٣: ١ اخلصائص )١٦(
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٦٧١

، )الرجع( معلَّق به من املصدر الذي هو وبني ما هو) يوم تبلى ( لظرف الذي هو ا
 فإذا كان .والفصل بني الصلة واملوصول باألجنيب أمر ال جيوز، والظرف من صلته 

ااملعىن مقتضيا له واإلعراب مانع منه احتلت له بأن تيتناول الظرفاضمر ناصب  ،
يرجعه : حىت كأنه قال فيما بعد،  على ذلك الفعل الويكون املصدر امللفوظ به دا

  .)١٧(»داللة املصدر على فعله) يرجعه(على ) رجعه(ودلّ ، يوم تبلى السرائر
، وال خيفى أنّ تقدير الفعل هنا أمر صناعي حمض ال يدخل يف تشكيل املعىن 

 معتمدين على إنْ هو إالّ تكلّف من القول ومتحل لإلبقاء على قاعدة ابتدعها النحاة
وكان على ابن جني الذي جيلّ شأن املعىن أن . )١٨(بعض الشواهد من كالم العرب

 للمعىن من غري ايلجأ إىل تعديل تلك القاعدة أو رفضها ليكون التركيب مطابقً
  .تقدير لفظ ال حيتاج إليه املعىن البتة

 خطرات آنية  الداللية لديه أما عبد القاهر اجلرجاينّ فلم تكن هذه اللفتات
  .ده وقف كتابه دالئل اإلعجاز عليهبل كانت تنضوي إىل منهج راسخ عن، عارضة

    أثر نظرية النظم يف احملدثني من أهل النحو 
ولئن كانت نظرية عبد القاهر مل حتدث التأثري الذي تستحقّه يف الدراسات 

ملهتمني بالبحث إنها قد أحدثت ذلك التأثري يف احملدثني ا، النحوية عند القدماء 

حني «يرى أنّ النحاة إبراهيم مصطفى  فاألستاذ . والسيما النحوي منه،اللغوي عامةً
امها قد ضيقوا من حدوده قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرف أحك

 من أحكام نظم اوضيعوا كثري،  منحرفة إىل غاية قاصرة اوسلكوا به طريقً، الواسعة

                                                           
  .٢٥٥: ٣ اخلصائص )١٧(
إذا فصل باألجنيب بني املصدر ومعموله بطل أن يكون املصدر عامالً : تلك القاعدةتقول  )١٨(

  .ليف ذلك املعمو



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٢

فطرق اإلثبات والنفي والتوقيت والتقدمي والتأخري وغريها ، ليف العبارةالكلم وأسرار تأ
ا من غري درس إالّ ما كان ماس واصامن صور الكالم قد مرالً باإلعراب أو مت 

  .)١٩(»فقه العربية وتقدير أساليبهاوفام لذلك كثري من ، بأحكامه
 :قال،  روح املعىن مضلِّل أزهقويرى أنّ فصل علم املعاين عن النحو عملٌ 

»وآخرون ، وال اهتدوا منه بشيء ، احاة مل يزيدوا يف أحباثهم حرفًفجمهور الن
ا عبد القاهر بيانامنهم أخذوا األمثلة اليت ضروجعلوها ،  ملذهبه ا لرأيه وتأييد

 أزهق الًوفصلوه عن النحو فص، ) علم املعاين(صول علم من علوم البالغة مسوه أ
يبدئ ويعيد يف ) أي عبد القاهر( وقد كان أبو بكر . وذهب بنورهاروح الفكرة

وا علمهم ، ها معاين النحو أن٢٠(.)لوبتروا االسم هذا البتر املضلِّ، ) املعاين(فسم(   

غة السكّاكية صناعة كصناعة أنّ البال« إىل متّام حسان ويذهب الدكتور 
ولكنه ،  يعد من النحو-لبالغة  وهو فرع من هذه ا- بل إنّ علم املعاين، النحو

 وقد أبان عبد القاهر اجلرجاينّ عن .بل حنو النص املتصل، ليس حنو اجلملة املفردة 

  .)٢١(»ذلك قبل أن تصبح البالغة صناعة
ويرى الدكتور متّام أنّ مبادرة العالّمة اجلرجاينّ إىل دراسة النظم وما يتصل به 

هود اليت بذلتها الثقافة العربية يف سبيل إيضاح من بناء وترتيب وتعليق من أكرب اجل
    .)٢٢(املعىن الوظيفي يف السياق أو التركيب 

                                                           
  .٣: إحياء النحو )١٩(
  .١٩: نفسه )٢٠(
  .٣٤٤: األصول )٢١(
  .١٩ – ١٧:  اللغة العربية معناها ومبناها)٢٢(
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٦٧٣

 إىل أنّ النحاة مل يتنبهوا ملا تنبه له عبد القاهر فاضل الساقيشري الدكتور  وي
ولو ساروا يف النحو مسرية عبد القاهر ،  إيضاح املعاين الوظيفية للتركيبمن

ألنّ آراءه الذكية ودراساته ، دراسات اللغوية عما آلت إليه لتغيرت معامل ال
   .)٢٣( وأفكاره يف جمال فهم أساليب التراكيب اللغوية تعد قفزةً نوعيةً يف عامل اللغة

ن املعاين  عالًعجبه من دراسة النحو منفصمازن املبارك  ويبدي الدكتور 

 يف درس النحو أماكن حذف إننا نعجب ملاذا يدرس الطالب«: فيقول، والدالالت
 املبتدأ أو ذكره ومواطن تقدميه أو تأخريه دون أن تذكر له بالتفصيل الكايف دواعي

وإنها لدواعٍ تزيد الوضوح وتعمق الفهم وتيسر ، الذكر واحلذف والتقدمي والتأخري
يف و. وندرس املعاين بعيدةً عن القواعد،  عن معانيه ا إننا ندرس النحو بعيد.الدرس

وأنه ال بد من الوصل بينهما حىت تقوم يف ، اعتقادنا أنّ ذلك فصلٌ غري صحيح 
تضبط هلم ، أذهان املتعلّمني وحدةٌ من القواعد واألحكام والتعليالت واألمثلة

مع مراعام ، والدقةَ يف الصياغة ، ألسنتهم وأقالمهم وتكفل هلم السالمة يف التعبري 

  .)٢٤(»لى النحو الذي يوضحه علم املعاينالظروف ومقتضيات األحوال ع

قواعد النحو العريب يف ضوء ( أمسته اكتابسناء محيد البيايت ووضعت الدكتورة  
تناولت ، وباب معاين اجلمل، باب معاين النحو:  مها،نيكسرته على باب) نظرية النظم

لباب الثّاين وتناولت يف ا، ة واإلْتباعيف األول منهما اإلسناد والتخصيص واإلضاف
النداء واملدح (ب الشرط واألساليب اإلفصاحية أسلوب النفي وأساليب الطلب وأسلو

 وزعمت يف تقدميها لكتاا أنها وفّقت إىل وضع قواعد ثابتة لنظرية .)والذّم والتعجب

                                                           
)٢٣(٩٥:  أقسام الكالم العريب.  
  .١٢١ - ١٢٠:  املوجز يف تاريخ البالغة)٢٤(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٤

 وأنها خلّفت نظرية العامل، ةوأنها بنت صرح النحو العريب على هذه النظري، النظم 
  .)٢٥(إذْ مل تبق مقبولةً لدى الدارسني،  وراءها-على أمهّيتها  -

اب كما ال خيلو هذا العمل من اضطر، وال خيلو هذا الكالم من مبالغة وتبجح 
إذ كيف تفصل معاين اجلمل عن معاين النحو ويجعل كلّ منهما يف باب ، يف املنهج

و يف نظرية النظم ؟ مثّ كيف  من معاين النحامستقلّ ؟ أليست معاين اجلمل جزًء
يتصور أن تستغين صاحبة هذا العمل عن نظرية العامل ؟ أمل يكن عمل عبد القاهر 

ة العامل ؟ أمل يكن اقائمس معاين األوضاع النحوية اليت قامت عليها نظريعلى تلم 
عبد القاهر وس همدمأن يكشف عن الدالالت اليت حتتملها األحكام اله ة اليت نحوي

 وتسليمه هذه األسئلة وغريها ما تزال حتول بني القارئ. جاءت ا نظرية العامل ؟
على أنه يْحمد هلا شرف احملاولة كما حيمد هلا إعجاا . مبا انتهت إليه الكاتبة

بنظرية النظم وتأثّرها ا واقتفاء منهج عبد القاهر يف الكشف عن كثري من 
  .لتركيب النحويللطائف املعنوية لا

 وهكذا أخذ الدرس النحوي يف هذا العصر يتجه إىل التأثّر الواضح بنظرية 
وليس . لنحوية واألوضاع الدالليةالنظم ومنهج عبد القاهر يف الكشف عن املعاين ا

املطلوب من املشتغلني بالنحو والبالغة والداللة اليوم أن يبتدعوا نظرية حنويةً 
ر فذلك أم، رة االنتقادات اليت توجه إليهاعلى كث،  وحتلّ حملّهادم نظرية العامل

ولكن املأمول املستطاع أن يعاد النظر يف األحكام ، يبدو أنه ما يزال بعيد املنال
وذلك أمر . حدود الداللة واإلشارات السياقيةالنحوية اليت استنبطت من خارج 

وتربك الدارس ،  وتسيء إليه القاحلة تشوه النحوألنّ تلك األحكام، واجب
بالبحث النحوي إنّ نظرية النظم تفترض أنّ لكلّ .وحترمه من االنفعال اإلجيايب 

                                                           
  .١٠-٩: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم )٢٥(
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ع خارج حدود الداللة وأنْ ال شيء يف التركيب يق، وضع حنوي قيمة داللية 
 وهكذا يكون لكلّ حكم حنويأنّ - الً مث-فإذا ما ذُكر ،  داليلّ بالضرورة وجه 

 يف التركيب وجب أن يكون حلذف ذاك الفعل قيمةٌ داللية ال بد ا حمذوفًالًمثّة فع
 يف هذا املوضع أو ذاك وجب أن يكون ا زائدا إنّ مثّة حرفً: وإذا قيل.من تبينها

 وإذا ما صرح . معنوي حيتمله السياق وتثبته القرائنوجهلتلك الزيادة املفترضة 
يف تركيب معين اقتضى ذلك أن يكون جبواز وجهني من اإلعراب للفظ واحد 

  .وهكذا، راب وجه خاص من املعىن لكلّ وجه من اإلع
واحلقيقة أنّ تطبيق منهج عبد القاهر على القواعد واألحكام النحوية احملفوظة 

إىل أنّ كثري هات كتب النحو جيعلنا نطمئنعد وهاتيك  من تلك القواايف أم
 غري أنّ بعض هذه األحكام والقواعد .األحكام يتفق والدواعي املعنويةَ املرتبطة ا
وهذا ما جيب اخلوض فيه ومعاجلته ، تبدو منفصلةً عن الدالالت أو متعارضةً معها

  .وسأسوق لذلك بعض األمثلة، وإصالحه
  : يف باب اإلسناد-  ١

ما : ذلك حنو قوهلم و: أو استفهاماملبتدأ الوصف النكرة املعتمد على نفي 
 وهو هنا اسم الفاعل -ة الوصف أقائم الزيدان؟ جعل النحا: وقوهلم، قائم الزيدان

 ا له سادالً ذا الوصف فاعا واالسم اجلامد بعده مرفوعأ يف اجلملتني مبتد-) قائم(
 واالسم اقدم ماخرب) االسم املشتق( وكان األصل أن جيعلوا الوصف .مسد اخلرب

 واالسم اجلامد اإذ الوصف النكرة أحق بأن يكون خرب، أبعده مبتداجلامد املرفوع 
وهو ،  عندهمالًنهم وجدوا ذلك يكسر أصلك، أاملعرفة أحق بأن يكون مبتد

ولذلك ، وجوب مطابقة اخلرب للمبتدأ يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث
  .  مسد اخلربا له سادالًف مبتدأ واالسم بعده معموفروا إىل جعل الوص



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٦

فهي تقوم على ، وما ذهبوا إليه هدم لألساس الذي قامت عليه فكرة اإلسناد 
 وأن ،اوال بد أن يكون الوصف مسند، إسناد األوصاف واألفعال إىل أصحاا 

حبال إسناد وال ميكن، فالقيام وصف يسند إىل الزيدين ،  إليه ايكون صاحبه مسند 
 واإلخبار بالوصف املفرد عن املثنى أو اجلمع أمر تؤيده الشواهد .الزيدين إىل القيام

فَأْتيا فْرعْونَ فَقُوال إِنا رسولُ : مثال ذلك قوله تعاىل، القرآنية بله الشواهد الشعرية 
نيالَمالْع بر]وقوله تعاىل ]١٦:الشعراء: ْوا إِذاذْكُري وفُونَ فْضعْستيلٌ مْم قَلأَْنت 

  .]٢٦: ألنفالا[ اَألْرضِ

 له يف الًجميء املضارع على صيغة األمر وإعراب االسم ارور بالباء بعده فاع
فإنّ أكثر النحاة ذهبوا إىل أنّ فعل ، أَحِسْن بزيد : وذلك حنو قوهلم :صيغة التعجب

، فلفظه لفظُ األمر،  الذي يفيد الصريورة)أفعلَ(تعجب يف هذه الصيغة منقولٌ من ال
. أي صار ذا حسنٍ، حسن زيد ): أحِسْن بزيد(فمعىن ، عناه عندهم معىن اخلرب وم

وأن الباء بعده حرف  ، ا ماضيالًواشتهر إعراب الفعل الذي جاء على صيغة األمر فع
 مجاعة من النحاة كالفراء ومع أنّ. الً مرفوع حمافاعلٌ جمرور لفظًجر زائد وارور ا 

، ذهبوا إىل أنّ لفظه ومعناه األمروالزجاج والزخمشري وابن كيسان وابن خروف 
فإنّ اإلعراب األول هو ، يدة يف املفعول أو أنها للتعديةوالباء مز، وفيه ضمري مستتر

يق  وعلى رأي الفر.الذي متسك به مجهور النحاة وهو الذي عليه الناس حىت اليوم
أي ، ا حسنا لكلّ أحد بأن جيعل زيداأمر) أحِسْن بزيد(ن األمر يف قوهلم الثاين يكو

باحلسن فتكون الباء زائدةً يف املفعول ابأن يصف زيد  ،ر زيدذا حسنٍ اأو بأن يصي 
وال ريب أنّ ما ذكره الفريق الثاين أسلم يف اإلعراب وأوفق . )٢٦ (فتكون الباء للتعدية

 ا حقيقيا آخر أنسب ملقام التعجب وهو أن يكون األمر أمرا وإني أرى رأي.يف املعىن
                                                           

  .١٤٧: ٧ ، ٢٧٤-٢٧٣: ٢انظر شرح املفصل البن يعيش  )٢٦(
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٦٧٧

فيكون املراد دعوة املخاطب إىل تصيري ، لكلّ أحد وأن تكون الباء مفيدةً للظرفية 
  . ومن هنا ينشأ التعجب، جدير بهاحلسن يف زيد ألنه 

  : يف باب األدوات النحوية– ٢

لنحاة أنها موطّئة للقسم من غري أن يكون يف التركيب  افترض ا:الالم املوطّئة 
 بالالم ونون التوكيد ا للقسم مقترنا ذلك أنهم رأوا الفعل الذي مسوه جواب،قسم

لَئْن شكَْرتْم  :يف حنو قوله تعاىل، كما هو حال الفعل الواقع يف جواب القسم 
ألنّ ، يلّ يفضي إىل إنكار تقدير القسم مع أنّ التأمل الدال، ]٧: براهيمإ[زِيدنكُْمَأل

م به غائب متاموالداللة هي داللة التوكيد امللتبسة بداللة القسم ، الفظ املُقس. 
، الً لقسم غري موجود أصا جوابزِيدنكُْمَألوعلى هذا ال يسلم أن تكون مجلة 

سلم من جهة الداللة أن يكون التركيب تركيباوالذي يحما شرطي اض توكيد أريد 
والشكر ، فالزيادة مترتبةٌ على الشكر، عالقة الترتب فيه بني الشكر والزيادة 

جواب الشرط وإن ) ألزيدنكم( وذا التوجيه الداليلّ تغدو مجلة .كالسبب للزيادة
وهذا ،  الم التوكيد وبالنون اليت هي نون التوكيد  بالالم اليت هياكان الفعل مقترن

) إن(م من أنّ الالم ال تقع يف جواب ف ما سطّره النحاة يف كتبهكلّه خال
  .)لئن( للقسم الذي وطّأت له الالم يف وأنّ اجلواب هنا. الشرطية

وقد أسرف النحاة على النحو وعلى أنفسهم حني فروا إىل تقدير القسم 
وال ينقضي ، واضع اليت جاءت على خالف قواعدهم يف كثري من املاحمذوفً
وإِنْ  : من تقديرهم الالم املوطّئة والقسم حمذوفني يف قوله تعاىلالعجب

وما فعلوا ذلك إالّ لتسلم هلم . ]١٢١: األنعام[ أَطَْعتموهْم إِنكُْم لَمْشرِكُونَ
فمن أجل ذلك ،  مجلة جواب الشرط االمسية بالفاءقاعدم يف وجوب اقتران



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٨

 للشرط ا ولو أعربوها جواب،)٢٧( لقسم مقدرا جوابإِنكُْم لَمْشرِكُونَ أعربوا مجلة
 .كما هو ظاهر العترض عليهم جتردها من الفاء الواجبة عندهم يف مثل هذا املوضع

 وكيف صعب عليهم تقدير ،فتأمل اوم يف شأن القسم وتساهلهم يف تقديره
 عما ضالًفالفاء حمذوفةً وهي حرف يف حني سهل عليهم تقدير القسم وهو مجلة ؟ 

  . ونفسية وموروث روحي واجتماعيحيمله القسم من داللة عقدية

 وجاء الزخمشري ، )مهما(ـ با جعلها النحاة حرف شرط وتفصيل مشبه:أما
 وعند تأملها يف سياق التركيب ال تستبان معها .فأضاف هلا صفة التوكيد) ه٥٣٨(

 ليس هناك ]٩:الضحى[ الْيتيم فَال تقْهْرفَأَما: ففي مثل قوله تعاىل، عالقة الشرط 
  شرطيةً ؟) أما(فمن أين كانت ،  ترتب البتة عالقة سببٍ مبسببٍ أو عالقة

وهي اجلامع الوحيد بني هذا ، يبدو أنّ الفاء هي القرينة هنا يف نظر النحاة 
 ما يكن من مه: إذ التقدير لديهم يف اآلية السابقة، التركيب والتركيب الشرطي

  .أمر فال تقهر اليتيم
فتنوب إحدامها عن األخرى يف الداللة ، )مهما(بـ) أما(كيف ختتلط 

لتكون ، واإلعراب ؟ وكيف  يؤتى جبملة من خارج الكالم فتجعلَ مجلة الشرط 
هلا؟ااجلملة األساسية جواب   

فْإنّ دراسة الكالم ووأالّ ، د  نظرية النظم تفضي إىل أن ندرس ما هو موجوق
) أما( ويف ضوء ذلك نرى .ليه القرائن اليدلّ عليه السياق وال تشري إانقدر شيئً

  .ال عالقة هلا بالشرط وال عالقة للشرط ا، حرف تفصيل وتوكيد فحسب
  :يف باب احلذف يف الكالم -  ٣

تقتضيه الصناعة واملعىن : وهو نوعان، للحذف باب واسع يف حنونا العريب نوع
كالذي يف قوله تعاىل،امع  :ْيركُْم قَالُوا خبلَ راذَا أَْنزقَْوا مات ينلَّذيلَ لقاو]٣٠: النحل[ 

                                                           
  .٢٧٦: ٣ ومغين اللبيب ٢٣٨: ٦انظر شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  )٢٧(



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
  

٦٧٩

وألنّ ، التقديرألنّ املعىن ال يستقيم إالّ ذا ، اقُدر الفعل حمذوفً، اأنزل خري: أي
(  املفعول به وألنّ، االستفهام دلّ داللةً قاطعةً على أنّ احملذوف هو الفعل ليس غري

الًيف اجلواب يطلب فع ) اخريوكالذي يف قوله تعاىل. عليها واقع   : َلمْن عم
حالااصلَْيهاَء فَعْن أَسمو فِْسهنفَل  ]فعملُه امن عمل صاحلً: أي، ]٤٦: فصلت 

آلية  يف املوضعني من اا قُدر املبتدأ حمذوفً.الصاحل لنفسه ومن أساء فإساءته عليها
وألنّ اخلرب شبه اجلملة يف املوضعني يطلب ، ألنّ املعىن ال يستوي إالّ ذا التقدير

 املرفوع ومنه حذف الفعل قبل االسم،  ونوع آخر تقتضيه الصناعة وحدها.املبتدأ
وإِنْ أَحد من الْمْشرِكني اْستجارك : الشرطية يف حنو قوله تعاىل) إن(الواقع بعد 

]٦: التوبة[ جِْره حتى يْسمع كَالم اللَّهفَأَ
 اوفً حمذالًإذ يقدر أكثر النحاة البصريني فع 

الفعل املذكور بعده أو من معناهمن لفظ) أحد( قبل االسم املرفوع اوجوب  ،
) أحد(فيكون ، شركني استجارك فأجْرهوإن استجارك أحد من امل: فالتقدير عندهم
ل ويكون الفع، وهو هنا فاعلٌ على مذهبهم، ذوفل احمل للفعالًعندهم معمو
ريذهبون يف كلّ اسم وإىل مثل هذا اإلعراب .  للفعل احملذوفااملذكور مفس

  : يف حنو قول الشاعراالشرطيتني أيض) لو(و ) إذا(مرفوع بعد 
      هرضدنْس من اللؤم عإذا املرُء مل ي 

  

 )٢٨(فكلّ رداٍء يرتديـه مجيـلُ      
  

ْمسكْتْم  َألاذًقُلْ لَْو أَْنتْم تْملكُونَ خزائن رْحمة ربي إِ : وله تعاىلويف مثل ق
وقد ترى أنّ املعىن يستغين عن تقدير هذا الفعل . ]١٠٠: سراءإلا[ ْنفَاقِِإلخْشيةَ ا

 والنحاة يف .ويرهقه، بل إنّ تقدير هذا الفعل يثقل كاهل املعىن  ، ااستغناًء مطلقً
وهو أنّ أدوات الشرط ال ،  هنا يستندون إىل حكم صناعي حمضير الفعلتقد

، ا األصل على قياس نظري حمض أيضوهذا احلكم مبين يف، تدخل إالّ على األفعال 
                                                           

البيت من قصيدة شهرية تنسب إىل السموءل بن عادياء وإىل عبد امللك بن عبد الرحيم  )٢٨(
  .١٨٤:١احلماسة . رثياحلا
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ذلك أنهم قاسوا أدوات الشرط اجلازمة على أحرف اجلزم اليت ال شرط فيها يف 
كم على أدوات الشرط غري هذا احلمثّ عمموا ، امتناع الفصل بينها وبني جمزومها 

شرط سواٌء أكان فعل ال، وأوجبوه يف أحوال اجلملة الشرطية كلّها، اجلازمة
امضارعا أم ماضي.  

ولو رحنا نتهدى بنظرية النظم يف هذه األمثلة اليت يقدر مجهور النحاة فيها 
ألدانا النظر ، )لو( و)إذا(و) إنْ(الفعل قبل االسم املرفوع الواقع بعد أدوات الشرط 

إىل أنّ هذا االسم املرفوع تقدم من موقع الفاعلية للفعل املذكور إىل موقع االبتداء 
 ففي قوله، لغرض داليلّ بالغي: َكُونْملْم تقُلْ لَْو أَْنت م الضمري نوعايفيد تقد 

: ويف قوله، ألنّ الناس هم املختصون باإلمساك خشية اإلنفاق ، من التخصيص 
كارجاْست نيْشرِكالْم نم دإِنْ أَحو  التنبيه على أنّ تلك ) أحد(أفاد تقدمي

   .اإلجارة شاملةٌ لكلّ أحد من املشركني
 قبل املصدر النائب عن فعل حذف الفعل،  ومن هذا الضرب من احلذف

 : ويف مثل قوله تعاىل،]٨٣: البقرة[ اوبِالْوالدْينِ إِْحسان :يف مثل قوله تعاىل، األمر
ِقَابالر ْربوا فَضكَفَر ينالَّذ ميتفَإِذَا لَق ]فاملصدر ، ]٤: حممد)انمفعول ) اإِْحس

وكذلك قوهلم . احسانأحسنوا إ: والتقدير عندهم، مطلق لفعل حمذوف عند النحاة 
وا اضرب: إنه مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره) ضرب الرقاب ( يف املصدر 
 وال يصعب على املتأمل أن يكتشف أنّ املعىن قد متّ من غري تقدير .ضرب الرقاب
موضع الفعل غرض بالغي ومؤدى داليلّ  ولإلتيان باملصدر هنا يف .فعل حمذوف

ا الفعل فيدلّ على ، املصدر يدلّ على احلدث مع الثبوتذلك أنّ ، خاصوأم
دث بالثبوت واالستمرار تصاف احل واملراد يف اآليتني ا.احلدث من غري ثبوت

وبضربٍ غري منقطع لرقاب ،  أمر بإحسان دائم إىل الوالدينفاألمر، والدميومة
 ا ولو جيء بالفعل يف موضع املصدر هنا لنقص املعىن نقصان.املقاتلني من الكافرين



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
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نألنّ ذلك خيالف الغرض ، صدرفليس من اخلري إذن تقدير فعل عامل يف امل، ابي
  .الًذي جيء من أجله باملصدر يف موضع الفعل أصال

لتنبيه على أمر فإنه خيتص با، ومن احلذف الذي ال يؤيده املعىن حذف ضمري الشأن 
وكما يف قوله ، ]١:خالصإلا[هو اللَّه أَحد قُلْ :كما يف قوله تعاىل، ذي شأن يذكر بعده

، ]٧٤:طه[ فَإِنَّ لَه جهنم ال يموت فيها وال يْحيىاإِنه مْن يأْت ربه مْجرِم: تعاىل
وما بعده مجلة عظيمة املعىن تضمنت اإلخبار عن وحدانية ، ضمري الشأن ) هو(فالضمري 
وما بعده ، ضمري الشأناهلاء   وهويف اآلية األخرى) إنّ(ـ والضمري املتصل ب، اهللا تعاىل 

 مل  هو اإلخبار عن مصري ارمني الذيناتضمنت معىن خطريمجلة التركيب الشرطي اليت 
وقد عين البالغيون والنحاة بإيضاح أثر ضمري الشأن يف . يتوبوا من إجرامهم قبل موم

 الًومجلة األمر أنه ليس إعالمك الشيء بغتةً غُف« :قال عبد القاهر اجلرجاينّ، بالغة الكالم
رير اإلعالم يف ألنّ ذلك جيري جمرى تك، يه والتقدمة له مثلَ إعالمك له بعد التنبيه عل

إنّ الشيء إذا أُضمر مثّ فُسر كان ذلك أفخم له من أن : ومن ههنا قالوا. التأكيد واإلحكام

مل ن لك ذا أنّ اجلملة بعد الضمريفبا«: وقال الرضي. )٢٩(»يذكَر من غري تقْدمة إضمار
 . ملا بينتهالكن سميت تفسري، ي كسائر أخبار املبتدآتبل ه، يْؤت ا رد التفسري

فعلى هذا ال بد أن يكون ، والقصد ذا اإلام مثّ التفسري تعظيم األمر وتفخيم الشأن

رة عظيميطري: - الً مث-فال يقال ،  يعتىن به امضمون اجلملة املفس ٣٠(»هو الذباب(.  
  : يف باب الداللة الزمنية لألفعال– ٤

، تقابل ثالثة أزمنة، ضارع واألمر املاضي وامل:  قسم النحاة الفعل ثالثة أقسام
 ولكن األخذ مبنهج عبد القاهر يف نظرية النظم . املاضي واحلاضر واملستقبل:هي

                                                           
  .١٣٢ :ز دالئل اإلعجا)٢٩(
  .٢١٢: ٣شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  )٣٠(
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بل تتعداها إىل ، ال تنحصر يف هذه األزمنة الثالثةيدلّ على أنّ الداللة الزمنية للفعل 
  .ةأزمنة سياقية أخرى عديد

 وقد خطا بعض الباحثني احملدثني خطوات موفّقة يف حتديد األزمنة النحوية 
يف (لدكتور مهدي املخزومي وكتابه  وعلى رأس هؤالء يذكر ا.وتصنيف صيغها
وتوجيه: النحو العريب نقد ( ان وكتابهوالدكتور متّام حس)معناها : اللغة العربية

حسان يف هذا اجلانب بالدقة والشمول وقد امتاز عمل الدكتور متّام ، )ومبناها
 بل ،فلم يعتمد على املالحظة العامة للصيغ الزمنية يف االستعمال، ووضوح املنهج 

مثّ راح يستنبط األزمنة ، الًواع مباين اجلملة العربية أوبىن عمله على التمييز بني أن
منة كثرية ال فإذا هي أز، النحوية من كلّ نوع من هذه املباين مبعزل عن اآلخر 

  : ومن أنواعه،  أزمنة متعددة ال زمن واحد- الً مث-وإذا الزمن املاضي ، ثالثةٌ فقط 
  : قال زهري.كان فعلَ: ومثاله،  الزمن املاضي البعيد املنقطع -

  اوكان طوى كشح  ةعلى مستكن  
  

 )٣١(فال هو أبداها ومل يتجمجمِ     
  

  .ان قد فعلَك: ومثاله،  الزمن املاضي القريب املنقطع -
  .كان يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي املتجدد -
  .قد فعلَ: ومثاله،  الزمن املاضي املنتهي باحلاضر -
  .ما زال يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي املتصل باحلاضر -
- ظلّ يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي املستمر.  
  .فعلَ: ومثاله،  الزمن املاضي البسيط -
  .كاد يفعلُ: ومثاله، اضي املقارب  الزمن امل-
   )٣٢( .طفق يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي الشروعي -

                                                           
  .١٦: شعر زهري بن أيب سلمى )٣١(
  .٢٤٤-٢٤٣: اللغة العربية معناها ومبناها )٣٢(
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بل تنهض به صيغٌ متعددة وفق ،  ال تقوم به صيغة واحدة ن فالزمن املاضي إذ
 وقد الح للقدماء أشياء من ارتباط الداللة الزمنية للفعل .تعدد الدالالت السياقية
رةً من ذلك التعبري باملاضي عن املستقبل إشا، ت البالغةمبعطيات السياق ومقتضيا

ويْوم يْنفَخ في الصورِ فَفَزِع : كما يف قوله تعاىل، إىل الوثوق من حتقّقه ووقوعه
يف ) فزع(فقد جاء الفعل املاضي ، ]٨٧: النمل[في السماوات ومْن في اَألْرضِمْن 

، أنّ الفزع عند النفخ يف الصور أمر حمقّق ال حمالة سياق االستقبال للداللة على 
 الْجِبالَ ويْوم نسير  :ومثله قوله تعاىل. )٣٣ (واقع على أهل السموات واألرض

: قال، ]٤٧:الكهف[اْرض بارِزةً وحشْرناهْم فَلَْم نغادْر مْنهْم أَحدوترى اَأل
ْماهْرنشحواالستقبال داللةً على حتقّق وقوع  بلفظ امل سياق اضي والسياق

   .)٣٤(احلشر قبل تسيري اجلبال وقبل بروز األرض
ا توليه من ال جرم أنّ نظرية النظم تتجاوز تطبيقاا حنو اجلملة إىل حنو النص مب

وإنّ التهدي ا يف مراجعة األحكام النحوية أمر بالغ ، عناية بدالالت السياق
ية يف إغناء النحو العريب وتنقية بعضه مما علق به من تكلّف ومتحلٍ  وتعديل ما األمهّ

   .جاء من أحكامه على خالف القصد والغرض
ة النظم منهج يف التفكري والنتيجة اليت دف هذه املقالة إىل بلوغها هي أنّ نظري

النحوي ،مه عبد الابدا واضحه غري ، اإلعجازقاهر اجلرجاينّ يف دالئل  فيما قدولكن
مقصور على ما انتهت إليه جهود عبد القاهر وغري مقصور على ما تضمنته هذه 

ااملقالة أيض.ا النحو ويستفيد منها النقد األديب ه طريقة يف البحث يغىنإن .   

يرْيٍء قَدلَى كُلِّ شع كا إِنْر لَناغْفا ونورا نْم لَنا أَْتمنبر ]٨: التحرمي[.   
                                                           

  .٤٧٦: ٤انظر الكشاف  )٣٣(
  .٥٩١: ٣نفسه  )٣٤(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٨٤

  املصادر واملراجع
  . م١٩٩٥، القاهرة، لتأليف والترمجة والنشرمطبعة جلنة ا، إلبراهيم مصطفى، إحياء النحو - ١ 
  . م١٩٨٥، بريوت، مؤسسة الرسالة،  احلسني الفتليحتقيق عبد، البن السراج، األصول - ٢
مكتبة ، فاضل مصطفى الساقيللدكتور ، م العريب من حيث الشكل والوظيفة أقسام الكال- ٣

  . م١٩٧٧ ،القاهرة، اخلاجني
  .م١٩٨٤، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة، حتقيق علي توفيق احلمد، زجاجيلل، اجلمل - ٤
، حتقيق الدكتور مصطفى عليان، ترتيب األعلم الشنتمري، أليب متّام الطائي، احلماسة - ٥

  .ه١٤٢٣، الطبعة األوىل، مكّة املكرمة، جامعة أم القرى
  .م١٩٥٢، ه ١٣٧٢، القاهرة، حتقيق حممد علي النجار، ن جنيأليب الفتح عثمان ب،  اخلصائص- ٦
القاهرة ، مكتبة املدين، حتقيق حممود حممد شاكر، رجاينّلعبد القاهر اجل، دالئل اإلعجاز - ٧

  . م١٩٩٢، الطبعة الثالثة ، وجدة 
عامل ، قيق الدكتور عبد العال سامل مكرمحت، ابن احلاجبشرح الرضي على كافية  - ٨

  . م٢٠٠٠، ، الطبعة األوىلالقاهرة، الكتب
 حتقيق الدكتور فخر الدين، صنعة األعلم الشنتمري، شرح شعر زهري بن أيب سلمى - ٩

  . م١٩٧٠، حلب، املكتبة العربية ، قباوة
  .اهرةالق، مكتبة املتنبي، يعيش البن ، شرح املفصل - ١٠
، دار وائل للنشر، للدكتورة سناء محيد البيايت، ظم قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية الن- ١١

  . م٢٠٠٣ ،الطبعة األوىل، عمان 
  . م١٩٦٦، القاهرة، حتقيق عبد السالم هارون، سيبويهل، الكتاب - ١٢
  .بريوت، دار املعرفة، ، للزخمشريزيلـالكشاف عن حقائق التن - ١٣
  .الدار البيضاء، دار الثقافة، دكتور متّام حسانلل، معناها ومبناها، ة العربيةاللغ - ١٤
حتقيق ، اجلباربن عبد للقاضي عبد اجلبار بن أمحد ، املغين يف أبواب التوحيد والعدل - ١٥

،  الشركة العربية للطباعة والنشر،والترمجةلتأليف الدار املصرية ل، حممد مصطفى حلمي
   .م١٩٦٥ – ١٩٦٠، ةلقاهرا

، حتقيق الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، البن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب - ١٦
  . م٢٠٠٠، الكويت،  الوطين للثقافة والفنون واآلدابطبعة الس

  .م٢٠٠٣، دمشق، دار سعد الدين، للدكتور حممد طاهر احلمصي، من حنو املباين إىل حنو املعاين - ١٧
   .بريوت، دار الفكر، لدكتور مازن املباركل، جز يف تاريخ البالغةاملو - ١٨


