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ملخص: 

يحاول هذا البحث ا�صتقراء جهود عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه »دلئل الإعجاز« 
لإظهار بع�ص ملمح نحو الن�ص التي نرثها يف كتابه دومنا ق�صد، ملا لآرائه من توطئة 
اأو علم  اأو علم الن�ص،   ،text grammar اأ�صبح يعرف با�صم علم قواعد الن�ص  متقدمة ملا 
كان حلديثه  فقد  اخلطاب،  اأو حتليل  الن�ص،  ل�صانيات  اأو   ،text linguistics الن�صي  الّلغة 
وبالتعريف،  بال�صمري،  الربط  الإحالة،  وعن  والف�صل،  الو�صل  وعن  والن�صق،  ال�صياق  عن 
بع�ص  عّده  ميكن  مّما  احلذف  وعن  والتاأخري،  التقدمي  وعن  وبالتكرير،  وباملو�صول، 
من  تعّد  اآراءه  اأّن  اإىل  البحث  تو�صل  وقد  املعا�رص،  مب�صطلحه  الن�ص  نحو  علم  جزئيات 
جهودهم  رّكزوا  الذين  القدامى  الّنحاة  مهمة  يتجاوز  اأن  ا�صتطاع  فقد  العلم،  هذا  �صميم 
باهتمامه  عّما عداها من اجلمل، وذلك  م�صتقلة  اجلملة  الّنحوية على  قواعدهم  يف و�صع 
بالن�صق الذي ترد فيه الألفاظ واجلمل ومدى ان�صجامها وال�صياق مو�صحا العلقات التي 
وذلك  اجلمل،  الّربط بي  ال�ّصامع يف  نف�ص  على  تاأكيده  اإىل  اإ�صافة  ببع�ص،  بع�صها  تربط 
املحدثون  اإليه  ذهب  وما  يلتقي  وهذا  بال�صامع،  علقته  زاوية  من  اخلطاب  اإىل  بنظره 

ومنهم املهتمون بنحو الن�ص. 



215

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

Some Aspects of Text Syntax 
in Dala´il al- I´jaz by Abdul- Qahir al Jurjani

Abstract: 

This study investigates Abd  alqahir Al jurjani’s efforts in his book: Dala´il 
al-I´jaz. The intent here is to demonstrate some aspects of text unintentionally 
written in his book. His views are deemed as proto precursor to what is called 
nowadays text grammar, textology, text linguistics, or discourse analysis. 
His tackling of various topics such as discourse and context, connection and 
disconnection, reference anaphora ,connection with the definite, relative and 
reiteration , fronting and back warding, and ellipsis can be considered as 
contents of contemporary text grammar. This study concludes that his views 
are in the care of this realm of inquiry. It highlights that he excels the ancient 
grammarians whose mission was focused on setting grammatical rules for 
the sentence being independent from the other sentences; that is, he takes 
into consideration the context where utterances and sentences occur and 
the extent of their consistency with that context. He proceeds to demonstrate 
the relations which connect them to each other. In addition, he confirmed 
the listener’s attitude in linking sententeces by viewing discourse from that 
attitude; which meets with what modern grammarians have gone for, such as 
those interested in text grammar. 
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التماسك الّنحوي عند اجلرجاني: 
تخ�صع عوامل الّربط بي اجلمل والعبارات التي يتاألف منها الكلم ملا يتطلبه ال�صياق 
ا�صتعمالها  اإمّنا هو  الألفاظ معرفة معانيها مفردة  الغر�ص من و�صع  اأو املو�صوع، فلي�ص 
ّم  مركبا بع�صها اإىل بع�ص فالألفاظ” مل تو�صع لتعرف معانيها يف اأنف�صها، ولكن لأّن ُي�صَ

بع�صها اإىل بع�ص”. 1 فهل اجلمل اأي�صا مل تو�صع لت�صتعمل مفردة؟ 
دقيق،  غري  هذا  اأّن  اإّل  فقط  بالألفاظ  خا�ص  اجلرجاين  ذكره  ما  اأّن  القارئ  يظن  قد 
العام مراعيا يف تركيب بع�صها ببع�ص املعنى  �صياقها  الألفاظ يف  اإىل  فاجلرجاين ينظر 
الذي يعّد من وجوه الرّتكيب الإعرابي، حيث يقول: “اعلم اأّن لي�ص الّنظم اإّل اأن ت�صع كلمك 
الو�صع الذي يقت�صيه علم الّنحو، وتعمل على قوانينه واأ�صوله، وتعرف مناهجه التي ُنِهجت 
فل تزيغ عنها”2،وا�صتدّل على ذلك ب�رصبي من املباحث، فال�رصب الأّول يظهر يف قوله: 
” وينظر يف اجلمل التي ت�رصد، فيعرف مو�صع الف�صل فيها من مو�صع الو�صل، ثم يعرف 
فيما حّقه الو�صل مو�صع الواو من مو�صع الفاء ومو�صع الفاء من مو�صع ثّم، ومو�صع اأو من 

مو�صع اأم، ومو�صع لكن من مو�صع بل” 3. 
والتقدمي  والتنكري،  الّتعريف  يف  ”ويت�رّصف  قوله:  يف  فيظهر  الثاين  ال�رصب  اأّما 
والتاأخري يف الكلم كّله ويف احلذف والّتكرار، والإ�صمار، والإظهار، في�صيب بكل من ذلك 
اأّن  اجلرجاين  كلم  من  وي�صتخل�ص  له”4،  ينبغي  ما  وعلى  حة  ال�صّ على  وي�صتعمله  مكانه 
وجوه  من  وجها  يعّد  الذي  واملعنى  ال�صياق  وليدة  علقات  اجلمل  بي  القائمة  العلقات 
الرتكيب الإعرابي؛ اإذ اإّن العلقات القائمة بي اجلمل” ل يكون ال�صّم فيها �صًما ول املوقع 
ُتتِبُع  الألفاظ فجعلت  اإىل  اإن عمدت  واأّنك  الّنحو،  موقًعا حتى يكون قد توخى فيها معاين 
بع�صها بع�صا من غري اأن تتوّخى فيها معايَن الّنحو، مل تكن �صنعَت �صيئا تّدعي به. ُموؤلِّفا 
ر اأن تكون قد تخرّيت  وَّ اأو �صنع على اجلملة �صنيعا، ومل ُيت�صَ َبُه معه مبن عمل ن�صجا  وُت�صَّ

لها املواقع” 5. 
املو�صوع  فيه  يتحكم  حمكما  ن�صيجا  كونه  من  الكلم  هذا  يف  اجلرجاين  ينطلق 
اأن يتعلق املتاأخر  اأن ينطق بالألفاظ واملعاين متناثرة دون  اإذ ل ميكن للمتكلم  واملعنى، 
منها باملتقدم اأو العك�ص، وعليه فاملباحث التي اعُترِبت حمققة ملظاهر الرتابط يف الّن�ص 
من الّتعريف والتنكري، واأ�صماء الإ�صارة والإ�صمار، والإظهار، والو�صل والف�صل، هو ما اأ�صبح 

يعرف بنحو الّن�ص وم�صائله التي اعتربت حمققة لت�صاق الن�ص وترابط اأجزائه. 
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ويرى اجلرجاين اأّن التفا�صل يف الكلم يرجع اإىل ما يفعله املتكلم يف نظمه للكلم اإذ 
ٍة  يقول: ” قد علمنا علما ل تعرت�ُص معه �صبهة اأّن الف�صاحة فيما نحن فيه عبارة عن َمزيَّ
هي باملتكلِّم دون وا�صع الّلغة”6، وعليه فاملزّية راجعة اإىل ما يختاره املتكلم ل اإىل مطلق 
الو�صع، فهو يرى اأّن موطن التفا�صل بي الكلم اأو الن�صو�ص اإذا اأردنا الّتعميم يعود اإىل ما 
هو حا�صل فيه بفعل املتكلم وعمله يف كلمه اخلا�ص ل اختلف الأحكام الكلية املتحكمة 

يف نظم الكلم و�صياغته. 

النسق: 
ذهب اجلرجاين اإىل اأّن ن�صق اأو ترتيب الكلم يقوم على معاين الّنحو، اإذ قال: ” ونحن 
اإذا تاأملنا وجدنا الذي يكون يف الألفاظ من تقدمي �صيء منها على �صيء اإمّنا يقع يف النف�ص 
اأّنه ن�صق اإذا اعتربنا ما توخي من معاين الّنحو يف معانيها، فاأّما مع ترك اعتبار ذلك فل 
ن�صقا  ال�صيء  ال�صيء على  تقدمي  اإمّنا يكون  لأنه  واأ�صاف” وذاك  يت�صور بحال”7،  يقع ول 
وترتيبا، اإذا كان ذلك الّتقدمي ملوجب اأوجب اأن يقّدم هذا ويوؤخر ذاك، فاأّما اأن يكون مع عدم 
املوجب ن�صقا فمحال”8. فاجلرجاين يربز اأهمية دور املو�صع، واملوقع، والرتبة الذي يحتله 
العن�رص بالن�صبة اإىل الن�صق الذي يرد فيه، اأي ما كان �صابقا له وما كان لحقا به، كما اأّنه 
نظر اإىل قيمة ال�صيغ الّلغوية بعلقاتها مبا �صبقها وما حلقها من �صيغ، ومل يح�رص معناها 

وقيمتها فيها اأنف�صها، اإمّنا جعلها راجعة اإىل خ�صو�صيتها واإىل الّن�صق الذي ترد فيه 9. 
وقد اأورد اجلرجاين يف حديثه عن النظم عبارات منها “ نظم، �صياق، ن�صق، م�رصب، 
جماري األفاظها ومواقعها، الت�صاق، الإ�صمار، الرتتيب “10، وهي عبارات تدّل على املو�صع 
والرتبة، باعتبار الكلم له موقع بي ال�صابق واللحق، وكّل هذا الكلم جاء موافقا ملا اأقام 
عليه املحدثون درا�صة نحو الّن�ص وحتليله كالّت�صاق، بل ودرا�صة الظاهرة الّلغوية عامة( 
اللفظة املفردة وح�رص  واإْن كان حديثه عن هذا جاء يف تركيزه على   ،( كالن�صق والنظام 
الف�صل وعطف  و  الو�صل  اأ�صقطه على اجلمل، وذلك يف حديثه عن  اأّنه  اإّل  اللفظ  املزّية يف 

اجلمل. 

الربط املعنوي بني اجلمل: الوصل والفصل: 
اهتم الّنحاة وعلماء املعاين بالعلقات القائمة بي اجلمل اهتماما جعلهم يتجاوزون 
البنية القائمة على وحدة اجلملة، ووحدة العامل، بحثا عّما يحقق الرتابط بي اجلمل، فاأدى 
علماء  ومّيز  وال�صتئناف،  والبتداء  القطع،  مواطن  من  العطف  مواطن  متييز  اإىل  ذلك  بهم 
العطف عند  يوافق  �صموه و�صل، وهو  الأداة  يقوم على  املعاين اجلمل يف �رصبي: �رصب 

النحاة، و�رصب ل يقوم عليها �صموه ف�صل، وهو يوافق القطع والبتداء وال�صتئناف. 
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وقد حظيت ظاهرة الو�صل و الف�صل باهتمام اجلرجاين حيث رّكز جهده حول” العلم 
مبا ينبغي اأن ي�صنع يف اجلمل من عطف بع�صها على بع�ص، اأوترك العطف فيها واملجيء 
بها منثورة ت�صتاأنف واحدة منها بعد اأخرى من اأ�رصار البلغة، ومّما ل يتاأتى لتمام ال�صواب 
فيه اإّل الأعراب اخُلّلّ�ص، واإّل قوم طبعوا على البلغة واأوتوا فنا من املعرفة يف ذوق الكلم 

هم بها اأفراٌد”11. 
اجلملة،  وا�صتئناف  اجلملة  اجلملة على  القائم بي عطف  بالفرق  ي�رّصح  فاجلرجاين 
الّنحوية يف متييزهم بي عطف اجلمل  العلماء مل يخرجوا حتى ع�رصه عن املفاهيم  واأّن 

وقطع الكلم وا�صتئنافه، فكيف ف�رّص اجلرجاين ظاهرة العطف والقطع يف اجلمل؟ 
تخريج اجلرجاين للعطف بني اجلمل: اعتمد اجلرجاين يف تخريجه للعطف بني 

اجلمل على: 
و�صعها  التي  الّنحوية  القواعد  على  اجلرجاين  اعتماد  به  ويق�صد  الّنحوي:  الأ�صا�ص 

الّنحاة من اأجل �صبط العطف. 
فقد انطلق اجلرجاين يف تخريجه للعطف بي اجلمل من التذكري بحكم عطف املفرد 
اإىل  نعود  ثم  املفرد،  العطف يف  فائدة  اإىل  ننظر  اأن  �صبيَلنا  اأّن  ” واعلم  فقال:  املفرد  على 
َك الثاين يف  اجلملة فننظر فيها ونتّعرف حالها. ومعلوم اأّن فائدة العطف يف املفرد اأن ُي�رْصِ
اإعراب الأّول. واأّنه اإذا اأ�رصكه يف اإعرابه فقد اأ�رصكه يف حكم ذلك الإعراب، نحو اأّن املعطوف 
على املرفوع باأّنه فاعل مثله، واملعطوف على املن�صوب باأّنه مفعول به اأو فيه، اأو له �رصيك 

له يف ذلك. ” 12
اأي اأّن الواو العاطفة تنقل احلكم الإعرابّي اإىل الثاين، فاإذا كان مرفوعا، اأو من�صوبا، 
اأو جمرورا كان الثاين كذلك. 13 ثم انتقل اإىل عطف اجلملة على اجلملة، فاأ�صار اإىل �رصبي 

من هذا العطف: 
اأحدهما: اأن يكون للمعطوف عليه مو�صع من الإعراب، واإذا كان كذلك كان عطف جملة 
اأخرى عليها ل اإ�صكال فيه؛ لأّن عطف اجلملة الثانية على الأوىل جار جمرى عطف املفرد، 

وكان وجه احلاجة اإىل الواو ظاهرا والإ�رصاك بها يف احلكم موجودا. 14 
وي�صتخل�س من ذلك اأنرّ �رضوط عطف جملة على اأخرى هي: 

اأن يكون حكمها حكم املفرد.  -
اأن يكون للأوىل حمل من الإعراب.  -
اأن تنقل الواو اإىل الثانية حكما وجب للأوىل. 15  -
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اأّما ال�رصب الثاين فيتمثل يف عطف جملة على جملة اأخرى ل حمّل لها من الإعراب، 
وهو مّما ي�صكل اأمره ومثاله قولك: “ زيد قائم وعمرو قاعد”، عّلق اجلرجاين على ذلك بقوله: 
اإعراب قد وجب للأوىل  الثانية )اجلملة( يف  اأ�رصكت  الواو  اأّن  نّدعي  اأن  اإىل  لنا  �صبيل  ”ل 

)اجلملة( بوجه من الوجوه. ”16 
واأ�صاف باأّنه اإذا كان احلال كذلك” فينبغي اأن تعلم املطلوب من هذا العطف واملغزى 
منه، ومِلَ مل ي�صتو احلال بي اأن تعطف وبي اأن تدع العطف، فتقول: زيد قائم، عمرو قاعد” 
“لي�ص للواو  اإذ  اأّن الإ�صكال يعر�ص يف الواو دون غريها من حروف العطف  17، واأّكد على 

اأتبعت فيه الثاين الأّول... واإذا  معنى �صوى الإ�رصاك يف احلكم الذي يقت�صيه الإعراب الذي 
كان ذلك كذلك مل يكن معنا يف قولنا: “زيد قائم وعمرو قاعد” معنى تزعم اأّن الواو اأ�رصكت 
بي هاتي اجلملتي فيه ثبت اإ�صكال امل�صاألة” 18، اأي اأّن الإ�صكال يكمن يف حرف العطف 
الواو لدللتها على جمرد الإ�رصاك واجلمع فقط دون �صائر حروف العطف التي تدّل، اإ�صافة 
اإىل معنى الإ�رصاك يف احلكم، على معان اأخرى، وحلّل هذا الإ�صكال ترك اجلرجاين التعويل 
على بنية العامل، وعمد اإىل الّنظر والتاأويل بحثا عن وجه الإ�رصاك الذي يجمع بي الكلمي 
يقال  اأن  والّتاأمل  الّنظر  يوجبه  الذي”  باأّن  وذكر  بالواو19،  الآخر  على  اأحدهما  املعطوف 
اأّن  “زيد قائم وعمرو قاعد”، فاإّنا ل نرى ههنا حكما نزعم  اإذا قلنا  اأواإن كنا  اإّن  يف ذلك: 
اآخر نح�صل معه على معنى اجلمع،  اأمرا  نرى  فاإّنا  فيه  للجمع بي اجلملتي  الواو جاءت 
وذلك اأّنا ل نقول: “زيد قائم وعمرو قاعد”، حتى يكون عمرو ب�صبب من زيد، وحتى يكونا 
كالّنظريين وال�رصيكي وبحيث اإذا عرف ال�صّامع حال الأّول عناه اأن يعرف حال الثاين”20، 
فاإذا “ عو�صت العن�رص الأّول اأي املعطوف عليه بالرمز )اأ( ، والعن�رص الثاين، اأي املعطوف 

ل على ال�صيغ الآتية:  بالرمز )ب( اأمكنك اأن تتح�صّ
 )ب( ب�صبب من )اأ( ، اأي اللحق ب�صبب من ال�صابق -
 )ب( و )اأ( متناظران -
 )ب( و )اأ( مت�صاركان  -
بي )ب( و )اأ( منا�صبة -

وقد حافظ فيه على اإفادة الواو معنى اجلمع، لكّنه جمع ل يجري يف املحل الإعرابي، 
واملعنى الّنحوي املرتتب عنه بل يف معنى املعطوفي”21 اأي اأّن اجلرجاين عندما راأى باأّن 
اإىل هذا  العطف بي هاتي اجلملتي، وهو وجود حكم م�صرتك بينهما منعدم، جلاأ  م�صوغ 
ال�صياق وحاجته  اأحد عنا�رص  ال�صامع وهو  اأّن  العطف والذي يبدو من كلمه  التخريج يف 
م�صوغات  من  م�صوغ  ذهنه  يف  لقرتانهما  الأّول؛  حال  معرفة  بعد  الثاين  حال  معرفة  اإىل 

العطف22. 
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مقبولية  تعود  بحيث  باخلطاب،  ال�ّصامع  علقة  زاوية  من  اخلطاب  اإىل  ينظر  اأّنه  اأي 
العطف ل اإىل اأ�صباب معنوية، واإمّنا اإىل اأ�صباب تداولية23. 

وتاأكيد اجلرجاين على نف�ص ال�ّصامع تاأكيد يلتقي مبا ذهبت اإليه بع�ص املدار�ص احلديثة 
من العناية بالقارئ املتقبل، واإبراز دوره وتقدميه على دور املتكلم من�صئ الّن�ص وموؤلفه، 
وقد حّقق بذلك ال�صبق يف م�صمار ق�صايا تتنزل يف �صلب م�صاغل املحدثي املهتمي بالّن�ص 

على املتقدمي واملتاأخرين24. 
بي  تربط  التي  العلقة  بتعطيل  اإليه  ذهب  ما  �صّحة  لتاأكيد  اجلرجاين  ويلجاأ 
اجلملتي املتعاطفتي، ويتتبع نتيجة ذلك فيقول: ”يدلك على ذلك اأّنك اإْن جئت فعطفت 
مل  بحديثه،  حديُثه  ويّت�صل  بذكره،  ُيذكر  مّما  هو  ول  ب�صبب  منه  لي�ص  �صيئا  الأّول  على 
كذا”،  بيت  يقول  الذي  ” واأح�صن  قلت:  ثم  داري”،  اليوم من  “ خرجت  قلت  فلو  ي�صتقم، 

َحُك منه”25.  ُي�صْ ما  قلت 
ومثرّل لذلك اأي�صا بقول الأبي متام عيرّب فيه االإخالل بهذا ال�رضط، وهو قوله: 

���رِبٌ واأنرّ اأَبا احُل�َص���نِي َكرمُي 26الَ وال���ذي ُه���و ع���اٌل اأنرّ النرّوَى �صَ

فهذا املثال ل وجه فيه ل�صحة العطف، ”لأّنه ل منا�صبة بي كرم )املمدوح( اأبي احل�صي 
ومرارة الّنوى، ول تعلُّق لأحدهما بالآخر، ولي�ص يقت�صي احلديُث بهذا احلديُث بذاك”27. 

حتقيق التناسب: 
ِث  ا�صرتط الّنحاة التنا�صب بي املحَدِّث عنه يف اجلمل املعطوفة كما ا�صرتطوه يف املحدَّ
من  ب�صبب  اجلملتي  اإحدى  يف  عنه  املحّدُث  يكون  اأن  يجب  كما  باأّنه  اجلرجاين  فذكر  به، 
املحَدِث عنه يف الأخرى، كذلك ينبغي اأن يكون اخلرُب عن الثاين مّما يجري جمرى ال�صبيه 
والّنظري اأو الّنقي�ص للخرب الأّول، فلو قلت: “ زيد طويل القامة وعمرو �صاعر” كان خلفا، لأّنه 
ل م�صاكلة، ول تعلُّق بي طول القامة وبي ال�ّصعر، واإمّنا الواجب اأن يقال: “ زيد كاتب وعمرو 

�صاعر” و” زيد طويل القامة وعمرو ق�صري” 28. 
وعليه، فالتنا�صب عند اجلرجاين عملية تبداأ يف نطاق العلقات الدللية بي الأ�صياء، 
واأّنها ل تتحقق حتى يكون املعنى يف هذه اجلملة لفقا ملعنى يف الأخرى وم�صافا له مثل 
اأّن “ زيدا” و “عمرا “ اإذا كان اأخوين، اأو نظريين، اأو م�صتبكي الأحوال على اجلملة كانت 
احلال التي عليها اأحدهما من قيام اأو قعود، اأو ما �صاكل ذلك م�صمومة يف الّنف�ص اإىل احلال 
التي عليها الآخر من غري �صك، وكذا ال�صبيل اأبدا، واملعاين يف ذلك كالأ�صخا�ص فاإمّنا قلت، 
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مثل: “ العلم ح�صن واجلهل قبيح “، لأّن كون العلم ح�صنا م�صموم يف العقول اإىل كون اجلهل 
قبيحا”. 29

وهذا يعني اأّن امل�صوِّغ الدليل للعطف هو كون اخلرب عن الثاين م�صادا للخرب عن الأول، 
اأ�ص�صت  التي  الأمم  بالن�صبة جلميع  الواقعتي مت�صامتي عقليا  التداويل هو كون  وامل�صوِّغ 
نظاما من القيم نا�صبة اإىل بع�صها �صفة الإيجاب واإىل الأخرى �صفة ال�صلب حلث الأفراد على 

الت�صبث بالقيم الإيجابية، ونبذ ال�صلبية. “ 30
ون�صتنتج من كلم اجلرجاين اأّن مبداأ التنا�صب يف اجلمل املعطوفة يقوم على العلقات 
املنطقية املعنوية بي الأ�صياء كما يتمثلها عقل الإن�صان، فهي ق�صية نف�صية مرتبطة ب�صورة 
اإدراك املتخاطبي )متكلم و�صامع( لها، فهي م�صمومة يف الّنف�ص )الت�صام الّنف�صي( ، وهي 

م�صمومة يف العقول )الت�صام العقلي( . 31 

عطف اجلملتني املتباعدتني: 
وقف اجلرجاين على عطف جملة على جملة اأخرى بينهما جملة متو�صطة، اأو جملتان، 

ومثرّل لذلك ببيتني للمتنبي هما: 
بْين���اً ف���كاأَنرَّ  بْغَت���ًة  ���ْوا  َتولرَّ
َذميالً ِعي�ِص���ِهُم  َم�ِص���رُي  ف���كاَن 

اْغتي���اال َففاَج���اأَين  بن���ي  َتَهيرَّ
و�ص���رُي الدمِع اإْثَرُه���ُم اْنِهماال 32

ففاجاأين   « على  معطوفا  ذميل«  عي�صهم  م�صري  فكان   « قوله:  القارئ  يحتمل  فقد 
بينا  »فكاأّن  املتو�صطة  اجلملة  لأّن  وذلك  بغتة«،  »تولوا  على  معطوف  هو  بينما  اغتيال«، 
اأّما قوله: » فكان م�صري عي�صهم ذميل« حقيقة، فامتنع اأن تعطف  تهيبني... «تفيد التوهم، 

هذه )احلقيقة( على تلك )الّتوهم( . 
الّتوهم م�صببا، وجملة » تولوا  اأّن اجلملة املتو�صطة التي تفيد  اأي�صا  ويرى اجلرجاين 
بغتة« �صببها، اأي اأّن الّتوهم كان ب�صبب اأن كان التويل بغتة، وعلى هذا يكون معنى البيت 
الأوىل  مع  كانت  كذلك  كان  واإذا  ففاجاأين«،  تهيبني  بينا  اأّن  فتوهمت  بغتة  تولوا   « الأول 
كال�صيء الواحد، وكانت منزلتها منها منزلة املفعول، والّظرف، و�صائر ما يجيء بعد متام 
اإفراده على اجلملة، واأّن يعتمد كلما على جدته  اجلملة من معمولت الفعل، مّما ل ميكن 
33، وعليه فاجلرجاين قا�ص العلقات بي اجلمل بالعلقات بي مكونات اجلملة اأي مبنزلة 

الف�صلة فيها بالعمدة، واعترب الأوىل مبنزلة الثانية، وذكر من حالت الرتابط املعنوي التي 
ذلك  يفيد  ما  وعّمم  والظرف،  املفعول  هما  مثالي  على  مبنزلتها  اجلمل  بي  الربط  يكون 
على �صائر معمولت الفعل، وهي املفعول املطلق، واملفعول لأجله، واملفعول معه، واملفعول 
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فيه واحلال، والتمييز34، وبهذا ف�رّص اجلرجاين ف�صل اجلملة عن اجلملة اإذا كانت �صببا لها 
بعلقة �صائر املفاعيل ببقية عنا�رص اجلملة، وهذه العلقة ل تتطلب الواو، فاجلملة التي 
واو، فالعلقات بي اجلمل يف نظره مبنزلة  تعلل اجلملة املتقدمة عليها ترتبط بها دون 
العلقات بي عمدة اجلملة والأجزاء التي من قبيل الف�صلة، اأي كما ُتقيد العمدة بالف�صلة 
التي تربط  اأّن اجلرجاين اعتمد يف تف�صريه للعلقات  ُتقيد اجلملة باجلملة، وهذا يدّل على 
اأّن العلقة بي ال�صطر الأّول والثاين من البيت  اأّنه يرى  اجلمل على اإيجاد الّنظري لها، كما 
الأّول قوّية بل تابعة؛ لأّن كل منهما يف حاجة اإىل الآخر كي ي�صتقيم املعنى، وهذا يعود 
اإىل العلقة ال�صببية بينهما، وكذلك ات�صال البيت الثاين بالبيت الأّول، فهذا يدّل على متا�صك 
الّن�ص كّله باعتبار اأّن املعطوف عليه لي�ص ال�صطر الأّول من البيت الثاين فح�صب واإمّنا البيت 

الثاين كّله35. ومن ذلك اأي�صا. 

العالقات بني اجلمل مبنزلة العالقات بني االسم واالسم: 

تنبرّه اجلرجاين اإىل اأن لي�س كلرّ العالقات بني اجلمل هي مبثابة عالقة العمدة 
بالف�صلة كما �صبق، بل اإنرّها تكون مبنزلة ال�صور التي يرتبط بها اال�صم باال�صم، وهي: 

جملة حالها مع التي قبلها حال ال�صفة مع املو�صوف، والتاأكيد مع املوؤكد، فل . 1
وجعل  نف�صه،  على  ال�صيء  بعطف  عطفت  لو  فيها  العطف  ل�صبه  البتة  العطف  فيها  يكون 
اجلرجاين ما ي�رصي على املفرد هو ما ي�رصي على اجلمل، وذلك اإذا كانت اجلملة موؤكدة لّلتي 
قبلها اأو مبّينة لها، ومثاله يف ذلك قوله تعاىل: {ال )1( َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى 
ِقنَي )2( } ]البقرة: 1- 2[، فقوله {ال ريب فيه} بيان وتوكيد وحتقيق لقوله: {ذلك  ِلْلُمترَّ
الكتاب}، وهو مبنزلة قولك: «هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب«، فتعيده مّرة ثانية لتثبته، 
والداعي اإىل جعله خاليا من العاطف هو اأّنه ل �صيء يتمّيز به عنه، فيحتاج اإىل �صام ي�صّمه 

اإليه وعاطف يعطفه عليه. 
ِذيَن َكَفرُوا �َصَواٌء َعَلْيِهْم اأَاأَْنَذْرَتُهْم اأَْم َلْ ُتْنِذْرُهْم ال  ومثاله اأي�صا قوله تعاىل{اإِنرَّ الرَّ
ُ َعَلى ُقلُوِبِهْم َوَعَلى �َصْمِعِهْم َوَعَلى اأَْب�َصاِرِهْم ِغ�َصاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب  ُيوؤِْمُنوَن )6( َخَتَم اهللرَّ
َعِظيٌم} ]البقرة: 6، 7[، فقوله: {ال يوؤمنون} تاأكيد لقوله: {�صواء عليهم اأاأنذرتهم اأم 
ل تنذرهم}، وقوله: {ختم اهلل على قلوبهم وعلى �صمعهم} تاأكيد ثان اأبلغ من الأّول؛ 
لأّن من كان حاله اإذا اأنذر مثل حاله اإذا مل ينذر كان يف غاية اجلهل، وكان مطبوعا على 
قلبه ل حمالة36، ففي هذه الآية يوجد تاأكيدان اثنان كل منهما ي�صيف جديدا اإىل املعنى، 
الأّول وهو كذلك، لأّنه يبّي �صبب  اأبلغ من  الثاين لي�ص ح�صوا ما دام  التاأكيد  فاإّن  ثّم  ومن 
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جملة  تاأكيد  يعترب  وبهذا  قلوبهم37،  على  ختم  اهلل  لأّن  ذلك  بعدمه،  عندهم  الإنذار  ا�صتواء 
لأخرى و�صيلة من و�صائل متا�صك الن�ص، رغم اأّن و�صيلة الّت�صال معنوية غري معتمدة على 

رابط �صكلي. 38 
جملٌة حالها مع التي قبلها حال ال�صم يكون غري الذي قبله اإّل اأن ي�صاركه يف حكم . 2

ويدخل معه يف معنى، مثل اأن يكون كل ال�صمي فاعل، اأو مفعول، اأو م�صافا اإليه، فيكون 
حقها العطف. 39

جملة لي�صت يف �صيء من احلالي بل �صبيلها مع التي قبلها �صبيل ال�صم مع ال�صم . 3
ل يكون منه يف �صيء، فل يكون اإّياه ول م�صاركا له يف معنى، بل هو �صيء اإذا ذكر مل يذكر 
اإّل باأمر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر �صواء يف حاله، لعدم التعّلق بينه وبينه 

راأ�صا، وحق هذا ترك العطف البّتة. 40 

عطف جمموعة من اجلمل على جمموعة أخرى: 
كما تعر�ص اجلرجاين اإىل عطف جملة على جملة اأخرى، فقد و�ّصع من العطف لي�صمل 
عطف جمموعة من اجلمل على جمموعة اأخرى وقا�صها على ما هو حا�صل فيما دون اجلملة، 
ومثاله يف ذلك ما يجري يف ال�رصط واجلزاء اإذ قال: ”ينبغي اأن يجعل ما ي�صنع يف ال�رصط 
واجلزاء من هذا املعنى اأ�صل يعترب به. وذلك اأّنك ترى متى �صئت جملتي قد عطفت اإحداهما 
على الأخرى، ثم جعلنا مبجموعهما �رصطا”41، وا�صت�صهد لذلك بقوله تعاىل: {َوَمْن َيْك�ِصْب 
ْثًما ُمِبيًنا}]الن�صاء: 112[، ال�رصط  َخِطيَئًة اأَْو اإِْثًما ُثمرَّ َيْرِم ِبِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهَتاًنا َواإِ
على  واحدة  كل  يف  ل  عليها(  واملعطوفة  )املعطوفة  اجلملتي  جمموع  يف  يخفى  ل  كما 
النفراد، ول يف واحدة دون الأخرى42« لأّنا اإن قلنا اإّنه يف كّل واحد منهما على النفراد 
جعلناهما �رصطي، واإذا جعلناهما �رصطي اقت�صتا جزاءين ولي�ص منه اإ�رصاك مالي�ص �رصط 
يف اجلزم بال�رصط، وذلك ما ليخفى ف�صاده، ولي�ص منه اإّل جزاء واحد«43 وذكر اجلرجاين 
مركبا  مبقت�صاها  وال�صفة  واحلال،  اخلرب،  يكون  التي  القاعدة  نظري  هي  القاعدة  هذه  اأّن 
من اأجزاء اإذ يقول: « واعلم اأّن �صبيل اجلملتي يف هذا وجعلهما مبجموعهما مبنزلة اجلملة 
الواحدة �صبيل اجلزاأين تعقد منهما اجلملة، ثم يجعل املجموع خربا اأو �صفة، اأو حال...، واإذا 
العطف فاإّنك جتُده مثله �صواء« 44، »فقد حمل اجلرجاين  ال�رصط فاحتْذ يف  علمت ذلك يف 
هذه الظاهرة على كونها ل تخرج عن �رصوب الرّتكيب التي تكون عليها اأجزاء الكلم، فكما 
يكون اجلزء مرّكبا من جزاأين ت�صتوي منهما جملة، يكون مرّكبا من جملتي ي�صتوي منهما 
مركب عطف يكون �رصطا وجزاء، ثم يو�ّصع من جمال ظاهرة العطف بي اجلمل ليجعل منها 

اأ�صل عاما«. 45 
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الفصل: 
حتّدث اجلرجاين يف هذا الباب فقال: «ومّما هو اأ�صل يف هذا الباب اأّنك قد ترى اجلملة 
ترك  فيها  قد وجب  تراها  ثم  قبله،  ما  اإىل  ويقرن  يعطف  ما  قبلها حال  التي  مع  وحاُلها 
العطف لأمر عر�ص فيها و�صارت اأجنبية مّما قبلها«46، وليو�صح قوله ا�صت�صهد بقوله تعاىل: 
َا َنْحُن  ا َمَعُكْم اإِنرَّ َذا َخَلْوا اإِىَل �َصَياِطيِنِهْم َقاُلوا اإِنرَّ ا َواإِ ِذيَن اآَمُنوا َقاُلوا اآَمنرَّ {َواإَِذا َلُقوا الرَّ
ُ َي�ْصَتْهِزُئ ِبِهْم َومَيُدُُّهْم يِف ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن )15(} ]البقرة: 14،  ُم�ْصَتْهِزُئوَن )14( اهللرَّ
{اهلل ي�صتهزئ بهم}  اأّن الظاهر يف هذه الآية يقت�صي عطف  15[، يذهب اجلرجاين اإىل 
ا نحن م�صتهزئون} البقرة 14، وذلك لأّنه لي�ص اأجنبيا عنه بل هو نظري ما  على قوله {اإنرّ
َ َوُهَو َخاِدُعُهْم} ]الن�صاء: 142[،  جاء معطوفا يف القراآن من قوله تعاىل: {ُيَخاِدُعوَن اهللرَّ

} ]اآل عمران: 54[، فما الأمر الذي اأوجب اأّل يعطف؟  وقوله: {َوَمَكرُوا َوَمَكَر اهللرَّ
ا  لقد رّد اجلرجاين عدم العطف لختلف �صيغة اخلطاب يف الآية، فقوله تعاىل: {اإنرّ
نحن م�صتهزئون} حكاية عن املنافقي ولي�ص بخرب من اهلل، وقوله: {اهلل ي�صتهزئ بهم} 
خرب من اهلل تعاىل، ولذلك امتنع عطف ما هو خرب من اهلل على ما هو حكاية من الكفار47، 
واأورد اجلرجاين اآيتي ميتنع فيهما العطف لنف�ص ال�صبب وهما: قوله تعاىل: {َواإَِذا ِقيَل َلُهْم 
ُهْم ُهُم امْلُْف�ِصُدوَن َوَلِكْن اَل  َا َنْحُن ُم�ْصِلُحوَن )11( اأَاَل اإِنرَّ اَل ُتْف�ِصُدوا يِف ااْلأَْر�ِس َقاُلوا اإِنرَّ

َي�ْصُعرُوَن )12(} ]البقرة: 11، 12[، واأي�صا يف قوله: 
ُهْم ُهُم  َفَهاُء اأاَل اإِنرَّ ا�ُس َقاُلوا اأَُنوؤِْمُن َكَما اآَمَن ال�صُّ {َواإَِذا ِقيَل َلُهْم اآِمُنوا َكَما اآَمَن النرَّ

َفَهاُء َوَلِكْن ال َيْعَلُموَن} ]البقرة: 13[48.  ال�صُّ
ويلحظ مّما �صبق اأّن امتناع الو�صل واإجراء الف�صل يرجع اإىل النتقال من قول اإىل اآخر، 
اأو خربا كان الو�صل،  اأي اإىل اختلف �صيغة اخلطاب، فاإذا كانت احلكاية متماثلة حكاية 
واإذا كانت خمتلفة كان الف�صل، وقد عّده البيانيون حالة من حالت كمال النف�صال وما 
يح�صن  ل  فالو�صل  وعليه  والعك�ص49،  اخلرب  اإىل  الإن�صاء  من  النتقال  قبيل  ي�صبه هذه من 
يف كل �صياق واأّن تركه ل ُيحّل بالرتابط بي اجلمل اإذ ميكن ا�صتخل�ص الّربط من ال�صياق، 
ومثاله اإذا جاءت اجلملة بعد �صوؤال مقّدر، وقد ذكر اجلرجاين اأمثلة عديدة50 لها منها ما جاء 

يف قول ال�صاعر: 
ِن���ي يف َغْمَرٍة اأَنرَّ َدُقوا، ولِكْن َغْمَرِتي ال تْنجلي 51َزَعَم الَع���َواذُل  �صَ

اأّنهم قالوا: «هو يف غمرة«، وكان ذلك مّما يحرك ال�ّصامع،  حكى ال�صاعر عن العواذل 
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لأن ي�صاأله، فيقول: »فما قولك يف ذلك وما جوابك عنه؟ « فاأخرج الكلم خَمرج اجلواب عنه، 
و�صار كاأّنه رّد عليهم بقوله: �صدقوا اأنا كما قالوا، ولكن ل مطمع لهم يف فلحي، ولو قال: 

»زعم العواذل اأّنني يف غمرة و�صدقوا« ملا �صّح52، اأي ملا كان كلمه كلم جميب. 
وي�صتخل�ص من ذلك اأّن الّربط املعنوي بي اجلمل ميكن ا�صتخل�ص بع�ص قواعده من 

بنية اخلطاب الذي هو تفاعل الّن�ص مع ال�صياق اخلارجي53. 
االإحالة )reference( : تعني تارة العملية التي مبقت�صاها حتيل اللفظة امل�صتعملة 
على ال�صيء املوجود يف العامل، اأي ما كان ي�صميه القدامى اخلارج، وهي تعني تارة اأخرى 
اإحالة الّلفظة على لفظة متقدمة عليها54، وهي تعمل على الربط بي اجلمل والعبارات التي 
تتاألف منها الّن�صو�ص ومل يخ�ص�ص اجلرجاين للحديث عنها بابا، واإمّنا عر�ص لها دومنا 
ق�صد عندما مّثل لها بقولهم: “جاءين زيد وهو م�رصع”، فال�صمري يف هذه اجلملة اأغنى عن 
تكرير “زيد”؛ لأّن املعنى يف هذه اجلملة هو “جاءين زيد، وزيد م�رصع”، وعّقب اجلرجاين 
“زيد” فجئت ب�صمريه املنف�صل املرفوع كان  اأعدت ذكر  اإذا  اأّنك  ” وذلك  على ذلك بقوله: 
مبنزلة اأن تعيد ا�صمه �رصيحا”55، فال�صمري يف اجلملة الثانية اأحال اإىل ال�صم يف اجلملة 
يفيد  ال�صمري  بينهما. وف�صل على كون  الأوىل، وربط  اإىل  الثانية  الأوىل، وعمل على �صم 
الّربط، فاإّنه اأي�صا ي�صفي على املعنى رونقا وح�صنا تهتز له نف�ص ال�ّصامع، من ذلك ما جاء 

يف قول البحرتي: 
َبَلْون���ا �رَضائ���َب َم���ْن ق���د َنرى
ْبدْت ل���ه احلاِدثاُت اأَ ُهَو امل���رُء 

ِلفت���ح �رَضيبا راأَين���ا  اإْن  َفم���ا 
���ليبا 56  َعْزما َو�ِص���يكا وراأيا �صَ

عّلق اجلرجاين على البيتي قائل: “اأفل ترى اأّن اأّول �صيء يروقك منها قوله: هو املرء 
مري يف بداية البيت الثاين، فعمل على ربطه بالأّول  اأبدت له احلادثات”57، وذلك لوجود ال�صّ

فاأ�صفى عليه �صيئا من احل�صن والقّوة58. 
الررّبط بالتعريف: تعّد اأداة الّتعريف من العوامل املحّققة للرتابط والّت�صاق يف الّن�ص 
من حيث اأّنها تذّكر ال�ّصامع اأو القارئ ب�صيء �صبق ذكره، اأو �صيء معروف يف الذهن جرى 
الكلم عليه اأو الإ�صارة له يف ال�صياق، وقد اأ�صار اجلرجاين اإىل اأّن لم الّتعريف تتخطى وظيفة 

الّتعريف يف الّن�ص اإىل الربط، ومثاله يف ذلك قول ال�ّصاعر: 
رُج���اًل اله���وى  َقت���ل  59واإْن 

الررَُّج���ل ُ ذل���ك  ف���اإِين 
فهذا البيت جمع بي ا�صم الإ�صارة ولم الّتعريف يف”الرجل”، وهما مّما اأ�صاف للبيت 
اإجادة واإح�صانا60، فا�صم الإ�صارة ولم الّتعريف ت�صريان اإىل رجل معي قد �صبق ذكره، وهو 

معروف للمتحدث واملتلقي. 
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اأْ�ُس �َصْيًبا} ]مرمي: 4[، حيث عّلق اجلرجاين  وجاء اأي�صا يف قوله تعاىل: {َوا�ْصَتَعَل الررَّ
على لم الّتعريف يف كلمة »الراأ�ص« بقوله: »واعلم اأّن يف الآية الأوىل �صيئا اآخر من جن�ص 
الّنظم وهو تعريف »الراأ�ص« بالألف واللم، واإفادة معنى الإ�صافة من غري اإ�صافة، وهو اأحد 
ما اأوجب امَلِزّيَة61. وقال اإّنه لو �رّصح بالإ�صافة فقيل »ا�صتعل راأ�صي« لذهب بع�ص احل�صن62 
ويلحظ من خلل كلمه اأّن لم الّتعريف يف »الراأ�ص« تعود على املتكلم الذي �صبق ذكره يف 
الآية فتحيل ال�ّصامع اإليه مّما يوؤدي اإىل ربط الكلم اللحق بال�صابق، اأي اأّن الّتعريف عو�ص 

الياء التي تعود على املتكلم. 
اأّنها  راأوا  اإذ  املعنوي  اجلانب  من  املو�صولت  البلغيون  تناول  باملو�صول:  الربط 
 » الكلم، ومثاله قولك:  العلم به مبا بعده من  ال�ّصامع  الكلم قد �صبق من  تعمل على ربط 

مررت بزيد الذي اأبوه منطلق«، فهذا القول يتكون من جملتي هما: 
مررت بزيد -
زيد اأبوه منطلق -

»الذي«  املو�صول  ال�صم  وا�صتبدل  غريه،  من  زيدا  مّيزت  منطلق«  اأبوه  »زيد  فجملة 
بال�صم الظاهر »زيد«، ومبا اأّن »زيد« ذكر يف اجلملة الأوىل، جاء »الذي« ليحّل مكانه يف 
اجلملة الثانية، ف�صار �صبيها بال�صمري اإذ يحّل مكان ال�صم الظاهر، وعمل على ربط اجلملة 
ذلك  وف�رص  ذلك«63،  اإىل  ت�صل  مل  )الذي(  »لول  فـ  بينهما،  التلحم  وقّوى  بالأوىل  الثانية 
بقوله: » تف�صري هذا اأّنك ل ت�صل )الذي( اإّل بجملة من الكلم قد �صبق من ال�ّصامع علم بها، 

واأمر قد عرفه له« 64. 
وجاء اأي�صا يف قول القائل: ما فعل الّرجل الذي كان عندك بالأم�ص؟ ال�صيء املعلوم هو 
اأّن الرجل كان عند من �صئل بالأم�ص، وال�صيء غري املعلوم هو ما �صدر عنه من فعل، وهذا ما 
يراد العلم به و�صّمه اإىل ما هو معروف من اأمره، فجاء ال�صم املو�صول للّربط بي ال�صيئي، 

واجلملة موؤلفة من اثنتي هما: 
فعل الّرجل.  -
الّرجل كان عندك بالأم�ص.  -

وقد اأ�صيف اإىل الأوىل ا�صم ال�صتفهام، ف�صارت: ما فعل الرجل؟ ، ويف الثانية ا�صتبدل 
ال�صم املو�صول »الذي« بال�صم الظاهر »الرجل«، ومبا اأّن الرجل ذكر يف الأوىل، وهو معّرف 
اأّن  بدليل  الّظاهر،  ال�صم  مكان  يحّل  اإذ  بال�صمري  �صبيها  ف�صار  مكانه،  ليحّل  »الذي«  جاء 
مري العائد العك�صي، لأّن تقدير اجلملة »الذي  اجلملة حتتاج اإىل مكون نحوّي حتويلي هو ال�صّ
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كان هو عندك بالأم�ص«، وقد راأى اجلرجاين يف ال�صم املو�صول �رصبا من الّتعريف تارة 
وتارة �رصبا من الإحالة بال�صمري65. 

الن�صجام  حتقق  التي  الّنحو  معاين  من  اجلرجاين  عند  التكرار  يعّد  بالتكرير:  الربط 
والتنا�صق يف الّن�ص، ويكون التكرار باحلرف، اأو الكلمة، اأو اجلملة، اأو املعنى. ومثال ذلك ما 

جاء يف قول البحرتي: 
���يِف اإْن جئَت���ه �ص���اِرخاً وكالَبْحر اإِن جئَته ُم�ْص���تثيباً 66فكال�صرَّ

وعّلق اجلرجاين على ذلك بقوله: اإّن ال�صاعر عطف بالفاء قوله: »فكال�صيف مع حذفه 
املبتداأ، لأّن املعنى ل حمالة »فهو كال�صيف«، ثم كّرر« الكاف« يف قوله: »وكالبحر«، وهو 
تكرار جزئي »الفونيم« مّما اأ�صفى على الّنظم ح�صنا، اإ�صافة اإىل اقرتان كل منهما »كال�صيف«، 
اأّنه كّرر يف �صدر البيت وعجزه ال�رصط املت�صمن جوابه«  »كالبحر« ب�رصط جوابه فيه، اأي 
اإن جئته �صارخا«، » اإن جئته م�صتثيبا«، وهو تكرار كلي، فكلهما معناه« اإن جئته طالبا 
امل�صاعدة« م�صافا اإىل التكرار اجلزئي الذي �صبق ذكره مّما اأدى اإىل ح�صن التنا�صق والن�صجام 
بي �صدر البيت وعجزه، وارتباطهما ببع�صهما، وهذا �صبب وا�صح ملحا�صن النظم فيه. «67 

وجاء التكرار اأي�صا يف قول ال�صاعر: 
َزَعَم الَع���واِذل اأنرَّ ناَق���َة ُجْنَدٍب
ُمَناَخنا راأَْيَن  الَعواِذُل ل���و  َكَذَب 

ِت بَجن���وِب َخْبٍت ُعررَّي���ْت واأُِجمرَّ
بالقاد�ص���ية قلن: ل���جرّ وذلت 68

فبّي اجلرجاين اأّن ال�صاعر لو قال: »كذبن« بدل »كذب العواذل« لكان الكلم �صحيحا 
نحويا، ولكّنه كّرر كلمة »العواذل«، لأّن ذلك اأبي واأقوى. 69

فتكرار ال�صاعر لكلمة »العواذل« يف البيت الثاين تكرار ح�صن، لكونه م�صتاأنفا من حيث 
و�صعه و�صعا، ل يحتاج معه ال�ّصامع »القارئ« لتذكر ما �صبق. 70

اجلرجاين  عنه  حتّدث  وقد  الّن�ص،  بناء  يف  ت�صهم  بلغية  مقولة  والترّاأخري:  الترّقدمي 
كثريا، وعّده من جماليات الّن�ص واأحد عوامل الّربط فيه: »ول تزال ترى �صعرا يروقك م�صمعه، 
اأن قّدم فيه �صيء وحّول  اأن راقك، ولطف عندك  ويلطف لديك موقُعه، ثّم تنظر فتجد �صبَب 
اأثر يف حتديد حّيز ال�صتفهام يف اجلملة  اإىل مكان« 71وللّتقدمي والّتاأخري  اللفظ عن مكان 
اإذ اإّن تغرّي ن�صق اجلملة »ترتيبها« يوؤدي اإىل تغرّي معنى الكلم واإىل ف�صاده اأحيانا، ولهذا 

تطرق اجلرجاين اإىل: 
عالقة الترّقدمي والترّاأخري باال�صتفهام:  ♦

عر�ص اجلرجاين اأمثلة خمتلفة لهمزة ال�صتفهام، تارة يليها الفعل، وتارة يليها ال�صم 
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 « اإذا قلت  اأّنك  الفعل، مبينا ما بينهما من دقائق لغوية ومعنوية، فهو يرى  بتقدميه على 
اأفعلت؟ «، »اأبنيت؟ «، »اأقلت ال�صعر؟ «، فبداأت بالفعل كان ال�صك يف الفعل نف�صه، وكان غر�صك 
من ا�صتفهامك اأن تعلم وجوده، واأّما اإذا قلت: »اأاأنت فعلت؟ «، »اأاأنت بنيت الدار؟ «، »اأاأنت قلت 

ال�صعر؟ «، فكانت البداية بال�صم، كان ال�صك يف الفاعل من هو، وكان الرتّدد فيه. 
واعترب اجلرجاين هذه الفوارق املعنوية احلا�صلة من التقدمي مّما ل ميكن الختلف 
يف �صاأنها، »فهذا من الفرق ل يدفعه دافع، ول ي�صك فيه �صاك، ول يخفى ف�صاد اأحدهما يف 

مو�صع الآخر«72 وا�صتدّل على ذلك بثلثة موا�صع73، وهي: 
اأاأنت قلت   ، الدار؟  “اأاأنت بنيت هذه  وذلك يف قوله:  االإ�صارة:  وا�صم  اال�صتفهام  اأورّال� 
اأّنه  هذا ال�صعر؟ وعّلق على ذلك باأّنك يف ذلك كّله قد بداأت بال�صم، لأّنك مل ت�صك يف الفعل 
كان، خا�صة وقد اأ�رصت اأّن الدار مبنية، وال�صعر مقول، واإمّنا �صككت يف الفاعل، وذكر اأّنك اإذا 
قلت يف املقابل: ”اأبنيت هذه الدار؟ ”، “اأقلت هذا ال�صعر؟ ”، فقولك خارج عن كلم الّنا�ص، 

وال�صبب يف ذلك ف�صاد اأن تقول يف ال�صيء امل�صاهد الذي هو ن�صب عينيك موجودا اأم ل. 
ثانيا� اال�صتفهام وال�صفة: ومثاله قولك: ” اأاأنت بنيت الدار التي كنت على اأن تبنيها؟ 
”، اأاأنت قلت ال�صعر الذي كان يف نف�صك اأن تقوله؟ ، وهو قول خارج عن كلم الّنا�ص، لأّن 

ال�صك يف القائم املوجود. 
ثالثا� اال�صتفهام على االإطالق، ومن اأمثلته قولك: 

اأقلت �صعراً قط؟  -
اأراأيت اليوم اإن�صانًا؟  -
اأاأنت قلت �صعراً قط؟  -
اأاأنت راأيت اإن�صانًا؟  -

راأى اجلرجاين اأّن الكلم يف املثال الأّول والثاين كان كلما م�صتقيما، اأّما يف الثالث 
والرابع، فل معنى لل�صوؤال عن الفاعل من هو يف مثل هذا، لأّن ذلك اإمّنا يت�صور اإذا كانت 
الإ�صارة اإىل فعل خم�صو�ص نحو اأن تقول: من قال هذا ال�صعر؟ ، ومن بنى هذه الدار؟ ، مّما 
الإطلق،  على  اإن�صان  وروؤية  اجلملة،  على  �صعر  قول  فاأّما  معّي،  على  فيه  ُيَن�صَّ  اأن  ميكن 
فمحال ذلك فيه، لأّنه لي�ص مّما يخت�ص بهذا دون ذلك، حتى ي�صاأل عن عي فاعله، ثم انتقل 

اإىل اإثبات نف�ص املعنى يف حالة تقدمي الفعل وال�صم يف الّنفي. 
وي�صتنتج من كلم اجلرجاين اأّن الّتغيري يف بنية الكلم بالتقدمي والّتاأخري يوؤدي اإىل 
تغرّي املعنى يف الكلم، واإىل ف�صاد املعنى اإذا مل يراع الن�صجام فيه، اأي اإّن للتقدمي والتاأخري 
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دورا حا�صما يف حتديد املعنى احلا�صل من اجلملة؛ وذلك بتحكمه يف حتديد حّيز املعنى 
اإثباتا ونفيا. 

يف  لك  بان  الذي  اأّن  “واعلم  اجلرجاين:  قال  املثبت:  اخلرب  يف  والّتاأخري  التقدمي 
ال�صتفهام والّنفي من املعنى يف الّتقدمي قائٌم مثله يف اخلرب املثبت، فاإذا عمدت اإىل الذي 
”زيد قد فعل”، و”اأنا  اأردت اأن حتّدث عنه بفعل فقدمت ذكره، ثم بنيت الفعل عليه فقلت: 
اأّن املعنى يف هذا  اإّل   74“ فعلت”، و”اأنت فعلت” اقت�صى ذلك اأن يكون الق�صد اإىل الفاعل 

الق�صد ينق�صم ق�صمي75: 
اأحدهما: وهو ظاهر جلّي يكون الق�صد فيه اإىل فاعله دون واحد اآخر، اأي اأّنك قد اأردت 
اأن تن�ص يف الفعل على واحد فتجعله له، وتزعم اأّنه فاعله دون واحد اآخر، اأودون كّل اأحد، 

ومن اأمثلته قولك: 
“اأنا كتبت يف معنى فلن، واأنا �صفعت يف بابه” تريد من القول اأن تّدعي النفراد بذلك 

واإزالة ال�صتباه فيه، والرّد على من زعم اأّن ذلك كان من غريك. 
وثانيهما: اأن ل يكون الق�صد اإىل الفاعل على هذا املعنى، ولكن على اأّنك اأردت اأن حتّقق 
على ال�ّصامع اأّنه قد فعل ومتنعه من ال�صك، فاأنت لذلك تبداأ بذكره وَتَوُقِعه اأّول ومن قبل اأن 
تذكر الفعل يف نف�صه...، ومثاله قولك: ” هو يعطي اجلزيل”، و “هو يحّب الثناء”، اأي تريد اأن 

حتقق على ال�ّصامع اأّن اإعطاء اجلزيل، وحّب الثناء داأبه، واأن متّكن ذلك يف نف�صه. 
فامللحظ اأّن اجلرجاين يوؤمن باأّن كّل تغيري يحدثه املتكلم املبدع يف بنية اخلطاب، 
وتركيبه فاإمّنا يتوخى من ذلك اأمرين اثني: اأولهما تغيري دللة اخلطاب ومعناه، وثانيهما 

اإحداث نوع من الّتاأثري يف املتلقي. 76
وقف اجلرجاين يف عر�صه لهذه امل�صاألة “التقدمي والّتاأخري يف اخلرب املثبت” عند هذا 
احلّد، واعترب ما قاله يف ذلك كافيا للبيان عن اأ�صولها، وعن الفرق بي الّتقدميي يف اخلرب: 

الّتقدمي املق�صود به النفراد، والّتقدمي املق�صود به دفع ال�صك. 
تقوم  القول  من  متما�صكة  قطعة  واملتاأخر  املتقدم  الكلم  اأّن  من  ينطلق  فاجلرجاين 
باإ�رصاك املتلقي مبا يختزنه من معلومات ت�صاعده على ربط الكلم، وفهم لطيف الفرق بي 
الّتقدمي والّتاأخري ومن ذلك ما جاء يف قول اإبراهيم بن العبا�ص يف مدح حممد بن عبد امللك 

الزيات قائل: 
فَلْو اإْذ َنَبا َدهرٌ، واأَْنَكَر �ص���احٌب، 
تكوُن عِن االأه���واِز داري بَنْجوٍة، 

َن�ص���رُي اأع���داٌء، وغاَب  و�ُص���لَِّط 
ولك���ْن َمَقاديرٌ َج���َرْت واأُموُر 77
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يرى اجلرجاين اأّن ال�صاعر اأح�صن بتقدميه الظرف الذي هو “اإذ نبا” على عامله الفعل 
دهر”،  نبا  اإذ  بنجوة  داري  الأهواز  عن  تكون  ”فلو  هو:  الكلم  ترتيب  اأ�صل  لأّن  “تكون”، 
فهو يف هذه احلال ي�صعف من اأثر الكلمات، وبالتقدمي يزيد من �صوق القارئ ملعرفة بقية 

الكلم.78 
عجيب  املاأخذ،  لطيف  امل�صلك  دقيق  باب  “هو  احلذف  يف  اجلرجاين  يقول  احلذف: 
اأزيد  اأف�صح من الذكر، وال�صمت عن الإفادة  الأمر، �صبيه بال�صحر، فاإّنك ترى به ترك الذكر 
للإفادة79، فاحلذف باب وا�صع جتول فيه الأقلم، وهو ميدان ف�صيح ت�صطرب فيه القابليات 
الفنية ول يح�صن طرقه اإّل من كانت له معرفة وا�صعة باأ�صاليب الّتعبري، وتوفر لديه الذوق 

الأدبي ال�صليم ليعرف اأ�رصاره80، ومنه: 
حذف املفعول: وفيه ُي�صتغني عن املفعول به باحلذف من قبيل حذف ما لي�ص �رصوريا 

لقيام الكلم، وقد اعترب بع�ص الّنحاة هذا ال�صتغناء من قبيل القت�صار ل احلذف. 
تعر�ص اجلرجاين حلذف املفعول به بعد اأن حتدث عن حال الفعل مع الفاعل، واملفعول 
به، اإذ قال: “ وههنا اأ�صل يجب �صبطه، وهو اأّن حال الفعل مع املفعول الذي يتعدى اإليه حاله 
مع الفاعل، فكما اأّنك اإذا قلت: “�رصب زيد”، فاأ�صندت الفعل اإىل الفاعل كان غر�صك من ذلك 
اأن يثبت ال�رصب فعل له ل اأن تفيد وجوب ال�رصب يف نف�صه وعلى الإطلق، كذلك اإذا عّديت 
الفعل اإىل املفعول فقلت: ” �رصب زيد عمرا” كان غر�صك اأن تفيد التبا�ص ال�رّصِب الواقع من 
الأّول بالثاين ووقوَعه عليه... واإذا اأريد الإخبار بوقوع ال�رصب ووجوده يف اجلملة من غري 
اأن ين�صب اإىل فاعل اأو مفعول...، فالعبارة فيه اأن يقال: ”كان �رصٌب”، اأو” وقع �رصٌب” اأو 
“ ُوجد �رصب”، وما �صاكل ذلك من األفاظ تفيد الوجود املجرد يف ال�صيء”81، وتختلف هذه 
الأبنية التي ذكرها اجلرجاين من حيث العنا�رص املوجودة فيها، فمنها ما يدّل على وجود 
الفعل ومن اأحدثه، ومنها ما يدل على حدوث الفعل ومن اأحدثه وما حّدث عنه، ومنها ما يدل 

على وجود احلدث )واإن كان ذلك بعن�رصين( ”. 82 
اأن  ومرادهم   ...” فقال:  منه،  والغر�ص  املتعدي  الفعل  ا�صتعمال  عن  اأي�صا  وحتّدث 
لذكر  يتعر�صوا  اأن  غري  من  للفاعلَي،  منها  ْت  ا�ْصُتقَّ التي  املعاين  اإثبات  على  يقت�رصوا 
له مفعول، ل  اأّنك ل ترى  املتعدي مثل يف  املتعدي كغري  “الفعل  املفعولي” 83، فيكون 
وياأمر  ويعقد  يحّل  “فلن  منها:  الأمثلة  من  مبجموعة  لذلك  وا�صت�صهد  تقديرا84،  ول  لفظا 
الغر�ص  تنق�ص  املفعول  بتقدير  الأفعال  هذه  تعدية  اأّن  واعترب   ، وينفع”...  وي�رّص  وينهى 
له مفعول ميكن  يكون  اأن ل  املفعول، وهو  الفعل من  ق�صم من خلو  فهذا  املعنى...،  وتغرّي 
الّن�ص عليه، ومتعد  له مفعول ميكن  الّن�ص عليه85، وعليه فاملتعدي عند اجلرجاين متعّد 
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له مفعول ول ميكن الن�ص عليه86، ومثل هذا الّت�صنيف ل ميكن اأن يقام يف م�صتوى الفعل 
مطلقا، واإمّنا يقام يف م�صتوى الفعل مقرتنا بالغر�ص من الكلم، اأي يف م�صتوى ا�صتعمال 
الّن�صق؛  الت�صل�صل، وغياب  اإىل تعرث  ال�صابق يوؤدي  اأّن ذكر املفعول يف املثال  الفعل87، كما 

ولهذا يح�صن عدم ذكره اأي حذفه. 
وذكر اجلرجاين ق�صما ثانيا من الأفعال املتعدية يكون فيها املفعول مق�صودا ومعلوما 
ق�صده، ويف هذه احلالة ميكن للمتكلم حذف املفعول متى توفرت القرينة الدالة عليه، وينق�صم 
اإىل جلي ل �صنعة فيه، وخفي تدخل ال�صنعة فيه، فمثال اجللي قولهم: “اأ�صغيت اإليه”، وهم 
“واإن  اأنواع88، منها ماجاء يف قوله:  ال�صنعة  التي تدخله  “اأذين”، ومثال اخلفي  يريدون 
اأردت اأن تزداد تبيينا لهذا الأ�صل، اأعني وجوب اأن ت�صقط املفعول لتتوفر العناية على اإثبات 
ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه  الفعل لفاعله ول يدخلها �صوب، فانظر اإىل قوله تعاىل: {َومَلرَّ
ا�ِس َي�ْصُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَراأََتنْيِ َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ال َن�ْصِقي  ًة ِمَن النرَّ اأُمرَّ
لرّ} ]الق�ص�ص:  َحترَّى ُي�ْصِدَر الرَِّعاُء َواأَُبوَنا �َصْيٌخ َكِبريٌ )23( َف�َصَقى َلُهَما ُثمرَّ َتَوىلرَّ اإِىَل الظِّ
اأربعة موا�صع وهي: ي�صقون...، تذودان...،  الآية وقع حذف املفعول به يف  23، 24[، ففي 

ت�صقي...، �صقى... 
وذكر اجلرجاين اأّن هذا احلذف ليخفى على ذي ب�رص اأّنه لي�ص يف ذلك كّله اإّل اأن يرتك 
ذكره ويوؤتى بالفعل مطلقا... وذاك اأّنه لو قيل: »وجد من دونهم امراأتي تذودان غنمهما« 
جاز اأن يكون مل ينكر الذود من حيث هو َذود، بل من حيث هو ذود غنم، فاإذا كان مكان 
اإبل مل ينكر الذود... فلو ذكر املفعول ل جتده يف هذا النحو من الروعة واحل�صن، ما  الغنم 
وجدت يف حذفه، وذلك لأّن يف ترك ذكره فائدة جليلة، واأّن الغر�ص ل ي�صح اإّل على تركه89، 

اإذ بذكره يحدث تعرث يف الّت�صل�صل وغياب الن�صق الذي يعمل على متا�صك اجلمل. 
اعتباره عن�رصا �رصوريا  به على  املفعول  تناول ظاهرة حذف  انطلق اجلرجاين يف 
على  يحمل  غيابه  فاإّن  وبالتايل  الف�صلة،  قبيل  من  ولي�ص  املتعدي،  الفعل  بنية  لكتمال 

احلذف الذي يقوم عليه دليل من تقدم الذكر اأو �صهادة احلال. 
وذكر اجلرجاين اأي�صا اأّن حذف املفعول به قد ل يكون من باب احلذف الذي يدّل عليه 
دليل، اإمّنا هو من باب احلذف الذي »ل ميكن فيه الّن�ص على املحذوف«، وهو �رصب جديد 
من احلذف حيث اعتمد يف حتليله على املفارقة بينه وبي ظاهرة تناق�صه، وتر�صد املعنى 
والغر�ص لو اأظهر املفعول املغّيب بينه وبي ظاهرة تناق�صه، ومثاله قول عمرو بن معدي 

يكرب: 
َنَطْق���ُت ولكَن الرم���اَح اأَجررَِّت 90فل���ْو اأنرَّ َقْومي اأَنَطَقْتني رماُحُهْم
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فالفعل »اأجّرت« فعل متعد، ولو عّداه ملا عّداه اإّل ل�صمري املتكلم نحو: «ولكّن الّرماح 
اأجّرتني«، ول يتعدى ملفعول غريه، اإّل اأّن املعنى ُيلزمك اأن ل تنطق بهذا املفعول ول ُتخرجه 
اإىل لفظك، وال�صبب اأّن تعديته ُتوِهُم ما خلف الغر�ص الذي هو اإثبات اأّنه كان من الّرماح 
اأن  جاز  اأجّرتني«،   » قال:  ولو  ذلك،  وجود  ي�صحح  واأن  النطق،  عن  للأل�صن  وحب�ص  اإجرار 
ُيذكر  اأجّرته، فقد  اأّنها  اأن يبّي  الذي عناه  اإجرار، بل  للّرماح  باأن يثبت  اأّنه مل يعن  ُيَتوَهَم 
الفعل كثريا والغر�ص منه ذكر املفعول، وقارن ذلك بقولك: « اأ�رصبت زيدا؟ «، فاأنت ل تنكر 
اأّنه كان من املخاطب �رصب، واإمّنا تنكر اأن يكون وقع ال�رصب منه على زيد... فلّما كان يف 
تعدية »اأجّرت« ما ُيوهم ذلك وقف فلم يعّد البتة، ومل ينطلق باملفعول خلل�ص العناية لإثبات 

الإجرار للّرماح. 91

اخلامتة: 
كيز  بالرترّ الن�س  اإظهار بع�س مالمح نحو  اإىل  التي ت�صبو  الدرا�صة  اأف�صت هذه 
خا�صة على قواعد متا�صك الن�س يف كتاب دالئل االإعجاز للجرجاين اإىل النرّقاط االآتية: 

اهتمام اجلرجاين بالن�صق الذي ترد فيه الألفاظ واجلمل، ومدى ان�صجامها وال�صياق . 1
زا على اإي�صاح العلقات التي تربطها ببع�صها البع�ص، متجاوزا بذلك  الذي وجدت فيه، مركِّ
عما  م�صتقلة  اجلملة  على  الّنحوية  قواعدهم  و�صع  يف  رّكزوا  الذين  القدامى  الّنحاة  مهمة 

عداها من اجلمل. 
مل يح�رص قيمة ال�صيغ الّلغوية يف اأنف�صها، واإمّنا جعل قيمتها بعلقاتها مبا �صبقها، . 2

ومبا حلقها من �صيغ، واإىل الن�صق الذي ترد فيه. 
بلم . 3 والّربط  والإحالة  والف�صل،  الو�صل  منها  الّنحوي  التما�صك  قواعد  اإىل  تطرق 

نحو  قواعد  متثل  وهي  والّتاأخري  والّتقدمي  واحلذف،  والّتكرار  املو�صول  وال�صم  الّتعريف 
الّن�ص. 
املحدثون . 4 اإليه  ذهب  وما  يلتقي  اجلمل  بي  الّربط  يف  ال�ّصامع  نف�ص  على  تاأكيده 

ومنهم املهتمون بنحو الّن�ص. 
مقبولية . 5 جعله  ذلك  ومثال  باخلطاب،  ال�ّصامع  علقة  زاوية  من  اخلطاب  اإىل  نظر 

العطف ل تعود اإىل اأ�صباب معنوية فقط، بل لأ�صباب تداولية اأي�صا. 
بنية . 6 ا�صتخل�ص بع�ص قواعده من  املعنوي بي اجلمل ميكن  الربط  اأّن  اإىل  ذهب 

اخلطاب الذي هو تفاعل الن�ص مع ال�صياق اخلارجي. 
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و�صيلة . 7 اأّن  رغم  نظره  يف  الن�ص  متا�صك  و�صائل  من  و�صيلة  لأخرى  اجلملة  تاأكيد 
الت�صال معنوية غري معتمدة على رابط �صكلي. 

يف . 8 املعنى  تغيري  اإىل  يوؤدي  والتاأخري،  بالّتقدمي  الكلم  بنية  يف  الّتغيري  اأّن  راأى 
الكلم واإىل ف�صاده اإذا مل ُيراَع الن�صجام فيه. 

للتقدمي والتاأخري دور يف حتديد حّيز املعنى اإثباتا، ونفيا، وا�صتفهاما. . 9
اخلطاب، . 10 دللة  تغري  املتكلم  منه  يتوخى  وتركيبه،  اخلطاب  بنية  يف  تغيري  كّل 

ومعناه اإحداث نوع من الّتاأثري يف املتلقي. 
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