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يػػػػػدرس بلػػػػػفي السػػػػػياؽ لػػػػػي د ئػػػػػؿ اإلعجػػػػػاز ل مػػػػػاـ عبػػػػػد القػػػػػا ر الجرجػػػػػاني

عرضػػػا كدراسػػػةي لصػػػكؿ النظريػػػة السػػػياقية كمكضػػػكعات ا
المتػػػكلى سػػػنة ُْٕ ػػػػ
ن
لػػػي إر نػػػا العربػػػي ممػػػ بكتػػػاو د ئػػػؿ اإلعجػػػازل كيكضػػػ مرلمػػػة النضػػػ المغػػػكم
العربػػػػػػي لػػػػػػي تلميػػػػػػؿ السػػػػػػياقاع الم تملػػػػػػة بمػػػػػػدلك ت ا المعجميػػػػػػة كالصػػػػػػكتية
كالصػػػػرلية كالنلكيػػػػة كعمػػػػكـ الب بػػػػة ل ككشػػػػؼ البلػػػػف عػػػػف مشػػػػتركاع نظريػػػػة

الػػػػنظـ عنػػػػد الجرجػػػػػاني مػػػػا السػػػػػياؽ عمػػػػى المسػػػػتكل التركيبػػػػػي كالسػػػػياؽ بيػػػػػر
المغػػػػػكم لػػػػػي د ع التركيػػػػػول كمظػػػػػا ر كالتقػػػػػديـ كالتػػػػػأ يرل كاللػػػػػ ؼ كالػػػػػ كرل
كاإلظ ػػػػػار كاإلضػػػػػمارل كالكصػػػػػؿ كاللصػػػػػؿ ل كتناكلػػػػػع الدراسػػػػػة تسػػػػػاكؽ ا للػػػػػاظ

كتضػػػػػامم ال كالتراتبيػػػػػة كالمصػػػػػالبة بػػػػػيف كلػػػػػدتيف لغػػػػػكيتيف لك لك ػػػػػرل كقكاعػػػػػد

الػػػػػنظـ كتكليػػػػػد الع قػػػػػاع النلكيػػػػػة بين ػػػػػال كالتػػػػػأ ير المػػػػػكقعي لمكممػػػػػة كالع قػػػػػاع
الزمانيػػػة كالمكانيػػػة بمػػػا ل ػػػا مػػػف ػػػامش د لػػػي .كمػػػا تناكلػػػع ل ػػػر السػػػياؽ لػػػي
تكػػػػكيف المعنػػػػى النلػػػػكم كتلكيمػػػػلل كل ػػػػر السػػػػياؽ ال قػػػػالي لػػػػي بنػػػػا الػػػػد ع

ال امشػػػػية االغائبػػػػةت كالػػػػد ع المجازيػػػػةل كاقصػػػػا الػػػػد ع المركزيػػػػة اا كليػػػػةت
لمػػػنصل كعػػػف دكر السػػػياؽ لػػػي تكػػػكيفل كشػػػؼ البلػػػف عػػػف العقميػػػة التػػػي انب قػػػع

ِٓٔ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

من ػػػػػا نظريػػػػػة الػػػػػنظـل كمسػػػػػتكل النضػػػػػ المغػػػػػكم عنػػػػػد الجرجػػػػػاني لػػػػػي الػػػػػدرس

السياقي .

انكهمــــاف امليتا ٍــــة  :السػػػػياؽ  -د ئػػػػؿ اإلعجػػػػاز – الجرجػػػػاني  -نظريػػػػة

النظـ .
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The Context in the Book of Dlael Aleegaz of
Imam Abdul-Qahir al-Jurjani (d. 471 AH)
study a presentation and study
Abdullah Bin Ali Alsakaker
Head of Arabic Department - Educational Supervision
Administration - General Administration of Education in
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Abstract :
The "Context in the Book of Dlael Aleegaz of Imam AbdulQahir al-Jurjani (d. 471 AH) study a presentation and study"
The Principles of Contextual Theory and its Topics in Our
Arab Legacy represented by the Book of Dlael Aleegaz, and
explains the stage of Arab linguistic maturity in analyzing the
different contexts with its lexical, phonetic, morphological,
grammatical and rhetorical terms. The research revealed the
common versification of Al-Jurjani with the context at the
syntactic level and the non-linguistic context in the
connotations of structure, and its manifestations such as
presentation and delay, deletion and mention, manifestation
and pronouncement, connection and separation. The study
dealt with the consistency of words and their solidarity, the
hierarchy and accompanying between two or more linguistic
units, the rules of the systems and the generation of
grammatical relations between them, the site effect of the
word and the temporal and spatial relations, with their
indicative margin , It also examined the effect of context on
the formation and transformation of the grammatical
meaning, the effect of the cultural context on the construction
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هـ عرضإا ودراسة إ174 السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة

of marginal (absent) and metaphorical connotations, the
exclusion of the central (primary) semantics of the text, and
on the role of context in composition. The research revealed
the mentality from which the versification emerged, and the
level of linguistic maturity of Al-Jurjani's in the contextual
lesson.
Keywords : The Context - Dlael Aleegaz - al-Jurjani - the
versification
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اللمد هلل كالص ة كالس ـ عمى رسكؿ اهلل كبعد :

تعػػػد نظريػػػة السػػػياؽ نظريػػػة لغكيػػػة لدي ػػػة كانػػػع ل ػػػا جػػػ كر لػػػي ت ار نػػػا

ػػر لػػػي تقريػػػر ػػػ النظريػػػة كرسػػػـ معالم ػػػا
العربػػػي ل لقػػػد تػػػرؾ عمما نػػػا إرنػػػا كبيػ نا
العامػػػة ل لمػػػا لشػػػار إليػػػل ال ميػػػؿ بػػػف للمػػػد كتمميػػػ سػػػيبكيلل كمػػػا لكدعػػػل ابػػػف

ليػػػا
جنػػػي لػػػي ػػػار القيمػػػة ل ػػػـ مػػػا قػػػرر الب بيػػػكف كالملسػػػركف يعػػػد شػػػا ندا ن
ل النظرية.
كاف إعػػػػػادة قػػػػػ ار ة ت ار نػػػػػا المغػػػػػكم مػػػػػف ػػػػػ ؿ النظريػػػػػاع اللدي ػػػػػة يلػػػػػت

لمبالػػػف لاقنػػػا لسػػػيلة لػػػي الػػػدرس المغػػػكمل إ يقػػػؼ القػػػار عمػػػى نصػػػكص متينػػػة
كملكمة ت بع ص ليت ا كل ر ا العممي كالتطبيقي لي العصر اللديف.

ككتػػػػػاو د ئػػػػػؿ اإلعجػػػػػاز ل مػػػػػاـ عبػػػػػد القػػػػػا ر الجرجػػػػػاني للػػػػػد الكتػػػػػو

اللريػػػػػدة لػػػػػي الب بػػػػػة كالبيػػػػػافل كتظػػػػػالرع ليػػػػػل معػػػػػاني النلػػػػػك كباياتػػػػػلل لللػػػػػل

الجرجاني إل باع اإلعجاز القر ني بب بتل كلصالتل.

صػػػػػة عممػػػػػل كلكػػػػػر كمدارسػػػػػتلل

ػػػػدـ الجرجػػػػػاني لػػػػػي ػػػػػ ا الكتػػػػػاو
كقػ ٌ
كلكدع ليػػػل نظريػػػة الػػػنظـ القػػػائـ عمػػػى تعميػػػؽ الكمػػػـ بعضػػػ ا بػػػبعض ًكلػػػؽ لصػػػكؿ
النلك كرسكملل كالنظر لي بنا التركيو عمى المعنى القائـ لي النلس.

ػػر لمػػػا تضػػػمنتل
كلظيػػػع ػػػ النظريػػػة با تمػػػاـ الدارسػػػيف كعنػػػايت ـل نظػ نا

ػػػ النظريػػػة مػػػف ر يػػػة ملكمػػػة لممعػػػاني النلكيػػػةل كلسػػػباو اللصػػػالة كالبيػػػافل

مف

ؿ التراكيو الم تملة لمجمؿ النلكية.
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كمػػػف ػػػ ا المنطمػػػؽ جػػػا

ػػػ ا البلػػػف ليقػػػؼ عمػػػى الج ػػػكد المب ك ػػػة لػػػي

نايػػػا الكتػػػاو لػػػكؿ نظريػػػة السػػػياؽ بشػػػقٌيلل كابػػػراز الج ػػػكد المغكيػػػة كالد ليػػػة لػػػي

الكتاول كما تضمنل مف مسائؿ كقضايا لي السياؽ.

كلمػػػؿ البلػػػف عنػػػكاف ي السػػػياؽ لػػػي د ئػػػؿ اإلعجػػػاز ل مػػػاـ عبػػػد القػػػا ر

الجرجػػػاني المتػػػكلى سػػػنة ُْٕ ػػػػ ل عرضػػػا كدراسػػػةيل كاقتضػػػع طبيعػػػة البلػػػف لف
ملتكيا عمى:
يككف
ن
مقدمػػػػة كتم يػػػػد ل كتضػػػػمف التم يػػػػػد

ػػػػة مكضػػػػكعاعل لكل ػػػػا ترجمػػػػػة

ل مػػػاـ عبػػػد القػػػا ر الجرجػػػانيل ك اني ػػػا تعريػػػؼ بكتػػػاو د ئػػػؿ اإلعجػػػازل ك ال ػػػا
مل ػػػػػكـ السػػػػػياؽ كلنكاعػػػػػلل لمػػػػػا صػػػػػمو البلػػػػػف ل ػػػػػك مبل ػػػػػاف ا كؿ :السػػػػػياؽ
المغػػػكمل كتػػػـ ليػػػل دراسػػػة ار كتكجي ػػػاع الجرجػػػاني لػػػي سػػػياؽ الػػػنص .كا

ػػػر:

السػػػػياؽ بيػػػػر المغػػػػكمل كليػػػػل دراسػػػػة لمسػػػػياؽ ػػػػار الػػػػنص .كقػػػػد ٌيػػػػؿ البلػػػػف
ب اتمة مص لي ا عمى لبرز النتائ .
كقػػػػد اعتمػػػػدع لػػػػي دراسػػػػة كتػػػػاو د ئػػػػؿ اإلعجػػػػاز عمػػػػى تلقيػػػػؽ الػػػػدكتكر

ػػر لمػػػا لػػػي تلقيق مػػػا مػػػف دقػػػة
ملمػػػد رضػػػكاف الدايػػػة كالػػػدكتكر لػػػايز الدايػػػةل نظػ نا
ك دمػػػػػة لمػػػػػنصل كاف كردع إلالػػػػػة لتلقيػػػػػؽ

ال امش.

ػػػػػر لػػػػػ ني لنػػػػػك عمػػػػػى لػػػػػؾ لػػػػػي

كقػػػػد اعتنيػػػػع بعػػػػزك اةيػػػػاع القر نيػػػػة الشػػػػريلةل كالشػػػػكا د الشػػػػعريةل كلػػػػـ

لضا ترجمة لألع ـ الكاردة لسما ـ .

كلسػػػػػػأؿ المػػػػػػكلى عػػػػػػز كجػػػػػػؿ لف يكػػػػػػكف ػػػػػػ ا البلػػػػػػف قػػػػػػد قػػػػػػدـ قػػػػػػ ار ة

مكضػػػػػكعية لمسػػػػػياؽ لػػػػػي د ئػػػػػؿ اإلعجػػػػػاز تصػػػػػؼ مجمػػػػػؿ الج ػػػػػكد كاة ار لػػػػػكؿ

نظريػػػة السػػػياؽل كال ػػػرك مػػػف لػػػؾ بنتػػػائ مرجػػػكة تػػػكازم قيمػػػة الكتػػػاو العمميػػػة

كل مية السياؽ لي الدرس اللديف.
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كليػػػل:

انتمهٍذ

ُ -ترجمة اإلماـ عبد القا ر الجرجاني
ِ -التعريؼ بكتاو د ئؿ اإلعجاز
ّ -السياؽا مل كمل كلنكاعلت
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4ـ ترمجة اإلماو عبذ انقاهر اجلرجانً

ػػػك لبػػػك بكػػػر عبػػػد القػػػا ر بػػػف عبػػػدالرلمف بػػػف ملمػػػد الجرجػػػانيل كلػػػد

لػػػي لكائػػػؿ القػػػرف ال ػػػامسل كعػػػاش لػػػي اجرجػػػافت ك ػػػي مدينػػػة مشػػػ كرة بػػػيف
طبرسػػػػتاف ك راسػػػػاف بػػػػب د لػػػػارس لػػػػي مطمػػػػا القػػػػرف ال ػػػػامس لم جػػػػرة كلػػػػـ

يلارق ا لتى كلاتل.

اُت

كاف من صغر ملبًّا لمعمـل لأقبؿ عمى الكتو كالدرسل اصة كتو النلػك

كا دو كاللقلل كقد كلقل اهلل بعالميف كبيريف كانػا يعيشػاف لػي جرجػاف مػا :لبػك
اللسيف بف اللسف بف عبد الكارف اللارسي النلكمل نزيؿ جرجافل كالقاضي لبػك

اللسػػف عمػػي بػػف عبػػد العزيػػز الجرجػػانيل قاضػػي جرجػػاف مػػف قبػػؿ الصػػالو بػػف
عبػادل لأ ػ العمػـ عػف لبػي اللسػيف ملمػػد اللارسػي ابػف ل ػع الشػي لبػي عمػػي
ٌ
اللارسػػي كمػػا ل ػ ا دو عمػػى يػػد القاضػػي الجرجػػاني كق ػ لر كتابػػل الكسػػاطة بػػيف
المتنبػػي ك صػػكملل لكػػاف الشػػي عبػػد القػػا ر الجرجػػاني يلت ػػر بأنػػل ق ػ لر عميػػل
كابتػػرؼ مػػف بلػػر ل ككػػاف إ ا كػػر لػػي كتبػػل تب ػػب بػػلل كشػػم بأنلػػل با نتمػػا

إليل.

اِت

ق ػ لر عبػػد القػػا ر الجرجػػاني ػػار ك يػػر مػػف عممػػا المغػػةل كقػػد نقػػؿ لػػي كتبػػل

عػػػػػػف سػػػػػػيبكيل كالجػػػػػػالظ كلبػػػػػػي عمػػػػػػي اللارسػػػػػػي كابػػػػػػف قتيبػػػػػػة كقدامػػػػػػة بػػػػػػف
جعلر كاةمدم كالقاضي الجرجػاني كلبػي ػ ؿ العسػكرم كلبػي للمػد العسػكرم كعبػد
الرلمف بف عيسى ال مداني كالمرزباني كالزجا .

اُت ينظػػر :إنبػػا الػػركاة عمػػى لنبػػا النلػػاة لجمػػاؿ الػػديف القلطػػي ُِٖٖ/ل ع ملمػػد لبػػك اللضػػؿ
إب ار يـل دار اللكر العربيل القا رةل طُل َُْٔق

اِت ينظػػر:معجـ ا دبػػا ليػػاقكع اللمػػكم صُٕٕٗل ع إلسػػاف عبػػاسل دار الغػػرو اإلس ػ مي
طُل ُّٗٗ

ِِٕ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

تػػرؾ عبػػد القػػا ر الجرجػػاني ػػا ارن م مػػة لػػي الشػػعر كا دو كالنلػػك كعمػػكـ

مجمدا لػي شػرك كتػاو اإليضػاك بػي عمػي
القر فل مف لؾ كتاو المغني لي يف
ن
اللارسػػيل ػػـ ا تصػػر لػػي مجمػػد كالػػد لسػػما المقتصػػدل ككتػػاو يالجمػػؿي لػػي شػػرك
كتػػاو العكامػػؿاُتل لمػػا لػػي ا دو كعمػػكـ القػػر ف لكػػاف لػػل :يإعجػػاز القػػر في كيالرسػػالة
الشػػػالية لػػػي اإلعجػػػازي كيد ئػػػؿ اإلعجػػػازي كيلسػػػرار الب بػػػةي كقػػػد لكرد لػػػي كتابيػػػل

ا

يريفل معظـ رائل لي عمكـ الب بة العربية.

كترجا ش رة الجرجاني إلى كتاباتل لي الب بةل ل ك يعد للػد الم سسػيف

ل ا العمـل كيعد كتابا  :اد ئؿ اإلعجازت كالسػرار الب بػةت مػف ل ػـ الكتػو التػي
ليللع لي

ا المجػاؿل كقػد للل مػا الجرجػاني لبيػاف إعجػاز القػر ف الكػريـ كلضػمل

عمى النصكص ا

نسؾ كديف .

عالػػمال ا
قانعال
رل مف شعر كن رل كقد قيؿ عنل :كاف كر نعا ن
ن

يقػػػكؿ عنػػػل صػػػالو الطػػػراز:ي كلكؿ مػػػف لسػػػس مػػػف ػػػ ا العمػػػـ قكاعػػػد

ل كلكضػػػػ ب ار ينػػػػلل كلظ ػػػػر لكائػػػػد ل كرتػػػػو للانينػػػػلل الشػػػػي العػػػػالـ النلريػػػػر

عمػػػـ الملققػػػيف عبػػػد القػػػا ر الجرجػػػاني ل لمقػػػد لػػػؾ قيػػػد الغرائػػػو بالتقييػػػدل ك ػػػد

سػػػكر المشػػػك ع بالتسػػػكير المشػػػيدل كلػػػت لز ػػػار مػػػف لكمام ػػػال كلتػػػؽ لزرار

بعػػػػد اسػػػػتغ ق ا كاسػػػػتب ام ال لجػػػػ از اهلل عػػػػف اإلسػػػػػ ـ للضػػػػؿ الجػػػػ از كجعػػػػؿ
نصيبل مف كابل لكلر النصيو كاإلج از ي.

اِت

كلقد كاف لمجرجاني ار عممية اشت ر ب ال كعرلع عنلل لمف لؾ ار لػي

إعجاز القر ف الكريـل كم اللتل لمف زعـ لف إعجاز القػر فل إنمػا ػك يبالصػرلةيل لم

لف اهلل صرؼ العرو عف مضػا اة القػر فل لقػد دلػا ػ ا الػرلم كرلضػل ل كللػ عمػى
اُت ينظر :إنبا الركاة ُِٖٗ/

اِت الطراز ليليى بف لمزة العمكم ُْ/

ِّٕ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

تبياف لساد ا لػي م للاتػل عػف اإلعجػازل معتبػ ارن اف إعجػاز القػر ف لػيس يبالصػرلةيل
كانما ك لي لصالتل كب بتل .

كيرل الجرجاني لف اللصالة كالب بةل ما مصدر اإلعجاز لي القر فل ك لؾ

عػػف طريػػؽ الػػنظـل ا إف نظػػـ القػػر ف كتأليلػػلل مػػا مصػػدر اإلعج ػاز ليػػلل كيقػػكؿ

الجرجاني :يل ا بطؿ ال م لعجز ـ مف القر ف لي شي مما عددنا  ..لـ يبؽ إ لف

يككف لي النظـ كالتأليؼ.

)ُ(

ككقؼ عبد القا ر الجرجاني ضد ال يف قدمكا الملظ عمػى المعنػىل لكػاف يػرل

لف الصػػكرة المجتمعػػة مػػف الملػػظ كالمعنػػى ػػي مػػكطف اللضػػيمة كلسػػاس اإلجػػادةل
كيشب ا بعممية الصيابةل كيعتبر لف النظـ كالتػأليؼ مػا اإلعجػاز لػي الكػ ـل كقػد
كض ػ الجرجػػاني الصػػكرة التػػي امتػػز لي ػػا الملػػظ بػػالمعنى لقػػاؿ :يكاعمػػـ لف قكلنػػا
الصكرةل إنما ك تم يؿ كقياس لما نعممل بعقكلنا عمى ال م ن ار بأبصارناي.

اِت

ككاف مف اة ار التي تناكل ػا المعنػى كمعنػى المعنػىل كلراد بػل تنػكع الػد ع

كتلاكت ا الناجـ عف طريؽ الصيابة .لػالمعنى :ػك المل ػكـ الظػا ر لػي الملػظ .لمػا

معنى المعنىل لمرلمة تتجاكز المعنى الظا رل إلى المعاني العميقة المتم مة بالكناية

كا ستعارة.

كقػػػد لقيػػػع ػػػار ك ار الجرجػػػاني قبػػػكن لػػػيمف بعػػػد ل لقػػػامكا عمػػػى دراسػػػت ا

كشرل ا كتم يص ا كمناقشت ال لابف السيد البطميكسي شرك كتاو الجمؿ لمجرجانيل
كك لؾ صنا ابف ال شاو البغدادم كالبمنسي كبير مال كا تصػر الػرازم كتػاو اد ئػؿ
اإلعجازت كالسرار الب بة ت لي م تصر لسما ا ن اية اإليجاز لي دراية اإلعجازتل

ػكردا ن ػػؿ منػػل السػػكاكي لػػي االملتػػاكت كالقزكينػػي لػػي
كمػػا كػػاف الػػد ئؿ كا سػرار مػ ن
اُت د ئؿ اإلعجاز صّٕٓل تلقيؽ :ملمد الداية كلايز الدايةل دار اللكرل طُل ُِْٖ ػ .
اِت صْٓٔ.

ِْٕ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

ااإليضػػػاكتل كمػػػا زاؿ الدارسػػػكف – إلػػػى عصػػػرنا ػػػ ا – يػػػردكف مػػػف معػػػيف ػػػار
الجرجانيل كين مكف مف رضابل.

تػػكلي شػػي الب بيػػيف اعبػػد القػػا ر الجرجػػانيت سػػنة ُْٕ ػػػل كقيػػؿ سػػنة

ْْٕ ػ اُتل بعد لف ترؾ ركة عممية كلدبية يغترؼ من ا طالو المعرلة كملو العمـ.

اُت ينظر :بغية الكعاة لي طبقاع المغكييف كالنلاة لج ؿ الديف السيكطي َُِٔ/ل تلقيؽ ملمد
لبك اللضؿ إب ار يـل دار اللكرل طِل ُّٗٗق.

ِٕٓ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

2ـ انتعرٌف بكتاب دالئم اإلعجاز

كتابػا
كتاو د ئؿ اإلعجاز كتاو لي الب بة كالنقد ا دبػيل ك ػك كاف لػـ يكػف ن

نلكيال إ لف ليل ركك النلك كمقاصد لي نظـ الك ـ كقكاعد التركيول كلقنا لممعاني
ن
الم تملةل التي ت تمؼ با ت ؼ للكاؿ المتكمـ كالناظـ.
كترجا ل مية كتاو د ئؿ اإلعجػاز إلػى لنػل

لللل لػي لكا ػر لياتػلاُتل كلكدع ليػل

ػر مصػنلاع عبػد القػا رل لقػد

صػة معارلػل كعمكمػلل كتجربتػل الممتػدة لػي

الدرس كالتعميـل كاستمد الكتاو ل ميتل ك لؾ مف مكضػكعل الػ م لقػيـ جمػلل كبنيػع

البينةل كالرد
لبكابل كمبال ل لي إ باع إعجاز القر ف الكريـ بب بتل اللريدة كلصالتل ٌ
عمػػى مػػف زعػػـ لف إعجػػاز القػػر ف الكػػريـ إنمػػا كػػاف بالصػػرلةل التػػي قضػػا ا اهلل عمػػى

العرو ليف صرل ـ عف اإلتياف بم مل.

ػيف لصػ نل لبعػد المقدمػػة التػي تلػػدف لي ػا عػػف

قسػـ الم لػػؼ كتابػل إلػػى
ٌ
المد ؿ إلى إعجاز القػر ف .تكالػع لصػكؿ الكتػاو كمبال ػل النليسػةل كجػا مػف لبػرز

لصكلل الك ـ عمى مف ز د لي ركاية الشػعر كللظػل ك ٌـ ا شػتغاؿ بعممػل كتتبعػلل ك
اللرؽ بيف اللركؼ المنظكمػة كالكػ ـ المنظػكـل كمعنػى الػنظـل ك الكنايػة كا سػتعارة
كالمجػػاز كاللقيقػػةل كالتقػػديـ كالتػػأ يرل كاللصػػؿ كالكصػػؿل كما يػػة الب بػػة كصػػمت ا

باإلعجػػازل كالػػ كؽ كالمعرلػػةل كالكنايػػة كشػػكا د ال ك التككيػػد كع ماتػػلل كالملاكػػاة

كالػػػػنظـل كتلميػػػػؿ الملػػػػظ كالمعنػػػػىل كا سػػػػتعارة كالمعنػػػػىل كمعػػػػاني النلػػػػكل كالملػػػػظ

كا ستعارةل كا للػاظ الملػردة .ػ ا إلػى جانػو لصػكؿ صصػ ا الم لػؼ لنكتػة معينػة

لي بعض ا دكاع كا سما م ؿ اإنماتل كاال متل كاماتل كاإ ت.

كل ـ قضايا اد ئؿ اإلعجػازت إ بػاع المزيػة كالكصػؼ الػ م كػاف بػل اإلعجػاز

لي القر ف الكريـل ك ك اللصالة كالب بة كالبيافل كلف

اُت ينظر مقدمة الملقؽل ملمكد ملمد شاكرل مكتبة ال انجي

ِٕٔ

المزيػة كاللصػالة ليسػع

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

إ لسف الد لة كتمام ا لي صكرة رائعة مف النظـل ك لػؾ بجريانػل مػف الج ػة التػي
ي لص ل كا تيار الملظ ال م ك ل صل كلنل

لضؿ لمٌلظة عمى ا

د لت ا عمى الغرض المقصكدل ك لؾ راجا إلى النظـ .

رل إ بقػكة

كالػػنظـ مػػف القضػػايا التػػي اتسػػا اللػػديف كاإلبانػػة لػػلل كعػػف صػػمتل الك يقػػة

بػػالمعنىل ك ػػك مكضػػا اللصػػالة كمكان ػػال كع قػػة الػػنظـ بمعػػاني النلػػك ككجك ػػلل

كصػػمة بػػيف النلػػك كالبيػػافل كلف اإلعجػػاز لػػـ يكػػف إ لػػي الػػنظـل ك ػػك تػػك ي معػػاني

النلك كللكاملل ك ك متصؿ بالمعنى اتصا ن ك يقانل لميسع اللضيمة ليل مف ليف ك

للظ كلركؼل كلكف مف ليف ػك نظػـ كتػأليؼل كلػي معنػا مػف ليػف ػك نظػـ تػابا
و
كمقتؼ ل ر ا كداؿ عمي ا.
لممعاني
كالنظـ لي د ئؿ اإلعجاز ي تعميؽ الكمـ بعض ا ببعضل كجعؿ بعض ا بسبو

مف بعضياُتل لك ك ي تك ي معاني النلك كللكامل ليما بيف معػاني الكمػـي

)ِ(

كنظػـ

الك ـ ك ما ييقتلىى ليل ار المعػانيل لمػيس الغػرض بػنظـ الكػ ـ لف تكالػع لللاظ ػا
لي النطؽل بؿ لف تناسقع د لت ال كت قع معاني ا عمى الكجل ال م اقتضا العقؿ .
كمف مبالف الكتاو عمـ البيافل ال م بل يعرؼ اإلعجازل ك يقصد مف عمػـ

يالبيافي معنا ا صط لي المعركؼ عند عممػا الب بػةل كانمػا ػك المعرلػة بأصػكؿ

ا دا المغكم البياني عند العرو .

كتناكؿ الكتاو لضيمة الشعرل ك طؿ مف يز د ليل كيصرؼ عنل كينلر منلل

كجا لي الكتاو بياف ل مية النلك ك طأ مف يز د ليلل كعف طأ مف يز د لي العمـ
بمعػػاني البيػػاف كاللصػػالة كالب بػػةل إ

بػػد لكػػؿ ك ػ ـ يستلسػػنل اإلنسػػاف مػػف لف

يككف ستلسانل إيا سبو معركؼ كج ة معمكمة .
اُت صِْٖ.
اِت صْْٓ

ِٕٕ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

كتناكؿ الكتاو البلف لي معنى الب بة كاللصالة كالبيػافل كلف اللصػالة

تكمف لي لصالة الكممة الملردة .كعرض الكتاو كجل البياف كاللصالة الكامنة لي

المعػػاني كالػػد ع الب بيػػة كالمجػػاز كالكنايػػةل كا سػػتعارة كالتم يػػؿل كتنػػاكؿ الكتػػاو
ب بػػة الػػنظـ لػػي التقػػديـ كالتػػأ ير كاللصػػؿ كالكصػػؿ كالتعريػػؼ كالتنكيػػر كا سػػتل اـ
كالقصر كبير لؾ.

كجا لػي الكتػاو اللػديف عػف المجػاز العقمػي كب بتػلل كشػرك لسػرار الػنظـ

لي الكتاو.
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3ـ انسٍاق ( ميهىمه وأنىاعه )

ظ رع نظرية السياؽ لي العصر اللديف ككالدة مف النظرياع الد ليػة التػي
النظريػة با تمػاـ كالػدرس

يعنيع بالع قة القائمة بػيف الملػظ كالمعنػىل كلظيػع ػ
المغػػكم لنتائج ػػا المممكسػػة لػػي استكشػػاؼ المعنػػى كالكصػػكؿ إليػػل مػػف ػ ؿ إطػػاراع
عامة لمنصل كما تميزع النظريػة با ستقصػا كالشػمكؿ لػي البلػف الػد ليل لمكن ػا
لؾ مف المكازنة كا نت او لد لة الملظل كسنتناكؿ لي

ا التم يد بياف ل ػـ م مػ

نظرية السػياؽ مػف ليػف مل كم ػال كل ميت ػال كلنكاع ػال ليكػكف لػؾ تكطئػة لدراسػة

السياؽ مف

ؿ كتاو ي د ئؿ اإلعجاز ي.

أ ـ ميهىو انسٍاق:

و
بمعاف متقاربة ي التتػابال كالسػير كا نتظػاـ لػي
جا للظ السياؽ لي المغة

نسؽ كالدل للي الجم رة بف دريػد ي السػكؽ مصػدر سػقع البعيػر لسػكقل سػكقنال ..
اُت

سكؽ الناس إليل بضائع ـي
كالسكؽ معركلةل ت نف كت كر كلصؿ اشتقاق ا مف ى
كعنػػد ابػػف لػػارس :ي السػػيف كالػكاك كالقػػاؼ لصػػؿ كالػػد ك ػػك لػػدك الشػػي يقػػاؿ سػػاقل
يسكقل سكقنال كالسيقة ما استيؽ مف الدكاوياِت.

كقػاؿ الزم شػػرم  :ي سػػاؽ الػنعـ لانسػػاقعل  ..كمػػف المجػاز :سػػاؽ اهلل إليػػؾ

يرال  ..ك ك يسكؽ اللديف للسف سياؽل كاليؾ يساؽ اللديفل ك ا الك ـ مساقل
ن
إلػػػى كػػػ ال لك جئتػػػؾ باللػػػديف عمػػػى سػػػكقل  :عمػػػى سػػػرد ل كسػػػياؽ الكػػػ ـ تتابعػػػل ل
كتكاليلل كلسمكبل ال م يجرم ليل ي.

اّت

اُت ص ِّٖٓ/ل تلقيؽ :رمزم بعمبكيل دار العمـ لمم ييف ل طُ ل ُٕٖٗـ
اِت مقاييس المغة بف لارس ّ.ُُٕ/

اّت لساس الب بة ُْْٖ/ل تلقيؽ :ملمد باسؿ عيكف السكدل دار الكتو العمميةل ُٖٗٗـ
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كلي المساف:ي انساقع اإلبؿ كتساكقع إ ا تتابععل كك لؾ تقػاكدع..ل كيقػاؿ:

كلػػدع ل نػػة

ػػة بنػػيف عمػػى سػػاؽ كالػػدةل لم بعضػػ ـ إ ػػر بعػػضل لػػيس بيػػن ـ

جاريػةل ..كرليػػع ل نػا بالسػػكؽل لم :بػالمكعل يسػػاؽ سػكقا ل كاف نلسػػل لتسػػاؽ لم

ػأف ركلػػل تيسػػاؽ لت ػػر مػػف بدنػػلل ..كجػػا ع سػػكيقة :لم تجػػارة ك ػػي
لػػي النػػزع كػ ٌ
تصغير السكؽل سميع ب ا ف التجارة تيجمو إلي ال كتساؽ المبيعاع نلك اياُت.
لالمعنى المغكم يشير إلى د لة التتابا كالتكالي كجميا المعاني اللسية السابقة

تقتػػرو مػػف معنػػى السػػياؽ اصػػط لال كالزم شػػرم – كمػػا سػػبؽ – يقتػػرو ك ي ػ ار مػػف

المعنػى المقصػكد لػيف تنػاكؿ ا سػتعماؿ المجػازم لمسػياؽ .لسػياؽ الكممػاع يػراد بػل
تتابع ال كسرد ا لي الجممة.

كيراد بنظرية السياؽ المليط المغكم ال م تقػا ليػل الكلػدة المغكيػة سػكا لكانػع

الػنص اة ػر ل
كممة لـ جممة لي إطار مف العناصر المغكية لك بير المغكية .لك ك
ٌ
لك النص المصالو لمنص الظا ر ل ك ك بم ابػة الجسػر الػ م يػربط التم يػؿ المغػكم

ببيئتل ال ارجيةاِت.

كالسياؽ يعنى بدراسة المعنى بكؿ المستكياع المغكية كالكسائؿ بيػر المغكيػة

لمكشؼ عف الد لة ككضكل ا كازالة الغمكض لك المبس.

يعيف قيمػة
كالسياؽ إطار عاـ تنتظـ ليل عناصر النص ككلداتل المغكيةل كال م ٌ
الكممػػة لػػي كػػؿ اللػػا ع ػػك السػػياؽل إ ينت ػػو السػػياؽ د لػػة كالػػدة بعين ػػال عمػػى

اُت ص ّْْٔ/ل دار إليا الترافل طّل ُُْٗ ػ

اِت ينظػػػر :د لػػػة السػػػياؽل ردة اهلل بػػػف ردة بػػػف ضػػػيؼ اهلل الطملػػػيل صُٓ ل رسػػػالة دكتػػػك ار ل
جامعة لـ القرل ُُْٖ ػ
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الربـ مف تعدد المعانيل إ الكممة – عنػد السػياقييف -
كليس المعنى إ كظيلة لي سياؽاُت.

معنػى ل ػا ػار السػياؽل

ب ـ أنىاع انسٍاق:

يػرتبط السػياؽ بػالمعنى ارتباطػا ك يقػال لػؾ لف السػياؽ يعنػى بدراسػة المعنػػى

بكؿ المستكياع المغكية كالكسائؿ بير المغكيػة لمكشػؼ عػف الد لػة ككضػكل ا كازالػة

الغمكض كالمبس عف المعنى.

ك يقتصر السياؽ عمى رلا الغمكض عػف المعنػى المعجمػي للسػو بػؿ يسػ ـ

لي الكشؼ عف ك ير مف الظكا ر المغكية كالمشترؾ الملظيل كالمتػرادؼل كجانػو مػف

الد ع الصرلية كالنلكية كالتي تلكؿ دكف إدراؾ المعنى ككضكلل.

إف معنى الكممة يتلدد لي استعمال ا دا ػؿ سػياؽ لغػكمل كالكممػة ارجػل يتعػدد

مػػدلكل ا ل ك ػ ا مػػا لشػػار إليػػل الجرجػػاني لػػي قكلػػل :يإف ا للػػاظ الملػػردة التػػي ػػي
لكضاع المغة لـ تكضا لتعرؼ معاني ا لي لنلس ا كلكف ف يضـ بعضػ ا إلػى بعػض

ليعرؼ ليما بين ا لكائد ياِت.

كالملػػردة المغكيػػة اع د ع متنكعػػةل تلرض ػ ا جكانػػو لغكيػػةل كل ػػرل لاليػػةل

كعمى إ ر لؾ تعدد مل كـ المعنى لملظ الكالد ليت

لنكاعا م تملةل ل م ا اّت:

ُ -المعنى ا ساسي لك ا كلي لك المركزم :كيسمى المعنػى التصػكرم لك المل ػكمي

لك اإلدراكيل ك ك المعنى المتصؿ بالكلػدة المعجميػة لينمػا تػرد لػي لقػؿ سػياؽل

ك ك لساس التكاصؿ كالتلا ـ كنقؿ ا لكار.

اُت ينظر :النلػك كالد لػة مػد ؿ لدراسػة المعنػى النلػكم الػد ليل لملمػد لماسػة عبػد المطيػؼل
صّّل ّٔل دار الشركؽ طُل َُِْق

اِت ينظر :د ئؿ اإلعجازل ص ّّٓ

اّت ينظر :عمـ المغةل للمد م تار عمر صِٔ
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ِ -المعنػػى اإلضػػالي لك التضػػمني :ك ػػك المعنػػى ال ػ م يممكػػل الملػػظ عػػف طريػػؽ مػػا
يشير إليل إلى جانو معنا التصكرم ال الصل كي ضا

الزمف لك ال قالة.

ا المعنى لتغير عامػؿ

ّ -المعنػى ا سػمكبي :ك ػػك المعنػى الػ م تلممػل قطعػػة مػف المغػػة بالنسػبة لمظػػركؼ
ا جتماعيػػػة لمسػػػتعمم ا كالمنطقػػػة الجغراليػػػة التػػػي ينتمػػػي إلي ػػػال كيكشػػػؼ ػػػ ا

المعنى عف مستكياع ل رل ك قالة المتكمـ ك رتبتل كمستكل المغة المتلدف ب ا.

ْ -المعنى النلسي :ك ك المعنى ال اص ال م يتضمنل الملظ عند اللردل ك ػك معنػى
اتي لردم يرتبط بتجربة لك برة سابقةل تست ار ب كر للظ معيف.

ٓ -المعنى اإليلائي :ك ػك المعنػى المػرتبط بكممػاع معينػة ل ػا القػدرة عمػى اإليلػا ل
كيظ ر لؾ م

لي لسما ا صكاع.

ك تكلي المعاجـ لػي تلديػد المعنػىل إ مػة عكامػؿ تتػد ؿ لػي تلديػد المعنػىل

كمن ػػا تركيػػو الجممػػةل كمػػا يلػػيط ب ػػا مػػف ظػػركؼ كم بسػػاعل كمػػا بػػيف المػػتكمـ
كالمتمقي مف ع قةل باإلضالة إلى ا ت ؼ البيئاعل كالمستكل ال قالي كبير لؾ.
كدراسة المعنى كلؽ

نظرية السياؽ يتطمٌو تلمػي لمسػياقاع كالمكاقػؼ التػي

سـ السياؽ إلىاُت:
يرد لي ال سكا ما كاف من ا لغكيا لك بير لغكمل كل ا لقد قي ٌ
ُ -السياؽ المغكم  :ك ك ما يككف اإلطار المغكم ك الملدد لممعنى .
ِ -السياؽ العاطلي :ك ك ما تلممل بعض الكمماع مف و
معاف.

ّ -سياؽ المكقؼ :ك ك المعنى المرتبط بػالمكقؼ ال ػارجي الػ م يمكػف لف تقػا
ليل الكممة.

ْ -السياؽ ال قالي :كترتبط ليل الد لة كالمعنى بالمليط ال قالي ال م يمكػف لف
تستعمؿ ليل الكممة.

اُت ينظر :عمـ الد لةل للمد م تار عمرل صٗٔ
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كالمقاـ لل دكر كاض لي الكشؼ عف المعنى الػد ليل إ الكقػكؼ عمػى الكظيلػة

الصػػػكتية كالصػػػرلية كالنلكيػػػػةل كلتػػػى المعجميػػػػة لمكممػػػة – لػػػػي سػػػياؽ معػػػػيف -
يمكف لف يكشؼ – دائما  -عف المعنى الد لي الكامؿ بعيدا عف السياؽ.

كتبرز ل مية السياؽ لي لف دراسة الملرداع المغكية مستقمة عػف المسػاقاع

النلسية كاللضارية التي كانع تليط بالنص ي دم إلى استقصا ناقص لممدلك عل
لالجانػػو النلسػػي كال قػػالي جانػػو م ػػـ لبمػػكغ بايػػة كد لػػة الملػػظ ل كبدكنػػل تتلػػكؿ

الملرداع إلى ع ماع إشارية لاقدة لكؿ معنى رمزم.

إف ا تمػػاـ بال طػػاو التػػداكلي مػػف ػ ؿ الع قػػاع المطػػردة المكجػػكدة بػػيف

بنياع النص كالسياؽ ينطمؽ مف الكشؼ عف صائص ال طاو التي تلدد بكاسطة
بنية المتداكليف لمغػة كالمسػتعمميف ل ػال كبكاسػطة ضػركو إنجػاز قػكل لعػؿ الكػ ـل

كتنػػاكؿ المعمكمػػاعل ك شػػؾ لف الع قػػاع بػػيف القضػػايا كالجمػػؿ

ا ستغراؽ لف تكصؼ لي لدكد سيميائية لقط اُت.

يمكػػف عمػػى كجػػل

املبحث األول
اُت ينظػػػر :الػػػنص كالسػػػياؽ لػػػاف دايػػػؾل ترجمػػػة عبػػػد القػػػادر قنينػػػيل ص ِٕٓل للريقيػػػا الشػػػرؽ
َََِ.
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انسٍاق انهغىي :

انسٍاق انهغىي

كيراد بل الع قاع الصػكتية كالصػرلية كالنلكيػة كالد ليػة بػيف الكممػاع عمػى

مسػػتكل التركيػػول لك ػػك الع قػػة التػػي تػػربط الكممػػة بمػػا قبم ػػا كمػػا بعػػد ال كيعرلػػل ي

لكلماف ي بػ ي النظـ الملظي لمكممة كمكقع ا مف لؾ النظـي.

اُت

كيدكر السػياؽ لػي التػراف العربػي لػكؿ بعػض المعػاني كػالغرضل كالظػركؼ

كالمكاقؼ كا لداف التي كرد لي ا النص ل لك ما يعػرؼ بالسػياؽ المغػكم الػ م يم مػل

الك ـ لي مكضا النظر كالتلميؿ.

اِت

كالملظ ك صكرة المعنى الظا رةل كالمعنى مسػتكف مػؼ للظػلل كم مػا بمػ

الملظ مف اللصالة لمف يل ك المعنى لك يطابقػلل كانمػا ا للػاظ د ئػؿ عمػى المعنػى
قد تقرو منلل لك تبعد عنلل كمما ينسو بي سػعيد السػيرالي عػف الملػظ قكلػل:ي

يلػػكز مبسػػكط العقػػؿ ..كلػػيس لػػي قػػكة الملػػظ مػػف ليػػة لغػػة لف يممػػؾ لػػؾ المبسػػكط

كيلػػيط بػػلل كينصػػو عميػػل سػػك ار ك يػػدع شػػيئا مػػف دا مػػل لف ي ػػر ل ك شػػيئا مػػف
ارجل لف يد ؿياّت.

يعبػػر ب ػػا كػػؿ قػػكـ عػػف
كقػػد كضػػا ابػػف جنػػي لمغػػة ن
لػػدا لبأن ػػا ي لصػػكاع ٌ
لبراض ـياْتل ك ا الكصؼ يلدد الع قة بيف الملػظ اا صػكاعت كالمعنػى اا بػراضت

اُت دكر الكممة لي المغةل ترجمة د .كماؿ بشرل صٓٓ .مكتبة الشباو.
اِت ينظر :د لة السياؽ لردة اهلل الطملي صَٓ

اّت نسػػب ا إليػػل لبػػك ليػػاف التكليػػدم لػػي اإلمتػػاع كالم انسػػةل صػػللل للمػػد لمػػيف كللمػػد الػػزيفل
ُُِٔ/ل دار مكتبة اللياة.

اْت ال صائص َُّّ/
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لسنف كلصكؿ ملددة لي كؿ لغػة اكػؿ قػكـتل كب ػ ا يكػكف ا رتبػاط
كالم يف ي ضعاف ى
بيف الملظ كالمعنى مشركط بشركط الصيابة النلكية.

كػرـ
لمػا ٌ
كيشرك ابف سيد ما لجممل ابػف جنػي لػيف قػاؿ:ي إف اهلل عػز كجػؿ ٌ
يميػػز ل كلض ػ يبينػػل عمػػى جميػػا
ػ ا النػػكع المكسػػكـ باإلنسػػاف..ل كجعػػؿ لػػل رسػ نػما ٌ

عمػا يتصػكر لػي النلػكس ل بضػركو مػف الملػظ
ا نكاع ليلكز ل للكجل إلى الكشؼ ٌ
تصػكر ك جػس مػف لػؾ لػي النلػكسل لعممنػا بػ لؾ لف
رسما لما
ٌ
الملسكسل ليككف ن
المغة اضطراريةل كاف كانع مكضكعات ا ا تياريةل ل ف الكاضا المسمي لألقؿ جزنا ل
لسمى الجز ك ًّ كالك ٌؿ جزنا لـ ي ؿ بمكضكعل
كلألك ر ك ًّ ..ل لك قمو
التسميةل ٌ
ك لكلش اسماعنا مف مسمكعل كنلف ما لؾ نجد بدًّا مف تسمية جميا ا شيا
لتلتاز بأسمائ ا ل كينماز بعض ا عف بعضل بأجراس ا ل كلصدائ ال كما تباينع لكؿ

ك مة بطباع ال كت اللع قبؿ لؾ بصكر ا كلكضاع اياُت.

كالػػدرس المغػػكم اللػػديف كلػػؽ نظريػػة السػػياؽ يتجػػل إلػػى البلػػف عػػف د لػػة

الكممة مف ػ ؿ التركيػو كالسػياؽل لػؾ لف ارتبػاط الكممػة مػا بير ػا يمنل ػا قيمػة
تعبيرية جديدةل كيلرض عمي ا قيما د لية منت بة لي جممة الد ع الممكنػة لملػظل

كب ا لالكمماع ليس ل ا معاف ملددةل كانما ل ػا اسػتعما عل كل ػ ا ي كػد الػد ليكف

ضػػػركرة البلػػػف عػػػف د لػػػة الكممػػػة دا ػػػؿ السػػػياؽ
السياقاع التي يمكف لف تنتمي إلي ا.

اِت

ف معنػػػى الكممػػػة ػػػك مجمػػػؿ

للي دراسة لندريس لمسياؽ لكض ل ميتل لي بعض ظكا ر المغة كالمشترؾ

الملظػػيل إ يمنػػا السػػياؽ تعػػدد المعػػانيل ل ػػك عامػػؿ لاسػػـ لممعنػػى الم ػرادل إ إف

جػك يلػدد معنا ػا تلديػدا م قتػال كالسػياؽ
الكممة تكجد لي كؿ مرة تستعمؿ لي ا لي ٌ
اُت الم صصل المقدمة صِ

اِت ينظر :عمـ الد لة التطبيقي ل ادم نمر ل صُّٗ.

ِٖٓ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

ك ال م يلرض قيمة كالدة بعين ا عمػى الكممػة بػالربـ مػف المعػاني المتنكعػة التػي
اُت

بكسع ا لف تد ٌؿ عمي ا.
كيرل سكسػير لف الملظػة كسػط السمسػة التعبيريػة يػزكؿ كضػع ا العشػكائيل
كتتلكؿ إلى شكؿ انت ابيل كالتراكيو المغكية قائمة عمى ي التنظػيـي ككػؿ تركيػو لػف

يعطي مرتل كاممة إ ما تراكيو ل رل تضلي عميل د ع ل رل.

اِت

إف ا طػػػ ع عمػػػى الع قػػػاع التركيبيػػػة مرلمػػػة مػػػف مرالػػػؿ اسػػػتكنا المنجػػػز

المغكمل كتلسير د لتل الملظية كالتركيبيةل ك ك جز مف مل كـ نظرية السػياؽ التػي

تدرس لي للد جانبي ا ل ػر السػياؽ المغػكم لػي إبػ ارز كاظ ػار د لػة الػنص كالمعػاني

المنب قة منلل كانػل قبػؿ الشػركع لػي تنػاكؿ ػ ا المبلػفل كالنظػر لػي زانػة ي د ئػؿ
اإلعجاز يل كما التكتل مف ار كقكاعد تتقاطا مػا ػ

النظريػة يجػدر بنػا الكقػكؼ

عنػػد قضػػية د ليػػة لكرد ػػا الجرجػػاني كتشػػكؿ لبنػػة قامػػع عمي ػػا نظريػػة السػػياؽل ل

ك ػػي قضػػية الملػػظ كالمعنػػىل كالجػػدؿ القػػائـ لػػكؿ ع قػػة الملػػظ بػػالمعنى ل ك ػػؿ مػػة
ارتبػػػػاط طبيعػػػػي لك سػػػػببي بين مػػػػال لك لف الع قػػػػة
ااعتباطا تل كقد تناكؿ الجرجاني النظر لي ػ

تعػػػػدك لف تكػػػػكف مكاضػػػػعة لك

الع قػةل ك ػدا لكػر إلػى لف ع قػة

لقػدـ كصػلا دقيقػا لتمػؾ الع قػة
الداؿ بالمدلكؿ ليسع ع قة نائية كما ػك ظا ر ػال ٌ
لػػيف لكض ػ لن ػػا ترتكػػز عمػػى

المتصكرةل ك

ػػة لركػػافل ػػي الػػداؿ كالمػػدلكؿ كالصػػكرة ال نيػػة

الركائز نستنبط ا مف قكلل :ي ل ترل لنؾ لما نظرع إلى قكل ـ ػك

ك ير رماد القدر كعرلع منل لن ـ لرادكا لنل ك ير القرل كالضػيالة لػـ تعػرؼ لػؾ مػف
الملظ كلكنؾ عرلتل بأف رجعع إلى نلسؾ لقمع إنل ك ـ قد جا عن ـ لي المػدك ك

معنى لممدك بك رة الرماد لميس إ لن ـ لرادكا لف يدلكا بك رة الرمػاد عمػى لنػل تنصػو

اُت ينظر :المغةل ترجمة :عبد اللميد الدكا مي كملمد القصاصل ص ُِّ.
اِت ينظر :المغة كاللكرل صُٗٔ

ِٖٔ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

لل القدكر الك يرة كيطب لي ا لمقرل كالضيالة ك لػؾ نػل إ ا ك ػر الطػب لػي القػدكر

ك ر إلراؽ اللطو تلت ا كا ا ك ر إلراؽ اللطو ك ر الرماد
كيدلؿ الجرجاني عمى ما

ملالةياُت.

و إليل بقكلل:ي كاعمـ لف قكلنػا الصػكرة إنمػا ػك

تم يؿ كقياس لما نعممل بعقكلنا عمى ال م ت ار لبصارنال لمما رلينا البينكنة بيف لاد

بػيف إنسػاف مػف إنسػافل كلػرس مػف لػرسل
ا جناس تككف مف ج ػة الصػكرةل لكػاف ي
ب صكصية تككف لي صكرة ا تككف لي صكرة اؾياِت.
لالكممة ت ير لي العقؿ صػكرة

نيػة تشػير إلػى ما يػة ارجيػةل ك ػ ا يعنػي

ا ػػػت ؼ المتصػػػكر لػػػي الػػػ ف عػػػف الصػػػكرة ال ارجيػػػة بػػػا ت ؼ المتصػ ً
ػػكر اتػػػلل
المتصػػػكر كػػػ لؾل ػػػ ا باإلضػػػالة إلػػػى لف المعنػػػى قػػػد يكػػػكف مػػػف
كا ػػػت ؼ للػػػراد
ى
المل كماع كالمعقك ع التي تم ؿ ل ا لي ال ار ل كل ا لسيككف السياؽ نشطا لي
رسـ الد لة كتقريب ا.

ك ا ال الكف لي قضية الداؿ كالمدلكؿ ي اع ما قدمل ستيلف لكلمف ليف

جعؿ الع قة قائمة بيف المعنى كالملػظ كالشػي لػي العػالـ ال ػارجيل لك ػي الع قػة

بػيف المشػار إليػل كالصػيغة كالصػكرة ال نيػة كمػا ي ار ػا لككػدف كريتشػاردل كاشػػت رع
عف

الع قة ال

ية بأسمائ ـاّتل لي لػيف لف الجرجػاني

اْت

– كمػا سػبؽ – قػد لبػاف

الع قة كلكض معالم ا قبؿ ما يقرو مف مانية قركف.

اُت صَّْ
اِت صْٓٔ

اّت ينظر :مد ؿ إلى عمـ المغة ل ملمكد لجازم ص ُُْل دار قبا  .كعمػـ الد لػة التطبيقػي لػي التػراف
العربيل ادم نمر صُٖٔل دار ا مؿل طُل ُِْٕ ػ

سػبؽ إليػل الجرجػانيل لجػا عنػد
اْت يرل بعض البال يف لف ا التصػكر لمع قػة بػيف الملػظ كالمعنػى قػد ي
اللارابياِّٗ ػتل كابف سينا اِْٖ ػتلينظر:عمـ الد لة التطبيقي صُٗٔل َُٕ.

ِٕٖ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

كيشمؿ السياؽ المغكم مف المجا ع الد ليػة سػياقيف مػا السػياؽ الصػكتي

كالسياؽ النلكماُتل إ يجتما

سياؽ لغكم.

كمعطييف د ليػيف يػتـ بل مػا لػي كػؿ
اف السياقاف ي
المعطيػاعل بػد ا

لأكؿ د لة لغكية ي السياؽ الصكتي كيقا لي يمقدـ ػ
مف لصغر كلدة لغكية ياللكنيـي كما تليط بل مف صلاع م تملةل لترتيو اللكنيمػاع

لي الكممة كمكقع ا لي البنية لساس الد لة المغكية لمكممة.

كمػػف الظػكا ر الصػػكتية الد ليػػة النبػػرل ك ػػك ازديػػاد كضػػكك جػػز مػػف لج ػ از

الكممة لي السما عف بقية لجزائ ال ك ك عامؿ صكتي د ليل كيقكـ بػدكر م ػـ لػي

تلديػػد المعنػػى المغػػكم كتأكيػػد  .ككػ لؾ التنغػػيـل ك ػػك ارتلػػاع الصػػكع كان لاضػػل لػػي

ل نػػا الك ػ ـ لغػػرض د لػػيل كربمػػا تعػػددع الػػد ع كلقػػا لتنغػػيـ ػػاص لػػي جممػػة
كالدة.

كلباف الجرجاني عف ل ر الد لة الصكتية لي البياف كاللصالة مف

ؿ ل ػر

الجرس الصكتي لي تلقيؽ الد لة ل كر لف ي كؿ مف عرؼ لكضػاع لغػة مػف المغػاع
عربية كانع لك لارسية كعرؼ المغزل مف كػؿ للظػة ػـ سػاعد المسػاف عمػى النطػؽ

ب ػػا كعمػػى تأديػػة لجراس ػ ا كلركل ػػا ل ػػك بػػيف لػػي تمػػؾ المغػػة كامػػؿ ا داة بػػال مػػف
البياف المبم ال م

مزيد عميل منتل إلى الغاية التي

م و بعد اي

اِت

لما الد لة النلكية لي السياؽ ل ي د لة تنت مف ػ ؿ الع قػاع النلكيػة

بيف الكمماعل كما يككف بين ا مف تػأ ر كتػأ يرل ليػف تت ػ كػ اؿ من ػا كظيلػة اصػة
لي الجممػةل ك تكشػؼ الكظيلػة النلكيػة مػا اكتسػبتل الكممػة مػف سػمة اجتماعيػة لك

اُت ينظر :نظرية السياؽ بيف القدما كالملد يفل دراسة لغكية نلكية د ليةل د.عبد النعيـ ميؿ
ص ّٖ كما بعد ا

اِت صْٔ

ِٖٖ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

لكريػػػة عنػػػدما تلػػػ ٌؿ لػػػي مكقػػػا معػ ٌػػيف لػػػي التركيػػػو اإلسػػػنادم كع قاتػػػل الكظيليػػػة
اُت
كاللاعميةل كالملعكليةل كاللاليةل كالنعتيةل كاإلضالةل كالتمييزل كالظرلية.
كيمكػػف الكشػػؼ عػػف دكر السػػياؽ النلػػكم ليمػػا كػػر ابػػف جنػػي عنػػد تعريلػػل

سػعيد
لكػرـ
ه
ل عراو بأنل ي اإلبانة عػف المعػاني با للػاظ ل ل تػرل لنػؾ إ ا سػمعع  :ى
سػعيدا لبػك ل عممػع برلػا للػد ما كنصػو اة ػرل اللاعػؿ مػف الملعػكؿل
لبا ل كشكر
ن
سػػتى ٍب ـ للػػد ما مػػف صػػالبلياِتل كب ػ ا يكػػكف دكر
كلػػك كػػاف الك ػ ـ شػ ٍػرجا كالػػدا ٍ
السياؽ النلكم ا ل ػر بػال لػي إعػراو الكػ ـ كاإللصػاك عنػلل كلتػى عنػد الجرجػاني
قكلل لي كصػؼ منزلػة اإلعػراو :ي ا للػاظ مغمقػة عمػى معاني ػا لتػى يكػكف اإلعػراو
ك ال م يلتل ا..ي

اّت

كالسياؽ النلكم

تقتصر كظيلتل لػي دراسػة للػكاؿ لكا ػر الكمػـ يػؿ يشػمؿ

دراسػػة الجممػػة مػػف ػ ؿ الع قػػاع السػػياقية بػػيف الكممػػاع .لمكػػؿ لغػػة نظػػـ تلكم ػػا

مجمكعة مف القكاعدل كتنظٌـ الع قة بيف الكمماع عمى مستكل التركيول كتقكـ عمػى
ػ ف اتجا ػػاعل لكل ػػا دراسػػة القكاعػػد المنظٌمػػة لترتيػػو الكممػػاع لػػي الجممػػة :س ػكا

كانع اسمية لك لعميةل مف ليف التقديـ كالتأ ير كالزيادة كالل ؼل ك اني ػا دراسػة

يسػمى بػالتكالؽ كالم اللػة بػيف الكممػاع لػي الجممػة كدراسػة الع قػة بػيف المبتػدل
ما ٌ
كال بػػرل كبػػػيف الصػػػلة كالمكصػػػكؼل لكػػػؿ سػػياؽ يقػػػكـ عمػػػى ع قػػػاع متبادلػػػة بػػػيف

عناصػػر ل كتظ ػػر ػػ الع قػػة لػػي التكالػػؽ بػػيف عنصػػر لك لك ػػر كػػاإللراد كالت نيػػة
كالجمال كالت كير كالتأنيػفل كاإلعػراول كلسػمكو المػتكمـ كالم اطػو كالغائػول كال الػف

دراسػػة الظ ػكا ر اإلعرابيػػة مػػف ليػػف اإلع ػراو كالبنػػا ل ك لػػؾ كلقػػا لمسػػياؽ النلػػكم
اُت ينظر :عمـ الد لةل لايز الداية ص ُِ.
اِت ال صائص ُّٓ/

اّت د ئؿ اإلعجاز صِٖ.

ِٖٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

لمنصل كعند تغير السياؽ قد يط لر تغير لي اإلعراول كعميػل لػ ف اللكػـ عمػى الكممػة
– رلعا كنصبا كج ار كجزما  -يككف بالنظر إلى مكضع ا لي السياؽ.

اُت

كبنا عمػى لػؾ لػ ف النلػك يبلػف لػي التركيػو كمػا يػرتبط بػل مػف ػكاصل

كا رتبػػاط الػػدا مي بػػيف الكلػػداع المككنػػة لمجممػػةل كلقػػد كػػاف عبػػد القػػا ر الجرجػػاني
مكلقػػا إلػػى لػػد بعيػػد لػػيف لدرؾ بلسػػل ال اقػػو ػ ا المل ػػكـ النلػػكم اللػػديف ليػػف

يقػكؿ:ي كاعمػـ لف لػيس الػنظـ إ لف تضػا ك مػؾ الكضػا الػ م يقتضػيل عمػـ النلػك

كتعمؿ عمى قكانينل كلصكللل كتعرؼ منا جػل التػي ين جػعل لػ تزيػ عن ػا كتللػظ
الرسػػكـ التػػي رسػػمعل لػ ت ػ ٌؿ بشػػي من ػػال ك لػػؾ ل ٌنػػا نعمػػـ شػػيئا يبتغيػػل النػػاظـ
بنظمل بير لف ينظر لي كجك كػؿ بػاو كلركعػل لينظػر لػي ال بػر إلػى الكجػك التػي

ػػد ينطمػػػؽل كينطمػػػؽ زيػػػدل كمنطمػػػؽ زيػػػدل كزيػػػد
ػػؽل كزيػ ه
ػػد منطمػ ه
ت ار ػػػا لػػػي قكلػػػؾ :زيػ ه
المنطمؽل كالمنطمؽ زيدل كزيد ك المنطمؽل كزيد ػك منطمػؽل كلػي الشػرط كالجػ از

إلى الكجك التي ت ار ا لي قكلؾ :إف ت ر ل ر ل كاف رجع رجعل كاف ت ر لأنػا

رجع ار ه ل كلي اللاؿ إلى الكجك التي ت ار ا
ار ل كلنا ار إف رجعل كلنا إف
ى
لي قكلؾ  :جا ني زيد مسرعال كجا ني يسرعل كجا ني ك ك مسػرعل لك ػك يسػرعل

كجا ني قد لسرعل ليعرؼ لكؿ مف لؾ مكضعل كيجي بل ليف ينبغي للياِت.

كسػػػياؽ المغػػػة يلضػػػي إلػػػى دراسػػػة التركيػػػو النلػػػكم كالكشػػػؼ عػػػف لنماطػػػل

المتنكعة كل ر تمؾ ا نماط لي الد لةل دا ؿ السياؽ المغكمل لمػف التراكيػو النلكيػة

التركيػػػو اإلضػػػاليل كالتركيػػػو عػػػف طريػػػؽ الكصػػػؼ إللػػػادة الت صػػػيصل كالتركيػػػو
اإلسنادم كتعد ع قة اإلسناد قرينة معنكية لتمييز المسند إليل مف المسندل كاإلسناد

اُت ينظر :نظرية السياؽ بيف القدما كالملد يفل لعبد النعيـ ميؿ صُٕ
اِت د ئؿ اإلعجازل صْٔ.

َِٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

لي المغة العربية سمة
مف

ل ا استيضاك

تكاد تكجد لي بير ا مف المغاعل ك ي عممية عقمية نتمكف
الع قة.

اُت

ك يمكػػف بلػػاؿ لف يػػدرس السػػياؽ المغػػكم دكف النظػػر إلػػى قكاعػػد التركيػػو

النلكم كرسكمل ال ابتةل لمػا لػل مػف ع قػة التػأ ر كالتػأ ير لػي د لػة السػياؽل كلػ ا

لعندما عػاو الجرجػاني عمػى ال از ػديف لػي الشػعر صػنيع ـ لعقػو لػؾ بػ ـ مػف ز ػد

بػػالنلك لقػػاؿ :ي كلمػػا ز ػػد ـ لػػي النلػػك كالتقػػار ـ لػػل كاصػػغار ـ لمػػر كت ػػاكن ـ بػػل
لصنيع ـ لي لؾ لشنا مف صنيع ـ لي ال م تقدـ كلشبل بأف يككف صدا عف كتاو

اهلل كعػف معرلػة معانيػل اؾ ن ػـ
ياِت.

يجػػدكف بػدا مػػف لف يعترلػكا باللاجػػة إليػل ليػػل

كقد رسـ الجرجاني قكاعد التركيو مف

المغكيةل معك عمى المعاني النلكية التي تنت

ؿ الع قاع الد ليػة بػيف الكلػداع

ي تعميؽ الكمـ بعض ا ببعضل كجعؿ

بعضػ ا بسػػبو مػػف بعػػضل ك ػ الع ئػػؽ بػػيف بنػػى التركيػػو اسػػتكلع لبػكاو النلػػكل
كلمممع لطرالل كاستكعبع لركانلل كقد اتجل لي لؾ إلػى كصػؼ التراكيػو مػف ػ ؿ
التعميؽ بيف للراد التركيول كالتعميؽ بصػكر الػ ف قػد جمعػع الع قػاع القائمػة بػيف
ا للاظ كالكظائؼ النلكية ليما بين ا مف

ؿ المعاني النلكية الد لية.

كالقصػػد إلػػى معػػاني النلػػك ػػك بايػػة التركيػػو كمنت ػػا –عنػػد الجرجػػاني -ل

ضـ للظة إلى ل ت ا مف بير اتصاؿ يككف بػيف معنيي مػا ي نػل لػك
لميس التركيو ٌ
جاز لف يككف لمجػرد ضػـ الملػظ إلػى الملػظ تػأ ير لػي اللصػالة لكػاف ينبغػي إ ا قيػؿ

ضلؾ ر لف يلدف مف ضـ ر إلى ضلؾ لصالة كا ا بطؿ لؾ لػـ يبػؽ إ لف

اُت ينظر :المغة العربية معنا ا كمبنا ال تماـ لسافل ص ُّٗ
اِت صِٖ

ُِٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

يككف المعنى لي ضـ الكممة إلى الكممة تك ي معنى مف معاني النلك ليما بين مػاي.

اُت

كمعيار اللصالة قد استطرد الجرجاني لي تأكيد كاعادة شػرلل لػي مكاضػا

ك يرةل مبينا لف اللصالة تتلقؽ لي سياؽ نصي

ملردة للظيػةل لقػد صػرك بأنػل

يكجو ي اللصالة لملظة مقطكعة مرلكعة مف الك ـ ال م ي ليلل كلكف نكجب ا ل ا
مكصكلة بغير ػال كمعمقػا معنا ػا بمعنػى مػا يمي ػاي)ِ(ل لالسػياؽ العػاـ ػك الػ م يلكػـ

لملظة باللصالة لك ب

ل ا.

كعنػدما اتجػل إلػى اللػديف عػف إعجػاز القػر ف عػ از لػؾ إلػى التركيػو كالػنظـ

لقػاؿ :ي لعجػزت ـ مزايػا ظ ػرع ل ػـ لػي نظمػل ك صػائص صػادلك ا لػي سػياؽ للظػل
كبدائا راعت ـ مف مباد

يل كمقاطع ا كمجػارم لللاظ ػا كمكاقع ػا كلػي مضػرو كػؿ

م ؿ كمساؽ كؿ بر كصكرة كؿ عظة كتنبيل كاع ـ كت كير كتربيو كتر يو كما كؿ

لجة كبر اف كصلة كتبيافي.

اّت

كيصػػكر الجرجػػاني دكر السػػياؽ لػػي اسػػتج

د لػػة الملػػظ كبيانػػل بقكلػػل ي

لينبغي لف ينظر إلى الكممة قبؿ د كل ا لي التأليؼ كقبؿ لف تصير إلى الصكرة التي

ب ػػا يكػػكف الكمػػـ إ بػػا ار كلمػ ار كن يػػا كاسػػت با ار كتعجبػػا كتػ دم لػػي الجممػػة معنػػى مػػف

المعاني التي

اْت

سبيؿ إلى إلادت ا إ بضـ كممػة إلػى كممػة كبنػا للظػة عمػى للظػةي.

اُت صّٕٕ
اِت صِّٖ
اّت صَٗ
اْت صّٗ

ِِٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

كلتأكيد ل ر السياؽ عمى الملظ يدلؿ الجرجاني عمى لف الملظة لي السػياؽ

تكػػكف اللضػػيمة كاللسػػف لي ػػا مطمقػػال لربمػػا ز ػػع لػػي مكضػػا كاسػػتقبلع لػػي

كيبيف لؾ بقكلل :ي إف ا للاظ

ػػرل

تتلاضؿ مف ليف ػي لللػاظ مجػردةل ك مػف ليػف

ػػي كمػػـ ملػػردةل كلف ا للػػاظ ت بػػع ل ػػا اللضػػيمة ك ل ػػا لػػي م

لمعنى التي تمي ال لك ما لشبل لؾ مما

مػػة معنػػى الملظػػة

تعمؽ لل بصػري الملػظل كممػا يشػ د لػ لؾ

لنؾ ترل الكممة تركقؾ كت نسؾ لي مكضال ـ ت ار ا بعين ا ت قؿ عميؾ كتكلشػؾ لػي

مكضا ر ل كملظ ا دع ..لي بيع البلترماُت:
رؼ ً
ػػػػػاما لى ٍ ػػػػػػ ىد ًعي
الغنػػػػػػػى
ػػػػػع ًمػػػػػػف ًرؽ المطػ ً
كانػػػػػػػي كا ٍف ىبمٌغتىنػػػػػػػي ى
شػػػػػػػ ى
كلى ٍعتىقػ ى
ل ف لل لي ا المكاف ما ي لى مف اللسف ـ إنؾ تتأممل لي بيع لبي تماـاِت:
ػػػػػػػاـ ًمػػػػػػػ ٍف ي يرًقػػػػػػػػ ٍؾ
ػػػػد
ػػػػف لي ٍ ػػػػػ ىد ىع ى
يؾ لىقػ ٍ
يػػػػػا ىد ٍ ػػػػػ ير قىػػػػػك ٍـ مػ ٍ
ضػػػػػػػ ىج ٍج ى
لى ٍ
ع ػػػػػػػ ا ا ىنػ ى
لتجد ل ا مف ال قؿ عمى الػنلس كمػف التنغػيص كالتكػدير لضػعاؼ مػا كجػدع

ناؾ مف الركك كال لة كاإليناس كالب جةياّت.

كالجرجاني ينلػي لػي عمميػة إنشػا الكػ ـ ل لف يكػكف تلديػد الملػظ منلصػ

عػػف تلديػػد مكقػػا لػػؾ الملػػظ ل كينلػػي ليضػػا لف يكػػكف ترتيػػو الك ػ ـ منلص ػ عػػف
الترتيو ال م قامع عميل معانيل لبؿ إف عممية إنشا الك ـ نلسػل تػتـ بلعػؿ إنشػا

ترتيو المعاني نلس ا بليف

يلتا

لؾ الك ـ الى قصد منلصؿ عف القصػد الػ م

يلتاجل إنشا المعانيل كمف نا ل لصؿ بيف نسؽ ا للاظ ك نسؽ المعاني.

اُت ديكانػػل ِ .ُُِْ/تلقيػػؽ :لسػػف كامػػؿ الصػػيرليل دار المعػػارؼ .كركايػػة الػػديكاف:ي كلعتقػػع
مف ؿ المطاماي بدؿ :رؽل كا

دع :كالد ا

دعيفل ك ما عرقاف لي صللتي العنؽ.

اِت ديكانل َِْٓ/ل تلقيؽ :ملمد عبد عزاـل دار المعارؼ .ا
كال ي يرؽ :اللماقاع.
اّت صْٗل ٓٗ

ِّٗ

دعاف :عرقاف لي ظا ر العنؽ.

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

لف الكمػـ يترتػو لػي النطػؽ
كلقد لباف الجرجػاني عػف ػ المسػألةل كلكضػ ٌ
كلمػا
بسبو ترتيو معاني ا لي ال ٌنلسل ك ا ما عػرؼ بترتيػو المعػاني مػا ا للػاظ ل ٌ
سبيؿ ل ا إ بترتيػو ا للػاظ ل ل يكليػكا عػف

تبيف إ با للاظ ككاف
كانع المعاني
ي
ترتيػػو المعػػاني بترتيػػو ا للػػاظ ل لتػػى قػػالكا  :ي للػػظ مػػتمكف بيػػر قمػػؽ ك نػػاو بػػل
مكضعل ي.

اُت

ػو لػػي النطػػؽ
كل ػ ا ل ػ ف :ي الملػػظ تبػػاه لممعنػػى لػػي الػػنظـ ل كا ٌف الكمػػـ تترتػ ي
بسبو ترتيػو معاني ػا لػي الػ ٌنلس ل كل ٌن ػا لػك مػع مػف معاني ػا لتػى تتجػرد لصػكاتا

كلصدا لركؼل لمػا كقػا لػي ضػمير ل ك
كنظـ ياِت.

جػس لػي ػاطرل لف يجػو لي ػا ترتيػو

إف عممية تنظيـ المعنى تنسلو لزاما عمػى ترتيػو الملػظ لػي تقػديـ كتػأ يرل

لميسػػتا عمميتػػيف منلصػػمتيف لك م تملتػػيف لػػي الػػنظـ كالد لػػةل بػػؿ مػػا متما يتػػاف

منسجمتاف لي المنجز المغكم.

كلك لـ يكف لممعنى ترتيو كتنظيـ لما استلقع ا للػاظ ترتيبػال إ إف كضػا

ا للاظ مجػردة مػف المعػاني

معنػى لترتيب ػا عمػى كجػل ػاصل كيكضػ الجرجػاني

المسألة كيزيد ا تقري ار كتأكيدا بقكلل :ي إ ا لربع مف ترتيو المعاني لػي نلسػؾ

ػدـ
لـ تلت لف تستأنؼ لكػ ار لػي ترتيػو ا للػاظ ل بػؿ تجػد ا تترتػو لػؾ بعمػـ ل ٌن ػا ه
لف العمـ بمكاقا المعاني لي النلس عمػـ بمكاقػا
لممعاني كتابعة ل ا ل ك لقة ب ا ل ك ٌ
اّت
الدالة عمي ا لي النطؽ .ي
ا للاظ ٌ

اُت صَْْ.
اِت ص َُِ
اّت صََُ

ِْٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

كد لػػة السػػياؽ تتػكالر لػػي لللاظػػل ملػػردةنل لقػػد لشػػار الجرجػػاني إلػػى لػػؾ
ليف كر لف ي ا للاظ الملردة التي ي لكضاع المغة لـ تكضا لتعػرؼ معاني ػا لػي
لنلس ا كلكف ف يضـ بعض ا إلى بعض ليعرؼ ليما بين ػا لكائػد ك ػ ا عمػـ شػريؼ
كلصؿ عظيـ كالدليؿ عمى لؾ لنا إف زعمنػا لف ا للػاظ التػي ػي لكضػاع المغػة إنمػا

كضػػػعع ليعػػػرؼ ب ػػػا معاني ػػػا لػػػي لنلسػػػ ا دل لػػػؾ إلػػػى مػػػا

استلالتلي.

اُت

يشػػػؾ عاقػػػؿ لػػػي

لف ي م ػػؿ
كلػػي تشػػبيل دقيػػؽ كػػر الجرجػػاني لػػي ل ػػر التركيػػو عمػػى الد لػػة ٌ
كاضا الك ـ م ؿ مػف يأ ػ قطعػا مػف الػ و لك اللضػةل ليػ يو بعضػ ا لػي بعػضل

لتػػى تصػػير قطعػػة كالػػدةل ك لػػؾ لنػػؾ إ ا قمػػع :ضػػرو زيػػد عمػ ار يػػكـ الجمعػػة ضػػربا

شديدا تأديبا لػلل ل نػؾ تلصػؿ مػف مجمػكع ػ الكمػـ كم ػا عمػى مل ػكـل ػك معنػى
كالػػد ل

عػػدة معػػاف ل كمػػا يتك مػػل النػػاسل ك لػػؾ نػػؾ لػػـ تػػأع ب ػ الكمػػـ لتليػػد

لنلس معاني ال كانما جئع ب ا لتليد كجك التعمؽ التي بيف اللعؿ  ..كبػيف مػا عمػؿ
ليلل كا لكاـ التي ي ملصكؿ التعمؽياِت.

لالمغة كما يصكر ا الجرجاني ليسع مجمكعة مف ا للاظل بػؿ ػي مجمكعػة

مف الع قاع كالركابط التي تكلد صائص لـ تكف لي لجػ از الػنصل كا ا كػاف الكػ ـ

ي ضا لتلاعؿ لج ازئلل ل نل سيشكؿ لي مجممل سماع عامة تصطب بجميا لجزائػلل

بير لنل

السماع ليسع لي لجزائل.

كعمػػى ػ ا ي ػػتـ الجرجػػاني نظرتػل

ػػر التركيػػو لػػي تلاضػػؿ معػػاني ا للػػاظ

بأنؾ ترل ي الرجميف قد استعم كمما بأعيان ا ـ ترل

ا قد لرع السػماؾل كتػرل اؾ

لسػنع مػف ليػف ػي للػظل كا ا
لسػنع ي
قد لصػؽ باللضػيضل لمػك كانػع الكممػة إ ا ي
اُت صُْٗ
اِت صَّٗ

ِٓٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

اسػػتلقع المزيػػة كالشػػرؼ اسػػتلقع لػػؾ لػػي ات ػػال كعمػػى انلراد ػػال دكف لف يكػػكف

السبو لي لؾ لاؿ ل ا ما ل كات ا المجاكرة ل ا لػي الػنظـ .لمػا ا تمػؼ ب ػا اللػاؿل
كلكانع إما لف تلسف لبدا لك

تلسف لبدال كلـ تر قك يضطرو عمى قائمػل لتػى

يدرم كيؼ يعبر ككيؼ يكرد كيصدري.

اُت

كنظرية النظـ التي قػدم ا الجرجػاني كللػاض لػي اللػديف عن ػا لػي مكاضػا

عديػػػدة تتكػػػل عمي ػػػا نظريػػػة السػػػياؽ بمل كم ػػػا لػػػي الػػػدرس اللػػػديف ل كقػػػد لكضػػػ

الجرجاني معنى الػنظـ بأنػل ي تعميػؽ الكمػـ بعضػ ا بػبعض لكجعػؿ بعضػ ا بسػبو مػف
بعضي

اِت

ل كالتعميؽ ال م يقصد الجرجاني لباف عنل بأف يتضا ك مؾ الكضا الػ م

يقتضيل عمـ النلك ل كتعمؿ عمى قكانينل كلصكلل ل كتعرؼ منا جػل التػي ن جػع لػ
اّت

تزي عن ا ل كتللظ الرسكـ التي رسمع ل ت ٌؿ بشي من ا ي
كيتقارو مل كما النظـ كالسياؽ لي ناتج ما الػد لي كبايات مػال لػالنظـ ػك
تأليؼ الكمـ لي سياؽ ملدد يقتضيل عمـ النلك ل لالكمـ

.

يأ ػ مكاقعػل لػي السػياؽ

معنكية بين ا كلؽ قكاعد النلك كلصكؿ التركيول
علكال كانما مف ؿ إقامة ع قاع
ٌ
كالسياؽ يقكـ باسػتظ ار ػ المعػاني كالكشػؼ عن ػا لػي دا ػؿ الػنصل لكػأف الػنظـ
يقكـ بدكر اإلد اؿ كالتقعيد إلنشا النص كبنائل كلؽ قكاعد ملكمة كمنضبطة ليقكـ

السياؽ باست ار

المعاني كاست مار ا لي ل ـ النص.

قدـ الجرجاني نظريػة الػنظـل جعػؿ السػياؽ المغػكم قائمػا عمػى الد لػة
كليف ٌ
لػي صػكرة انعكاسػيةل بػػيف إنشػا ال طػاو كتلسػير ل كالتقػػديـ كالتػأ ير ل كيبػيف لػػؾ
بقكلل:ي ل ا كجو لمعنػى لف يكػكف لك لػي الػنلس كجػو لملػظ الػداؿ عميػل لف يكػكف
اُت صٔٗ
اِت صِٓ

اّت صُِِ

ِٔٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

م مل لك لي النطؽ ..كاف العمـ بمكاقا المعاني لي النلس عمـ بمكاقا ا للاظ الدالػة

عمي ا لي النطؽياُت.

كنظريػػة الػػنظـ التػػي قػػدم ا الجرجػػاني تنطمػػؽ مػػف النظػػر لػػي تعػػدد طرائػػؽ

اإل بار كالشرطل ككجك اللاؿل ليضا كؿ لؾ لي مكضعلل كما ينبغي لػلل ػـ ينظػر
إلى اللركؼ كما تقكـ عميل مف معنػىل ليضػا كػؿ لػؾ لػي ػاص معنػا ل ػـ ينظػر

لػػي الجمػػؿ التػػي تسػػرد ليعػػرؼ مكضػػا اللصػػؿ كمكضػػا الكصػػؿل كبػػأم لػػرؼ يصػػؿ
بين ال ـ يتصرؼ بػالتعريؼ كالتنكيػر كالتقػديـ كالتػأ يرل كينظػر لػي اللػ ؼ كالتكػرار

كاإلضمارل ليصيو المعنى لي كؿ لؾ.

كاإلصػػابة لػػي لػػؾ ػػك اإلصػػابة لمعػػاني النلػػكل كاللسػػاد ليػػل إنمػػا ػػك مػػف

ال طأ لي إدراؾ معاني النلك كللكامل.

اِت

كتظ ر ل مية السياؽ المغكم لي لصػكؿ الػنظـ كقكاعػد ل ك لػؾ لػيف لشػار

الجرجاني عمى لف د لة التركيو قائمة عمى المعاني كالى ما يي ُّ
دؿ عميل با للاظ لػ ا
كاف ي النظـ سكيا كالتأليؼ مستقيمال كاف كصكؿ المعنى إلى قمبؾ تمك كصكؿ الملػظ

إلػػى سػػمعؾل كا ا كػػاف عمػػى ػ ؼ مػػا ينبغػػيل كصػػؿ الملػػظ إلػػى السػػمال كبقيػػع لػػي
المعنى تطمبل كتتعو ليلل كا ا للرط ا مر لي لؾ صار إلى التعقيد الػ م قػالكا :إنػل

يست مؾ المعنىي.

اّت

كتنػػاكؿ الجرجػػاني لػػي دراسػػة الػػنظـ التراكيػػو النلكيػػة كمػػا يكػػكف لي ػػا مػػف

التقػػديـ كالتػػأ ير كاللػػ ؼ كالػػ كر كاإلظ ػػار كاإلضػػمارل كلقػػا لممعػػاني التػػي يريػػد ا

اُت ص ََُ

اِت ينظر :صُِّل ُِْ
اّت صِٕٓ

ِٕٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

المػػػتكمـ لػػػي ك مػػػل مػػػف التأكيػػػد لك اإل بػػػار لك ا سػػػتل اـ لك التعجػػػول كبير ػػػا مػػػف

المعاني.

كالتركيػػو الػػػ م تناكلػػل لػػػي نظريػػة الػػػنظـ قدمػػل بصػػػكرة دقيقػػة كبايػػػة لػػػي

الكضككل ك لػؾ لػيف جعػؿ الكمػـ

ػة لقسػاـل اسػـ كلعػؿ كلػرؼل ػـ لكضػ صػكر

تعمق ا ما بعض ا البعضل لا كؿ تعمؽ اسـ باسـل كتعمؽ اسػـ بلعػؿل كتعمػؽ لػرؼ

ب مػػال كجعػػؿ ا

يػػر لنكاعػػال لكل ػػا لف يتكسػػط اللػػرؼ بػػيف اسػػـ كلعػػؿل كال ػػاني لف

يتكسط بيف اسميفل كال الػف لف يتعمػؽ اللػرؼ بمجمػكع الجممػةل كضػرو لػ لؾ م ػا

بلركؼ النلي كا سػتل اـ كالشػرطل ك ػ الصػكر جميع ػا تنػتظـ لي ػا معػاني النلػك

كللكامل.

كلـ يكتؼ الجرجاني ب ال بؿ لعقبل بأ مية إنشا الك ـ كلؽ قكانيف النلك

كلصػػكللل ب ػ زيػ لك ميػػؿ عػػف رسػػكم ال معتمػػدا لػػي لػػؾ النظػػر لػػي كجػػك الك ػ ـل
لينظر لي كجك ال بر كلركقػل لػي قكلػؾ :زيػد منطمػؽل كزيػد ينطمػؽل كينطمػؽ زيػدل

كمنطمؽ زيدل كزيد المنطمؽل كالمنطمؽ زيدال كزيد ك المنطمؽ.

كلػػي الشػػرط كالج ػ از إلػػى كجك ػػل لػػي قكلػػؾ :إف ت ػػر ل ػػر ل كاف رجػػع

رجعل كاف ت ر لأنا ار ل كلنا ار إف رجعل كلنا إف رجع ار .

كلي اللاؿ إلػى الكجػك التػي ت ار ػا لػي قكلػؾ :جػا ني زيػد مسػرعال كجػا ني

يسرعل كجا ني ك ك مسرعل لك ك ك يسرعل كجا ني قد لسرعل كجا ني كقد لسرع.

كينظػػػر لػػػي اللػػػركؼ التػػػي تشػػػترؾ لػػػي معنػػػىل ليلػػػرد لكػػػؿ كالػػػدة من ػػػا

ب صكصػػيةل ليضػػا كػ من ػػا لػػي ػػاص معنػػا ل نلػػك لف يجػػي بػػػ امػػا ت لػػي نلػػي

اإفت ليمػػػػػا يتػػػػػرج لف يكػػػػػكف لك
اللػػػػػاؿل كبػػػػػػ ا ت إ ا لراد نلػػػػػي ا سػػػػػتقباؿل كبػػػػػػ ٍ
يككفل كبػ اإ ات ليما يعمـ لنل كائف.

ِٖٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

كما لشار إلى الجمػؿ كالتراكيػو كمػا يجػرم لي ػا مػف العمػـ بمكاضػا اللصػؿ

كالكصػػؿل كمػػا لقػػل الكصػػؿ بػػػاالكاكت لك االلػػا ت لك ا ػػـتل كمكضػػا الكت مػػف مكضػػا

الـتل كمكضا الكفت مف مكضا ابؿت.

كمػػػا لكضػػػ الكجػػػك التػػػي يتصػػػرؼ لي ػػػا بػػػالتعريؼ لك التنكيػػػر ل كالتقػػػديـ

كالتأ يرل كلي الل ؼ كالتكرار كاإلضمار كاإلظ ارل ليصيو كؿ لؾ لي مكانل.

اُت

كتشػػػتمؿ قرينػػػة التعميػػػؽ عمػػػى الع قػػػاع السػػػياقيةل كالقػػػرائف الملظيػػػةل لمػػػف

ا مكر الم مة لي التعميؽ النظر إلى ي ظا رة تظالر القرائفي إليضاك المعنى الكالد.

عمػر ي بمجمكعػة مػف القػرائفل من ػا:
زيػد نا
ك لؾ ك عراو ي زيػد ي لػاع ل لػي ي ضػرو ه
قرينة الصيغة نتمائل إلى ا سػميةل كقرينػة الع مػة اإلعرابيػة نػل مرلػكعل كقرينػة

اإلسػػناد لع قتػػل باللعػػؿل كقرينػػة الرتبػػة نتمائػػل إلػػى رتبػػة التػػأ رل كقرينػػة المطابقػػة
اسـ ظا ر كلعمل مسند إلى الملرد الغائول كبير ا مف القرائف.
ك لؾ نل ه
كتعد ع قة اإلسناد قرينة معنكية لتمييز المسند إليػل مػف المسػندل كاإلسػناد
لي المغة العربية سمة

مف

ل ا استيضاك

تكاد تكجد لي بير ا مف المغاعل ك ي عممية عقمية نتمكف
الع قة.

اِت

كما مضى مف باياع النظـ ي دكر السياؽ اللاعؿ عمى المستكل التركيبي

النلكم لمجممةل لالسياؽ بمل كمل العاـ يرسـ الع ئؽ النلكيةل كيرتو الملرداع لي

الجممة .ل مة تلاعؿ بيف عنصرم ا النلك ت كا السياؽت لػي تكػكيف الػنص بصػكرتل

الن ائيػػػةل لالعنصػػػر النلػػػكم يمػػػدنا بػػػالمعنى ا ساسػػػيل كالعنصػػػر السػػػياقي يمػػػدنا

اُت ينظر صُِِ كما بعد ا.

اِت ينظر :المغة العربية معنا ا كمبنا ال ص ُّٗ

ِٗٗ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

بالمعػػاني اإلضػػاليةل كك ي ػ ار مػػا يقػػكـ السػػياؽ بالتػػأ ير عمػػى قكاعػػد التركيػػو بال ػ كر

كالل ؼل لك التقديـ كالتأ يراُت.

كمػػف المعػػاني التػػػي يكشػػل ا السػػػياؽ المغػػكم مػػػا يقػػا مػػػف تلػػكؿ المعػػػاني

النلكيػػة كانتقال ػػال ك لػػؾ نلػػك مػػا لكرد

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)

اِت

الجرجػػاني عنػػد قكلػػل تعػػالى( :ﮠ ﮡ

ك ػػػػي لف ا لػػػػـ يكػػػػدت لػػػػي اةيػػػػة كاقػػػػا لػػػػي جػػػػكاو إ ال

كالماضي إ ا كقا لي جكاو الشرط عمى

ا السػبيؿ كػاف مسػتقب لػي المعنػىل لػ ا

قمع :إ ا رجع لـ ل ر  .كنع قد نليع ركجا ليمػا يسػتقبؿل كا ا كػاف ا مػر كػ لؾ

استلاؿ لف يككف المعنى لي اةية عمى لف اللعؿ قد كاف

نل ي دم إلى لف يجػي

بمػػـ للعػػؿ ماضػػيا صػػريلا لػػي جػكاو الشػػرط لتقػػكؿ إ ا رجػػع لػػـ ل ػػر لمػػس ك لػػؾ

ملاؿي

اّت

كالد لػػة المجازيػػة مػػف الػػد ع التػػي

تظ ػػر إ لػػي السػػياؽل ل ػ تظ ػػر

الد لػػة المجازيػػة لػػي الملػػظ مجػػردا م ػف التركيػػول كقػػد عػػرض الجرجػػاني ل ػ لؾ لػػيف
تناكؿ بعض الد ع المجازيةل كقكل ـ ا ن ػارؾ صػائـت ك ا ليمػؾ قػائـ تل ككمػا لػي

قكلػػل تعػػالى( :ﯹ ﯺﯻ)

اْت

لأكض ػ لنػػل لػػـ يقػػا التجػ ٌػكز لػػي نلػػس

صائـ كقائـل كلكف ي لي لف لجريت ما بريف عمى الن ار كالميؿل كك لؾ ليس المجاز
لػػػي اةيػػػة لػػػي للظػػػة ربلػػػع نلسػػػ ال كلكػػػف لػػػي إسػػػناد ا إلػػػى التجػػػارةيآتل كيجمػػػي

اُت ينظر :النلك كالد لةل ملمد لماسة عبد المطيؼ .صُُّ
اِتالنكر.َْ:
اّت صَِٖ

اْتالبقرة.ُٔ:
آت صِْٗ

ََّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

الجرجاني لؾ بأف الملػظ إ ا كػاف لػل يمعنػى مكجػكدا عمػى اللقيقػةل لػـ يكػف المجػاز

ليل نلسلل كا ا لـ يكف المجاز لي نلس الملظ لكاف
يتلقؽ إ بتسييؽ الملظ.

ملالػة لػي اللكػـياُتل كاللكػـ

كيظ ػػر ل ػػر السػػياؽ المغ ػكم كدكر الػػد لي لػػي الكنايػػاع التػػي تظ ػػر دا ػػؿ

السياؽل كيجمي الجرجاني لؾ بقكلل:ي كا ا نظػرع إلي ػال كجػدع لقيقت ػا كملصػكؿ

لمر ػا لن ػا إ بػاع لمعنػػىل لنػع تعػرؼ لػؾ المعنػػى مػف طريػؽ المعقػكؿل دكف طريػػؽ

الملظي

اِت

كعنايػػػة الجرجػػػاني بقضػػػايا التركيػػػو كنظػػػـ ا للػػػاظ ل تػػػل لتجميػػػة المسػػػائؿ

المتعمقة بلل لقد لكسا لبكاو كتابل لدراسة

المسائؿ كتبيين ػال كاسػتنباط مكػامف

اللسػػف كالقػػب لي ػػال لمػػف مسػػائؿ التركيػػو التػػي تناكل ػػا الجرجػػاني مسػػألة اللػ ؼل
لالل ؼ ظا رة لغكية مستليضة لي اللعؿ الك ميل كتت

لي تشػكم ا لبعػادا نلكيػة

صناعية كل رل د ليػةل باإلضػالة لككن ػا طريقػا لطمػو ال لػة كا

الجرجاني لص لي تبيف مظا ر كدكاعيلل كما يطرد ليل الل ؼ.

تصػارل كقػد عقػد

كا ا نظرنا لمل ؼ لي بعد السػياقي نجػد يتمػا ى مػا الد لػة السػياقية لػي

إضلا المعاني كالد ع لممنت المغػكمل ل ػك نمػك

لكلايػة الػنص كتلقيػؽ لبعػاد

الد لية مف جانول كلي إمداد النص ب يلػا اع كاشػاراع

يقػدم ا الػ كر كاإلظ ػارل

كبالتػػالي لالل ػ ؼ للػػد الركالػػد التػػي يسػػت مر ا السػػياؽ المغػػكم لػػي اسػػتكنا د لػػة

ا للاظ كالتراكيو.

كيصػػؼ الجرجػػاني تمػػؾ السػػمة بقكلػػل:ي ػػك بػػاو دقيػػؽ المسػػمؾل لطيػػؼ

المأ ػ ل عجيػػو ا مػػرل شػػبيل بالسػػلرل ل نػػؾ تػػرل بػػل تػػرؾ الػ كر للصػ مػػف الػ كرل
اُت صِٕٗ
اِت صَّْ

َُّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

كالصمع عف اإللادة لزيد ل لادةل كتجدؾ لنطؽ ما تككف إ ا لـ تنطؽل كلتـ ما تككف

بيانا إ ا لـ تبف ي

اُت

كقػدـ الجرجػاني صػػك ار مػف اللػ ؼ كلػ ؼ المبتػدل الػ م اسػػتقر معنػا لػػي

التركيػػو كزاؿ عنػػل المػػبس كال طػػؿل كاضػػمار اللعػػؿ كاعمػػاؿ النصػػو لػػي معمكلػػلل
كل ؼ الملعكؿ بل ككجك لؾ كاإلضمار عمى شريطة التلسيرل كلي كػؿ لػؾ ي تجػد

مف المطؼ كالظرؼ إ ا لنع مررع بمكضا الل ؼ من ال ـ قمبػع الػنلس عمػا تجػدل
كللطلع النظر ليما تلس بػلل ػـ تكمػؼ لف تػرد مػا لػ ؼ الشػاعرل كلف ت رجػل إلػى

للظؾل كتكقعل لي سمعؾل ل نؾ تعمـ لف ال م قمع  -كما قمع -كلف رو ل ؼ ػك
ق دة الجيدل كقاعدة التجكيدل كاف لردع ما ك لصدؽ لي لؾ ش ادة كلدؿ د لةي

اِت

كمف صكر الل ؼ التي تناكل ا الجرجاني ل ؼ جممة اسػتغني عػف كر ػا

ب كر سابق ا ك لق ال لصارع مف البياف كالكضكك بمكافل كضرو ل لؾ م ػا بقكلػل

تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى( :ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ)اّتل لقد كصؼ الجرجاني لؾ اللػ ؼ بأنػل يبايػة لػي الكضػككل ك لػؾ
لنػػل

ي لػػى عمػػى عاقػػؿ لنػػل جػػا عمػػى معنػػى الج ػكاول كعمػػى لف ينػػزؿ السػػامعكف

كػػػػػػػأن ـ قػػػػػػػالكا :لمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ لػػػػػػػل الم

ئكػػػػػػػةل لقيػػػػػػػؿ( :ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ)"اْت.
اُت صَُٕ
اِت صُْٕل ُٕٓ
اّ ً
تاللجر.ٖٓ:
اْت ص ِْٕ

َِّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

إف الل ؼ يشكؿ مظ ار مف مظا ر تأ ير السياؽ عمى الػنص ليمػا يسػمى

بالتأ ير الكمي

اُت

كيقصد بل ل ؼ بعػض الكممػاع اعتمػادا عمػى المسػاؽ لػي اكتمػاؿ

النقص ال م يملؽ التعبير.

كمف قكاعد التركيو التي تناكل ا الجرجاني لي بياف معػاني النلػك كد ئمػل

القكؿ لي ال بر ليما ك جز مف الجممة
الجممة كلكنل زيادة لي بر

تتـ اللائدة دكنلل ك بػر لػيس بجػز مػف

ر سػابؽ لػل ك ػك اللػاؿل لػا كؿ مكضػكع لممعنػى إ ا

كاف ابتا ل سـ مف بير اقتضائل التجددل بينما يككف اة ر ليمػا يقػا جػز ا لجػز ال

كلي العمـ ب لؾ كضا لممعنى لي مكضعل لي بنا التركيو كانلا اِت.

كلـ تغو عف الجرجاني ل مية السياؽ لي الكصكؿ إلى د لة الملظل لض

يكتسػبل الملػظ ػار السػياؽل كقػد

لف السياؽ يضلي عمى الملػظ ػ ار ن د ليػال
عف ٌ
لباف ا ا مر بقكلل :ي ينبغي لف ينظر إلػى الكممػة قبػؿ د كل ػا لػي التػأليؼل كقبػؿ
ػكف الكمًػػـ إ بػػا ارن كلمػ ارن كن يػان كاسػػت با ارن كتعجبػانل
ٍ
لف تصػػير إلػػى الصػػكرة التػػي ب ػػا يكػ ي
بضػـ كممػة إلػى
كت دم لي الجممة معنى مػف المعػاني التػي سػبيؿ إلػى إلادت ػا إ
ٌ
كممةل كبنا للظة عمى للظةل ؿ يتصكر لف يككف بيف الملظتيف تلاضؿ لي الد لة

لد ٌؿ عمى معنا ا ال م كضعع مف صالبت ا ياّت.
لتى تككف
كانب ػػؽ عػػف نظريػػة السػػياؽ مػػا اصػػطم عمػػى تسػػميتل بػػػػ ي الرصػػؼ ي لك
تكالػػػػؽ الكقػػػػكعل لك الػػػػكركد المتكقػػػػا

اْت

ل لك المصػػػػالبةآتل كيقصػػػػد بػػػػل ا رتبػػػػاط

اُت ينظر  :المعنى كظ ؿ المعنى صُٔٔ.
اِت ينظر :صُُٗ
اّت ص ّٗ

اْت ينظػػر :د لػػة السػػياؽ بػػيف الت ػراف كعمػػـ المغػػة اللػػديفل عبػػد اللتػػاك البركػػاكم ِٓل كينظػػر:
صََِ

آت ينظر :المعنى كظ ؿ المعنىل ملمد ملمد يكنس عميل صُِِ

َّّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

ا عتيادم لكممة ما لي لغة ما بكمماع ل رل معينةاُتل كقكل ـ :لسكد داكفل كلصػلر

لاقال كلبيض ناصا.

كظا رة الرصؼ لك المصالبة تد ؿ ضمف بلف السياؽ المغكمل ك لؾ ببياف

الكمماع التي تنتظـ مػا بير ػال كعػادة مػا تنػتظـ الكممػة لػي مجمكعػاع م تملػة لػي

لك ػػر مػػف سػػياؽ لغػػكمل كتػ كؿ بػػد لت ا إلػػى معنػػى ػػاص يسػػتقيـ لػػي مجمػػكع ػ

كدا لي ا ستعماؿ.
السياقاعل ليشكؿ الرصؼ شك ن د نليا مع ن
كقػػد تنػػاكؿ الجرجػػاني ل ػػر المصػػالبة بػػيف ا للػػاظ كمػػا يضػػليل مػػف معنػػى
يككف لي بير ل ليلمؿ ما ركعة التركيو كالرصػؼ جػكدة المعنػى كبيانػلل ليقػكؿي

للدا يقػكؿ ػ
ك ؿ تجد ن

الملظػة لصػيلة إ ك ػك يعتبػر مكان ػا مػف الػنظـل كلسػف

م ئمة معنا ا لمعنػى جارات ػال كلضػؿ م انسػت ا

كمقبكلػػةل كلػػي

لسف ا تلاؽ بيف

كات ػال ك ػؿ قػالكا للظػة متمكنػة

لػػل قمقػػة كنابيػػة كمسػػتكر ة إ كبرضػ ـ لف يعبػػركا بػػالتمكف عػػف

كتمػؾ مػف ج ػة معنا مػال كبػالقمؽ كالنبػك عػف سػك الػت ـل

تمؽ بال انية لي معنا ال كلف السابقة لػـ تصػم لف تكػكف للقنػا لمتاليػة
كلف ا كلى لـ ٍ
لػػػي م دا

ػػػال ك ػػػؿ تشػػػؾ إ ا لكػػػرع لػػػي قكلػػػل تعػػػالى( :ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻﯼ)

اِت

لتجمى لؾ من ا اإلعجازل كب رؾ ال م ترل كتسما لنؾ لـ تجد

ما كجدع مف المزية الظا رةل كاللضيمة القا رة إ

مر يرجا إلػى ارتبػاط ػ الكمػـ

بعضػػػ ا بػػػبعضل كلف لػػػـ يعػػػرض ل ػػػا اللسػػػف كالشػػػرؼ إ مػػػف ليػػػف قػػػع ا كلػػػى

اُت ينظر :عمـ الد لةل للمد م تار عمر ل ص ْٕ
اِت كد.ْْ:

َّْ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

بال انيةل كال ال ة بالرابعة ك ك ال إلى لف تستقر ب ا إلى
بين ا كلصؿ مف مجمكع اياُت.

ر ال كلف اللضؿ تنػات ى مػا

إف ػ التراتبيػػة كالمصػػالبة بػػيف كلػػدتيف لغػػكيتيف لك لك ػػر مػػرة مػػف مػػار

دراسػػة السػػياؽ نػػت عن ػػا القػػكؿ بت صػػيص كتلديػػد الد لػػة لػػي م تمػػؼ السػػياقاع

ككضكلا.
المشاب ةل مما يجعؿ مف عممية تلسير ال طاو لك ر دقة
ن

اُت صّْٗٗ,

َّٓ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

املبحث اَخر

انسٍاق غري انهغىي :

انسٍاق غري انهغىي

العػالـ ال ػارجي عػف المغػة بمػا
يقصد بالسياؽ بير المغػكم لك سػياؽ المقػاـ
ي
لػل مػف صػمة باللػػدف المغػكم لك الػنصل كيتم ػؿ لػػي الظػركؼ ا جتماعيػة كالنلسػػية

ليضػػػا .لك ػػػك جممػػػة العناصػػػر المككنػػػة
كال قاليػػػة لممػػػتكمـ كالمشػػػتركيف لػػػي الكػػػ ـ ن
لممكقؼ الك مياُت.
تبعػػا لتغيػػر لػػؾ السػػياؽل كيمكػػف إدراؾ المعنػػى
كلػ ا لمعػػاني الكممػػاع تتغيػػر ن
ب دراؾ السياقاع النمك جية المتكررةل كالتي تدؿ عمى المعنى العاـ لمكممةاِت.
وانسٍاق غري انهغىي ٌقىو عهى عناصر أساسٍة هً

اّت:

ُ -المػتكمـ  :كيشػػمؿ لػؾ مشػػا دتلل كمعرلػة صػػلاتل ك قالتػلل كلغتػػل ال اصػػةل
ككؿ

ا مكر معينة عمى ل ـ اللدف الك مي.

نكعػػا معينػا مػػف اللػػديفل
ِ -السػاما كع قتػػل بػالمتكمـ :إ تلػػرض ػ الع قػة ن
كبالتالي لمستكل اللديف يلدد درجة الع قة الش صية بيف المتكمميف.
ّ -مجاؿ اللديف :إ ت تمؼ ا نماط المغكيػة بػا ت ؼ المكضػكعاع التػي تػدكر
لكل ال كتعبر عن ال مف لدبية لك سياسية لك اجتماعية كل ا لالكقكؼ عمى

ير لي ل ـ اللدف المغكم.
المكضكع ال م يدكر ليل اللديف يعيف ك نا
ْ -الزماف كالمكاف :كيعداف عنصراف م ماف لمكقكؼ عمى الد لةل لا للاظ يط لر
عمي ا تطكر لي د لت ال لك انتقاؿ لد لت ا نتيجة البعد الزماني كالمكاني..

اُت عمـ المغة مقدمة لمقار العربي لملمكد السعراف صّّٖ
اِت نظرية السياؽ ْٖ
اّت السابؽ.

َّٔ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

ٓ -لركػػػاع الشػػػ كص كسػػػمكك ا كاإلشػػػاراع كاإليمػػػا اع :ك ػػػي لمػػػكر
لصػػم ا عػػف اللػػدف الك مػػيل

يمكػػػف

ميت ػػا لػػي تلديػػد الد لػػةل لاإلشػػارة كمػػا

يصالب ا مف كجك المتكمميفل لم اللدف بير الك مػي كمػا يتصػؿ بػل لبمػ

عند مف العبارةل لم اللدف الك مي.

ٔ -الظركؼ التي كرد لي ا اللدف المغػكم :كتمػس الجانػو ا جتمػاعي كال قػالي
لبيئة معينةل ك ي ملدداع م مة لي تكجيل الد لة كايضال ا.

ٕ -ل ر اللدف المغػكم لػي نلػكس المشػاركيف :كمػا يػ دم إليػل مػف ردكد للعػاؿل
تعمؿ عمى تجمية الد لة ل ككشؼ الغمكض لي ا.

ككاف السياؽ بير المغكم ملطٌ ا تماـ النلكييف لي تكجيػل اإلعػراو كتقػدير

اللػ ؼل كلترعػػع مصػػنلات ـ بػ لؾل لسػػيبكيل يعتمػػد عميػػل لػػي تقػػدير الملػ كؼل مػػف

ػػػ ؿ معطيػػػاع اللػػػدف بيػػػر الك مػػػي ليقػػػكؿ:ي إ ا رليػػػع رجػػػ ن يسػػػدد سػػػ نما قبػػػؿ
ناسػػا ينظػػركف
القرطػػاسل لقمػػع :القرطػػاس كاهللل لم يصػػيو القرطػػاس  ..كلػػك رليػػع ن
ال

ؿ ل كلنع من ـ بعيد لكبركال لقمع :ال

ؿ كرو الكعبةل لم لبصػركا ال ػ ؿياُتل

نػص عمػى
كنرل سيبكيل ليما سػبؽ قػد استلضػر السػياؽ بيػر المغػكم بأكممػل لػيف ٌ
الر ية بقكلل:ي رليعيل كالر ية تستكمؿ اللدف الك مي الناقصل كجا تقدير الل ؼ

ائما لملدف بير الك مي.
مك ن
ك ا ا ر السياقي عمى التركيو يد ؿ ضػمف التػأ ير الكمػي لمسػياؽل ك لػؾ
لػػي ل ػ ؼ كلػػدة لغكيػػة لك لك ػػر لد لػػة سػػياؽ بيػػر لغػػكماِتل كقضػػية الل ػ ؼ لػػي

بػارز لػي الشػكا د
التراكيو للاض لي ا الجرجػانيل ككػاف السػياؽ بيػر المغػكم مػ نار نا
التػي سػػاق ال للػػيف تنػػاكؿ لػ ؼ الملعػػكؿ بػػلل جعمػػل عمػػى نػػكعيفل ملعػػكؿ بػػل بيػػر
اُتالكتاو ُِٖٓ/

اِت ينظر :المعنى كظ ؿ المعنى صُٔٔ.

َّٕ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ
اُت
جمػي كقػكل ـ:
نكعػاف:
ك
ك
ل
مقصكدل كملعكؿ مقصكدل كيل ؼ لدليؿ اللاؿ عميل
ٌ
لصغيع إليل .لم :ل ني .كاة ر ليل ك ك ال م تد مل الصنعةل كيصػؼ الجرجػاني

سبيؿ الكصكؿ إليل بقكلل:ي لف ت كر اللعؿ كلي نلسؾ لل ملعكؿ م صػكص قػد عمػـ

مكانل إما لجرم كر لك دليؿ لاؿل إ لنؾ تنسيل نلسؾ كت ليلل كتك ـ لنؾ لـ ت كر
لؾ اللعؿ إ

ف ت بػع نلػس معنػا مػف بيػر لف تعديػل إلػى شػي ل لك تعػرض ليػل

لملعكؿل كم الل قكؿ البلترماِت:
ً
ًً
ى
سػػػػػػػػػاد ك ىبػػػػػػػػػيظي عػػػػػػػػػدا ي
شػػػػػػػػػ ٍج يك يل ٌ
المعنػػى

ً
اع
ػػػػػػػػػم ىا ىك ً
ٍ
لف ىيػػػػػػػػػػرل يمبصػػػػػػػػػػهر ى
كيسػ ى

ملالػػة :لف يػػرل مبصػػر ملاسػػنلل كيسػػما كاع ل بػػار كلكصػػاللل

كلكنؾ تعمـ عمى لؾ لنل كأنل يسرؽ عمـ لؾ مف نلسلل كيدلا صكرتل عف ك مػلل
ليلصؿ لل معنى شريؼ كبرض اصياّتل كب ا يكػكف السػياؽ بيػر المغػكم عمػة

لل ؼ الملعكؿ بل لد لة اللاؿ عميل.

كمػػف السػػياقاع بيػػر المغكيػػة مػػا يقػػا م ػف اإلشػػارة كاإليمػػا ل ك ػػي د ئػػؿ

يمكف لصم ا عف اللدف الك ميل

ميت ػا لػي تلديػد الد لػة باإلضػالة إلػى دكر ػا

ا الجانو ليف قػاؿ :ي

كعكؿ ابف جني عمى
لي سد النقػص المعجمي لك تصكيبلل ٌ
لميع شعرم إ ا شا د لبك عمرك كابف لبي إسلاؽ كيكنس كعيسى بف عمر كال ميػؿ

كسيبكيل كلبك اللسف كلبك زيد ك مؼ ا لمر كا صمعي كمف لي الطبقة كالكقع مف
عمما البمديف كجك العرو ليما تتعاطػا مػف ك م ػا ل كتقصػد لػل مػف لبراضػ ال ل

تسػػػتليد بتمػػػؾ المشػػػا دة ل ك لػػػؾ اللضػػػكر مػػػا

ت ديػػػل اللكايػػػاع ل

ك

تضبطل الركاياعل لتضطر إلى قصكد العرول كبكامس ما لي لنلس ال لتى لك لمؼ

اُت ينظر صُٖٕ.

اِت ديكانل ِ.ُِْْ/
اّت صُٖٕ

َّٖ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

عبارة لكاف عند نلسل كعند جميا مف

من ـ لالؼ عمى برض دلتل عميل إشارة ل

يلضر لالل صادقنا ليلل بير مت ـ الرلم كالنليزة كالعقؿياُت.

كقػػد دعػػا الجرجػػاني نػػاظـ الشػػعر إلػػى ػ ا المػػكف مػػف الد لػػة بيػػر المغكيػػةل

لقاؿ:ي ل نا إ ا كنا لـ ندعل إلى الشعر مف لجؿ لؾ كانما دعكنػا إلػى الملػظ الجػزؿ
كالقػػكؿ اللصػػؿ كالمنطػػؽ اللسػػف كالكػ ـ البػػيف كالػػى لسػػف التم يػػؿ كا سػػتعارة كالػػى

التمػػكي كاإلشػػارة كالػػػى صػػنعة تعمػػد إلػػػى المعنػػى ال سػػيس لتشػػػرلل كالػػى الضػػػئيؿ
لتل مل كالى النازؿ لترلعل كالى ال امؿ لتنك بل كالػى العاطػؿ لتلمتػل كالػى المشػكؿ

لتجميػلياِتل كيضػػيؼ قػػائ :ي كلػػـ لزؿ منػ

ػػدمع العمػػـ لنظػػر ليمػػا قالػػل العممػػا لػػي

معنػػى اللصػػالة كالب بػػة كالبيػػاف كالبراعػػةل كلػػي بيػػاف المغػػزل مػػف ػ العبػػاراعل

كتلسػػير المػراد ب ػػال لأجػػد بعػػض لػػؾ كػػالرمز كاإليمػػا كاإلشػػارة لػػي لػػا ل كبعضػػل

كالتنبيل عمى مكاف ال بي ليطمول كمكضا الدليف ليبلف عنل لي ر ي اّت.
لقد لكلى الجرجاني

ا الضرو مف السياؽ بير المغكم المتم ؿ لػي اإلشػارة

تمامػػا مملكظنػػال جعمػػل مػػف لسػػباو اللصػػالة كالبيػػافل كالبراعػػة كال لػػا
كاإليمػػا ا
ن
المللز عمى الغكص لي كنل السياؽ كاسػت ار درر  .كانػل م مػا تمكنػا مػف إيضػاك
الملرداع مف

ؿ الكظائؼ المغكية الصػكتية كالصػرلية كالنلكيػة كالمعجميػة إ لف

السياؽ بير المغكم ك المتمـ لمد لة الكاممة لأللداف المغكية.

كتنكع النظر الد لي لي بعض شكا د المغة ك داب ا كاف نتيجػة انقطػاع السػياؽ
ٌ
اللػػػالي عن ػػػال بمػػػا ينػػػدر تلتػػػل مػػػف عناصػػػر المكقػػػؼ الك مػػػيل كطريقػػػة ا دا

الصكتيل كما يتبعل مف إشاراع كايما اعلل ك لؾ ي ف ال يف رككا
اُت ال صائص ُِْٖ /
اِت ص َٖ
اّت صٕٖ

َّٗ

النصكص لػـ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

ييعنكا ب يراد كصؼ كامؿ لممقاـ ال م للاط بالنصل كمف ٌـ ينبغي لنا لف نب ؿ الج د
مضػػاعلنا ..لتػػى نسػػتطيا إعػػادة بنػػا المقػػاـ بنػػا عمػػى لسػ و
ػاس مػػف التػػاري ل كعمػػـ

النلس ..ي .

اُت

كليف ننتقؿ إلى ما لكدعل الجرجاني لي د ئمل لي دراسة

ا الجانو الم ـ

مف نظرية السياؽل نجد إشاراع كللتاع تنا رع لي لصػكؿ الكتػاول تضػمنع ل ميتػل

كا عتداد بل لي بعض ا لدافل كمراعاتل عند إنشا ال طاو كاللدف الك مي.

ك جؿ لؾ لقد لكض الجرجاني لف مػف مسػتكياع الكشػؼ عػف الد لػة ربػط

كؿ ك ـ بمقاـ استعماللل كمراعاة مقتضى لالل .ك يمكف عند كضػا قاعػدة كالػدة
ـ معػل .كالمعنػى

تركيػو يػت
تستكعو كؿ اللا عل كانما لكؿ مكقؼ كمقتضػى لػاؿ
ه
و
مسػتكياع ػ نةاِت :لكل ػا :معػاني الملظػة الملػردة لك مػا يطمػؽ
عند الجرجاني يت ػ

عمي ا االمعنى المعجميت .ك اني ا :طرؽ التعميػؽ بػيف الكمػـ كربط ػال ك ػي المعػاني
النلكيػػة التػػي تلػػرز عبػػر للكػػاـ تنظػػيـ الجممػػة المعينػػة .ك ال ػػا :اإلبانػػة عمػػا لػػي
الػػػنلس لك البيػػػافل لك تمػػػاـ الد لػػػة الػػػ م يعتمػػػد عمػػػى المعنػػػى المقػػػاليل كالمعنػػػى

ا جتماعي ال م ك شرط كتماؿ المعنى الد لي كل مل.

كع قػػة الملػػظ بػػالمعنى تنػػتظـ عنػػد الجرجػػاني لػػي التكالػػؽ كالمطابقػػة عمػػى

مستكل المعنى الملدف كالنظـ المنجزل كيصؼ ل ػر لػؾ المعنػى عنػد تمبسػل الملػظ

لػػي سػػػياؽ معػػيف ليكتسػػػو اللضػػيمة كاللسػػػفل بػػأف ا للػػػاظ ي ت بػػع ل ػػػا اللضػػػيمة
ك ل ا لي م

مة معنى الملظة لمعنى التي تمي ال لك ما لشػبل لػؾ ممػا

تعمػؽ

لل بصري الملظياّت .كالم ئمة التي عبػر عن ػا الجرجػاني ػي معيػار كاسػا يشػمؿ
اُت المغة العربية معنا ا كمبنا ال ص ّّٕ .

اِت ينظر :مقدمة الملققيف صِّ كما بعد ا.
اّت صْٗ

َُّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

السياؽ المقالي لي مليط النصا السياؽ الصغيرتل كالسياؽ المقامي ػار الػنص

ا السياؽ الكبيرت.

كيتلؽ النظـ عند الجرجاني ما نظرية السياؽ لي قكاعػد إنشػا ال طػاو لك

تلسػػير ل التػػي تتنػػكع طػػرؽ بنائػػل تبعػػا لممعنػػى القػػائـ عنػػد المػػتكمـ ككلػػؽ م بسػػاع

المكقػػؼ الك مػػيل كيػػد ؿ ضػػمف المكقػػؼ الك مػػي كػػؿ مػػا يتصػػؿ بظػػركؼ عمميػػة
اإلب غل مف م ً
طو ك طاو.
اطو كم ا ى
لمف ا صكؿ التي قاـ عمي ا االنظـ ت الع قة بػيف الملػظ كالمعنػى ك لػؾ مػف

ػ ؿ سػػياؽ تػػرتبط بػػل عمميػػة إنشػػا الكػ ـ ل كيصػػؼ الجرجػػاني ػ المنجػػز بأنػػل

ي يتصػػكر لف تعػػرؼ لملػػظ مكضػ نػعا مػػف بيػػر لف تعػػرؼ معنػػا ل ك لف تتػػك ى لػػي
كنظما ل كلنؾ إ ا لربع مف ترتيو المعاني لػي نلسػؾ ل لػـ تلػت إلػى
ترتيبا
ا للاظ ن
ن

لكر لي ترتيو ا للاظ ل بؿ تجد ا تترتٌو لؾ بلكػـ ل ٌن ػا ػدـ لممعػاني ل
لف تستأنؼ نا
لف العمـ بمكاقا المعاني لي النلس لعمـ بمكاقػا ا للػاظ
كتابعة ل ا ل ك لقة ب ا ل ك ٌ
اُت

الدالة عمي ا لي النظر ي
ٌ
لف الجرجػاني ينلػي لػي عمميػة إنشػا الكػ ـ ل لف
كنجد ضػمف ػ ا السػياؽ ٌ
ليض ػا لف يكػػكف
يكػػكف تلديػػد الملػػظ منلص ػ ن عػػف تلديػػد مكق ػا لػػؾ الملػػظ ل كينلػػي ن
ترتيػو الكػ ـ منلصػ ن عػػف الترتيػػو الػ م قامػػع عميػػل معانيػػل لبػػؿ إف عمميػػة إنشػػا
الك ـ نلسل تتـ بلعؿ إنشػا ترتػو المعػاني نلسػ ا بليػف

يلتػا

لػؾ الكػ ـ الػى

قصػػد لك لكػػر منلصػػؿ عػػف القصػػد الػ م يلتاجػػل إنشػػا المعػػانيل كمػػف نػػا نجػػد لف

ليضػا القصػد الػ م
الجرجاني يلصؿ نسؽ ا للاظ عػف نسػؽ المعػاني ل ك يلصػؿ ن
سببا لي إنشائ ما.
يككف ن

اُت صََُ

ُُّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

لقد يعني الجرجاني بشكؿ عميؽ بالنظـ لما لل مف مزيػة لػي لم تركيػو مػف
ص د ئمل بعمـ المعاني القائـ عمى مراعػاة المكقػؼل كم لظػة الصػمة
التراكيو ل ك ٌ

لف لم تغييػر لػي التشػػكؿ
التػي تلػدف بػيف معنػى التركيػو كالمقػػاـ الػ م يػأتي لػل ل ك ٌ
المغػػكم لمكػ ـ يػ دم إلػػى تغييػػر لػػي معنػػا ل ككانػػع لكػػرة السػػياؽ ك ػػك يتلػػدف عػػف
الػػنظـ لساسػػية لػػي ا نمػػاط التػػي بل ػػا كعرضػ ا بػػالتطبيؽ ل ك لػػؾ ممػػا يػػدلؿ عمػػى

ارتباط اللصػالة بالب بػة مػف ليػف ػك مراعػاة المقػاـ كربػط لػؾ كمػل بػالنظـ الػ م
يلقؽ الد لة الكالية لمنص.

كمف تطبيقاع سياؽ المقاـ التي تناكل ا الجرجػاني بالػدرس اسػتعارة المقػاؿ

المش كر لممقاـ الطار ل عمػى سػبيؿ ا ستشػ اد لك ا قتبػاس ل نػا اللػديفل لنكلػؽ
بيف ك ـ ائا الش رة انقضى مقامل ا صمي ال م قيؿ ليلل كبيف مقاـ مشػابلل كقػد

لكرد الجرجاني جممة مف ا م مة كالكناياع التي ينطبػؽ عمي ػا ػ ا المعيػار كقػكل ـ:
ال ػ ف جبػػاف الكمػػوت كام ػػزكؿ اللصػػيؿت كاك يػػر الرمػػادتل كيكض ػ الجرجػػاني ػ ا
التعالؽ بيف

ا النص ا النمك ت بمكقلل ا ساس كالمكاقؼ ال لقة كالشػبي ة بػلل

ليقػكؿ:ي ككمػا لف مػف شػأف الكنايػة الكاقعػة لػي نلػس الصػلة لف تجػي عمػى صػػكر
م تملة ك لؾ مػف شػأن ا إ ا كقعػع لػي إ بػاع الصػلة لف تجػي عمػى ػ ا اللػدل ػـ
يككف لي لؾ ما يتناسو كما كاف لؾ لي الكناية عف الصلة نلس اي.

اُت

كايراد الك ـ القديـ المش كر لي المقاـ الجديد ك عمى سبيؿ التمليؽل ك لؾ

ػاللا ل ستلضػػار لػػي المقامػػاع التػػي تشػػبل مقامػػل
لمػػا ليػػل مػػف صػػلاع يتجعمػػل صػ ن
اِت
ا صمي ال م قيؿ ليلل ليصب المقاؿ القديـ جزنا مف المقاؿ الجديدي

اُت صَّّ

اِت المغة العربية معنا ا كمبنا ال ص َّْ

ُِّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

د

كالكنايػػػاع السػػػابقة قائمػػػة عمػػػى مليػػػاع اجتماعيػػػة ك قاليػػػة زمػػػة لتتبػػػا

ت ػػػال ك ػػػ الصػػػمة بػػػيف المنجػػػز المغػػػكم كالسػػػياؽ ا جتمػػػاعي كال قػػػالي للػػػد

المسػاقاع الملػػددة لمد لػة .بػػؿ إن ػا تقػػدـ إضػػالة د ليػة
المساقاع ال قالية لي

تظ ػػر لػي الػػنصل كمػػف

ا الجانو المسػاؽ الػديني لػي قػكؿ اهلل تعػالى( :ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)

اُت

ليػػف جعػػؿ لبػػك اللسػػف الرمػػاني ػ ا التػػكبي لنبػػي اهلل عيسػػى عميػػل السػ ـ تكبي ن ػػا
ف اهلل عمـ لف عيسى عميل الس ـ لـ يقػؿ لػؾل

للظيال كلقكمل تكبي ن ا لي المعنى
ن
اِت
كانما جؿ لنل كاف بلضرة قكمل ليكب ـ عمى لؾل كيك ب ـ بما قالكا .

كب ػ ا قػد يقػدـ الػنص د لػة مركزيػة ا لكليػة ت بيػر مبتغػاةل كتكػكف الد لػة

ال امشػػية ا الغائيػػةت مػػرادة كمقصػػكدةل مصػػدر ا مسػػاؽ قػػالي بيػػر نصػػيل كػػاف
المعكؿ عميل لي استج

لضا اع الملظ.

كمػػػػػػف المرتكػػػػػػزاع التػػػػػػي قػػػػػػاـ عمي ػػػػػػا الػػػػػػنظـ عنػػػػػػػد الجرجػػػػػػاني مراعػػػػػػػاة

ا المكقعيػػة ت
التصػػكراع ا

اّت

ليػػلل ك ػػك اكتسػػاو الكممػػة د لت ػػا مػػف تلاعػػؿ التصػػكر لي ػػا مػػا

ػػرلل كمػػف ػ ؿ الع قػػاع الزمانيػػة كالمكانيػػةل لتلقػػؽ لبعػػاد السػػياؽ

الد ليػة بمػػا تضػػيلل مػػف ػػامش د لػػي منب ػػؽ مػػف ملػػيط الػػنص ك ارجػػلل كيبػػر ف

الجرجاني لتمؾ ا بعاد مف

ؿ

ا الم اؿ ال م يقػكؿ ليػل:ي ل نػؾ تجػد متػى شػئع

كممػا بأعيان ػػال ػػـ تػػرل ػ ا قػػد لػػرع السػػماؾل كتػػرل اؾ قػػد
الػػرجميف قػػد اسػػتعم
ن
لس ػنع مػػف ليػػف ػػي للػػظل كا ا
لس ػنع ي
لصػػؽ باللضػػيضل لمػػك كانػػع الكممػػة إ ا ي
اُت المائدة.ُُٔ:

اِت معاني اللركؼل تلقيؽ عبد اللتاك شمبيل دار ن ضة مصر لمطبا كالنشرل القا رةل صِّ
اّت مقدمة الملققيف ملمد الداية كلايز الدايةل صِْ

ُّّ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

اسػػتلقع المزيػػة كالشػػرؼ كاسػػتلقع لػػؾ لػػي ات ػػا كعمػػى انلراد ػػال دكف لف يكػػكف

السبو لي لؾ لاؿ ل ا ما ل كات ا المجاكرة ل ا لي النظـ لمػا ا تمػؼ ب ػا اللػاؿل
لبداي.
تلسف ن

اُت

لبدا لك
كلكانع إما لف تلسف ن
كتناكؿ الجرجاني ل ػر السػياؽ بيػر المغػكم لػي الكشػؼ عػف بعػض الػد ع
التي

ي تص التركيو باإلشارة إلي ال ك لؾ ليف يقكـ سػياؽ اللػاؿ ب ضػلا د لػة

كاإلشارة إلي ػا مػف ػ ؿ اسػت مار المشػا داع كا لػكاؿ التػي

تقػا ضػمف الػنصل

دكر م نما لي إلداف اللعؿ الك مي كتلسير بعد لؾل ليضػرو
ك ي ما لؾ تشغؿ نا
إ
صػا مػف بعيػدل لقمػع :مػا ػك
م ان ل ا اللدف بأنؾ :ي إ ا رليع ش ن

كيجد لػي اإلنكػار
زيد .لـ تقمل إ كصالبؾ يتك ـ لنل ليس بزيدل كلنل إنساف رل
ٌ
زيدال كا ا كاف ا مر ظا نار كال م مضىل لػـ تقمػل كػ لؾل لػ تقػكؿ لمرجػؿ
لف يككف ن
ترققل عمى ل يلل كتنب ل لم م يجو عميل مف صمة الرلـل كمف لسف التلػاو :مػا
ك إ ل كؾي

اِت

.

إف الم ػاؿ السػػابؽ الػ م صػػكر الجرجػػاني لشػد ليػػل سػػياقي المغػػة كالمكقػػؼ

االلػػدفت كنقمنػػا إلػػى لف نشػػارؾ طرلػػي الل ػكار ػ ا المش ػ دل مػػف ػ ؿ ترجمػػة لغػػة
المكقؼ إلى لغػة منطكقػة لك مكتكبػةل ليظ ػر بػ لؾ ل ػر المكقػؼ لػي ا تصػار الػنظـ
ؿ بلل ك شؾ السياؽ بير المغكم سػيبقى ا قػكل لػي د لتػل كبيانػل مػف

دكف اإل

تسييقل نصا.

كالجرجػػاني يقػػرف اللصػػالة بالد لػػة بيػػر المغكيػػة كيشػػير إلػػى لػػؾ بقكلػػل:

ي كا مػػر لػػي عمػػـ اللصػػالة بالضػػد مػػف ػ ال ل نػػؾ إ ا ق ػرلع مػػا قالػػل العممػػا ليػػلل
كتعريض ػا كايمػػا ن إلػػى الغػػرض مػػف كجػػلل
ككليػػا ككنايػػة
رمػػز
كجػػدع جمٌػػل لك كمػػل نا
ن
ن

اُت صٔٗ

اِت صِّٗل َّّ

ُّْ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

يلطف لل إ مف بمغؿ اللكرل كلدؽ النظرل كمف يرجا مف طبعل إلى للمعيػة يقػكل

امػػا لف تتجمػػػى
مع ػػا عمػػػى الغػػامضل كيصػػػؿ ب ػػا إلػػػى ال لػػيل لتػػػى كػػاف بسػػػ ن لر ن
معاني ـل سالرة ا كجلل نقاو ل ال كبادية الصػللةل لجػاو دكن ػال كلتػى كػأف

اإللصاك ب ا لراـل ك كر ا إ عمى سبيؿ الكناية كالتعريض بير سائ ي.

اُت

كمصطم معنػى المعنػى للػد القضػايا التػي تناكل ػا الجرجػاني ككػاف لمسػياؽ

بير المغكم ل ر لي تش ٌكمل كرسـ د لتلل كقد لكض الجرجاني المراد بمعنػى المعنػى
بأنل :ي ضرو

ر ل لنع

تصؿ منػل إلػى الغػرض بد لػة الملػظ كلػد ل كلكػف يػدلؾ

عمى معنا ال م يقتضيل مكضكعل لي المغةل ـ تجد ل لؾ المعنى د لة انيػة تصػؿ

ب ػػا إلػػى الغػػرض ..ل لك لف تعقػػؿ مػػف الملػػظ معنػػى ػػـ ييلضػػي بػػؾ لػػؾ إلػػى معنػػى
رياِت.

كبػػالربـ مػػف ل ميػػة السػػياؽ بيػػر المغػػكم لػػي اإللاطػػة بػػالمعنى كتلديػػد ل

إ لنل بير اضا لمتقعيد لك التلميؿ كما لي بقية الكظائؼ المغكيةل ك لؾ رتباطػل

باإلنساف لي مكاقلل المتعددة كالمتغيرةل كالمجتما ب قالتل كلنماطل كنسيجل المتش ٌكؿ

مػف عػػاداع كتقاليػػد ك اكػػرة كالساسػػاع كعكاطػػؼ شػعبية م تملػػةل كمػػف ىػ ٌػـ كػػاف مػػف
اّت
الصعو إ ضاعل لمتقعيد.
كمػػػف ػػػ ؿ التصػػػكر السػػػابؽ لقكاعػػػد تلميػػػؿ السػػػياؽ بيػػػر المغػػػكم التػػػي

تسػػػتلكـ لصػػػكل ا كرسػػػكم ا لػػػي قكاعػػػد دقيقػػػة ملػػػددةل نجػػػد لف ػػػ اإلشػػػاراع

كالملتػػػاع التػػػي ضػػػمن ا الجرجػػػاني  -كاف كانػػػع اع قيمػػػة كل ميػػػة لػػػي مجال ػػػا -

اُت صَِْ

اِت ص ُْٖل بتصرؼ.

اّت صّْ ل بتصرؼ .

ُّٓ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

إ لن ا لـ تكف مستكعبة لمعظـ للػداف المكقػؼ بيػر الك مػيل ك ػي

تػزاؿ تتجػدد

كتتكلد كلقنا لظركؼ الزماف كالمكاف كالبعد النلسي كال قالي كا جتماعي لي ا.

كمػا لف كتػاو يد ئػؿ اإلعجػػازي كػاف الباعػف عمػى تأليلػػل كرسػـ لصػكلل كمػػا

تضػػمنع مػػف لصػػكؿ كقكاعػػد كانػػع تتجػػل إلػػى عممي ػة إنشػػا ال طػػاول ك ػػي عمميػػة

ملدكدا ببعض
يتضالر لي ا السياؽ المغكم بشكؿ بارزل كيككف السياؽ بير المغكم
ن
المكاقػػؼ الك ميػػة التػػي يتطمػػو لي ػػا مراعػػاة كجػػكد عنػػد إنشػػا ال طػػاو .كبالمقابػػؿ
ل ػ ف المػػدكناع التػػي تتنػػاكؿ الدراسػػة كالنظػػر لػػي كجػػك تلسػػير ال طػػاو تت ػ مػػف

السػػياؽ بيػػر المغػػكم ركيػػزة كتضػػا لػػل عنايػػة بالغػػة لػػي لػػؾل كيلػػرد لػػل مجػػاؿ رلػػو
لمعالجة النصكص كتلسير ا.

ك المعادلة ناتجة مف لف المنت لملعؿ الك مي ىي ً
لترض لػي طابػل كمػاؿ
الد لةل كا لـ يكف ل طابل الكلا ة المغكية المشركطة لي لم سياؽل كبالمقابؿ ل ف
يمتمػػؾ الكلػػا ة المغكيػػة –ضػػركرة -لػػي كػػؿ منػػت ك مػػيل

الملسػػر ل ػ ا ال طػػاو
ٌ
تماما بالسياقاع بير المغكية الممكنة.
التياجا كا
كبالتالي ل نل لك ر
ن
ن
البراعػة لػي صػناعة
كما سبؽ يز د لي ار الجرجاني بقدر ما يعظـ

النظـ كانتا ال طػاو التػي اسػت مر لي ػا لكجػل الد لػة كل ػر السػياقاع الم تملػة لػي

النظـ التي تنسجـ ما للكاؿ إنشا ال طاو.

كالعقمية التي انب ؽ من ا النظـ كانع تنسػجـ مػا النظريػة السػياقية دكف لف

ت كو لي ػال كمتلقػة مػا منتقػدم السػياؽ – ليمػا بعػد-ل كالتػي تللظػع عمػى بعػض

اة ار كا لكاـ المتصمة لي السياؽل لمقد كاف نظر الجرجاني إلى ل مية السياؽ لػي

لنل قادر عمى الكشؼ عف الد ع المتكلدة مف التركيول ك لؾ
مف المعنى كما

يعني تجريد الملػظ

ػو إلػى لػؾ السػياقيكفاُتل لػالملظ كالسػياؽ يتكػام ف لػي تلقيػؽ

اُت ينظر ص :

ُّٔ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

الد لػػة كبيان ػػال لمػػا لف يكػػكف الملػػظ شػػك ن

الجرجاني يرلض لؾ كي طئلل كل ا نجد يقرر

لقكؿ إف اللكر

يلمػػؿ لم د لػػة ػػار الػػنصل ل ػ ف

يتعمؽ بمعاني الكمـ الملردة لص ن ل كلكني لقكؿ :إنل

مجردة مف معاني النلكل كمنطكقنا ب ا عمػى كجػل

كتك ي اي.

ا ا مر بقكلػل :ي كاعمػـ لنػي لسػع

اُت

يتعمػؽ ب ػا

يتػأتى معػل تقػدير معػاني النلػك

كالكاقا لف المعنى الصادر عػف السػياؽ لػيس مػف صػنا السػياؽ كلػد لتػى

ينسو إليلل لالمعنى المعجمي إنما ك لي المقاـ ا كؿ معنى إلرادمل كبالتالي ل ف

دكر السػػػياؽ

يتجػػػاكز إقصػػػا بقيػػػة الػػػد ع التػػػي تكمػػػف لػػػي الكممػػػة المعينػػػة

كابعاد ال بليف ترج د لة كالدة لمكممةل كالمرج لي لؾ ك السياؽ

كيمكف القكؿ إف الكممة إ ا كضعع لي سياقاع م تملػة ليسػع كالمػا الػ م

ي ضا لكنل لمكف إنائل الػ م كضػا ليػلل كانمػا الكممػة كاللربػا التػي تتمػكف بمػكف

المكاف ال م تلػؿ ليػل

اِت

ل لالكممػة تمتمػؾ التنػكع الػد لي الػ م يجعم ػا تنسػبؾ لػي

سياقاع متنكعةل لالتغيير لي د لت ػا ينطمػؽ مػف دا م ػال

كالسياؽ كظيلتل الكشؼ ليس إ .

اُت صّٖٖ

بتػأ ير ػارجي عن ػال

اِ ت ينظر المعنى كظ ؿ المعنى لنظمة الد لة لػي العربيػة ل ملمػد ملمػد يػكنس عمػي صُِْل
دار المدار اإلس مي طِ ََِٕ

ُّٕ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

اخلامتة

لمقار

إف ق ار ة التراف ق ار ة متأنية عبر الر ل كالنظرياع اللدي ػة لػي المغػة يلػت

لاقنا رلبػة مػف كنػكز المدكنػة العربيػةل لبػالربـ مػف تقػادـ ع ػد ا إ لن ػا

تزاؿ قشيبة اللكر ملكمة التداكؿ.

انطمقع نظرية السياؽ مف الكشؼ عف د لة الكلػداع المغكيػة بمػا تضػمنتل

مف ع ماع صكتية كبنى صرليةل كمف م لظة الع قاع التركيبيةل كالسػياقاع بيػر

المغكية ستكنا المنجز المغكمل كتلسير د لتل الملظية كالتركيبية.

كتقاطعػػع نظريػػة الػػنظـ مػػا السػػياؽ عمػػى المسػػتكل التركيبػػي كالسػػياؽ بيػػر

المغكم ككانع لك ر دقة لي تلسير التركيول كالكشؼ عف مضامينل الد ليةل للققع
نتائ قيمة لي تلسير مظا ر التركيو كالتقديـ كالتػأ يرل كاللػ ؼ كالػ كرل كاإلظ ػار

كاإلضمارل كالكصؿ كاللصؿ.

كاف كانع نظرية النظـ لـ تجرد الملظ مف د لتل إ لن ا جعمع اللصالة لي

التركيول كالبراعة لي تساكؽ ا للاظ كتضامم ال كتكليد الع قاع النلكية بين ا.

ػػدا مػػػف
كالتػػأ ير المػػػكقعي لمكممػػػة -لػػي نظريػػػة الػػػنظـ -لكسػػو د لت ػػػا مزيػ ن
التلاعؿ دا ؿ النصل كمف ػ ؿ الع قػاع الزمانيػة كالمكانيػةل لتلقػؽ لبعػاد السػياؽ

الد لية بما تضيلل مف امش د لي.

كيعمد النظـ كالسياؽ إلى رسـ الع ئؽ النلكيةل كمكاضع ا لي الجممةل مػف

ػػػ ؿ اقتلػػػا لصػػػكؿ النلػػػك كرسػػػكملل لتظ ػػػر ع قػػػة التػػػأ ر كالتػػػأ ير بػػػيف الػػػنظـ

كالسياؽ لتككيف النص بصكرتل الن ائية

ال الكف لي قضية الداؿ كالمدلكؿ

ُّٖ

السياق في دالئل إلاعجاز ل إلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة 174هـ عرضإا ودراسة إ

كا ا كػػاف العنصػػر النلػػكم يمػػدنا بػػالمعنى ا ساسػػيل ل ػ ف العنصػػر السػػياقي

يمػػدنا بالمعػػاني اإلضػػالية التػػي يكشػػل ا السػػياؽ المغػػكمل باإلضػػالة إلػػى مػػا يقػػا لػػي

النص مف تلكؿ المعاني النلكية كانتقال ا.

كقػػػد يقػػػدـ الػػػنص د لػػػة مركزيػػػة ا لكليػػػة ت بيػػػر مبتغػػػاةل كتكػػػكف الد لػػػة

ال امشية ا الغائيةت مرادة كمقصكدةل كمصدر ا مساؽ قالي.
كالد لة المجازية بما تلممل مف لبعاد د لية

النظـل كب ا يككف السياؽ لداة م مة لي الكشؼ عنل.

تظ ػر د

تػل إ مػف ػ ؿ

كالل ؼ يتما ى مػا الد لػة السػياقية لػي إضػلا المعػاني كالػد ع لممنػت

ػكلال ك لػػؾ مػػف
المغػػكمل ل ػػك نمػػك لكلايػػة الػػنصل كامػػداد ب يلػػا اع تزيػػد كضػ ن
التأ ير الكمي لمسياؽ عمى الكلدة النصية.
كشػػكمع التراتبيػػة كالمصػػالبة بػػيف كلػػدتيف لغػػكيتيف لك لك ػػر مػػرة مػػف مػػار

دراسة السياؽ كقكاعد النظـل نت عن ا القكؿ بت صيص كتلديد الد لة لي م تمػؼ

ككضكلا.
السياقاع المشاب ةل مما يجعؿ مف عممية تلسير ال طاو لك ر دقة
ن

كعمى الربـ مف ل مية السياؽ بيػر المغػكم لػي اإللاطػة بػالمعنى كتلديػد ل

إ لنل بير اضا لمتقعيد لك التلميؿ لك ال باع.

لقد كانع عمميػة إنشػا ال طػاو عمميػة يتظػالر لي ػا السػياؽ المغػكم بشػكؿ

ملدكدا ببعض المكاقؼ الك مية التي يتطمو لي ا
بارزل كيككف السياؽ بير المغكم
ن
مراعاة كجكد عند إنشا ال طاو.
إف العقمية التي انب ؽ من ػا الػنظـ كانػع تنسػجـ مػا النظريػة السػياقية دكف

لف ت كو لي ال كمتلقة ما منتقدم السياؽ – ليما بعػد -الػ يف تللظػكا عمػى بعػض

اة ار كا لكاـ المتصمة لي السياؽ.
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 -القر ف الكريـ .

فهرس املراجع

 لساس الب بة بي القاسـ جار اهلل الزم شرمل تلقيؽ :ملمد باسؿ عيكفالسكدل دار الكتو العمميةل ُٖٗٗـ .

 اإلمتاع كالم انسةل بي لياف التكليػدم صػللل للمػد لمػيف كللمػد الػزيفلدار مكتبة اللياة.

 إنبػػا الػػركاة عمػػى لنبػػا النلػػاة لجمػػاؿ الػػديف القلطػػيل ع ملمػػد لبػػك اللضػػؿإب ار يـل دار اللكر العربيل القا رةل طُل َُْٔ ػ .

 بغيػػة الكعػػاة لػػي طبقػػاع المغػػكييف كالنلػػاة لج ػ ؿ الػػديف السػػيكطيل تلقيػػؽملمد لبك اللضؿ إب ار يـل دار اللكرل طِل ُّٗٗ ػ.

 جم ػػرة المغػػة بػػي بكػػر ملمػػد بػػف دريػػدل تلقيػػؽ :رمػػزم بعمبكػػيل دار العمػػـلمم ييف ل طُ ل ُٕٖٗـ.

 ال صائص بي اللت ع ماف بف جنيل تلقيؽ ملمد عمي النجػارل المكتبػةالعممية.

 د لة السياؽ بيف التراف كعمـ المغة اللديفل عبد اللتاك البركػاكم .القػا رةلُُُْ ػ .

 د لػػة السػػياؽل ردة اهلل بػػف ردة بػػف ضػػيؼ اهلل الطملػػيل ل رسػػالة دكتػػك ار لجامعة لـ القرل ُُْٖ ػ .

 د ئؿ اإلعجاز ل عبد القا ر الجرجانيل تلقيػؽ :ملمػد الدايػة كلػايز الدايػةلدار اللكرل طُل ُِْٖ ػ .

 د ئؿ اإلعجازل عبد القا ر الجرجػانيل تلقيػؽ ملمػكد ملمػد شػاكرل مكتبػةال انجي .
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 دكر الكممة لي المغةل ستيلف لكلمافل ترجمة د .كماؿ بشر .مكتبة الشباو. -ديكاف لبي تماـل تلقيؽ :ملمد عبد عزاـل دار المعارؼ.

 -ديكاف البلترم  .تلقيؽ :لسف كامؿ الصيرليل دار المعارؼ.

 الطػراز المتضػػمف سػرار الب بػػة كعمػػكـ لقػػائؽ اإلعجػػازل ليليػػى بػػف لمػػزةالعمكم ل دار الكتو ال ديكيةل ُُْٗـ.

 عمػػػـ الد لػػػة التطبيقػػػي لػػػي التػػػراف العربػػػيل ػػػادم نمػػػرل دار ا مػػػؿل طُلُِْٕ ػ .

 عمػػػـ الد لػػػة العربػػػيل النظريػػػة كالتطبيػػػؽل لػػػايز الدايػػػة .دار اللكػػػرل طِلُُْٕ ػ .

 -عمـ الد لةل للمد م تار عمرلل عالـ الكتول طٓل ُٖٗٗـ .

 -عمـ المغة مقدمة لمقار العربي لملمكد السعراف ل دار الن ضة.

 كتػػاو سػػيبكيل لبػػي بشػػر عمػػرك بػػف ع مػػاف بػػف قنبػػرل تلقيػػؽ عبػػد الس ػ ـاركفل مكتبة ال انجيل طّل َُْٖ ػ .

 -لساف العرو بف منظكرل دار إليا الترافل طّل ُُْٗ ػ .

 المغة العربية معنا ا كمبنا ال تماـ لسافل دار ال قالةل ُْٗٗـ -المغةل

.لندريس ترجمة :عبػد اللميػد الػدكا مي كملمػد القصػاص .مكتبػة

ا نجمك المصرية.

 الم صص بي اللسف عمي بػف سػميماف المعػركؼ بػابف سػيد ل دار الكتػوالعممية.

 -مد ؿ إلى عمـ المغة ل ملمكد لجازمل دار قبا .

 معػػػاني اللػػػركؼل بػػػي اللسػػػف الرمػػػانيل تلقيػػػؽ عبػػػد اللتػػػاك شػػػمبيل دارن ضة مصر لمطبا كالنشرل القا رة.
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 معجػػـ ا دبػػا ليػػاقكع اللمػػكمل ع إلسػػاف عبػػاسل دار الغػػرو اإلس ػ ميطُل ُّٗٗ .

 معجػػػـ مقػػػاييس المغػػػة بػػػي اللسػػػيف للمػػػد يػػػف لػػػارس بػػػف زكريػػػا .تلقيػػػؽعبد الس ـ اركف .دار اللكر.

 المعنى كظ ؿ المعنى لنظمة الد لة لي العربية ل ملمد ملمد يكنس عمػيلدار المدار اإلس مي طِ ََِٕ.

 النلك كالد لة مد ؿ لدراسػة المعنػى النلػكم الػد ليل لملمػد لماسػة عبػدالمطيؼل ل دار الشركؽ طُل َُِْ ػ .

 الػػػنص كالسػػػياؽ لػػػاف دايػػػؾل ترجمػػػة عبػػػد القػػػادر قنينػػػيل للريقيػػػا الشػػػرؽَََِـ.

 نظريػػػة السػػػياؽ بػػػيف القػػػدما كالملػػػد يفل دراسػػػة لغكيػػػة نلكيػػػة د ليػػػةلد.عبد النعيـ ميؿ ل دار الكلا ل طُل ََِٕـ.
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