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 يهخص انبحث: 
مـرةة المسـاايات الحدة.ـة.. اغر ـة  بالغُة عبد القاهر في عظؾان هذا البحث :)

 عالج هذا البحث أثـر عبـد القـاهر الارجـااي فـي المسـاايات ( و تشؾمسكي ُأْاُطؾَذًجا
الحدة.ــةو وات ــذ مــؽ اغر ــة اعــؾم تشؾمســكي)الظغر ة التؾليد(ــة التحؾ ميــة( ميــدااا 
سـ  الطدرسـة  لهذه الدراسـةو وسـبا ايتيـار هـذه الطدرسـة أاهـا الطدرسـة التـي مؾر

يؾ ـة وأزالتهــا عـؽ عر ــهاو وأمامــ  فظـاخ معرفــي ( تمــن فـي أ ــؾل  ومظاهاــ  البظ
 عطا سبق .

إفـراز والغرض مؽ هذه الدراسة البحث في حركة العقل ومسارات التفكير بغيـة 
أثــر فكــر الشــيا عبــد القــاهر الارجــااي البالغيــة فــي أفكــار اعــؾم تشؾمســكي را ــد 

ــة اامــد  الظغر ــة  التؾليد(ــة التحؾ ميــةو وبيــان  تفــاا الظغر ــة  التؾليد(ــة التحؾ مي
 .بالفكر البالغي العربي

وثطــرة هــذا البحــث تغهــر فــي تبيــيؽ معــالؼ اظلتقــاخ فــيؽ الظغــر تيؽ البالغيــة  
العقـل المغـؾو والبالغـي والتؾليد(ة التحؾ مية. و حاول البحث أن (كشن عؽ حركة 

ااتفـاا اخيـر ومـد  مـؽ جهـةو  في دراسة دما ق المغة ومد  تعطقهؼعظد العربو 
 .مؽ جهة أير   الحدة.ة اتالمسااير  فهذا الاهد البالغي العربي في ماال
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Synopsis: The Eloquence of Abdul-Qaher Al-Gergany 

Against The Modern Linguistic Styles: Noam Chomsky’s 

“Transformational Generative” as a Model. 

This research tackles the effect of Sheikh Abdul-Qaher Al-

Gergany on Modern Linguistics by using Noam Chomsky’s 

“Transformational Generative” Theory as a model.  

Choosing Chomsky’s theory as a model was based on the 

overwhelming effect it has on the typical “Structuralism”, and 

also the fact it has thrown it out of its throne, building a 

knowledge-structure and curriculum, fundamentally different.  

This study aims at researching and tracking the movement of 

the mind, and the course of thoughts of Sheikh Abdul-Qaher 

Al-Gergany, in order to accentuate and highlight his reflection 

on Chomsky’s mind, and also elaborating the value of the 

effect of Arabic Eloquence in general, on Chomsky’s 

“Transformational Generative”. 

The conclusion of this research emphasizes on the areas of 

accordance between the two theories: “The Eloquent”, and the 

“Transformational Generative”, as these areas shall 

subsequently reveal in the research the linguistic and eloquent 

mind’s movements in the Arab Culture, and the true depth the 

Arabs had reached studying the fine parts of their language. 

These areas shall also elaborate the value the other language 

(English) have benefited from these Arabic eloquence efforts in 

modern linguistics. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 يقذيت

ـــ  ربِّ  الحطـــدُ  طبعـــؾث رحطـــة لمعـــالطيؽو والســـالم عمـــ  ال الةُ العـــالطيؽو والصر
 وبعدووو وعم  ةل  و حب  وسمؼ يّ مِ األُ  د الظبيّ محطر  سيداا

ــذ عــام ف ــة فزعامــةعهــرت المســاايِّ م ٜٚ٘ٔطظ ــة التحؾ مي غــؾو الم   ات التؾليد(
والتــي فــدأها  ( Avram Noam Chomsky) تشؾمســكي َاع ــؾمأفــرام  األمر كــيّ 
لهـــذه الطدرســـة وُكتـــا  (Sntacti Structure) مغـــاهر البظـــ  التركيبيـــةبكتابـــ  

مـؽ  كان الطظتغرُ و  الذةؾا واظاتشار في عالؼ المساايات الحدة.ةو المساايِّة الحدة.ة
ا يـذً مظاـزات العقـل الغربـيو فيقيطهـاو ةمـؽ  ا وسـظاأن (قـن مؾمًفـن العربي الط.قر 

فر سـة  الط.قفـيؽ العـرب ومـع غالـاَ  ولكـؽر  وحاجـة لـ  بـ مـا ظ تاركا  الادةد الظافع
ا إلـ  إيضـاا عقمـ  لتبظـي الطظاـز كالية التفاسل فيؽ العقؾل الحضار ةو مظتهيً إ 

وهــذا مــؽ  ــقا  القيــام  ووا ــًطا لــ  بــالت من وا حــق العقــل العربــيهاســطً الغربــي 
ثظا ية  إنر " (قؾل د: عبد العز ز حطؾدة: ون العربي وتراث فيؽ الط.قر بقظيعة جذر ة 

احتقــار العقــل العربــي ومظازاتــ  تقــع فــي ممــا و  وبالعقــل الغربــي ومظازاتــ  اظابهـارِ 
خ ال.قافي الذو (عيش  اإلاسـان العربـي فـدرجات ظ تتفـاوت ك.يـرا مـؽ جطاعـة رْ الشر 

وبدظ مؽ مظظقة وسط (قيذ فيها الط.قـن العربـي  عربية إل  جطاعة عربية أير .
بكــل مــا ةتظاســا مــع ثقافتــ  العربيــة وتراثــ  الظؾ ــل. ااــد الغالبيــة تعــيش ال.ظا يــة 

أو الطظـاداة كطـا تفعـل  وال.قـافي العربـي لمتـراثن بـالتظكر ... حيظطـا ُ(قـْر  تظامضاتها
ـــق التحـــدةث  ـــة معـــ  كشـــر  لتحقي ـــة كامم ـــة بضـــرورة حـــدوث مظيعـــة معرفي الظ ب

  (ٔ)".والحداثة

                                                 
 مٕٔٓٓ( د: عبد العز ز حطؾدة ـ عالؼ الطعرفة ـ أغسظس ٖٔ) المرايا المقعرة (ٔ)
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مــؽ اإل(طــان فر ــادة ثقافتــ   هــذه الدراســة تطكــيؽ الط.قــن العربــي والغا(ــُة مــؽ 
و وأنر لهؼ مز د فضل عم  الحضارة اإلاسـااية اإلسالم و وبيان أنر عمطاخالحضار ة

 العقل الطسمؼ ل  مظزلت  التي (فت ر فها.

بالمسـاايات الطعا ـرة ُمت ـًذا عم  البالغة العربية وعالمتهـا  مظصا  والبحث   
مؽ اغر ة الظغؼ لمشيا عبد القاهر الارجااي والظغر ـة التؾليد(ـة التحؾ ميـة لَظع ـؾم 

فـي الارجـااي بالغـُة عبـد القـاهر  لهذا البحثو وعظؾاُن البحث:)تشؾمسكي مااظ 
ـــاالطعا ـــرةمـــرةة المســـاايات  ( والبحـــُث ةظتطـــي إلـــ  .. اغر ـــة تشؾمســـكي ُأْاُطؾَذًج

التــي ُتعَظــ  فدراســة البالغــة عبــر أ ــحاب المغــات  -الدراســات البالغيــة الطقاراــةو 
العربيـــة فـــي  و هـــدل إلـــ  تقـــد(ؼ  ـــؾرة مـــؽ  ـــؾر تـــقثير البالغـــة -الط تمفـــة 

 .المساايات الطعا رة

و تشؾمسـكي َاع ـؾمأو  عبـد القـاهر الارجـاايرت الدراسات حؾل الشـيا مد ك.ُ و 
يا عبـد في هذه الدراسة الطعالاـة الادةـدة التـي تظغـر إلـ  جهـد الشـ طا الادةدُ وإار 

تشؾمسـكي  ـاحا اغر ـة  َاع ـؾم تشؾمسكيو و عد َاع ؾمفي مرةة  الارجااي القاهر
 مـؽ المسـااييؽ ا سبقها مؽ اغر ة لغؾ ة حدة.ةو وايتمن مع مؽ سبق عطر  تطاةزت

 .  اخنو وأت  بطدرسة جدةدة ُكتا لها البقاخ حتر في  طيؼ الطسا ل العمطية

حركـة العقـل المغـؾو ومسـارات التفكيـر مؽ هذه الدراسـة البحـث فـي  والغرُض  
 َاع ـؾمالبالغيـة فـي أفكـار  إفراز أثر فكر الشيا عبد القاهر الارجااي بغيةالبالغي 

ااتفــــاا الظغر ــــة  مــــد  تشؾمســــكي را ــــد الظغر ــــة  التؾليد(ــــة التحؾ ميــــةو وبيــــان 
وثطــرة هــذا البحــث تغهــر فــي تبيــيؽ  .التؾليد(ــة التحؾ ميــة بــالفكر البالغــي العربــي

 .اإلااميز ة والتؾليد(ة التحؾ ميةالعربيةو البالغية  :معالؼ اظلتقاخ فيؽ الظغر تيؽ
العقــل المغــؾو والبالغــي عظــد العــربو أن (كشــن عــؽ حركــة  ل البحــثُ و حــاو 

ومـد  ااتفـاا اخيـر فهـذا الاهـد مـؽ جهـةو  في دراسة دما ق المغة ومد  تعطقهؼ
 .مؽ جهة أير   الحدة.ة اتالمسااي البالغي العربي في ماال
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ألنر هـذه الطظـاهج أليـق بط.ـل  است دم البحث الطظهج الؾ في والطقـارن  ومد
ــدر  لبحــؾث.هــذه ا ــ ُس رْ وهــذا ال ــ   ــعؾبة مســمك  إظ أار ــا عم ــة  (فــتل لظ ا كبيــرة فاًم
الطتط.مـة فـي  -و وبيـان فضـل البالغـة العربيـة عد إثراخ لروافد الطعرفـةو ُ  ولمطعرفة

عمــ  المســاايات الحدة.ــة عامــة  -الفكــر البالغــي لمشــيا عبــد القــاهر الارجــااي
 .والظغر ة التؾليد(ة التحؾ مية يا ة

 :األول الطبحـثو مبح.يؽو في مقدمة  - اخ هللا تعال  إنْ -هذا البحث و قتي 
ــــان ــــ  مظمب ــــيُ  األول:و ب ــــ  ص لمصِّ ــــة طــــؾجز بالتعر  ــــة التؾليد( طؤســــس الظغر 

وأسس وركا ز هـذه الطدرسـة أما الطظما ال.ااي فقد اهتؼ بالحدةث عؽ  والتحؾ مية
ــا والمســااية الحدة.ــة ــ ال.ــااي الطبحــث أمر لاــذور التار  يــة لمحــدةث عــؽ اص ف صِّ

ومد  ااتفاا تشؾمسـكي مـؽ اتـاج الشـيا  ومظغر ة التؾليد(ة التحؾ ميةلالارجااية 
تحــدث جــاخ فــي ثالثــة مظالــا: الطظمــا األول: و عبــد القــاهر الارجــااي البالغــيو 

ـالقـاهر الارجـااي أ ـلل لمبظيـة السـظحية البظية العطيقُة عظد الشـيا عبـدعؽ  ا و أمر
ربـــط الظحـــؾ بالعقـــل فـــي فكـــر الشـــيا عبـــد القـــاهر  الطظمـــا ال.ـــااي فتحـــدث عـــؽ

مؾاعـد التحؾ ـل عـؽ بعـض  كـان الحـدةث فيـ و والطظمـا ال.الـث الارجااي البالغـي
و وايتـار مؽ البظية العطيقة إل  البظية السظحية عظد الشيا عبد القـاهر الارجـااي

 . اتطة والفهارسالثؼ عاهرتي التقد(ؼ والحذلو البحُث 
 وأييرا

 الاـذورَ فـيِّؽ ي هذا البحث مدر اظسـتظاعة ـ مسـتعيظا بـا ـ أن أُ ف فقد حاول ُ 
تشؾمسـكي  َاع ؾموبيان مد  ااتفاا و التار  ية العربية لمظغر ة التؾليد(ة التحؾ مية

مؤسـس هـذه الظغر ـة عؽ أمـر ؽ: اإلبااة أوظ  امتض وهذا بكتابات عمطاخ العربو 
ــةعــؽ وأســس وركــا ز الطدرســة التؾليدالمســاايةو و  ــؼ التعــر ج ع .(ــة التحؾ مي ــ ث  م

 أ ؾل هذه الظغر ة المسااية الحدة.ة في تراث الشيا عبد القاهر الارجااي.
اهــا بح.ــاو ولكظــ  مــد البحــث مــد أحــا  باؾااــا الطســقلة ووفر  ا أنر وظ أزعــؼ أفــدً  

و وأنر العقـل ؾمئ مؽ بعيد إل  مـد  أهطيـة البالغـة العربيـةا ةُ اجتهد أن (كؾن فظااً 
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مـؽ أ ـحاب  وغيـرهؼ عمطـاخ المسـان العربـيي العربي كان مظارة اهتد  فها البالغ
وبظــاخ  وكــان لـ  دور الر ــادة فـي عطميــة إاتـاج الطعرفــة اإلاسـااية والمغـات األيـر  
  رح الطعرفة.

هو ومـد وعـد هللا الطاتهـد بـاألجر فـي لو والكطـاُل ِ وْحـدقِّـفهـذا جهـد الطُ وبعد 
فقسقل هللا تعال  أن (اعل أعطالظـا  و دم  الظية حال اإل ابة وفي حال ال ظق إن

رااو و .يبظا عم  ما فذلظا.يالصة لؾجه  الكر ؼ. و  وةير دعؾااا  أن (غفر لظا ما مصر
 و م  هللا عم  ابيظا وسمؼ. . أن الحطد  رب العالطيؽ

 حسانني د. حممد سعدي أمحد

  أستاذ البالغة والظقد الطساعدـ
 لقاهرةا -بكمية المغة العربية

 جامعة األزهر
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 األول: ادلذرصت انتىنيذيت انتحىيهيت ادلبحث
 األول ادلطهب

 
ىون : ي

ُّ
ع
 
 ؟تشىيضكي ن

فـي فيالدلفيـا ُوِلَد   (Avram Noam Chomsky):تشؾمسكي َاع ؾمأفرام هؾ 
فـي  َس رَ أ ـؾل ةهؾد(ـةو دَ  مـؽ و(مٕٜٛٔالطتحـدة األمر كيـة: ) فظسمفاايا الؾظ(ـات

فــي عــام  سالبكــالؾر ؾ حصــل عمــ  درجــة  مــدارس دةؾاةــ  "فظســمفاايا فــي إحــد  
حصـــل عمـــ  درجـــة الطاجســـتير فرســـالة عظؾااهـــا: م ٜٔ٘ٔو وفـــي عـــام مٜٜٗٔ

مـؽ  الـدكتؾراهم حصل عم  درجـة ٜ٘٘ٔوفي عام  "الصيغ الصرفية في العبر ة"
  .و بعظؾان التحميل الظحؾوو عم  ةد أستاذه زليج هار سفظسمفااياجامعة 

)البظـــ   Syntactic Structuresل األور   أيـــرج كتاَبـــ مٜٚ٘ٔوفـــي عـــام  
فطأل الدايا و غل الظاسو وأرس  في هذا الكتاب معالؼ الظغر ة التحؾ مية  الظحؾ ة(

( ومظــذ ذلــػ الحــيؽ Transformational generative grammarالتؾليد(ــة: )
ومــد أيــرج  (Generative Linguisticsعهــر فــي الغــرب عمــؼ المغــة التؾليــدو )

ــةو ايتصــ  الدراســات  شؾمســكيت ــاحي الطعرف ــات فــي  ــت  مظ ــد مــؽ الطؤلف العدة
 المغؾ ة مظها فظصيا األسدو اذكر مؽ هذه الطؤلفات:

 ل أجر   مو لكظر ٜ٘٘ٔ  في سظة فَ ألر : لبظية الطظظقية لمظغر ة المساايةا
 .مٜ٘ٚٔ دوره إل  سظة

 ( ا معا رة في اغر ة عمؼ المغؾ ات)مٜٗٙٔمضا) 

  (مٜ٘ٙٔة الظحؾ )جؾااا في اغر 

  (مٜٛٙٔاألاطا  الصؾتية في المغة )باظ تراك مع مؾر س هالي 

 ( ٕٜٚٔالمغة والعقل)م.  
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وفي الطاال السياسي ل  العدةد مؽ الطؤلفاتو عم  سبيل الط.ال: سالم في  
(  ظاعة اإلذعان: السياسة اظمتصاد(ة لؾسا ل اإلعالم مٜٗٚٔالشرق األوسط )

( مٜٜٛٔم( األرباح أوظ والشعؾب ثاايا )ٜٛٛٔرمان باظ تراك مع إةدوار هي
 (مٖٕٓٓ( الهيطظة أو البقاخ)مٕٓٓٓالدول الطارمة )

 اطالعه على اللغة العربية:

تشؾمسكي عم  المغات الساميةو فرسالت  لمطاجستير كاا  في َاع ؾم اطرمع 
خ المغة العربو مد تقثروا بعمطااليهؾد  المغة عمطاخَ  ومؽ الطعمؾم أنر المغة العبر ةو 

وكان عمطاخ المغة اليهؾد (حاولؾن  وعميهؼثقافة مؤثرة  كاا ال.قافة العربية  وأنر 
ال "وكان لم.قافة العربية أثر فعر  اغام المغة العربية ؾِ أن (قيطؾا اغام لغتهؼ عم  احْ 

في العصؾر الؾسظ  في تظطية المغة العبر ةو والطحافغة عميها مؽ اظاقراضو 
اليهؾد الذةؽ عا ؾا في األمظار اإلسالمية عم  تقلين الكتا  مطاخُ ع ومد دأبَ 

المغؾ ة عم  غرار الطؤلفات العربية في مؾاعد المغة مؽ  رل وبالغة 
عؽ األثر اليهؾدو في أوربا في  م(ٜٔٛٔ)ت: ِول دةؾَراا و قؾل  (ٔ)ض.وعرو 

العربيةو  كااؾا (عرفؾن المغة]أو: اليهؾد[ ك.ير ؽ مظهؼ  إنر "العصؾر الؾسظ :
فكان عالؼ ال.قافة اإلسالمية ال.رو بقجطع  في العصؾر الؾسظ  مفتؾحًا أمامهؼ 
 (غترفؾن مؽ بحره الظامي في العمؾم والظاو والفمسفةو وبفضل وساطتهؼ أثاروا

غة الم  ا أمر  .(ٕ)"عقل العالؼ الغربي الطسيحي بطا ف.ؾا في  مؽ تفكير الطسمطيؽ
في  در  متؽ األجرومية اطمع عم  تشؾمسكي مد ع ؾماَ طؽ ال.اف  أنر العربية ف

 في حؾار أجراه مع  الدكتؾر مازن الؾعر: مبل أنْ  تشؾمسكيَاع ؾم  باب و "(قؾل 
فدراسة المساايات العامةو كظُ  أ تغُل فبعض البحؾث الطتعمقة بالمساايرات  أفدأَ 

                                                 
 .مٖٜٙٔ  -  ال.ال.ة -دمشق -كطال ربحي (ٙٗ) دروس المغة العبر ة (ٔ)

دار الايــلو  ترجطــة: الــدكتؾر زكــي اايــا محُطــؾد وةيــر ؽ( ٜٙ-ٜ٘/ٗٔ)مصــة الحضــارة  (ٕ)
 مٜٛٛٔ -هـ  ٛٓٗٔ -لبظانو الطظغطة العربية لمتربية وال.قافة والعمؾمو تؾاس -فيروت 
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 و وكظُ  أدرُس أذكر دراستي لألجرومية مظذ عدة سظؾات يم  الساميةو وما زل ُ 
 (ٔ)."ا بالتراث الظحؾو العربي والعبرو هذا مع األستاذ فرااز رواتالو وكظُ  مهتطً 

وإن كان ظ (ستبعد أا  مد اطمع عم  كتافي الشيا عبد القاهر الارجاايو 
رجط  إل  المغة غالا الكتا العربية مد تُ أنر  ا (ستقاس ب  في هذا الطقامومطر 

ةظل الكتا التي ترجط  عؽ  ِول دةؾَراا ةتحدث ارة مصة الحضالالتيظيةو وفي 
م اشر ٜٔ٘ٔفعم  سبيل الط.ال في عام  (ٕ)مؽ المغة العربية إل  الالتيظية

وثيقة مؽ القرن العا ر الطيالدو م( ٕٜٚٔالطستشرق الفراسي جروابؾم )ت:
في الظغر ة األدفية والظقد العربيو وهؾ ترجطة لمفصؾل الطتعمقة بالشعر في 

   (ٖ)از القرةن( لمبامالاي مع التعميق عميها.)إعا

لؼ تكؽ لت ف  و  وحغرا وافًرا في الترجطةتا عبد القاهر الارجااي مد ظم  وكُ 
مام الطستشرق الهؾلظدو تؾما عؽ أعيؽ الطستشرميؽو ففي القرن السابع عشر 

بعَد أن تط  ترجطت  « الطئة العؾامل»( بظبع كتاب  مٕٗٙٔ-ٗٛ٘ٔفؾن أرب )
لكتاب  العربير  صر م اشر الظر ٚٔٙٔومبم  إر ظيؾس في عام  والالتيظيةإل  

وكتاب الطا ة عامل لمارجااي مضبؾطة بالشكل  واخجرومية ظفؽ ةجروم الطغربي
 (ٗ) مع ترجطة ظتيظية و روحو وعظؾن هذه الظشرة: كتاب الارميرة ومق(ُة العامل.

بعضها  ارجااي واظحتفاخ بكتب  فترَجؼوُمظذ ذلػ الحيؽو لؼ (فتر اهتطام العمطاخ بال
اشر كتاب  (.Lokett A)أ. لؾك و  ومد أعاد وٗٔٛٔإل  اإلااميز ةو سظة 

                                                 
 مٖٕٓٓمكتبة اخداب ـ  -د. اعطان فؾمرة (ٖٓٔ) الطدارس المسااية الطعا رةو (ٔ)

 ( ٖٙٛ/ ٖٔ)مصة الحضارة  (ٕ)

( د عبـد الـرحطؽ فـدوو ـ دار العمـؼ لمطالةـيؽ ـ فيـروت ـ ٖٛٔميؽ )( ةظغـر مؾسـؾعة الطستشـر ٖ)
 م ٖٜٜٔالظبعة ال.ال.ة 

 ( ٜٔمؾسؾعة الطستشرميؽ ) (ٗ)
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ره  (ٔ)م مع ترجطة إل  اإلااميز ة وتعميقات. ٗٔٛٔالطا ة عاملو و رح  في  ومرر
وازداد هذا اظحتفاخ رسؾيًا   وليام في البظغال الهظد(ة. في َفرامج التدر س بفؾر

ؼحيؽ  إل  المسان « أسرار البالغة»الَعاّلمة همطؾت ر تر عظاَخ َترجطة  تاشر
وبعدها ا تغل الدارسؾن عم  مراخة ةثار الارجااي  مٜٗ٘ٔسظة  األلطااي

أسرار »لكتاب وسع مقدمت   (ر تر)ه.  وجدةرل بالذكر أنر  (ٕ).وطبعها وتحقيقها
كان (عيش في فيالدفيا معا(ًشا َاع ؾم تشؾمسكي  و وأنر إلااميز ةبالمغة ا« البالغة

 . الطاتطعات األةرلظد(ة األلطاايةلمطاتطعات 

                                                 
 ( ٙٚٗالطرجع السافق ) (ٔ)

 ةظغر مقال بعظؾان: يزا ؽ التراث .. أسرار البالغة لمارجااي ـ مامة تشر ؽ تار ا: (ٕ)
  م2017-01-11
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 : أصش ادلذرصت انتىنيذيت انتحىيهيت:انثاني ادلطهب
Transformational)  (Generative Theory 

فـدأت دراسـُة المسـاايات فـي الغـرب  :نشأة انهضانياث احلذيثت يف انغرز  
م( ٜٓٙٔ-ٜٓٛٔ) (J.R.Firth) فيـرث رتروبيـجؾن المغؾو البر ظااي  عم  ةد

ة هللا الظمحــي:(Theory of context) واغر تــ  الســيامية "ُتعــد   . (قــؾل د: ردر
ــ م اإلســهام الحقيقــي لمغــؾ يؽ ٖٜ٘ٔها فيــرث مظــذ ســظة ظَ اغر ــة الســياق التــي د ر

 (ٔ)ر ."في مقافل اإلسهامات األوربية واألمر كية األي اإلااميز

و وَأنر   الظغـر إلـ  الطعظـ  باعتبـاره وعيفـة فـي سـياق  وتقؾم هذه الظغر ـة عمـ
 والتقميـدُ  والعـرلُ  العادةُ  :هظاك عؾامل عدة تاتطع لتشكل الطعظ و مؽ هذه العؾامل

  .الطتكمؼ الطاسي وإفدااُ  وعظا رُ 

و تســـع الســـياق ليشـــطل الســـياق الصـــؾتي والصـــرفي و الطعاطـــي والتركيبـــي 
ترتكـز  مؽ عالمات سـياميةعم  أار  مركا  والدظليو واغر جؾن فيرث إل  الطعظ 

ن اجتطــاعيو فالطعــااي تتعــدد فتعــدد الطؾا.ــ  اظجتطاعيــة. وظستبصــار  عمــ  مكــؾِّ
 الطعظ  (اا الؾعي باألحؾال الطحيظة بالطتكمؼ.

وفي مظمع القرن العشـر ؽ سـيظرت الطدرسـة الؾ ـفية البظيؾ ـة عمـ  ماـال  
  Structuralism مغـ  الطدرسـة البظيؾ ـةالدراسات المسـااية فـي العـالؼ الغربـيو وب

( والمغــة فــي هــذه مٜٜٗٔ-ٚٛٛٔ) Bloomfield  أوجهــا عمــ  ةــد فمؾمفيمــد
الطدرسة السمؾكية عطمية ةلية ظ دور فيها لمطـتكمؼو ومـد أبـان فمؾمفيمـد فـي كتابـ  

ـــذو أ ـــدره عـــام  ـــة( ال ـــ  ٖٖٜٔ)المغ ـــا ؼ عم ـــؾو الق ـــظهج البظي ـــا ز الط م عـــؽ رك
تكمؼ عـــؽ العطميــــة الكالميـــةو واظهتطــــام بطغـــاهر المغــــة الؾ ـــفيةو وإمصـــاخ الطــــ

                                                 
م ظـؾ   -الة دكتؾراه تح  إ ـرال أ.د: عبـد الفتـاح البركـاوو رس  (ٚ٘ٔ/ٔ)داللت السياق  (ٔ)

 هـٛٔٗٔبكمية المغة العربية ـ جامعة أم القر  ـ السعؾد(ة 
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ومـد اـتج عـؽ هـذا ااصـرال هـذه الطدرسـة عـؽ  السظحية دون الظغر إل  الطعظـ .
 القد(ؼ. ؾحْ معظيات عمؼ الظر 

عرل بالظحؾ الطعيـارو القد(ؼو وهؾ ما (ُ الظرْحؾ ومؽ ركا ز البظيؾ ة رفضها لعمؼ 
م المسان و ةظغـر إلـ  ؾروّ طدرسـة هـؾ احـؾ  ـكمي ُ ـوالظحؾ فـي هـذه ال .الذو (قؾِّ

الصــؾر المفغيــة الط تمفــة التــي تعرســها لغــة مــؽ المغــات بحيــث (صــن العالمــات 
الظا ئة فيؽ الكمطات في الاطمة و فا مؾسؾعياو ثؼ (صظفها عمـ  أسـس معيظـة. 

ومد  (ٔ) هذا المؾن مؽ الظحؾ البظيؾو ( الن الظحؾ القد(ؼ الطعيارو.مؽ البيِّؽ أنر و 
البظيؾ ة أافاسها األييرة في فراسا وفي العالؼ الغربي في أواير السـبعيظيات  لفغ 

 (ٕ)تقر ًبا. توأوا ل ال.طاايظيا

 يىنذ اننظزيت انتىنيذيت انتحىيهيت: 
كتابـــ  األول ي تشؾمســـك َاع ـــؾمأ ـــدر  فـــدأت هـــذه الطدرســـة المســـااية عظـــدما

Syntactic Structures (فــي عــام البظــ  الظحؾ ــة )ٜٔ٘ٚهــؾ الــذو أعمــؽ و  وم
 Transformational Generative) فـزو  ااــؼ الطدرســة التؾليد(ــة التحؾ ميــة

Theory)وفــي هــذا الكتــاب هــاجؼ مدرســة فمؾمفيــدو وكــان اقــده مظصــب ا عمــ   و
كتابـــ : مـــام فظشـــر  م ٜ٘ٙٔعـــام  وفـــي الاااـــا الســـمؾكي فـــي هـــذه الطدرســـةو 

Aspects of the theory of syntax ( ومـد أكطـلالظحـؾجؾااـا مـؽ اغر ـة ) 
تشؾمســكي فيــ  مــا فــدأه فــي الكتــاب األول مــؽ تظغيــر لطدرســت و وذكــر فيــ   َاع ــؾم

 .ةدعؼ فها أسس اغر ت  الادةدةالتي  الدظ لالك.ير مؽ 

                                                 
( د: (حيــي بعظــيش ـ مامــة الدراســات ٖٕٗةظغــر مبــادئ الظحــؾ البظيــؾو دراســة تظبيقيــة ) (ٔ)

   المغؾ ة ـ جامعة مظتؾرو ـ مسظظيظة.
( دمحم فـؽ عبـد هللا فـؽ  ـالل ـ ٖٕ٘ؾم ـ عـرض واقـد( )صةظغـر البظيؾ ـة )الظشـقة والطفهـ (ٕ)

 مٖٕٓٓهـ ٕٗٗٔمامة جامعة األادلس لمعمؾم والتقظية ـ 
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ومد امتض  الحاجة إل  عهؾر هذه الطدرسة المسااية عم  أاقاض الطدرسـة  
ف  إل  عقمية متكمؼ المغـةو البظيؾ ة التي رأت في المغة عؾاهر لفغية فقطو ولؼ تمت
إاتـاج واسـتحداث العدةـد مـؽ  ولؼ تهتؼ بالظامـة اإلفداعيـة لمطـتكمؼ التـي تطكظـ  مـؽ

تحتــاج إلــ  م.ــل هــذه الظغر ــة التــي ت.ــرو المغــة وتاــدد  اإلااميز ــةالاطــلو والمغــة 
و عؽ طر ـق إاتـاج عـدد غيـر محـدود لماطـل ااظالًمـا مـؽ العـدد الطحصـؾر دماخها

  مؽ القؾاعد.

 يذرصت انتىنيذيت انتحىيهيت: انتي جاءث بها افاهيى ادل ىأه
: مـدرة الطـرخ )البظـ  الظحؾ ـة( الطفاهيؼ الادةدة التي حطمها كتـابأهؼ مؽ  د  عَ (ُ 

ـــر الطحـــدود لؾســـا ل محـــدودةو واظهتطـــام بالصـــفات العامـــة  ـــ  اظســـتعطال غي عم
حدة.ـــةو الطشــتركة فـــي المغـــات. و عـــد تشؾمســـكي را ـــد هـــذه الطدرســـة المســـااية ال

ـــر األول لهـــاو وتقـــع مؤلفاتـــ  مؾمـــع القظـــا مـــؽ الرحـــ  مدرســـت  مامـــ  و  ووالطظغِّ
 عم  اقد الطدرسة البظيؾ ة.المسااية 

لـــ  الدراســـات المغؾ ـــة فـــي الظصـــن ال.ـــااي مـــؽ القـــرن العشـــر ؽ إلـــ    وتحؾر
وتؾليـد عـدد غيـر مظتـ    :  ـياغةاألولالطدرسة التؾليد(ة التحؾ ميـة والتـي هـدفها 

تشؾمســكي مــا هــي إظ" َاع ــؾم والتراكيــا فؾاســظة الطــتكمؼو فالمغــة عظــد  الاطــل مــؽ
ماطؾعة محدودة أو غير محدودة مؽ الاطل كل جطمـة فيهـا محـدودة فـي طؾلهـاو 

  (ٔ)مد أاشئ  مؽ ماطؾعة محدودة مؽ العظا ر."

 وُعدرت هذه الطدرسـة ثـؾرة لغؾ ـةو فالمغـة فـي هـذه الطدرسـة لـؼ تكـؽ مقصـؾرةً 
والــذو  وذلــػ اإلفــداا المغــؾو قــالو فــل اتاهــ  إلــ  أو تفســير مــا (ُ  وعمــ  مــا (قــال

ــة والفظر ــة تؾليــد الاطــل.  لِ درة الفظر ــة الكامظــة فــي الطــتكمؼ مــؽ أْجــالقــل فــي تط.ر

                                                 
ترجطة : د: ةؾ يل ةؾسن عز ز ـ مراجعة مايد الطا ظة ـ وزارة ( ٚٔالبظ  الظحؾ ة ) (ٔ)

 مٜٚٛٔال.قافة واإلعالم ـ بغداد ـ 
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المغؾ ة عظده هي تمػ القـؾة الكامظـة فـي الـذهؽ اإلاسـاايو وهـذه الفظر ـة الذهظيـة 
عـد الكميـة( التـي تقـؾم بضـبط المغؾ ة ما طـة عمـ  عـدد مـؽ الكميـات الظحؾ ـة )القؾا

ــة  ــاممة الاطــل الطظتاــة وســبكها بقــؾاايؽ  ــة. وهــذه الفظر  ومؾاعــد لغؾ ــة معروف
وعالطيةو فهي واحدةل في جطيـع البشـر مؾجـؾدةل فـي اإلاسـان بفعـل وجـؾدهو وأاهـا 
تؾلد مع و وذلػ (عظي أن هظاك فظرة لغؾ ة عطيقة عظـد جطيـع الظـاس تغهـر عمـ  

م عاهروو وعطل المغؾو ليس دراسـة الغـاهر كطـا ةـدعي كالالسظل عظد التكمؼو فال
و وهــذا يــالل مــا (ٔ)البظــا يؾنو وإاطــا (اــا أن ةظصــا عمــ  دراســة البظيــة العطيقــة

  .تي تعتطد عم  تحميل عؾاهر الكالمتهدل إلي  الطدرسة البظيؾ ة ال

 :(Generativism) ركائز ادلذرصت انتىنيذيت انتحىيهيت
ثظا يــة  :م.ــلتشؾمســكي (اــدها ما طــة عمــ  ال.ظا يــاتو  ؾمَاع ــلظغر ــة  عُ ِبــالطتت

و ثظا يـة البظيـة العطيقـة ثظا يـة الكفا(ـة واألداخ اخلية والعقميةو ثظا ية المغة والكالمو
 اؾجز الحدةث عظها فيطا ةمي: .والبظية السظحية

 :(Langue  &Parole) أوال: ثنائيت انهغت وانكالو
ســكي عمــ  التفرمــة فــيؽ المغــة التــي هــي اغــام تشؾم َاع ــؾماســتقرر األمــر مبــل  

دو  فردةظااــد و عــؾد إلــ  م تــزن فــي ذهــؽ كــل فــردو وبــيؽ إاتــاج الطــتكمؼ لمكــالمو
 والضـد(ة الفضل في فكرة هـذه ال.ظا يـات( Ferdinand de Saussure) سؾسير 

 مؽ ال.ظا يات التي طرحهـا دو سؾسـير ثظا يـة المغـةو  م.ل ثظا ية الدال والطدلؾلو 
 فبدا(ة أوسل أنر المغة والكالم ليسا بشيخ واحـد. (Langue  &Paroleم )والكال

                                                 
( أد: هادو ٜ٘تشؾمسكي في التراث العربي )ةظغر مالمل الظغر ة التؾليد(ة التحؾ مية ل (ٔ)

 م.ٕ٘ٓٓ( ةظاةر ٖٔمامة التؾا ل ـ اليطؽ ـ عدد ) –اهر 
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غة في ماهيتها اغـام "عم  اعتبار أنر الم  ةتعامل مع الظغام المغؾو  فدو سؾسير (ٔ)
اجتطاعي مستقل عؽ الفردو في حيؽ أنر الكـالم هـؾ مظهـا بط.ابـة التحقيـق العيظـي 

تطاعي أو ماطؾعـة مـؽ القؾاعـدو فـي حـيؽ الفردو. ومعظ  هذا أنر المغة تقظيؽ اج
  (ٕ)أنر الكالم ِفْعلل فردّو (قؾم ب    ص ما في حدة.  مع أ باه .

ق وهظا (ُ  سؾسير فيؽ تحدث الفرد بالمغةو وبيؽ المغة في اغامها العامو دو فرِّ
د دو سؾسير مؾسؾا عمؼ حدر "  (ٖ).ث الفرد بالمغة ( تمن مؽ واحد إل  ةيروتحد  

ا الكـالم فهـؾ   المغـة أو الظغـام المغـؾوو أمرـظ (صمل إظ لـ  فداهـةو بقارـ المغة الذو
ودون  و  حسـا رأ(ـ  فـردو وعـارضألارـ  الكالم الطحدد فقد اسـتبعده مؾسـؾعا لـ 

 (ٗ)اغام دايمي."

و ومؾاايؽ الؾراثة هي التي تتحكؼ فـي ممكـة عاهرة إاسااية عامةوالمغة عظده  
ومـد  (٘)رات الذهظية التي تطكظ  مؽ اكتساب المغة.الت اطاو وتطظل كل إاسان القد

فـقت  تشؾمسـكي و ـررح بقـدرة  أعاب  فكرة ال.ظا يات المسااييؽ بعـد دو سؾسـيرو
مــدرة الطــتكمؼ العقميــة تســتظيع إاتــاج عــدد غيــر  الطــرخ عمــ  اإلفــداا المغــؾوو وأنر 

 وأنر  محدود مؽ الاطل والتراكيا مؽ يالل عـدد محصـؾر مـؽ األ ـؾات والقؾاعـد.
مدرة المغة اإلاسااية غير الطحدودةو  :أو Creativityاإلفداا أو القدرة اإلفداعية 

واعظــي فهــا الظامــة أو القــدرة التــي تاعــل أفظــاخ المغــة الؾاحــدة مــادر ؽ عمــ  إاتــاج 

                                                 
( ترجطة  الل الفرمادو ودمحم الشاوش ودمحم عايظة ـ ٜٕ) دروس في األلسظية العامة (ٔ)

 م.ٜ٘ٛٔ -الدار العربية لمكتاب
 ة مصر.زكر ا إفراهيؼ ـ مكتبد: ( تقلين ٗٗ)مشكمة البظية ةظغر   (ٕ)
 ( د: حاتؼ  الل الضامؽ ـ جامعة بغداد ٖٔٔ-ٜٕٔ( ةظغر عمؼ المغة )ٖ)

فر ايت  بارتش .  ( ٕٔ٘)مظاهج عمؼ المغة مؽ هرمان باول حت  ااعؾم تشؾمسكي ـ (ٗ)
 مٕٗٓٓه ٕ٘ٗٔترجطة أ.د: سعيد حسؽ بحيرو ـ مؤسسة الط تار   أول  

 (.ٖ٘-ٖٗ) ةراجع دروس في األلسظية العامة (٘)
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فـل غيـر محـدود مـؽ الاطـل التـي (سـطعؾها مـطو ولـؼ ةظظـق فهـا  ووفهؼ عدد كبيـر
 (ٔ)أحد."

ــؾمومــؽ هــذا الطظظمــق رأ     المغــة هــي إاتــاج العقــلو وأنر  تشؾمســكي أنر  َاع 
هـا م.ـل مطـة جبـل الـ.مجو الاطمة الغاهرة في الكالم وراخها عطل عقمـي سـ ؼو وأار 

  في الطاخو وظ ةبدو مظ  إظ أمّم . الازخ األكبر مظغطسل 

َأنر الظــابع اإلفـداعي فــي المغـة هــؾ مطـا (طّيــُز اإلاسـان عــؽ  ـر  تشؾمسـكي و 
ق فــيؽ اإلاســان الحيــؾانو و  ــم  ر ظيــ  د(كــارتو والــذو فــرر هــؾ فهــذا متــقثرل بطــا أ ر

 .والحيؾان باإلفداا المغؾوو ومد عهر هذا جمًيا في كتاب  )عمؼ المغة الد(كارتي(

هــا "يا ــية القــدرة المغؾ ــة اإلاســااية تبــدو وكقار  إنر " تشؾمســكي: َاع ــؾم(قــؾل  
ر وبدون اغا ر لها فيؽ الط مؾمات اؾعية" حقيقية تتباةؽ بصؾرة بسيظة فيؽ البش

 األير .
أمرب الظغا ر لمبشر في هـذا الطضـطار ربطـا تؾجـد عظـد الحشـرات فـي مرحمـة  

تظؾرها الذو ةبمغ فميؾن سظة . فط.ال الظغام اظتصـالي "الت ـاطبي" لمظحـل (شـترك 
مع المغة اإلاسااية في يا ية "اإل ارة الطتحركة " وهذه تط.ل مـدرتظا احـؽ البشـر 

م  التحدث حؾل  يخ ما (كؾن بعيدا في الزمان والطكان . (ستعطل الظحل اغام ع
معقــدا إلعظــاخ معمؾمــات عــؽ اظتاــاه والطســافة والرغبــة لطصــدر بعيــد  ""رمــص

لمعسل. ظ  يخ مشاب  معرول في مكان ةير في الظبيعة. حت  في هذه الحالةو 
تراسيا في الظيؾرو لكـؽ فـي لقد تظّؾر التعمؼ الصؾتي اف .اجدً  القياس سعينل  فإنر 

ــا بالمغــة اإلاســااية  ثــالث ماطؾعــات غيــر مرتبظــةو وبشــكل مســتقل   القيــاس هظ
 .(كؾن سظحيا فدرجة أكبر

                                                 
ترجطـة وتعميـق د حمطـي يميـل ـ دار الطعرفـة  -جـؾن لـؾاز )ٚ٘)غر ـة تشؾمسـكي المغؾ ـةا (ٔ)

 مٜ٘ٛٔالاامعية ـ اإلسكظدر ة ـ   أول  ـ 
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( فـي يؾا ـها األساسـيةو وهـي اإلاسـااية معزولـة حيؾ ا)فيؾلؾجيـاتبدو المغـة 
تظــؾر حــدةث اســبيا. مــؽ مظغــؾر تظــّؾروو لــيس هظــاك ســبا جــّدو اليــؾم لتحــّدو 

غــر الد(كارتيــة بــقن القــدرة عمــ  اســتعطال اإل ــارات المغؾ ــة لمتعبيــر عــؽ وجهــة الظ
األفكــار الطكّؾاــة بحر ــة تحــدد "الفــرق الصــحيل فــيؽ اإلاســان والحيــؾان" أو اخلــةو 

طـ  فـي التفكيـر السـا د التـي تحكر   (automata)سؾاخ كظا اعظي " باخلـة" الحركيـة
ي تــؾفر حــافزا لمفكــر وال يــال تــفــي القــرايؽ الســابع عشــر وال.ــامؽ عشــر أو تمــػ ال

 م.اليؾ 

سـطة مـؽ سـطات  عالوة عم  ذلػو تديل الطقدرة المغؾ ة بشكل حاسؼ في كـلِّ 
  ُ الحياة اإلاسااية  الفكـرو والتفاعـل. وهـي مسـؤولة بشـكل كبيـر عـؽ الحقيقـة بقارـ

البشر وحدهؼ عظدهؼ تقر اووتظؾر ثقـافي وتظؾ ـع معقـد وغظـي  .في العالؼ الحيؾو 
 (ٔ)."افيؾلؾجي مؽ الظاحية اظ ظالحية بقن أعدادهؼ كبيرة جدً  وحت  اااح

  :(Mechanism - Mentality) ثانيا: ثنائيت اآلنيت، وانعقهيت
فظاخ عم  التفرمـة فـيؽ المغـة والكـالمو واظهتطـام بالمغـة وطـرح جااـا الطـتكمؼو 

ر  فهـؾ ةـ وفي الطدرسة البظيؾ ة تحؾل  المغة إل  ةلةو وهذا ما رفضـ  تشؾمسـكي
وأنر هللا تعال  فظـر اإلاسـان  وفي عقل الطتكمؼ مؾجؾدةأنر مفاهيؼ المغة األساسية 

ُم.طًظـا عقـل الطـتكمؼ فـي  (المغـة والعقـل)ن كتاب : م(  ظر ٕٜٚٔعميها. وفي عام )
 تشؾمسكي: َاع ؾم(قؾل  إاتاج الكالم.

التاربـة. (طكظظـا  مغة هي اتياة تفاعل عامميؽ  الحالـة األوليـة )البدا(ـة( ومـدةإنر ال"
 أداة اكتساب المغة" الذو (قيـذ التاربـة "مـديال " و عظـي المغـة"أن اعتبر الحالة األولية 

                                                 
 Language and Mind: Current Thoughts on Ancient"( مقال بعظؾان: ٔ)

Problems (part I)." Paper presented at University de Brasilia, November 

 -اعؾم تشؾمسكيـ  ل القد(طةشاكالمغة والعقل: األفكار السا دة حؾل الطوترجطت : . 1996 ,25
مة إل  جامعة فراز ميا  ترجطة د. بشير دمحم الشاوشم ٜٜٙٔاؾفطبر  ٕ٘ -ورمة مقدر
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هطـا مفتـؾح إلـ  الفحـص: يااتاا" (طّ.ل دايميا في العقل /الـدما . إّن الطـديل والظـاتج كم"
(طكـؽ  مـا اتعّمطـ  فهـذه الظر قـة و(طكظظا أن ادرس فترة التاربة ويؾاص المغات الطكتسـبة

أن ( براـا الك.يـر جـدا عـؽ الحالـة األوليـة التـي تتؾّسـط فيظهطـا. عـالوة عمـ  ذلـػو هظـاك 
تمــػ الحالــة األوليــة  ــا عة عظــد الظــؾا: إذا ترعــرا أطفــالي فــي  ســبا مــؾو لالعتقــاد بــقنر 

طؾكيــؾو فــإاهؼ ســيتكّمطؾن الياباايــة ذلــػ (عظــي أن الــدليل حــؾل المغــة الياباايــة لــ  عالمــة 
رســيات الطتعّمقــة بالحالــة األوليــة لمغــة اإلااميز ــة. الحالــة األوليــة الطشــتركة مبا ــرة بالف

 (ٔ) .(اا أن تكؾن غظية بطا في  الكفا(ة لتعظي لغة معيظةو في وجؾد التاربة الطال طة

  :(Competence –Performance) ثنائيت انكافايت واألداء ثانثا:
وهـذه  ؾمسـكي المغؾ ـةوتط.ل هذه ال.ظا يـة حاـر األسـاس فـي اغر ـة اعـؾم تش

( ـــالن تشؾمســـكي فـــي تصـــؾرها ال.ظا يـــة معتطـــدة عمـــ  الفظر ـــة المغؾ ـــة التـــي 
(قصــد وهـؾ  الطدرسـة البظيؾ ـةو وهــذه الفرسـية مادتــ  إلـ  ثظا يـة الكفا(ــةو واألداخ 

فالمغــة هــي  ( مــدرة الطــتكمؼ عمــ  إاتــاج الكــالموCompetenceبالكفــاخة المغؾ ــة )
ة ومعاـؼ لغـؾوو ةتـيل لمطـتكمؼ أن ةظقـل الطعـااي إلـ  اغام مستظبط مؽ مؾاعد لغؾ 

ألنر الطـتكمؼ عظـد   محـدود مـؽ الاطـل الطعبـرة غيـرالطتمقي عؽ طر ق إاتـاج عـدد 
" اغـام مؾاعـد  تشؾمسكي (طتمػ طامة إفداعية في مهارة الكـالم. َاع ؾم فهـؾ ةـر  أنر

  ماطؾعــة لغــة مــا (عكــس الــذييرة الطحــدودة اظعتباطيــة لمطقــؾظت الطمحؾعــة إلــ
(فترض فيها أن تكؾن غير محدودة مؽ الطقـؾظت القؾاعد(ـةو فظغـام القؾاعـد فهـذا 

اعتباطيـة  الطفهؾم (عكس سمؾك الطتكمؼ الذو (سـتظيع اسـتظاًدا إلـ  يبـرة محـدودة
فالاطمــة  (ٕ)"عــؽ المغــة أن ةظــتج أو (فهــؼ عــدًدا غيــر محــدود مــؽ الاطــل الادةــدة.

ـــــافـــــس الطـــــتكمؼو  ( تمـــــن تركيبهـــــا بـــــايتالل تركيبهـــــا فـــــي  و المغـــــؾ  ا األداخأمر
(Performance فـالطراد بـ  يـروج هــذه القـدرة مـؽ حّيـز القــؾة إلـ  حيـز الفعــلو )

                                                 
 ( الطرجع السافق.ٔ)

 (ٜٔالبظ  الظحؾ ة ) (ٕ)
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ــة الطــتكمؼ الســامع لمغــة مــا ) ــيؽ معرف ا ف ( عــؽ الكفــاخةوبهــذه الظر قــة وســع حــد 
الكفــاخة المغؾ ــة "معرفــة ف (ٔ)(.األداخاظســتعطال الفعمــي لمغــة فــي مؾا.ــ  محــددة )

ــ. الطســتطع فمغتــ " –الطــتكمؼ   يلمغــة فــ يفهــؾ "اظســت دام الفعمــ و ا األداخ المغــؾ وأمر
 "مؾا.  حقيقية

وهـذا   فهـا العقـلو أداخ الطتكمؼ المغؾو (عتطد عم  القـدرة المغؾ ـة التـي ةتحمرـو 
(ستمزم ايتصاص الطتكمؼ بقسمؾب ياص ب  اـابعل مـؽ اسـتعطال  لمرغـةو واإلفداعيـة 

ظ اهــا ي مــؽ وســا ل محــدودةو و كــؾن الطتكمطــؾن بالظســبة لتشؾمســكي اســتعطال 
 غيـرفالمغـة هـي لغـة إفداعيـة تطكـؽ الطـتكمؼ مـؽ إاتـاج عـدد  (ٕ)مادر ؽ عم  ذلـػ.

محدود وظ متظاه  مؽ الاطل. فالقدرة العقمية هي الفاعمة في اإلاااز المغؾوو وهـي 
شؾمسـكي تَاع ـؾم وهظـا تغهـر معارسـة  وعم  تؾليد الاطـل الادةـدةالسمظة القادرة 

وفي تركيزه لمصؾرة في تفسيره لكيفية است دام الطتكمؼ لمغةو س السمؾكي فْ الظر  لعمِؼ
ـــز تشؾمســـكي عمـــ  اإلفداعيـــة العقميـــةوالســـظحية لمغـــة فيظطـــا  َاع ـــؾم لـــذا أك.ـــر  ركر

أن اســتعطاظت  وااتهــ  إلــ  ودراســة طبيعــة المغــة وعالمتهــا بالعقــلتشــؾمكي مــؽ 
إلاتــاج وفهــؼ عــدد ظ متظــاه مــؽ الاطــل  يــةإفداعمقــدرة  عــؽ الطــتكمؼ لمغــة تفصــل

افتكـار جطـل وهـي التـي تتـيل لـ  كل متكمؼ  عقلالادةدة. وهذه القدرة مؾجؾدة ف  
 عمــ  أنر  تشؾمســكي مبظــي  مــؽ رأو وهــذا الــ .جدةــدة لــؼ (ســبق إليهــا أحــد مــؽ مبــل

ها عدة ممكات محددة أطمق عميهـا اسـؼ العقـلو وهـذا العقـل أو تمـػ مد وُ اإلاسان 
القدرات تقؾم فدور حاسؼ في اكتسافظا لمطعرفةو كطا تطكظرا مؽ القياِم فـدور مسـتقل 

الغـاهرو  الطـتكمؼ المغـؾو قداخ فـ (ٖ)عؽ أو عامل يـارجي فـي البيئـة الطحيظـة فظـا.

                                                 
 (ٕٚٛ)مظاهج عمؼ المغة  (ٔ)
 (ٕٛٛ)ةظغر مظاهج عمؼ المغة  (ٕ)

 (ٖٕ٘) اغر ة تشؾمسكي المغؾو  ةظغر (ٖ)
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و وهذا (طهد لمحدةث عؽ البظية ( ف  تحت  مدرات عقمية عطيقة )البظية السظحية(
 .وهي ال.ظا ية التاليةالعطيقة لمكالمو والبظية السظحيةو 

 ( Deep Structure)انبنيرررررت انعًيقرررررت  ثنائيرررررت رابعرررررا:
  :(Surface Structure) وانبنيت انضطحيت

تشؾمسكي هذه مصظمل البظية العطيقة و رمـز  َاع ؾمفي أوا ل الستيظيات  ػر 
ـــ) ـــ )Dلهــا ايتصــار ف ــة الســظحيةو و رمــز لهــا ف فــي  (S( و قافمهــا مصــظمل البظي

تتشــكل البظيــة العطيقــة عظــد و ( Syntactic Structures) ظــ  الظحؾ ــةالب: كتابــ 
ثؼ الطتكمؼ (سيظر عمي   عؾر ماو  تشؾمسكي في عقل الطتكمؼ مبل أن ةتكمؼو فإنر 

العقـل فـي ا ـظفاخ  تركيبية غير مسـطؾعةو و قيـذُ  (قترح الطعاؼ العقمي ل   ؾرةً 
والبظية    البظية السظحية.التراكيا الطظاسبة لمسياقو عؽ طر ق مؾاعد التحؾ ل إل

ألنر مؾاعـد التحؾ ـل إلـ   إلاتـاج الكـالم  العطيقة لماطمة عظـد تشؾمسـكي سـرور ة
البظيــة الســظحية ظ ةــتؼ لمطــتكمؼ إذا لــؼ (كــؽ لــ  فظيــة عطيقــةو ومــديالت مؾاعــد 

و وهؾ أهؼ ركا ز فالطعظ  هؾ محؾر اهتطام تشؾمسكيالتحؾ ل ظ تار  إظ عميها. 
ميــةو وهظــاك  ــعؾر عــام بــقنر الدظلــة هــي ذلــػ الاااــا العطيــق أو الطدرســة التحؾ 

 الطهؼ مؽ المغةو وأنر دراسـة هـذا الاااـا الـدظلي بطالـ  مـؽ  ـمة فـي فهـؼ وإدراك
الدظلــة العطيقــة لمغــة هــؾ الــذو (ضــفي عمــ  الدراســة المغؾ ــة هــذا الظــابع الط.يــر 

   (ٔ)والططيِّز لهاـ

م  (البظـ  الظحؾ ـة)وفـي كتابـ   ه دلـيال لصــحة تشؾمسـكي اطؾذًجـَاع ـؾم مـدر ا عـدر
ي ةتعامـل معهـا الطـتكمؼ عـؽ ِتـؾاة الر عمـ  الاطمـة الظرـ فرسية اغر تـ  المغؾ ـةو فظـاخً 

ؾاة إلـ  طر ق مدرت  العقمية في است.طار القؾاعد التحؾ ميةو حتـ  (صـل باطمـة الظرـ
ؽ الاطـل التـي "لقـد وجـداا أم.مـة مـ الاطمة التحؾ ميـة فـي  ـؾرتها الظها يـةو مـال:

                                                 
 (ٕٓٓ) الطرجع السافق ةظغر (ٔ)
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تفهؼ بقك.ر مؽ طر قة واحـدةو ولهـا تط.يـل مـبهؼ عمـ  الطسـتؾ  التحميمـي )ولـيس 
ولها تط.يل  ووأم.مة مؽ الاطل التي تفهؼ بقسمؾب مشاب  عم  الطستؾ ات األير (

 مشاب  عم  الطستؾ  التحميمي فقط. 

ن أ لِ فطـؽ أْجـ التحؾ ميـة. لمبظيـةوهذا مبرر مستقل ودافـع لؾ ـن المغـة طبقـا 
افهؼ جطمة ما مؽ الضرورو أن اعرل جطل الظؾاة التي ا تق  مظها هذه الاطمـةو 
 ووبعبارة أدق عميظـا أن اعـرل ييـؾ  اظاتهـاخ التـي تعتطـد عميهـا جطـل الظـؾاة هـذه

وبظية العبارة لكل مؽ هذه الطكؾاات األوليةو وكذلػ التار ا التحؾ مي لماطمـة التـي 
وهكذا تصبل الطسقلة العامة لتحميل  اة هذه.بصددهاو وتظؾرها عؽ جطل الظؾ  احؽُ 

عطميــة الفهــؼ فــي أحــد معاايهــا مســقلة  ــرح كيفيــة فهــؼ جطــل الظــؾاة التــي تعتبــر 
ا مقلؾفة في الحياة العظا ر األساسية لمطحتؾ و التي تشتق مظها جطل أك.ر تعقيدً 

  (ٔ)عؽ طر ق التظؾر التحؾ مي."
بظر قة استظيع فها أن اشتق ييؾ  هدفظا هؾ تحدةد الظؾاة  إنر "ا: و قؾل أ(ًض 

عؽ طر ق اسـتعطال بسـيط لبظيـة العبـارةو والتـي  اظاتهاخ التي تعتطد عميها الظؾاةو
تزوداا بقساس اسـتظيع أن اشـتق مظـ  جطـع الاطـل باسـت دام تحـؾ الت بسـيظةو 
تحؾ الت إلزامية في حالة الظؾاةو وتحؾ الت إلزامية وايتيار ة في حالة جطمـة غيـر 

  (ٕ)"الظؾاة.

هـا تاسـد الطعظـ  العقمـي ألار   اة هي محـؾر مهـؼ عظـد تشؾمسـكيؾَ والاطمة الظر 
ــة (ُ  ــؾل عمــ  هــذه الاطم ــتكمؼو والؾم ــي ذهــؽ الط ــامؽ ف ــير الك و الــدظلي التفســير ؽُ ع

وعطميــة تحؾ ــل الاطمــة الظــؾاة إلــ  جطمــة ســظحية ةــتؼ عــؽ طر ــق عطميــة ذهظيــة 
لمغة. والاطمة الظؾاة هي فكر الطـتكمؼو (ست دم فيها الطتكمؼ القؾاعد التحؾ مية في ا

  أما الاطمة السظحية فهي الاااا الفيز ا ي لماطمة التي أاتاها الطتكمؼ.

                                                 
 (ٖٕٔالبظ  الظحؾ ة ) (ٔ)

 (ٖٛالطرجع السافق: ) (ٕ)



 اؼيؿطيؿػرآةؿاغغساؼؾاتؿاغحدؾثةبالضُةؿصبدؿاغقاؽرؿاغجرج 

8282 

 (1)شكم رقى: 

       

فالاطمة التحؾ مية تط.ل البظيـة السـظحية فـي  ـؾرتها الطاد(ـة الطمطؾسـة            
ــ :) ــة العطيقــة surface structureوهــي التــي عظاهــا بقؾل ــا البظي  Deep)( أمر

structureــ ل الاطمــة الظــؾاة التــي تتطيــز بقافميتهــا لمتحؾ ــل عــؽ طر ــق ( فهــي تط.ِّ
اها الط اطا الطاد(ة في الظها(ة إل  الاطمة   تصلَ مؾاايؽ التحؾ ل حتر   .التي ةتمقر
 (2)شكم رقى : 

 
ــاوتتطيــز البظيــة الســظ ــا   حية بســهؾلة تحدةــدها ماد( ــا مســطؾعة وإمر ــا إمر ألاهر

وتتطيز فؾسؾح الطعظـ  ألن  ا وتسايمهاور ده ةتيلمقروخةو فمها وسيط فيز ا ي 
غا(ة الطـتكمؼ اإلبااـة لـذا فهـؾ حـر صل عمـ  ُبْعـد كالمـ  مـؽ التعقيـدات التـي تطظـع 

ؾاعــد الطتكمطــيؽ تمقيــ  والتؾا ــل معــ و والبظيــة الســظحية لمكــالم تكــؾن ممتزمــة بق
ــ غيــر محــددة الطعــالؼو ولــيس لهــا وســيط فيز ــا ي ا البظيــة العطيقــة فهــي بالمغــةو أمر

 فظية عطيقة
 مدرة كامظة

 فظية سظحية
 أداخ كالمي

 لتحؾ لمؾاايؽ ا
 مؾاعد تحؾ مية

الاطمة 
 التحؾ مية

الاطمة 
 التحؾ مية

الاطمة 
 التحؾ مية

الاطمة 
 التحؾ مية

 الاطمة الظؾاة
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ةتــيل ر ــدها وتســايمهاو وت تمــن  ــؾرتها بــايتالل العقــل الطتصــؾر لهــاو وهــي 
و لــذا أعقـد مــؽ البظيـة الســظحية لمكـالم ظ ــتراك العدةــد مـؽ العؾامــل فـي  ــياغتها

 لسظحية.في الزمؽ مؽ البظية ا فهي أمدم

ا
ً
 :أو انتحىيهيت انقىاعذ اننحىيت :خايض
و وتســط  أ(ًضـــا القؾاعــد الظحؾ ـــة تشؾمســـكيَاع ــؾم عظـــد  التحؾ ميــة القؾاعــد

مـؽ  لتحميـل المغـة ةتعـرل(سـت دم  الطـتكمؼ اغام  وهي عبارة عؽ ولدة لمتحؾر الطؾلِّ 
و لمغـةالاطـل الطحتطمـة  عم  العالمـة فـيؽ العظا ـر الط تمفـة لماطمـة وبـيؽ يالل  

ــة لقؾاعــد  ــة العطيق ــدة عــؽ طر ــق إيضــاا البظي ــد جطــل جدة ــ  مــؽ تؾلي وهــذا (طكظ
و و قـع عـاخ هـذا التـي ةتمقاهـا الط اطـا التحؾ ل إلاتاج البظية السـظحية لماطمـة

  .التحؾ ل عم  عاتق الطتكمؼ

تشؾمسكي هؾ "الطبادئ والعمطيات التي فها تبظ  الاطل في َاع ؾم الظحؾ عظد و 
 (ٔ)وتهــدل الدراســة الظحؾ ــة لمغــة مــا إلــ  فظــاخ اغــام لمقؾاعــد." وفــةالمغــات الط تم

 د في هذه المغةو (قؾل: الاطل التي تتؾلر  عددُ  يه والمغةُ 

"تعر   المغة التي ةتؼ و فها ودراستها فؾاسظة مؾاعد احؾ ة معيظةو فظقؾل: 
ـاإارها عبارة عـؽ جطيـع الاطـل التـي تؾلـدها هـذه المغـةو وهـذه الاطـل  تكـؾن  أن إمر

 (ٕ)جطال محدودة العدد أو غير محدودة."

ــة  والظحــؾ عظــد تشؾمســكي "ظ ةتضــطؽ القؾاعــد الظحؾ ــة لتركيــا أركــان الاطم
فحساو وإاطا سظاد أنر الظحؾ التحؾ مي كطا تصـؾره تشؾمسـكي أ ـاًل ةتكـؾن مـؽ 
القؾاعــد التحؾ ميــة باإلســافة إلــ  ماطؾعــة مــؽ القؾاعــد الظحؾ ــة لتركيــا أركــان 

                                                 
 (ٖٔالبظ  الظحؾ ة ) (ٔ)
 (ٜٗ) تشؾمسكي المغؾ ةاغر ة ( ٕ)
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ــةو  ــإنر الاطم ــػ ف ــ  ذل ــاخ عم ــ   وبظ ــام األول عم ــي الطق ــة تعتطــد ف القؾاعــد التحؾ مي
  (ٔ) ".تظبيق مؾاعد تركيا أركان الاطمة أوظ

عمـ  إاتـاج عـدد  مـادرل  هـا جهـازل تشؾمسكي في القؾاعد الظحؾ ـة أار َاع ؾم  ر  و 
َاع ـــؾم تحـــدث  (البظـــ  الظحؾ ـــة)  محـــدود مـــؽ الاطـــل والتراكيـــاو وفـــي كتابـــ غيـــر

الاطـل فــي  إلاتـاجهـا جهـازل مـؽ اـؾا مـا عـؽ القؾاعـد الظحؾ ـة عمـ  أار  تشؾمسـكي
وهــذه القؾاعــد هــي ســبيل الطــتكمؼ إلاتــاج  (ٕ)المغــة التــي اقــؾم فدراســتها وتحميمهــا.

طـا هـي مؾاعـد محاةـدة فـيؽ مؾاعـد المغـة إار  الكالمو وظ تعطل بطعـزل مـؽ دواـ  "ألنر 
  (ٖ).اإلاتاج واظستقبال

ا ايتصــــــارً T.G.G : ميــــــة مشــــــهؾرة فــــــي الغــــــرب فـــــــوهــــــذه القؾاعــــــد التحؾ 
 .Transformational-generative grammarلقؾلهؼ:

التــي اعتطــد عميهــا اعــؾم تشؾمســكي تتط.ــل فــي  الظحؾ ــةوماطؾعــة القؾاعــد  
 اختي:

 الاطمة: مركا اسطي + مركا فعمي. -ٔ
 )فعل+مركا اسطي( :الطركا الفعمي -ٕ

 اسطي جطع( الطركا اظسطي: )مركا اسطي مفرد ـ أو مركا -ٖ

 مركا اسطي مفرد: أداة تعر   + اسؼ. -ٗ

 مركا اسطي جطع: أداة تعر   + اسؼ + عالمة الاطع. -٘

 أداة التعر  : )أل(. -ٙ

 )رجلو كرةو بابو كتاب....( اظسؼ: -ٚ

                                                 
 (ٖ٘ٔ) الطرجع السافق ةظغر (ٔ)

 (ٖٛ) تشؾمسكي المغؾ ةةظغر اغر ة  (ٕ)
 (ٗٛ)الطرجع السافق  (ٖ)
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 .فعل مساعد+ الفعل :الفعل -ٛ

 )سربو أيذو حطلو أكلو فتل( الفعل: -ٜ

 Aux tense (+M) (+have+en) (+be+ing): الفعل الطساعد -ٓٔ

 .مضارا ـ ماض  ؽ الفعل: زم -ٔٔ

(ٔ)  يغ الفعل. -ٕٔ
 

في هذا الظطؾذج ليسـ  عالمـات متظاسـقة فـيؽ  والتحؾ التُ  :"نموذج التحويل
جطل جاهزةو فل هي مؾاعد تحؾل سالسل إل  سالسل أير و وإذا طبق  تحـؾ الت 

جطــال بســيظة جــاهزة تســط  الاطــل الظــؾاة. هــذه جطــل  تظشــئهــا فإار  وإجبار ــة فقــط
 ةو وإذا أجر   كذلػ تحؾ الت ايتيار ة احؾ ة في المغ

جطال احؾ ة أ(ضـا ذات فـروق فـي البيظـة محـددة فدمـة مـع الاطـل  ئها تظشإار 
 (ٕ)والظفي." وواظستفهام والبظاخ لمطاهؾل :الظؾاة م.ل

( Modelا )القؾاعـد التؾليد(ـة ليسـ  أاطؾذًجـ تشؾمسكي إل  أنر َاع ؾم وااته  
ــقك.ر الظــرق حياد(ــة الطعرفــة طــا هــلمطــتكمؼ أو الســامعو وإار  ي تحــاول أن تصــن ب

 (ٖ)ل الطـتكمؼ والسـامع."المغؾ ة التي تكؾن األساس لالست دام العقمـي لمغـة مـؽ ِمَبـ
عظده "ما تحتـؾو عمـ  سمسـمة مـؽ األدلـة الظغطيـة (اـرو تؾليـد كـل واحـد  والاطمةُ 

ن الظحؾو."  (ٗ)مظها مؽ ِمبل األساس في الطكؾِّ

                                                 
ومطرا ظ ( ف  أنر هذه القؾاعد مبظية عم  اغام المغة  (ٖٙٔ)ةظغر الطرجع السافق  (ٔ)

 اإلااميز ةو التي تتظما فعال مساعداو وأزمظة ت تص فها.
 ٕ٘ٚ-ٕٗٚ مظاهج عمؼ المغة( ٕ)

تــرجؼ هــذا الكتــاب د/ مرتضــ  م  ٜ٘ٙٔ( إ ــدار عــام ٖٔ-ٖٓ( مغــاهر الظغر ــة الظحؾ ــة )ٖ)
 مٜ٘ٛٔااا مؽ اغر ة الظحؾ" و وُاِشَر باامعة البصرة عام "جؾ  :جؾاد بامر بعظؾان

  (. ٓٗ)الطرجع السافق ( ٗ)
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ؾاة التــي تــديل عميهــا مؾاعــد مــؽ الاطمــة الظرــحؾ ميــة الت عــدُ وتبــدأ هــذه القؾا
عظصـر محـل  التعـؾ ض )إحـالل ةوماعـد والحـذل ماعـدةم.ـل:  : التحؾ ل الط تمفة

ــعو ةو وماعــدعظصــر( إعــادة  ةالز ــادةو وماعــد ةاظيتصــارو وماعــد ةوماعــد التؾس 
ؾ ـل فـي تشؾمسكي إل  مؾاعـد التح َاع ؾمأسافها و وعاهرة التقد(ؼ والتقيير الترتيا
 . م حيث تحدث عؽ تحرك مكؾن لغؾو مؽ مؾمع إل  ةيرٜٜ٘ٔعام 

  ألنر هـذا تشؾمسـكي ك.يـرا فؾمـؾل العقـل عمـ  البظيـة العطيقـة َاع ؾم ومد اهتؼر 
ل الاااـا العقمـي لمطـتكمؼ فـي إاتـاج المغـةو وهـذا مـا يـالن بـ  مـؽ سـبق  مـؽ ط.ِّـ(ُ 

 البظيؾ يؽ.

لــيال عمــ  مــدرة الطــتكمؼ عمــ  إاتــاج وأيــذ تشؾمســكي مــؽ القؾاعــد التحؾ ميــة د
وعؽ طر ق هـذه القؾاعـد التحؾ ميـة اها ي مؽ الاطلو وأ(ضا فهط  لهاو  غيرعدد 

تحكؼ الطتكمؼ في الاطـل ور ـد تغييـر التركيـا وتحؾلـ  إلـ  استظيع معرفة كيفية 
 تركيا ةير.

 وإنتاج انكالو: ادلقاو
إاتــاج الطــتكمؼ لمكــالم تشؾمســكي فــي  َاع ــؾممــؽ الطرتكــزات التــي ارتكــز عميهــا 

الطقامو وأنر الطقام (فرض عم  الطتكمؼ إاتاج جطل ما لكي (كؾن الكالم وافيا بحـقِّ 
اإلبااةو وأنر هذا السامع أحد روافد تشكيل الطقامو وأا  مد ةتظما الحال الـذو فيـ  

 عظـد السـامع.   لهـذا بطقـام الشـػِّ ا مـؽ الكـالمو ومـد سـرب م.ـاًظ ا معيظً طتً السامع سَ 
ا مؽ الطتكمؼ إتاحة مـدر أكبـر مـؽ الطعمؾمـات لكـي ةز ـل  ـػ ةتظمر  فإنر هذا الشػر 

تشؾمســكي: إذا أرداــا أن اكطــل هــذا الظطــؾذج األولــي لالتصــال  َاع ــؾممــال الســامع 
المغؾو عيرظا احتطاظ لكـل ااتقـال مـؽ حالـة إلـ  أيـر . اسـتظيع إذ ذاك أن احسـا 

ظيع أن احــدد محتــؾ  الطعمؾمــات لمغــة مــا (( بالظســبة لكــل حالــة كطــا اســتالشــػ))
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ل الشػ إل  احتطـال الـؾرود فـي الحـاظت الطعيظـةعم  أار   َاع ـؾمومـا (عظيـ   (ٔ)  معدر
مقام الشػ (ستمزم مؽ الطتكمؼ تعدةل يظاب  ليؾازو الشػ الذو  تشؾمسكي هظا أنر 

طـا زاد أكبـر مـؽ الطعمؾمـاتو وكم   السامعو وهذا الشػ (فرض عمي  إتاحـة مـدر  لدَ 
  .الشػ زادت إتاحة الطعمؾمات

     

                                                 
 (ٕٛ-ٕٚ)البظ  الظحؾ ة  (ٔ)
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اجلذور انتارخييت اجلزجانيت نهنظزيت انثاني:  ادلبحث 
 انتىنيذيت انتحىيهيت

 األول ادلطهب

  
ُ
 نهبنيت عنذ انشيخ عبذ انقاهز اجلزجاني انبنيت انعًيقت

ٌ
أصم

 انضطحيت:
رث الكـالم لحع عبد القاهر الارجااي أنر عطل الطـتكمؼ اإلفـداعي هـؾ الـذو ةـؾ 

حسًظاو وأن أداخ الطـتكمؼ الفعمـي هـؾ الـذو ةـؾرث الكـالم مـدًحا أو ذًمـاو وأنر الكـالم 
مـال (حطل أافاس الطتكمؼو وترتيا الطتكمؼ لمطعااي اابعل مؽ ترتيبها دايل افسـ و  

 : رحط  هللا

ر أْن َتعـِرَل لمفـع مؾسـًعا مـؽ غيـِر أن َتْعـرل معظـاهو وظ أْن َتتـؾير "  ظ ُةَتصـؾر
في األلفاِظ مؽ حيـُث هـي ألفـاظل ترتيبـًا واغطـًاو وأارـػ َتتـؾير  الترتيـَا فـي الطعـااي 
وُتْعِطل الفْكَر هظاكو فـِإذا َتـؼر لـػ ذلـػ أْتَبْعَتهـا األلفـاَظ وَمَفـْؾَت فهـا ةثاَرهـاو وَأارـػ ِإذا 
ِا فَرْغـَ  مــؽ ترتيـِا الطعــااي فــي افِسـػو لــؼ تحـتْج إلــ  أن تســتقاَن فْكـرًا فــي ترتيــ

األلفاِظو فل َتاُدها َتترترـا لـػ بُحْكـؼ أاهـا َيـَدمل لمطعـاايو وتابعـةل لهـاو وظِحقـةل فهـاو 
وأن الِعْمـــؼ بطؾامـــِع الطعـــااي فـــي الـــظرُفسو عمـــؼل بطؾامـــِع األلفـــاظ الدالـــة عميهـــا فـــي 

 (ٔ)"الظظق.

فكالم عبد القاهر الارجااي هظا ةؾسـل أنر البظيـة العطيقـة أسـبق فـي الؾجـؾد 
ظية السظحيةو وأن ترتيا الطعااي في الظفس (ـقتي فـي زمـان (سـبق ترتيـا مؽ الب

األلفــاظ الطســطؾعة.  و مــل الشــيا عبــد القــاهر عمــ  أنر الكــالم الظفســي هــؾ أ ــلل 
وِإذا كاَن ظ (كؾُن في الِكِمؼ َاْغؼل وظ ترتيال إظر بقْن ُ(ْصَظع فها لمكالم الطتمق و مال: "

                                                 
  (ٗ٘-ٖ٘دظ ل اإلعااز )( ٔ)
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و ومِ هـذا الصــظيُع واحــَؾُهو وكــان  ــذلــػ كم ــ  مطــا ظ َةْرِجــُع مظــ  إلــ  الفــع  ــيخل ا ظ طر
ر أن (كؾَن في  وِمْؽ  فتِ و َباَن فذلػ أنر اأَلمَر عم  ما ممظاهو مؽ أنر  المفع  ُةَتصؾر

ــع ــي  تب ــِا معاايهــا ف ــي الظ ظــِق بســبِا َترت  ــا ف ــَؼ َتترتر ــظْغؼو وأنر الكم ــي ال ــ  ف لمطعظ
د أ ـؾاتً الظرفسو وأاها َلْؾ َيَمْ  مؽ  و لطـا ومـَع  اَمعاايها حتـ  َتتاـرر وأ ـداَخ حـرول 

و أن َ(اا فيها ترتيال وَاْغؼو وأن ُ(ْاَعل لهـا أمكظـةل  في سطير  وظ َهَاس في ياطر 
  (ٔ)"ومظاِزُلو وأْن (اَا الظظُق فهذه َمْبل الظظِق فتمػ

مؽ ذلػ فياا  أل ل الطعظ و وما (قتضـي  الطقـام مـؽ تحـؾل عـؽ هـذا األ ـل 
تهاخ إل  التركيا الذو عهر عمي  الكالمو والتي تط.ل الطستؾ  البالغي األعم و اا

ق إليهـا فقـد تظـرر  [ٗ]مـر ؼ: ﴾َواْ ـَتَعَل الـررْأُس َ ـْيًبا﴿ مؽ ذلػ تحميم  لقؾل  تعال :
ـع فـي الحـدةث عظهـا فـي الـدظ ل فـي أك.ـر مـؽ مـؾطؽو ( ٕ)أسرار البالغةفي  وتؾسر

ــ  أنر أ ــل الطعظــ  ــالمغــؾو هــؾ:  وااتهــ  إل فــيض رْأســي ا " و ""و ــاَب رأســي كم 
  (ٖ)كم  "

 ومال الشيُا أ(ضا: 

وجطمُة األْمِر أارا ظ ُاؾِجُا "الفصاَحة" ِلْمَفغة  مقظؾعة  مرفؾعة  مؽ الكالِم الذو "
هي في و ولكظا اؾجبها لفها مؾ ؾلًة بغيرهاو ومعمرقًا معظاها بطعظ  مـا َةميهـا. فـِإذا 

[و إاهـا ٗ]مـر ؼ: ﴾َواْ ـَتَعَل الـررْأُس َ ـْيًبا﴿"ا ـتعل" ِمـْؽ مؾِلـ  تعـال :  ممظا في لفغةِ 
في أعم  رتبة مؽ الفصاحةو لؼ تؾجا تمػ "الفصاحَة" لها وَحـْدهاو ولِكـْؽ مؾ ـؾًظ 

فًا باأللن والالمو وَمْقرواًا إليهطا "الشيُا" مظكررًا مظصؾبًا.   (ٗ) فها "الرأُس" معرر

                                                 
 (ٙ٘-٘٘)دظ ل اإلعااز (ٔ)

 (ٕٗٚأسرار البالغة ) (ٕ)

 (ٕٚٗدظ ل اإلعااز ) (ٖ)
 (ٖٓٗ-ٕٓٗ) ( الطرجع السافقٗ)
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ذكر أنر الشـيا عبـد القـاهر الارجـااي كـان (ظمـق عمـ  مـا ومطرا هؾ جدةرل بالـ
أو جطمـة الطعظـ و أو  (ٔ)تشؾمسـكي: أ ـل الطعظـ  َاع ؾمةرادل البظية العطيقة عظد 

 (ٕ)محصؾل الطعظ .

 انرتتيب اننافضي نهكالو:
ةر  الشيا عبد القاهر الارجااي أنر الطتكمؼ ةبظـ  الكـالم فـي افسـ  أوظ عمـ  

ذلػ (قيذ عقل الطتكمؼ في العطل عم  هذه الصؾرة األول و وهذا  ؾرة ماو ثؼر بعد 
ــا إذا فضضــظا الــظغؼ عــادت مفــردات المغــة إلــ   العطــل هــؾ الطــراد مــؽ الــظغؼو وأاظ
مؾمعها الطعاطـيو وغـاب الحسـؽ الـذو اكتسـبت  فـظغؼ الطـتكمؼو فغـؾاهر األسـمؾب 

لـيس لـ  لقـاهر كمها اتـاج لـظغؼ الطـتكمؼ وإعطـال عقمـ و والكـالم عظـد الشـيا عبـد ا
كـالمل افسـي  ةـدور فـي عقـل الصـؾرة األولـ  هـي :  ؾرة واحـدةو فـل هـؾ  ـؾرتان

ــؼ هــي الكــالمالطــتكمؼو و  ــرة لمكم ــذو غــاهر ال الصــؾرة األيي (ســطع  الســامع وفــق ال
ترتيبــ  دايــل افــس الطــتكمؼو والظفســي أســبق مــؽ الطســطؾا فعطميــة اإلفــداا عظــد 

 الشيا عبد القاهر تتؼ  عم  مرحمتيؽ:

: هي الطرحمة الظفسـيةو وهـي تـدور فـي افـس الطـتكمؼو حيـث الطرحمة األول  
 (صظفي مؽ الكمطات والتراكيا ما (ال ؼ الطقامو (قؾل في الدظ ل:

المفع تبع لمطعظ  في الظْغؼو وأنر الكمَؼ َتترترا في الظ ظِق بسبِا َترت ِا معاايها "
و لطـا في الظرفسو وأاها َلْؾ َيَمـْ  مـؽ َمعاايهـا حتـ د أ ـؾاتًا وأ ـداَخ حـرول    َتتاـرر

و أن َ(اـا فيهـا ترتيـال وَاْغـؼو وأن ُ(ْاَعـل لهـا  ومَع في سطير  وظ َهَاس في يـاطر 
 (ٖ)ػ."أمكظةل ومظاِزُلو وأْن (اَا الظظُق فهذه َمْبل الظظِق فتم

                                                 
 (ٕٙٙ)دظ ل اإلعااز (ٔ)
 (ٕٙٛالطرجع السافق )ةظغر  (ٕ)
 (ٙ٘-٘٘) الطرجع السافق ةظغر (ٖ)
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هي مرحمة الظظقو والتي تـؾي  فيهـا الطـتكمؼ معـااي الظحـؾو  الطرحمة ال.ااية:
ومطـا ةظبغـي أْن َ(ْعَمطـُ  اإِلاسـاُن و اعَمـ  عمـ  ا عبـد القـاهر الارجـااي: "مال الشي

دًة مؽ معااي الظحؾو  ُر أْن ةتعمرَق الفْكُر بطعااي الَكِمؼ أفرادًا ومارر و أا  ظ ُةتصؾر ذكر 
" ِمْؽ غيِر أن و أْن ةَتَفكرَر ُمتفكِّرل في معظ  "فعل   فال (قؾُم في وْهؼ  وظ (ِصل  في عْقل 
ُةر ــَد إعطاَلــ  فــي "اْســؼ "و وظ أن ةتفكرــر فــي معظــ  "اْســؼ" مــؽ َغْيــِر أْن ُةر ــَد ِإعطــال 
" في و وَجْعَم  فاعاًل ل  أو مَفعؾًظو أو ةر َد في  حْكطـًا سـؾ  ذلـػ مـؽ األحكـامو  "فعل 

  (ٔ)"مْ.َل أن ُةر َد َجْعَم  مبتدًأو أو يبرًاو أو  فًة أو حاًظو أو ما َ اَكَل ذلػ.

ِمل  الشيا عبد القاهر الارجااي عم  هذا الطعظ و فيقؾل في مؾسـع ةيـر: و ُ 
الامّي أن التباُةَؽ في هذه الفضيمةو والتباعد عظها إل  ما ةظافيهـا مـؽ  ؽِ ومؽ البير "

د المفــعو كيــن واأللفــاظ ظ ُتفيــد حتــ  ُتؤلرــن ســربًا ياّ ــًا مــؽ  الرذةمــةو لــيس بطاــرر
  دوِن وج   مؽ التركيا والترتياو فمؾ أاػ َعَطدت إل  التقلينو وُ ْعَطد فها إل  وج

ــّدًا كيــن جــاخ واترفــقو وأبظمــ  اضــَدُه  ــ  َع ــر  فعــددت كمطات فيــ   ــعر  أو َفْصــل ا.
ـــذو  ـــ  ال ـــرت ترتيب ـــ  وأجـــروو وغّي ـــر  الطعظ ـــ  أف ـــيو وفي ـــ  فظ ـــذو عمي ـــ  ال واغام

فـي: "  ب صؾ يت  أفاد ما أفادو وبَظَسـِق  الط صـؾص أبـان الطـرادو احـؾ أن تقـؾل
مـؽ الظؾ ـل ِمفـا َاْبـِػ مـؽ ِذْكـَر  َحبيـا  ومظـزل " مظـزل مفـا ذكـر  مـؽ ابـػ حبيـاو 
أيرجت  مؽ كطال البيـانو إلـ  ماـال الَهـَذ(انو اعـؼ وأسـقظ  اسـبَتُ  مـؽ  ـاحب و 
حِؼ فيظ  وبيؽ ُمْظِشئ و فل أَحْم  أن (كـؾن لـ  إسـافةل إلـ  ما ـلو وَاَسـال  ومظع  الرر

 .َ(ْ َتّص بطتكمؼ

الطعظـ  الـذو لـ  كـان هـذه الكمـؼ فيـَ   ثبؾت هذا األ ل مـا َتْعمـؼ بـ  أنر  وفي 
و هؾ ترتيبها عم  طر قة معمؾمةو وحصؾلها عم   ؾرة مؽ   عر  أو فصَل يظاب 

ــُؼ  (قــع فــي  -أعظــي اظيتصــاص فــي الترتيــا  -التــقلين م صؾ ــةو وهــذا الُحْك
ظتغطِة فيهـا عمـ  مضـّية العقـلو األلفاظ مرتربًا عم  الطعااي الطرترَبة في الظفسو الط

                                                 
 (ٓٔٗ)دظ ل اإلعااز (ٔ)



 اؼيؿطيؿػرآةؿاغغساؼؾاتؿاغحدؾثةبالضُةؿصبدؿاغقاؽرؿاغجرج 

8222 

ص  فـي ترتيـا وتظز ـلو وعمـ   ر في األلفاظ ُوُجؾُب تقد(ؼ وتقييرو وت ص  وظ ُةّتصؾر
بة فغياب الترتيا الظحؾوو وفـػ  (ٔ)."ذلػ ُوِسَع  الطراتُا والطظازُل في الاطل الطركر

 التركيا ةذها  ؾرة الحسؽ األدفية التي اتا  عؽ  ظيع الطتكمؼ.

    

                                                 
 مٜٜٔٔهـ ٕٔٗٔتحقيق الشيا  اكر ـ دار الطداي ـ   أول  ( ٘-ٗ) أسرار البالغة( ٔ)
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 انثاني دلطهبا
 :فكز انشيخ عبذ انقاهز اجلزجاني انبالغييف  ربط اننحى بانعقم 

ؽ بالتفرمـة فـيؽ المغـة فـي اغامهـا العـامو وبـير  عبد القاهر الارجااي فدأ الشيا
الذو عمي  طابع و وب  أثر عقم و فالفضل في الكالم ظ (كـؾن هؾ كالم الطتكمؼ أنر 

م التراكيــا الظحؾ ــةو ولكــؽ لعقــل الطــتكمؼ فــي باســت دام ألفــاظ المغــةو وظ باســت دا
است.طار معااي الكمطات الطفردةو وفي  ؾ  عالمـات احؾ ـةو وإمامـة روابـط و ـػ 
تراكيا تظاسا الطقامو ولذا فقد استبعد الكمطـات الطفـردة مبـل اظسـتعطال مـؽ دا ـرة 

 مطـات مـال:طا ةهتؼ باألحكام التي تكؾن فتقلين الطتكمؼ وتركيب  لهـذه الكعطم و وإار 
هذا ما ةظبغي لمعامِل أن َ(ْاعَم  عم  ذكر مظ  أفًداو وأن (عمؼ أا  ليَس لظا إذا احُؽ "

َتكمِّْطَظا في البالغِة والفصاحِة مَع معااي الكِمـؼ الطفـردِة  ـغللو وظ هـَي مظرـا بسـبيلو 
ـم   فاأل ـلُ   (ٔ)"وِإارطا َاْعَطـد إلـ  األحكـام التـي َتْحـُدُث بالتـقلين والتركيـا. الـذو أ ر

دظلـة الكمطـات الؾسـعية مـارة فـي المغـةو ظ (عـؾد  أنر  الارجـااي عبد القاهر الشياُ 
فــي كــالم الطــتكمؼ عا ــدل لطــا ةظشــئ   ؽَ ْســلهــا فضــلو وظ ترجــع لهــا مز ــةو وأنر الحُ 

والظغؼ عظـد  الطتكمؼ و حدث  في الكالم مؽ عالمات ويصؾ يات عؽ طر ق الظغؼو
 جؾهر إعااز القرةن الكر ؼ. اايالارج الشيا عبد القاهر

فـي الـظغؼ  الارجـااي  ظيع الشيا عبد القـاهر أنر أ.د: دمحم أفؾ مؾس   و ر   
وأن هـذا التـقلين والتركيـا  الكـالم وتركيبـ و تقلين "ااته  إل  أنر اإلعااز في :مد

تر  في  سؼ الكمطات بعضها إلـ  بعـض فـي الكتـاب العز ـز ُةظـتج معـااي ظ تـديل 
إلــ  هــذا  فضــل الكــالم عمــ  الكــالم فــي الشــعر وغيــره راجــعل  البشــرو وأنر فــي طامــة 

كمـ  مشـترك فيـ و  األ ل الذو هـؾ التـقلين والتركيـاو أو الـظغؼ كطـا مـالو والكـالمُ 

                                                 
 مٕٜٜٔهـٖٔٗٔدار الطداي   ثال.ة:  -تحقيق الشيا   اكر (ٕٚدظ ل اإلعااز ) (ٔ)
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  ظ ةزال ةرمـ  فـي هـذا التـقلين والتركيـا والضـؼِّ والـظغؼ و فضل بعض  بعضاو وأار 
  (ٔ)."  (قظع األططاا و قهر القؾ  والُقَدرحتر 

وتادر اإل ارة أن هذا األ ـل الـذو أ ـم  الشـيا عبـد القـاهر الارجـااي مـؽ 
لفـاظ الطفـردة عمـ  معاايهـا دظلة األ  أا  ظ مز ة في أ ؾات الكمطات الطفردةو وأنر 

في الطعاجؼ المغؾ ة ظ تستؾجا حسًظاو حت  تديل في دا ـرة الـظغؼو وهـذا الترتيـا 
 مال الشيُا عبد القاهر الارجااي: الط صؾص هؾ الذو (عظي لمكالم حسظ و

ظلـة حتـ  تكـؾَن هـذه أدلر " ر أن (كؾَن فيؽ المفغتيؽ َتفاُسـلل فـي الدر هل ُةَتصؾر
عم  معظاها الذو ُوسعْ  ل  مؽ  احبتها عم  مـا هـَي مؾسـؾمةل بـ و حتـ  (قـاَل 

" عم  ما ُسطِّي ب  وحت  ةتصؾر  سطيؽ ر في اظإنر "رجاًل" أدل  عم  معظاه ِمْؽ "فرس 
ةؾسعان لشيخ  واحدو أن (كؾَن هذا أْحَسَؽ َابًق عظ  وَأْفَيؽ َكْشـفًا عـؽ  ـؾرِت  ِمـَؽ 
ُبع الطعمؾم ِمَؽ "اأَلسد" وحت  إارا لـؾ أرداـا  اخيرو فيكؾُن "الميُث" م.اًل أدلر عم  السر

" أَ  دلر عمـ  الطؾازاَة فيَؽ لغتيِؽ كالعربيِة والفارسـيِةو سـاَ  لظـا َأن َاْاعـل لفغـَة "رجـل 
 اخدمير الذَكر مؽ اغيرِه في الفارسية؟

وَهــْل (قــع فــي َوْهــؼ وإْن ُجِهــدو أن تتفاســَل الكمطتــاِن الُطفردتــانو ِمــْؽ غيــِر أن 
ُةظَغر إل  مكان  تقعاِن فيـ  مـَؽ التـقلِين والـظغِؼو بـقك.َر مـؽ أن تكـؾَن هـذِه مقلؾفـًة 

و وامتزاُجها َأحسَؽو مستعطمًةو وتمػ غر بًة وحشيةو أو أن تكؾَن حروُل ه ذِه َأَينر
وهل َتاد أحدًا (قؾُل: "هذه المفغُة فصيحةل"و إظر وهؾ (عتبـُر  ومطا َ(ُكد  المساَن َأْبَعَد؟

مكاَاهـــا مـــَؽ الـــظغؼو وحســـَؽ ُمال طـــِة معظاهـــا لطعـــااي جاراتهـــاو وفضـــل مؤااســـتها 
 (ٕ)يؾاتها؟أل

                                                 
مامـة األزهـر ـ عـدد جطـاد  اخيـرة  ٖٜٛ -ٕٜٛص و  البـامالاي الطسكؾت عظ  مؽ عمـؼ (ٔ)

 مٕٛٔٓهـ فبراةر ٜٖٗٔ

 (ٗٗدظ ل اإلعااز ) (ٕ)
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ل عظد الشيا هؾ الظغؼ والترتياو واإلجادة  هي ايتيار الطعظـ  الظحـؾو فالطعؾر
واحؽ إذا تَقمْمظا وَجْداا الذو (كـؾُن "الطال ؼ لمطقامو ووسع  في اسق ياصو مال: 

"و إذا  و إاطا (َقُع في الظفس َأَا  "َاَسـقل في األلفاِظ مؽ تقد(ِؼ  يخ  مظها عم   يخ 
ي مؽ معااي الظرحؾ في معاايهاو فقمرا َمع َتْرِك اعتبا ِر ذلػو فال َ(َقُع اعتَبْراا ما ُتؾيِّ

و أفــال َتـر  َأارـَػ لــؾ فَرْسـَ  فـي مؾلــِ : ُر بحـال  ِمَفـا َاْبـِػ ِمــْؽ ِذْكـر  حبيــا   وظ ُةتصـؾر
 ومظزلِ 

أْن ظ (كؾَن "اْبِػ" جؾابًا لألْمـرو وظ (كـؾَن ُمعـد   "ِبطـْؽ" إلـ  "ِذْكـر " وظ (كـؾَن 
ؾاو عم  "حبيا" لَ َرَج ما "ذكر " مضافًة إل  "حبيا"و وظ (كؾَن "مظزل" معظؾفًا بال

َتـر  فيـ  ِمــَؽ التقـد(ؼ والتــقييِر عـؽ أن (كـؾَن "َاَســقًا"؟ ذاك ألارـ  إاطــا (كـؾُن تقــد(ُؼ 
  (ٔ)."االشيِخ عم  الشيِخ َاَسقًا وَترتيبً 

إفسادل لمظصو الظغؼ هؾ أن إبظال ترتيا  ا استشهد ب  الشيا عبد القاهرطر ومِ 
ُر أْن ةتعمرـَق ومطا ةظبغي أْن َ(ْعَمطُ  ا :"مال و أاـ  ظ ُةتصـؾر إِلاساُن و اعَمـ  عمـ  ذكـر 

دًة مـؽ معـااي الظحـؾو فـال (قـؾُم فـي وْهـؼ  وظ (ِصـل   الفْكُر بطعااي الَكِمؼ أفرادًا وماـرر
" ِمْؽ غيِر أن ُةر َد إعطاَل  في "اْسؼ "و وظ  و أْن ةَتَفكرَر ُمتفكِّرل في معظ  "فعل  في عْقل 

" في و وَجْعَمـ  فـاعاًل لـ  أو  أن ةتفكرر في معظ  "اْسؼ" مؽ َغْيِر أْن ُةر َد ِإعطال "فعل 
مْ.ــَل أن ُةر ــَد َجْعَمــ  مبتــدًأو أو  مَد فيــ  حْكطــًا ســؾ  ذلــػ مــؽ األحكــامَفعــؾًظو أو ةر ــ

 يبرًاو أو  فًة أو حاًظو أو ما َ اَكَل ذلػ.

ــْد ِإلــ  أوِّ كــالم   ــ ــًا فاْعَط ــر  ذلــػ ِعياا ْئَ و وأِزْل أجــزاَخُه عــؽ وإْن أرْدَت أن َت
 مؾاِسعهاو وْسعًا َ(ْطَتِظُع مع  ديؾُل  يخ  مؽ معااي الظحؾ ةهاو فقل في:

                                                 
 (ٓٔٗدظ ل اإلعااز ) (ٔ)
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"ِمْؽ َاْبػ ِمَفا حبيا  ذكر  مظِزِل"و ثؼ ااغْر هل  ِمَفا َاْبػ ِمْؽ ِذكر  حبيا  وَمْظِزلِ 
  (ٔ)ةتعمرُق مظَػ فْكرل بطعظ  كمطة مظها؟

الطقــام هــؾ الــذو ةمــزم الطــتكمؼ ا ــظفاخ  وجــؾهر اغر ــة الــظغؼ مــا ؼ عمــ  أنر  
والتـروو والتفكـرو (قـؾل تراكيا بعيظها دون أير و وهذا ظ (كؾن إظ بإعطال العقل 

 :الارجااي القاهرالشيا عبد

وأْوسُل مؽ هذا كمِّ و وهؾ أنر هذا "الظْغَؼ" الذو ةتؾاَ ـُف  البمغـاُخو وَتَتفاَسـُل  "
فحركـة العقـل  (ٕ)."ةل ُ(ستعاُن عميها بالفكرِة ظ َمحالـةمراِتُا البالغِة مؽ أجمِ و َ ْظع

د التراكيـا والعالمـات الظحؾ ـة فـيؽ أجـزاخ هـذه التراكيـا فـي الطتكمؼ هـي التـي تحـدِّ 
 :الارجااي  ؾرتها الظها ية التي ستظقل لمطتمقيو (قؾل الشيا عبد القاهر

ُئها اإِلاسـاُن فـي افسـِ و نر "ال بَر" وجطيَع الكـالِمو معـان  ةظِشـأَ  :وجطمُة األمرِ " 
  (ٖ)."جع فيها عقَم اوُ صرِّفها في فكرهو و ظاجي فها ممب و و ر 

 :فيو غهر  :وإاطا في الطعااي وظ (كؾن في األلفاظ و والتفكيرُ فالظغؼ تفكيرل 

 الطعااي. ترتيا -

 .في عالمات الكالم الدايمية  -

 .في عالمات الكالم ال ارجية  -

 .ظحؾو ومقصد الطتكمؼفي الطال طة فيؽ الطعظ  ال  -

 .في استعطال الطتكمؼ لعقم  -

                                                 
 (ٓٔٗ)دظ ل اإلعااز  (ٔ)
 (ٔ٘)الطرجع السافق (ٕ)

 (ٕٛ٘)( الطرجع السافق ٖ)
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غاهرة فيؽ المغة في اغامهـا العـامو وبـيؽ كـالم الطـتكمؼ الـذو التفرمة ال في -
 .و وديمية افس و ومكظؾن فؤادهعمي  طابع و وب  أثر عقم 

ـــ ا عطميـــةل (قـــؾل أ.د: إفـــراهيؼ ال ـــؾلي: "الـــظغؼ إذً    فـــي جـــؾهرهو عطميـــةل  ةل عقمير
الكمؼو الطفردة لتذةبهاو وتعيد إفراغها في  ؾرة كمية هي اتاج  عم  معااي تظصا  

 (ٔ)ما تحدث  في تمػ الطعاايو هؾ ترتيا الطعااي.

عم   فهؾ غير مقصؾر   وعطمية أك.ر تعقيًدا الارجااي والظحؾ عظد عبد القاهر
فـل وعـاب عمـ  فمؼ (كؽ هذا مؽ  غم و  وتتبع الحركات اإلعرافية في أواير الكمطة

 .هذا هطر ُ  ؽ كانمَ 

ق عبد القاهر  فيؽ مستؾ يؽ مؽ مستؾ ات التعامـل الظحـؾوو الارجااي ومد فرر
 (كسا الكـالم حسـًظا وليسـ  فطستؾ  الصحة الظحؾ ة ظمستؾ  الصحة الظحؾ ةو 

وظ (عؾد حسؽ الكالم إلي و وظ ةـظهض بـاألمرو وإاطـا الشـقن فـي تـؾيي  في  مز رة.
فالطعااي مغمقةو وأنر الظحؾ هؾ الذو (قؾم بفتل  ومعااي الظحؾ التي تظاسا الطقام

األلفـاظ معمقـة عمـ  َمعاايهـا حتـ  (كـؾَن اإلعـراُب هـؾ الـذو " مـال: الطعظ  الطغمـق
 (ٕ)."َ(فتحهاو وأنر األغراَض كامظةل فيها حت  (كؾَن هؾ الطست ِرَج لها

السـاِمِعو  واعمْؼ أا  ظ (صاِدُل القؾَل فـي هـذا البـاِب مؾمعـًا مـؽ"ومال أ(ًضا:  
ثـُ   وظ َ(اُد لد(  َمبؾًظو حت  (كؾَن مؽ أهِل الذوِق والطعرفِةو وحت  (كؾَن مطؽ ُتحدِّ
افُس  بقنر ِلَطـا ُةـؾمُئ ِإليـ  مـؽ الُحْسـؽ والمْظـن أْ ـاًلو وحتـ  ( تمـَن الحـاُل عميـ  

ْبَت  َعِاَاو عظَد تقم ِل الكالِمو فيَاَد األر حيرة تارًةو و ْعر  مظها أير و وحت  ِإذا عار 
فقما مؽ كـان الحـاظِن والؾجهـاِن عظـده أفـدًا عمـ   وإذا َابرْهَت  َلطؾسع الطز ِة اْاَتَب .

                                                 
. ا ر ـ الظبعة األول دار البص( ٜٗٔمقتض  الحال فيؽ البالغة القد(طة والظقد الحدةث ) (ٔ)

 مٕٚٓٓ

 (ٕٛدظ ل اإلعااز ) (ٕ)
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َة الُطظمقـَةو وإظر ِإعرابـًا عـاهرًاو فطـا  َسؾاخو وكان ظ (فقد مـؽ أمـِر "الـظغِؼ" ِإظ الصـحر
 أَملر ما ُ(ادو الكالُم مع .

ــفُتُ  عظــدَك   ــَيُكْؽ َمــْؽ هــذه ِ  ــعرو َفْم ــِدَم اإلحســاَس فــؾِزن الشِّ بطظزلــِة َمــْؽ َع
ـُز  ـحيَح  مـؽ مكسـؾرِهو وم والذوِق الذو ُ(قيطـ  بـ و والظربـَع الـذو زاِحفـ  مـؽ ُ(طيّ 

ساِلِط و وما يرَج ِمؽ البحِر مَطا لؼ َ(ْ ُرُج مظـُ  فـي أاـػ ظ تتصـدر  لـ و وظ تتكمرـُن 
َة التي فها َ(اُد. فمـيُكْؽ   مد عدَم األداَة التي متعر َف و ِلعْمِطَػ أار  عها َ(عرُلو والحاسر

و والحػ  في ُعؾد  أا  تظطُع مظ  في اار.   (ٔ)"َمْدُحَػ في زَاد  وار 

ا (عظي  الشيا بـالظحؾو الـذو (اعـل طَ (قؾل أ.د: إفراهيؼ ال ؾلي:" هذا اطؾذج لِ 
 تؾيي معااي  جؾهر الظغؼ و طيط و وفحؾاه! إا  الظحؾ الـذو تحصـل بـ  الفـروق 
فيؽ الطعااي وتظشق عظ  اظيتالفات في  ؾر الكالمو وتتطاةز ب  األساليا وتتحدد 

 أداة اعــرل فهــا متــ  تتفــق األســاليا؟الطتكمطــيؽ. الظحــؾ الــذو (صــمل بــ  مقا ــد 
 (ٕ) يخ (كؾن اظتفاق؟" ومت  ت تمن؟ وبقو  يخ (كؾن اظيتاللو وفي أوِّ 

لو وبــ  (كتســا  ــا الطســتؾ  الــذو عميــ  الطعــؾر الكــالم حســظ و فهــؾ إعطــال أمر
العقـل فـي اسـت.طار معـااي الظحـؾ بغيـة مال طتهـا  الظغؼ إعطـالل فـالعقل فـي الظحـؾو 

 لمطقام" 

ومؽ الطالحع أنر اهتطام عبد القاهر كان مظؾطا ـ مظذ البدا(ة بالتركيا العقمي 
  (ٖ) (قتي الرمز المغؾو في مرحمة تالية. فؾ ف  أ ل األداخو ثؼر 

                                                 
 (ٜٕٔ)دظ ل اإلعااز   (ٔ)

 -( دار البصا رٕٚ-ٔٚمكان الظحؾ مؽ اغر ة الظغؼ عظد عبد القاهر الارجااي ) (ٕ)
 مٕٛٓٓ-ٕٛٗٔ

 مٜٗٛٔعدد أكتؾبر د(سطبر  -( مامة فصؾل ٜٕالظحؾ فيؽ عبد القاهر وتشؾمسكي ) (ٖ)
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فة الطتكمؼو أافاس  وأفكـاره ومزاجـ  وغرسـ و ثقافتـ  عمؾمـ و فالكالم (حطل  
الكمطـة  تحسـؽُ كيـن  يؾف  ورجاخهو كين (ست دم المغة إلاتاج الكالم ال اص ب و

 :الارجااي وتستقبل مؽ متكمؼ ةيرو (قؾل الشيا عبد القاهر ومؽ متكمؼ

ْؽ غيــِر أن وَهــْل (قــع فــي َوْهــؼ وإْن ُجِهــدو أن تتفاســَل الكمطتــاِن الُطفردتــانو ِمــ"
ُةظَغر إل  مكان  تقعاِن فيـ  مـَؽ التـقلِين والـظغِؼو بـقك.ر مـؽ أن تكـؾَن هـذِه مقلؾفـًة 

و وامتزاُجها َأحسَؽو  مستعطمًةو وتمػ غر بًة وحشيةو أو أنْ  تكؾَن حروُل هذِه َأَينر
هؾ (عتبـُر (قؾُل: "هذه المفغُة فصيحةل"و إظر و  اوهل َتاد أحدً  ومطا َ(ُكد  المساَن َأْبَعَد؟

مكاَاهـــا مـــَؽ الـــظغؼو وحســـَؽ ُمال طـــِة معظاهـــا لطعـــااي جاراتهـــاو وفضـــل مؤااســـتها 
 (ٔ)!"يؾاتها؟أل

 :اجلزجاني أثز اننظى يف انصىرة انبيانيت عنذ انشيخ عبذ انقاهز
هـؾ معيـار الحسـؽ الظغؼ عظد الشيا عبد القاهر ةتغمغل في الاطمة العربيـةو و 

وظ (قن عظد حدود تراكيا الاطمة فحسـاو فـل  الكالم عظد الشيا عبد القاهرو في
ق الشـيا عبـد القـاهر ةتغمغل و شكِّل الصؾرة البياايةو  وعـؽ طر ـق عمـؼ الظحـؾ فـرر

فيؽ الصؾر البيااية الطتشافهةو فالتار د عؽ الشيا  ؾرة تشبيهية وليس  ـؾرة 
 استعار ةو مال:

و وز ــدل هــؾ األســُد" أو تاــيُخ ِبــ  عمــ  " وجــ   َةرجــُع إلــ  هــذا تقــؾُل: "ز ــدل أَســدل
كقؾلػ: "إْن لقيَت  لقيَ  ب  أسدًاو وإْن لقيَت  َلَيْمقَيظرَػ مظُ  األسُد" فقاَ  مؽ هـذا كمِّـ  
َتعطُل في إثبات كؾاِ  "َأسدًا" أو "األسُد"و فقاَ  فـي هـذا كمِّـ  َتعطـُل فـي إثبـات كؾاـِ  

فُت ِرُجـ  َم ـرَج مـا ظ َ(ْحتـاُج  "َأسدًا" أو "اأَلَسَد"و وَتضُع كالَمـػ لـ . وأمرـا فـي األول
في  إل  إثبات وتقر ـر. والقيـاُس (قتضـي أْن ُ(قـال فـي هـذا الضـرِب َأْعظـي مـا أاـَ  

                                                 
 (ٗٗدظ ل اإلعااز )( ٔ)
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َتْعطُل في ِإثباِت  وَتْزِجيتِ : أار  َتشبي ل عم  حدر الُطبالغةو و قتصـُر عمـ  هـذا القـدِرو 
 (ٔ)وظ ُ(سطر  "استعارة".

اة التار ــد )فــي( أو )مــؽ( تاعــل الصــؾرة تشــبيهيةو وتطظــع كؾاهــا فــديؾل أد
 استعار ة.

وتفرمة الشيا فـيؽ التشـبي  البميـغ )الطحـذول الؾجـ  واألداة( واظسـتعارة مـا ؼ 
 عم  ما (قتضي  الظغؼو مال: 

اعمؼ أّن الؾجَ  الذو (قتضي  القياسو وعمي  ةدّل كالم القاسي في الؾسـاطةو 
و ولكؽ تقؾل: هؾ تشـبي و أن ظ ُتْظَمق اظست عارة عم  احؾ مؾلظا ز د أَسدل وهظد فدرل

و لؼ تُقْل استعار ل  اسؼ األسدو ولكؽ تقؾل َ بره  باألسدو وتقؾل  وإذا مال هؾ أسدل
في األول إا  استعارة ظ تتؾ.  في  وظ تتحا   البّتَةو وإن مم  في القسؼ األول: 

ّطا في افس الطتكمؼ وعؽ أ ل الغـرضو إا  تشبي  كظَ  مصيبًاو مؽ حيث ُت بر ع
وإن أردت تطـــام البيـــان ممـــ  أراد أن (شـــّب  الطـــرأَة بالغبيـــة فاســـتعار لهـــا اســـطها 
مبالغًة. فإن مم  فكذلػ فقل في مؾلـػ ز ـد أسـدو إاـ  أراد تشـبيه  باألسـدو فـقجَر  
د اسط  عمي و أظ تر  أاػ ذكرت  فمفع الترظكير فقمـ  ز ـد أسـدو كطـا تقـؾل ز ـد واحـ

 (ٕ)."مؽ األسؾد

وال ظق في التقدةر اإلعرافي (فضي حتًطا إلـ  فسـاد الصـؾرة البياايـةو وروعـة 
 الصؾرة البيااية مبظية عم  حسؽ التقدةر اإلعرافيو مال 

و وإْن كــان معمؾمــًا عــاهرًاو فــإنر ههظــا اســتدظًظ " وفســاد هــذا و ــبه  مــؽ الغــؽِّ
ر أْن (عَطـَد عاِمــدل إلــ  اْغــؼ كــالم  بعيظــِ  لظيًفـا تك.ــر بســبب  الفا ــدة. وهــؾ أن ُةتَصــؾر 

                                                 
 (ٛٙ)دظ ل اإلعااز (ٔ)

 (ٕٕٖ-ٕٖٔأسرار البالغة )( ٕ)
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َل مظـ   فُيز َم  عِؽ الصؾرِة التي أراَدها الظاعُؼ ل  وُ ْفِسَدها عميـ و مـؽ غيـر َأن ُ(َحـؾِّ
. َل  بغيرهو أو ُ(غيِّر  يئًا مؽ عاهر أمرِه عم  حال   لفغًا عؽ مؾِسع و َأو ُةَبدِّ

ْرَت في في  أفي تطام  :م.اُل ذلػ: أارَػ إْن مدر
 (1)اشٔنُوَاشتَارَتُِْ أَيِٕد عَ أرِيُ اجلٍَِىَوَ...  ُْابُعَالت لاتٔي القَاعٔفَاألَ ابُعَلُ

و كطـا ُةؾِهُطـ  الغــاهرو أفسـْدَت عميــ   أنر "لعـاَب األفـاعي" مبتــدأل و "لعاُبـ " يبــرل
كالَمــ و وأبظْمــَ  الصــؾرَة التــي أرادهــا فيــ . وذلــػ أنر الغــرَض أْن ُ(َشــبِّ  مــداد ممطــِ  
فمعاب األفاعيو عم  معظ  أاـ  إذا كتـا فـي إمامـة السياسـات أتمـن بـ  الظفـؾسو 
وكذلػ الغرَض أْن ُ(َشبِّ  ِمداَدُه بـقْرو الاَظـيو عمـ  معظـ  أاـ  ِإذا كَتـَا فـي العظا(ـا 
والِصالِت أوَ ـَل بـ  إلـ  الظفـؾس مـا َتْحمـؾ مذاَمُتـ  عظـدهاو وأْدَيـل السـروَر والمـذَة 

طا (كؾُن ِإذا كان "لعاُب " مبتدأو و "لعاب األفاعي" يبًراو فقما عميها. وهذا الطعظ  إا
و "لعاُبـ "و يبـرًا فُيْبِظـل ذلـػ وَ ْطَظـع مظـ  و تقدةرك أا  (كؾن "لعاب األفـاعي" مبتـدأ

البترَةو وَ ْ رُج بالكالم إلـ  مـا ظ (اـؾُز أن (كـؾَن ُمـرادًا فـي م.ـل َغـَرض أفـي تطـامو 
   "لعاَب األفاعي" بالِطدادو و شبِّ  كذلػ "األْرَو" ب .وهؾ أْن (كؾن أراَد أْن ُ(َشبِّ 

فمـؾ كــان حـاُل الكمــؼ فـي ســؼِّ بعِضـها إلــ  بعـض  كحــاِل َغـْزل اإلفَرْ َســؼو لكــاَن 
ةْظبغي أن ظ تتغيرر الصؾرُة الحا مُة مؽ َاْغِؼ َكِمؼ و حت  ُتزال عؽ مؾاِسعهاو كطا ظ 

ــؼِّ غــزِل  ــُة عــؽ َس ــُر الصــؾرُة الحاِدث ــزال تتغي ــ  ا ــ  بعــضو حت اإِلفر ســؼ بعضــ  إل
و و صـن أثـر (طدح دمحم فؽ عبد الطمػ الز اتفقفؾ تطام هظا  (ٕ) ال يؾ  مؾاِسعها.
فــي  ــظر البيــ  األولو وفــي الشــظر ال.ــااي (صــن مــد  كــرم ممطــ  فــي األعــداخ 

و والبالغـة الططدوح و مت  أل دما  و والطبتدأ في الشظر األول تساو  مع ال بـر
                                                 

ْهِر ةِهُل!*** مت  أاَ  عْؽ ُذهميةِ  الحّي ذاهلُ مؽ مصيدة مظمعها:  (ٔ) ةَ  الدر  َوَمْمُبَػ ِمظها ُمدر
( دراسة وتحقيق د: يمن ر يد الظعطان ـ وزارة ال.قافة ٖٖٖ/ٕ)  رح الصؾلي لدةؾان أفي تطام

 م.ٜٛٚٔالعرامية.  الاطهؾر ة-والفظؾن 
 (ٖٔٚدظ ل اإلعااز )( ٕ)
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م فــي الرتبــةو أو أاــ  الطبتــدأو تتظــزل فتقــد ةر الطــؤير فــي ترتيــا الكــالم هــؾ الطقــدر
 .والطعظ  ظ (ستقيؼ إظ فتقدةر الطبتدأ مؤيرا

 ـؾرة الظامـة ومؽ األم.مة التي سامها الشيا مدلال عم   حة ما ذها إلي و 
ومطرـا طر ـُق فيـ  ال ظسـاخ فـي رثـاخ أييهـاو مـال رحطـ  هللا: التي فقدت فؾرهـا فـي 

 ااز في  الحْكُؼو مؾُل ال ظساخ:الطَ 
 1تَرِتَعُ وا رتعَتِ، حَتٓى إذا ادٖكَرَتِ ... فإٌٖىا ِيَ إقِباْه وإِدبارُ

زت فـي افـِس  وذاك أاها لؼ ُتِرْد باإِلمبال واإِلدباِر غيَر معظاُهطاو فتكؾَن مد تاـؾر
ــْدِفرُ  ــُل وُت َزْت فــي َأْن جعَمْتهــا لك.ــرِة مــا ُتقِب و وِلَغَمبــة ذاَك عميهــا الكمطــِةو وإاطــا تاــؾر

 و وإا  لؼ (كؽ لها حال غيرهاو كقاها مد تاسط  مؽ اإلمبال٘واتصال  مظها

واإِلدباِر. وِإاطا كان (كؾُن الطااُز في اْفس الكمطِةو لؾ أاها كاا  مد اسـتعارِت 
"اإلمباَل واإلدباَر" لطعظً  غيِر معظاُهطا الذو ُوسـعا لـ  فـي المغـة. ومعمـؾمل أْن لـيس 

 ستعارُة مطا أرادت  في  يخ.اظ

 و و قؾلؾن:ٖ..وإْن كظرا اراُهؼ ةذكروَا  حيُث ةذكرون حذل الطضال

"و ذاَك ألنر الطضاَل الطحذوَل ِمؽ  إا  في تقدةر: "فِإاطا هي ذاُت إمبال  وإدبار 
احـِؾ اخ(ــة والبيتـيِؽو فــي سـبيل مــا ُ(ْحـذُل مــؽ المفـِع وُ ــراُد فـي الطعظــ و كط.ــل أن 

يبر الطبتدإ والطبتدأو إذا َدلر الـدليُل عميـ  إلـ  سـا ِر مـا إذا ُحـِذَل كـان فـي ُ(ْحَذَل 
وليس األمُر كذلػ في فيِ  ال ظساخو ألارا ِإذا جعْمظا الطعظ  في   حْكؼ الطظظؾق ب .

                                                 
فــْ  ***أَ ْم بــالعيِؽ عــؾرارُ أَ عيظــِػ   بِ ذً َمــمـؽ مصــيدتها التــي مظمعهــا:  (ٔ) همَهــا أَ مــْ  مــْؽ يَ  ذْ إِ ْم ذرر

ارُ  . و ميــ  لهــا َحظيظــاِن: إْعــالنل وإْســرارُ *** َفطــا َعُاــؾلل عمــ  َفــؾّ  ُتظيــُن ِبــ ِ و ومبمــ  مؾلهــا: الــدر
هَر فــي ارض  َواْن رتعــْ  َظ تســطمؾلهــا:   دةــؾان ال ظســاخ  .فاارطــا هــَي تحظــانل َوتســاارُ ***ُؽ الــدر

 م ٖٜٛٔالظبعة األول   –( دراسة وتحقيق:د/إفراهيؼ عؾسيؽ ـ مظبعة السعادة ٖٖٓ-ٕٖٓ)
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ــعَر عمــ   "و أفَســْداا الشِّ اخن كــالطعظ  ِإذا احــُؽ ممظــا: "فِإاطــا هــي ذاُت إمبــال  وإدبــار 
يّ  مرذول  أافِسظا ويَرْجظ  (ٔ)."ا إل   يخ  معسؾلو وإل  كالم  عامِّ

والصؾرة البيااية مؽ مقتضيات الظغؼ عظـد الشـيا عظهـا (حـدثو وبهـا (كـؾنو 
 ل:مـامـؽ مقتضـيات الـظغؼو  "اظستعارة"و و"الكظا(ـة" و"التط.يـل" ومد ذكر  راحة أنر 

اظسـتعارِة وسـروِب إْن ميـل: مؾُلـَػ "إظر الـظغؼ"و (قتضـي إيـراَج مـا فـي القـرةِن ِمـؽ "
ميـَل: لـيس األمـُر كطـا  ؟الطااِز مؽ جطمِة ما هَؾ ب  ُمْعِاـزل  وذلـػ مـا ظ َمسـاَ  لـ 

عظْظَ   فل ذلػ (قتضـي ُديـؾَل اظسـتعارِة وَاغا ِرهـا فيطـا هـؾ بـِ  ُمْعاـزل  وذلـػ ألنر 
ز" هذه الطعااي التي هي "اظستعارة"و و"الكظا(ة" و"التط.يل"و وسـا ُر ُسـروِب "الطاـا

ر أن  مــؽ ُمْقَتضــياِت "الــظغؼ"وِمــؽ َبْعــِدها  وعظــ  (حــدث وبــ  (كــؾُن  ألاــ  ظ ُةتصــؾر
َةدُيَل  يخل مظها في الَكِمؼ وهي أفرادل لؼ ُةَتـؾخر فيطـا فيَظهـا حْكـؼل مـؽ أحكـام الظحـؾ  
ؾُر أن (كؾَن ههظا "فعلل" أو "اسؼل" مد َديَمْتُ  اظستعارُةو ِمؽ دوِن أْن (كـؾنَ   فال ُةَتصر

ر فـي "ا ـتعَل" مـؽ مؾلـ  تعـال :  َواْ ـَتَعَل ﴿مد ُألَِّن مـع غيـره  أفـال َتـر  َأاـ  إْن مـدر
" مظصـؾبًا ا[و أْن ظ (كـؾَن "الـرأُس"و فـاعاًل لـ و و كـؾَن " ـيبً ٗ]مـر ؼ: ﴾الررْأُس َ ْيًبا

ْر أن (كـــؾَن مســـتعارً  ؟ وهكـــذا الســـبيُل فـــي اغـــا ِر اعظـــ  َعَمـــ  التطييـــزو لـــؼ ُةتصـــؾر
  (ٕ) ."ِة"و فاعرْل ذلػ"اظستعار 

فإسـظاد اظ ـتعال إلـ   فظغؼ الكالم في ة(ة مـر ؼ تعـؾد فضـيمة اظسـتعارة إليـ و
 الف امـة فـي اظسـتعارة مبظيـةل إسـظاده إلـ  الشـياو وأنر  هُ الرأسو أفاد معظ  لـؼ (فـدْ 

ــ و أاـَػ تـر  الظـاَس ِإذا َذَكـروا مؾَلـ  تعــال :غؼو مـال:"معمـ  الـظر   ؽ دميـِق ذلـػ وَيِفيِّ
[و لؼ َةز دوا في  عم  ِذْكِر اظستعارِةو ولـؼ ةظسـبؾا ٗ]مر ؼ:  ﴾َواْ َتَعَل الررْأُس َ ْيًبا﴿

الشــرل ظ ِإليهــاو ولــؼ َةــَروا ِلمطز رــة ُمؾِجبـــًا ِســؾاهاو هكــذا تــر  األمــر فــي عـــاهر 
ـرُل العغـيُؼو وظ هـذه الطز ـُة الاميمـُةو  كالِمهْؼ. وليس اأَلمُر عم  ذلػو وظ هـذا الشر

                                                 
 (ٕٖٓ-ٖٔٓ) دظ ل اإلعااز ( ةظغرٔ)

 (ٖٜٖ) ( الطرجع السافقٕ)
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ِد اظسـتعارةو ولكـؽ ألْن و  وعُة التي تديُل عم  الظ فؾس عظد هذا الكالِم لطارر هذه الرر
ُسِمػ بالكالم طر ُق ما (سظُد الفْعُل في  ِإل  الشيِخو وهؾ ِلطا هؾ مؽ َسَبِبِ و فُيرفـُع 
ب  ما ُ(سظد ِإلي و وُ ؤت  بالذو الفعُل ل  فـي الطعظـ  مظصـؾبًا َبعـدهو مبيظـًا أنر ذلـػ 

ســظاَد وتمــػ الظســبَة ِإلــ  ذلــػ األوِلو ِإارطــا كااــا مــؽ أجــِل هــذا ال.ــاايو ولطــا فيَظــ  اإلِ 
وبيَظ  مَؽ اظترصاِل والطالبسِةو كقؾلهؼ: "طـاَب ز ـدل افسـًا"و و "مـر عطـرو عيًظـا"و و 
"تصــبا عرًمــا"و و "كــرم أ ــاًل"و و "حســؽ وْجهــًا" وأ ــباِه ذلــػ مطــا َتِاــد الفعــَل فيــ  

ــا َاعمــؼ َأنر "ا ــتعل"  خ ِإلــ  مــا ذلــػ الشــيُخ مــؽ ســببِ .مظقــؾًظ عــؽ الشــي وذلــػ َأار
لمشيِا في الطعظ و وإْن كاَن هؾ لمرأِس في المفـعو كطـا أنر "طـاب" لمـظفسو و "مـر" 

ُأِسظد ِإل  ما ُأسـِظد ِإليـ . ُةَبـيُِّؽ أنر الشـَرَل كـان أَلن  لمعيؽو و "تصبا" لمعرقو وإن
َي ب  هـذا الطـذهُا ُسِمَػ في  َهذا الطسمُػو وتُ  فـِإن مْمـَ : فطـا السـبُا فـي َأْن  ...ُؾير

ْيا عم  َهذا الؾجِ و كان لُ  الفْضُل؟ ولَؼ باَن بالطز رـِة  كان "ا تعَل" ِإذا اسُتعيَر لمشر
فإنر السبَا َأار  ُ(فيُدو مَع لَطعاِن الشيِا فـي الـرأِس  مَؽ الَؾجِ  اخيِر هذه الَبْيُظؾَاة؟

طؾَلو وَأارـ  مـد  ـاَا فيـ و وَأيـَذه مـؽ اؾاحيـِ و وأاـ  مـد  الذو هؾ َأْ لُ  الطعظ و الش 
و أْو لؼ ةْبَق مظ  إظر ما ظ ُ(ْعَتد   ؾاِد  يخل استغرم  وعؼر ُجْطَمَت و حت  لؼ َةْبَق مؽ السر
ب . وهذا ما ظ (كؾُن ِإذا ميَل: "ا تعَل َ ـيُا الـرأِسو أو الشـيُا فـي الـرأس"و فـل ظ 

المفــُع حيظئــذ  أك.ــَر ِمــْؽ عهــؾرِه فيــ  عمــ  الُاطمــة. َوِوزاُن هــذا أاــػ تقــؾُل: ُةؾِجــُا 
طؾِلو وأارها مد  "ا تعَل البْيُ  اارًا"و فيكؾُن الطعظ : أنر الظاَر مد وَمَعْ  في  ُومؾا الش 
استؾَلْ  عمي  وأيَذْت في طرَفْي  وَوَسِظ . وتقؾُل: "ا ـتعمِ  الظـاُر فـي البيـ "و فـال 

ـــا ُ(فيـــد ذ لـــػو فـــل ظ ُ(ْقتَضـــ  أك.ـــُر مـــؽ ومؾِعهـــا فيـــ و وِإ ـــافتها جاابـــًا مظـــ . فقمر
طؾل. وأْن تكؾَن مد استؾلَ  عم  البي  وافتزت و فال (عقل مؽ المفع البتة.   (ٔ) الش 

عظـد الشـيا عبـد القـاهر الارجـااي مـرّده أن الـظغؼ عظـد وهذا اظحتفاخ بالظغؼ 
التطييـز فيؽ الطصظمحاتو و تطكؽ فها مؽ  التفرمةالشيا  ظعة ُ(ستعاُن فها عم  

                                                 
 (ٔٓٔ-ٓٓٔدظ ل اإلعااز )( ٔ)
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ــ و  ــان مراتب ــيؽ حــدود الكــالمو وبي ــؼ أمــر الطعــااي وأجظاســهاو وأاؾاعهــاف ــ  ُ(عم و وب
وأاطــا  التصــؾ ر وفظــؾن تحبيــر  وكيفيــة اســت راج ال بــيخ الطكظــؾن مــؽ الطعــاايو

   القؾل. 
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 انثانث  ادلطهب
عنرذ  نبنيت انضرطحيتقىاعذ انتحىيم ين انبنيت انعًيقت إىل اين   

 :انشيخ عبذ انقاهز اجلزجاني
 :اجلزجاني انتقذيى عنذ انشيخ عبذ انقاهز أواًل 

التقــد(ؼ (عظــ  فتعــدةل رتــا األلفــاظ فــي الكــالمو فالاطمــة العربيــة لهــا اغامهــا 
الط صؾص في الرتبة والترتياو والعدول عؽ هذا الظغام (حدث التقد(ؼ الذو ةظتج 

العقمية عم  تؾليـد العدةـد مـؽ الاطـلو وأن ةركـز لطتكمؼ ا قدرةو تيل لجطال جدةدةو 
الظغر إلـ  مال طـة الكمطـة إلـ  مؾمعهـا  د  عَ  ُ و عم  الطعظ  الذو ةر د اقم  لمطتمقيو 

ومعرفة مؾامع الكمطات ويؾا ها مـؽ أدق مباحـث اغر ـة الـظغؼ. وترتيـا الكمطـات 
ــد  ــل عظ ــؾممــؽ مؾاعــد التحؾ  ــد ال تشؾمســكيو َاع  ــؾل أ.د: عب ــيؼ راســي: (ق إنر "حك

مبحث التقد(ؼ والتقيير (عالج  ؾرا مؽ التحؾل عطا تعتد ب  البظيـة األ ـمية لمغـة 
 (ٔ)مطا عرل باسؼ )الرتبة( و قصد ب  ترتيا الطؾامع فيؽ األجزاخ دايل الاطمة."

 ل والتقــد(ؼ عظــد الشــيا عبــد القــاهر الارجــااي مــؽ أهــؼ أفــؾاب المغــة العربيــةو
 مال:

لفؾا ــدو َجــؼ  الَطحاســؽو واســُع التصــر لو بعيــُد الغا(ــةو ظ َةــزاُل هــؾ بــابل ك.يــُر ا"
َ(ْفَتر  لػ عؽ فد(عة و وُ ْفضـي بـَػ ِإلـ  َلظيفـةو وظ َتـزال َتـر  ِ ـعرًا ةروُمـػ مْسـَطُع و 
م فيــ   وَ ْمُظــن لــد(ػ مؾمُعــ و ثــؼ تظغــُر فتاــُد ســبَا َأْن رامــَػ ولظــَن عظــدكو أن ُمــدِّ

ل المفُع عؽ م و وُحؾِّ   (ٕ)"كان  إل  مكان. يخل

                                                 
مامة معهد المغة العربية ـ ( ٕٗٔغي عظد العرب مؽ وجهة اغر تحؾ مية )( البحث البالٔ)

 م.ٜٗٛٔهـ ٗٓٗٔجامعة أم القر  ـ العدد ال.ااي: 

 (ٙٓٔ) دظ ل اإلعااز (ٕ)
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لبيـان الفـرق فـيؽ تقـد(ؼ أحـد أجـزاخ الارجـااي عبد القـاهر  الشياُ مد تعررض و 
 وأنر  الكــالم أو تــقييرهو وأنر الطعظــ  فــي التقــد(ؼ ( تمــن عــؽ الطعظــ  فــي التــقيير.

واعمــْؼ َأنر تقــد(َؼ الشــيخ " التــقييرو مــال:فــروق الطعظــ  ت تمــن بــايتالل التقــد(ؼ و 
  عمـ  ايرـِة التـقييرو وذلـػ فـي كـلر  ـيخ  َأمَرْرَتـ  مـَع ِإار  :د(ؼل ُ(قالتق عم  وجهيِؽ:

التقد(ِؼ عم  ُحْكِط  الذو كان عمي و وفي جظسِ  الـذو كـاَن فيـ و ك بـِر الطبتـدأ ِإذا 
ــد" و  ــق ز  ــػ: "مظظم ــ  الفاعــل كقؾل ــ  عم مَت ــؾِل ِإذا مدر ــدأو والطفع ــ  الطبت ــ  عم ْمَت مدر

"عطًرا" لـؼ َ(ْ رجـا بالتقـد(ؼ عطرـا كااـا عميـ و "مظظمق" و أنر  عطًرا ز د"و معمؾم بَ رَ "َس 
مؽ كؾِن هذا يبَر مبتدأ ومرفؾعًا فذلػو وكؾَن ذلػ مفعؾًظ ومْظصؾبًا مؽ أجمـ  كطـا 

ْرَت.  (كؾُن ِإذا َأير

وتقد(ؼل ظ عم  ايرِة التقييِرو ولكْؽ عمـ  أْن َتظُقـَل الشـيَخ عـؽ ُحْكـؼ  ِإلـ  حكـؼ و 
ُ(حتطـُل  غيَر بابِ و وِإعرابًا غيَر ِإعرابِ و وذلػ َأن تايَخ إلـ  اسـطيؽ وتاعَل ل  بابا

ُم تـارًة هـذا عمـ  ذاكو  كل  واحد  مظهطا َأْن (كؾَن مبتدًأ و كؾُن اخيـُر يبـرًا لـ و فُتَقـدِّ
وأيــر  ذاَك عمــ  هــذا. وم.اُلــ  مــا َتْصــظع  فز ــد  والطظظمــِقو حيــث تقــؾُل مــرة: "ز ــدل 

ْم "الطظظمَق" عمـ  أن (كـؾَن الطظظمُق"و وُأير و  "و فقاَ  في هذا لؼ ُتقدِّ "الطظظمُق ز دل
َمتروكًا عم  ُحْكط  الذو كان عمي  مـَع التـقييرو فيكـؾَن يبـَر مبتـدأ كطـا كـاَنو فـل 
ر "ز ــدًا" عمــ  أن  عمــ  َأْن َتْظقَمــ  عــؽ َكؾاــ  يبــرًا ِإلــ  كؾاــِ  مبتــدًأو وكــذلػ لــؼ تــؤيِّ

 ن ُت رَج  عؽ كؾِا  مبتدًأ إل  كؾِا  يبرًا.(كؾن ُمبتدأ كطا كانو فل عم  أ

م "ز ـدًا" عمـ  أن  وَأعهُر مؽ هذا مؾُلظا: "َسـربُ  ز ـدًا" و "ز ـد سـربُت "و لـؼ ُتقـدِّ
(كــؾن مفعــؾًظ مظصــؾبًا بالفعــل كطــا كــانو ولكــؽ عمــ  أن َتْرَفعــ  باظفتــداِخو وتشــغَل 

هـذا التقسـيَؼو فـِإاي الفعَل بضطيرِهو وتاعَمـ  فـي مؾسـع ال بـر لـ . وإذا مـد عرفـَ  
 (ٔ) "ُأتبع  باطمة  مؽ الشرح.

                                                 
 (ٚٓٔ-ٙٓٔ)دظ ل اإلعااز ( ٔ)
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ةر  في التقد(ؼ  ـيئا لـؼ (قـن عميـ  عمطـاخ الظحـؾ هظا  الارجااي فعبد القاهر
ــالفروق  ــة ب ــام دون العظا( ــة واظهتط ــدور حــؾل العظا( ــ و وأن محــؾر دراســتهؼ ت مبم

دوا فيـ   ـيئًا َ(اـرو واعمْؼ َأارا لؼ َااـْدُهؼ اْعَتطـالطتؾلدة مؽ التقد(ؼ والتقييرو مال: "
ــذُكر الفاعــَل  َماــر  اأَلْ ــلو غيــَر العظا(ــِة واظهتطــاِم. مــال  ــاحُا الكتــابو وهــؾ َة
والطفعؾَل: "كقارهؼ (قدمؾن الذو فياا  أهؼ لهؼو وهؼ فبياا  َأْعظ و وِإن كااـا جطيعـًا 

 ولؼ َةْذكر في ذلػ م.اًظ. (ٔ)ُةهطراِاهؼ وَ ْعظياِاهؼ"

معظ  ذلػ َأاـ  مـد (كـؾُن مـؽ أغـراُض الظـاس فـي فعـل  مـا ومال الظحؾ ؾن: إنر 
أْن َ(َقع بإاسان  بعيظِ و وظ ُةبـالؾن َمـْؽ َأْوَمَعـ و َكِط.ـل مـا ُ(عمـُؼ ِمـْؽ حـاِلهؼ فـي حـاِل 

وظ ُةبالؾن َمـْؽ و ال ارجير َ(ْ ُرج فيعيُث وُ ْفِسدو وَ ْكُ.ُر ب  األذ و َأاهؼ ُةر دون متم 
. فـِإذا ُمتـلو وأراَد ُمر ـدل اإِليبـاَر فـذلػو فِإاـ  كاَن القتـُل مظـ و وظ (َ  ْعظـيهؼ مظـ   ـيخل

"و ألا   "و وظ (قؾْل: "متَل ز دل ال ارجير م ذكَر ال ارجير فيقؾل: "َمَتَل ال ارجير ز دل ُ(قدر
" َجْدو  وفا دةلو فَيْعظـيهؼ ذْكـُره  (عمؼ أْن ليس لمظاِس في أْن (عمطؾا أنر القاتَل ل  "ز دل

رِتهؼ وَ ْعمـؼ ِمـؽ حـاِلهؼ َأنر الـذو هـؼ متؾمِّعـؾن لـ  وُمَتظّمعـؾن و هط هُ  ْؼ و ترصُل بطسر
 ِإلي  مت  (كؾُنو ومؾُا القتِل ِبال ارجي الُطْفِسدو وَأاهؼ مد كف ؾا  رره وت مرصؾا مظ .

ُر في  أا  َ(قُتُلو فَقتَل رجـاًلو وأراد  ثؼ مالؾا: فِإن كان رجلل ليس ل  بقسل وظ (َقدر
م ذكــَر القاتــِل فيقــؾل: "متــَل ز ــدل رجــاًل"و ذاك أَلنر  الط بــر أن ( بــر فــذلػو فــإن ُ(قــدِّ
الذو َ(ْعظي  وَ ْعظي الظاَس ِمؽ  قِن هـذا القتـِلو طراَفُتـ  ومؾسـُع الظـْدرِة فيـ و وُبعـُده 
. ومعمؾمل َأا  لؼ (كْؽ اادرًا وبعيدًا مؽ حيُث كان وامعًا بالذو َوَمع ب  و كان مَؽ الغؽِّ

ولكْؽ مؽ حيُث كان وامعًا ِمَؽ الذو ومَع مظ .فهذا جيِّد بالغلو ِإّظ أن الشقَن في َأاـ  

                                                 
الظبعة: - مكتبة ال ااايو القاهرة -عبد السالم دمحم هارون ( تحقيق: ٖٗ/ٔ) الكتاب (ٔ)

 م ٜٛٛٔ -هـ  ٛٓٗٔال.ال.ةو 
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ـر  َم في مؾسع  مؽ الكالِم م.ُل هذا الطعظـ و وُ فسر َةظبغي أن ُ(عَرَل في كلر  يخ  ُمدِّ
 (ٔ) .وجُ  العظا(ِة في  هذا التفسير.

(عـالج الطعـااي ( لعظا(ـةأجـل ا التقد(ؼ كان مؽ أنر فعبد القاهر ظ (قظع بطقؾلة )
 ز ــدل ) :جطمــة وأنر الطتؾلــدة مــؽ تقــد(ؼ أحــد أجــزاخ الاطمــة عمــ  اخيــر أو تــقييرهو 

 واسـت.طر الشـيا عبـد القـاهر (الطظظمـق ز ـد) :جطمـةظ تقال عؾسا عـؽ  (الطظظمق
هــذه الفــروق فــي الطعظــ  فــي درس اظســتفهامو فتقــد(ؼ الفعــل بعــد أداة  الارجــااي

(كؾن م.ل تقد(ؼ اظسؼ بعد أداة اظستفهامو وأك.ر الشيا عبد القاهر اظستفهامو ظ 
 مال:مؽ الشؾاهد والشرح لهذه القاعدةو 

نر مؾسـَع الكـالم عمـ  َأاـػ وِمْؽ َأْفَيؽ  يخ  في ذلـػ "اظسـتفهاُم بـالهطزِة"و فـإِ "
َغرُسـَػ ِمـؽ  إِّذا ممَ : "َأَفعْمَ ؟ "و فبدأَت بالفعلو كان الشػ  في الِفعل َاْفِسـ و وكـان

 استفهاِمػ أْن َتْعمؼ ُوجؾَده.
وكـان  ؟وِإذا ممَ : "أَأْاَ  فعمَ ؟و فبدْأَت باظسِؼو كان الشػ  في الفاِعل َمـْؽ هـؾَ 

ُد في . وم.اُل ذلػ َأارػ تقؾُل: "َأَفَظْيَ  الداَر التي كظَ  عم  أْن َتْبِظيَها؟ "و "َأُمْمَ   الترد 
عْ  أْن تقؾَلُ ؟ "و "أفرغ  مؽ الكتاب الـذو كظـَ  َتكُتُبـ ؟ "و َر الذو كان في افسَػ الشِّ

تبـدأ فـي هـذا واْحـؾِه بالفعــلو ألنر السـؤاَل عـِؽ الفعـِل اْفســِ  والشـػر فيـ و ألارـػ فــي 
زل َأْن (كؾَن. مد كاَنو وأْن (كؾَن لؼ  د  في وجؾِد الفعل وااتفا  و ُماؾِّ جطيع ذلػ متردِّ

 َ(ُكْؽ.

ـوتقؾُل: "أَأْاَ  َفظَ  َر؟ "و "أَأاـَ  كتْبـَ  هـذا عْ ْيَ  هذِه الداَر؟ "و "أأْاَ  ممَ  هذا الشِّ
الكتاَب؟ "و فَتْبدأ في ذلػ كم  باظسؼو ذاك ألاػ لؼ َتُشػر في الفعل أا  كاَن. كيَن؟ 

ــعر َمُقــؾًظو والكتــاِب مكتؾبــًاو وِإار أَ  ومــدْ  طــا  ــَكْكَ  فــي  ــْرَت إلــ  الــداِر َمْبظيــةو والشِّ

                                                 
 (ٛٓٔ-ٚٓٔدظ ل اإلعااز )( ٔ)
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و وظ َ(ْ فــ   هــؾ؟الفاعــل َمــؽ  فهــذا مــَؽ الَفــْرق ظ َةْدفُعــ  دافــعلو وظ َ(شــػ  فيــ   ــاك 
  فساُد أحِدهطا في مؾسع اخير.

مَ : "أَأْاَ  َفظيَ  الـداَر التـي كظـَ  عمـ  أْن َتبظيهـا؟ "و "َأَأْاـَ  ممـَ  الشـعَر فمؾ مُ 
ظـَ  تْكُتبـ ؟ "و الذو كان فـي افِسـػ أن َتقؾَلـ ؟ "و "أَأْاـَ  فرْغـَ  مـَؽ الِكتـاب الـذو ك

"و ه الداَر؟ "و "َأمم  هذا الشـعَر؟يَرْجَ  مِؽ كالم الظاس. وكذلػ لؾ مْمَ : "أَفَظْيَ  هذ
ــاَب؟ "و مُ  ــَ  هــذا الكت ــيس بقــؾ"َأكتب ــؾَل فــي الشــيخ ل  ْمــَ  مــا ل . ذاَك ِلَفســاد أْن تق

  ظ تكـؾُن أارـ ا ُ(عَمُؼ ب  سـرورةً طر ومِ  الُطَشاَهِد الذو هؾ ُاْصُا عيظيَػ َأمؾجؾدل أم ظ؟
"و و "أرأةَ  اليـؾَم ِإاسـااًا؟"أممَ   عرًا مط؟البدا(ُة بالفعل كالبدا(ة ِباظسؼ َأاػ تقؾُل: "

اســاًاا"و فيكــؾُن كالمــًا مســتقيطًا. وَلــؾ ممــَ : "أأاــَ  ممــ   ــعًرا مــط؟ "و "أأاــ  رأةــ  إ
ألنر ذلـػ ِإاطـا   و وذاك َأا  ظ َمْعظ  لمسؤاِل عؽ الفاعِل َمْؽ هؾ فـي م.ـِل هـذاأحم َ 

ر ِإذا كااـــِ  اإل ـــارُة ِإلـــ  فعـــل  م صـــؾص  َاْحـــَؾ أَ  ْن تقـــؾُل: "َمـــْؽ مـــال هـــذا ُةَتصـــؾر
ؽ أذن لـػ مـؽ الـذو "و و "مؽ فظ  هذا الدار؟ " و "مؽ أتاك اليؾم؟ "و و "مَ الشعر؟
 ."فعمَ ؟

ــا ميــُل  ــعر  عمــ   . فقمر  ومــا أ ــَب  ذلــػ مطــا ُ(طكــُؽ أن ُةــَظصر فيــ  عمــ  ُمَعــيرؽ 
أَلا  ليس مطا ُ(ْ تص  فهذا   عم  اإِلطالقو فُطَحالل ذلػ في  الاطمةو ورؤ ُة إاسان  

  (ٔ) "دون ذاَك حت  ُ(ْسَقَل عؽ عيِؽ فاعمِ .

ومــاس عبــد القــاهر التقــد(ؼ والتــقيير مــع الظفــي عمــ  التقــد(ؼ و التــقيير مــع 
و فهذِه مسـا ِل فـي وإذا مد عَرْفَ  هذه الطسا َل في "اظستفهام"اظستفهامو فيقؾل: "

"الظرفي".إذا مْمَ : "ما فعمُ "و كْظَ  َاَفْيَ  عظـػ ِفْعـاًل لـؼ َةْ.بـْ  َأاـ  مفعـؾلل وِإذا ممـَ : 
تفسـيُر ذلـػ: َأاـػ إذا ممـَ : . "ما أاا فعْمُ "و كظَ  افي  عظػ فعال ة.ب  َأا  مْفُعـؾل

                                                 
 (ٕٔٔ-ٔٔٔدظ ل اإلعااز )  (ٔ)
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َت في  يخ  لـؼ َةْ.ُبـْ  "ما ممُ  هذا"و كظَ  َافيَ  أن تكؾَن مد مْمَ  ذاكو وكظَ  ُاؾعرْ 
 أا  َمُقؾلل؟

وِإذا ممَ : "ما أاا ممُ  هذا"و كظـَ  اَفْيـَ  أن تكـؾن القا ـَل لـ و وكااـِ  الطظـاعرُة 
  (ٔ) "في  يخ  َثَبَ  أا  مُقؾلل 

فتقد(ؼ الضطير (فيد ت صيص الطسظد إلي  فظفي ال بر الفعميو وإثبـات ال بـر 
اح عبد القـاهر (سـتظتج الصـؾر التـي تظشـق الفعمي لغيرهو وهذا ب الل تقييرهو ثؼ ر 

 (قؾل أ.د: عبد الفتاح ظ يؽ:عؽ هذا األ لو 

"وهكذا ار  عبد القاهر (قما الظفي مع اظستفهام عم  كـل الؾجـؾه الططكظـةو  
و بيؽ لكل مظها معظاه ال ـاص بـ و ودظظتـ  الفظيـة الدميقـة فيـ و وكـل هـذه معـان 

التراكيـا. فــإذا ولــي الفعــل الظفــي كــان لــ   ثاايـةو وإســافات دميقــة ُتفهــؼ مــؽ يــالل
معظ  ياصو وإذا ولي اظسؼ الظفي كان لـ  دظلـة أيـر و و تؾلـد عـؽ هـذا التقـد(ؼ 
والتـقيير معـان  لـؾ أيظـق اإلاسـان فيهـا ظيتمظـ  الطعـااي فـي التراكيـاو والتبسـ  

 وسـمر  األفهـام عظـد التطـاس الحقيقـةو وتاهـ  العقـؾل فـي والدظظت في األساليا
البحث عؽ الطفهؾمو (حسا كل ذلػ عبد القاهر بحساب دميق وفكـر سـميؼ وذهـؽ 

".   (ٕ) ال 

والتقد(ؼ والتقيير في ال بر الط.ب  ل  مزا(اه الفظية الدميقة التي ظ تتـؾفر فـي 
أسمؾب ةير. وماس الشـيا عبـد القـاهر التقـد(ؼ والتـقيير فـي ال بـر الط.بـ  عمـ  

التقيير في أسـمؾبي اظسـتفهام والظفـيو مـال رحطـ  الظتا ج التي مررها في التقد(ؼ و 
 هللا:

                                                 
 (ٕٗٔدظ ل اإلعااز )  (ٔ)

( أ.د: عبد ٕٛٔ-ٕٚٔ)هـٔٚٗالتراكيا الظحؾ ة مؽ الؾجهة البالغية عظد عبد القاهر ت: (ٕ)
 مٕٗٔٓهـ ٖ٘ٗٔالفتاح ظ يؽ ـ دار الفكر العربي 
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فــي "اظســتفهام" و "الظفــي" مــَؽ الطعظــ  فــي التقــد(ِؼو  الــذو بــان لــػَ  واعمــؼ أنر "
 ما ؼل مْ.ُم  في "الَ َبر الُطْ.َب ".

ْمَ  ِذكـَرهو ُثـؼر فظيـَ  الفعـَل  فِإذا عطْدَت إل  الذو أردَت أن تحدث عظ  فعـل فقـدر
ز ــد مــد فعــل" و "أاــا فعمــ "و و "أاــ  فعْمــَ "و امتضــ  ذلــػ أن (كــؾَن عميــ  فقمــَ : "

 القصُد إل  الفاعِلو إظر أنر الطعظ  في هذا القصِد ةظقسؼ مسطيؽ:

َأحُدهطا جمي  ظ ُ(ْشِكُل: وهؾ أن (كؾن الفعُل ِفْعاًل مد أردَت أن َتـُظصر فيـ  عمـ  
.واحد  فتاعَم  ل و وتزعُؼ أا  فاعُم  دوَن واحد    ةيَرو أو دوَن كلِّ أحد 

و ُتر ـد أن ٕوم.اُل ذلػ أن تقؾَل "أاا كتبُ  في معظ  فالن  وأاا  فعُ  في باب 
ِعَي اظافراَد فذلػ واظستبداَد ب و وُتز َل اظ تباَه في و وتردر عم  مؽ َزعؼ أنر ذلػ  َتدر

ؽ في ذلػ مؾُلهؼ في كان ِمْؽ غيِركو أو َأنر غيَرَك مد كَتا في  كطا كتبَ . ومؽ البيِّ 
 الطَ.ل "َأُتْعِمُطِظي ِبَضاّ  أاا حر ت ".

والقسُؼ ال.ااي: أن ظ (كؾَن القْصُد إل  الفاعـِل عمـ  هـذا الطعظـ و ولكـْؽ عمـ  
 أاػ أردَت أن ُتحقِّق عم  السامع َأا  مد فعلو وتطظع  مؽ الشػو فقا 

و لكـي ُتباِعـَده  ِ َتذكر الفعَل في افِسـلذلػ تبدأ فِذْكرهو وَتَؾم ِع  أّوًظ وِمْؽ َمْبِل أن 
ْبهةو وَتْطظَع  مؽ اإِلاكارو َأْو ِمْؽ أن ُ(َغؽر بػ الَغمُط أو التز  ُد. وم.اُل   فذلػ مؽ الش 

  ( ٔ)مؾُلػ: "هؾ (عظي الاز ل"و و "هؾ ُ(حا  ال.ظاَخ"

وتحـدث الشـيا عبــد القـاهر الارجـااي عــؽ تقـد(ؼ الطفعـؾل عمــ  الفعـلو مــال: 
البعيد َأْن (كؾَن في جطمـِة الـظْغؼ مـا ةـدل  تـارًة وظ َةـدل  ُأْيـر . فطتـ  ثبـَ  فـي مَؽ "

تقد(ِؼ الطفعؾِل َم.اًل عم  الِفعل في ك.ير  مؽ الكالِمو َأار  مد اْيُتصر بفا دة  ظ تكـؾُن 
  (ٕ).تمػ الفا دُة مَع التقييِرو فقد َوَجا أن تكؾَن تمػ مضيًة في كلر  يخ  وكلِّ حال  

                                                 
 (ٜٕٔ-ٕٛٔ)دظ ل اإلعااز ( ٔ)

 (ٓٔٔ) رجع السافق( الطٕ)
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ـؽ الطـتكمؼ مـؽ تؾليـد العدةـد مـؽ  فالتقد(ؼ والتقيير في أجزاخ تراكيا الكالم (طكِّ
ــُل مــدرات  الاطــل التــي ةتظمبهــا الطقــامو "و عــد التقــد(ؼ مغهــًرا مــؽ مغــاهر ك.يــرة تط.ِّ

إدارة حيرـًة وواعيـة فيسـ رها تسـ يًرا  المرِقـؽُ إبااة أو طامات تعبير ـة ةـدةرها الطـتكمؼ 
الاطمـــة عغيطـــة  معاايـــ  ومقا ـــدهو ومؾامـــع الكمطـــات فـــيمظضـــبًظا لنبااـــة عـــؽ 

الطرواة كطا هي  ـدةدة الحساسـيةو وأو تغييـر فيهـا (حـدث تغييـرات جؾهر ـة فـي 
 (ٔ)تشكيل الطعظ  وأحؾالها و ؾرها وعاللها.

 األثز اننافضي نهتقذيى:
ــ التقكيــد  عــؽ األثــر الظفســي لمتقــد(ؼو وأنر الارجــااي عبــد القــاهر  اُ يْ أبــان الشر

وأنر هـذا الطسـمػ مؽ التغييـر فـي اغـام الاطمـة العربيـةو  اا ئمؽ التقد(ؼ  دَ تؾلِّ الط
ثــرو بالــدظظت الظفســيةو وأن الطــتكمؼ (ســت.طر طامــات المغــة فــي تحر ــػ الــظفس 

فـي افـس الطتمقـي مـا (شـب  ِهـزرَة  ثُ دِ ُتْحـوأن هذه ال صا ص التركيبيـة اإلاساايةو 
عؽ هذا طر ق  الشيا عبد القاهر الارجااي رومد مرر . الظربو أو ت ييالت السحر

ممَ : فِطؽ أةَؽ وَجـَا أن (كـؾَن تقـد(ُؼ ِذْكـر  فِإنْ "طرح سؤال ثؼ الاؾاب عمي و مال: 
ِث عظـ  بالفعــِلو ةَكـَد إِلثبــاِت ذلـػ الفعـِل لــ و وأن (كـؾَن مؾُلــ : "هطـا َةمبســان  الطحـدِّ

 ِن الطاد"؟جعِمهطا ةمبسااِ  مؽ أن (قال: "ةمبسا فيالطْاَدو أفمَغ 

  ظ ُةـؤت  باظسـؼ ُمَعـرر  مـَؽ العؾامـل إظر لحـدةث  مـد ُاـؾَو فإنِّ ذلػ مؽ َأْجل أارـ
إسظاُده إلي و وِإذا كان كذلػو فإن مم : "عبـد هللا"و فقـد أ ـعرت مبمـ  فـذلػ أاـػ مـد 

:  َ ْمـأردَت الحدةَث عظ و فِإذا جئَ  بالحدةث فقم  م.اًل: "ماَم" أو ممَ : "يرَج"و أو مُ 
مَ  اإِلعـالم فيـ و فـديَل عمـ  القمـا  "َمِدَم" فقد ُعمؼ ما جئَ  ب  ومـد وطرـْقَت لـ  ومـدر
ُديــؾَل الطــقاؾِس بــ و وممبــ  مبــؾل الطهيــق لــ  الطظطــئؽ إليــ و ولــػ ظ محالــة أ ــد 

و وأديُل في الترحقيق. بهةو وَأمظُع لمشػر  ل.بؾت و وأتق  لمش 
                                                 

 :  –مكتبة وهبة  –( أ.د: دمحم دمحم أفؾ مؾس  ٙٚٔ) دظظت التراكيا دراسة بالغية (ٔ)
 مٕٗٓٓه ٕ٘ٗٔثال.ة
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ــَد أاــ  لــيس إعالُمــػ الشــيَخ  :وجطمــُة األمــر ــَل إعالِمــػ لــ  بْع بغتــًة غفــاًلو مْ.
التظبيـــِ  عميـــ  والتقدمـــِة لـــ و ألنر ذلـــػ َ(ْاـــرو َمْاـــر  تكر ـــِر اإِلعـــالم فـــي التقكيـــد 

 واإلحكام. 

ــرو كــان ذلــػ أف ــَؼ لــ  ِمــْؽ أن  ومــؽ ههظــا مــالؾا: إنر الشــيَخ إذا ُأْســِطر ثــؼر ُفسِّ
  (ٔ) ."ُةذَكر مؽ غير تقدمة إسطار

فظاخ  ر فيؽ التغيير في اغام الاطمةو وأثر هذا التغيير فيةربط عبد القاهفهظا 
الطتمقيو وأنر التفسير بعد اإلسطار ل  مؾمع فـي الظفـؾس ( ـالن  يؾاطر ومشاعر

  .مؾمع فيان الطعظ  دون تقدمة إسطار

وأنر لمتقد(ؼ روعة في الظفس تفؾت بفؾات و وت رج الظفس اإلاسااية مـؽ حـال 
لظفـؾر إذا ُتـرك التقـد(ؼو مـال رحطـ  هللا فـي مؾلـ  تعـال : الطتعة والبهاة إل  حال ا

ِ ُ َرَكاَخ اْلِاؽر َوَيَمَقُهْؼ َوَيَرُمؾا َلُ  َفِظيَؽ َوَبَظات  ِبَغْيِر ِعْمؼ  ُسْبَحاَاُ  َوَتَعاَل  ﴿ َوَجَعُمؾا ّلِلِر
 [ٓٓٔ]األاعام:  ﴾ َعطرا َ(ِصُفؾنَ 

ِ ﴿وم.ــاُل ذلــَػ مؾلــ  تعــال :  ــؾا ّلِلِر [و لــيس ٓٓٔ]اأَلاعــام: ﴾ُ ــَرَكاَخ اْلِاــؽر َوَجَعُم
مـؽ القمـؾِبو أاـَ  ظ تاـُد  ـيئًا  اا وروعـًة ومقيـذً أن لتقـد(ِؼ "الشـركاِخ" ُحْسـظً  ب ال

ْرَت فقمَ : " "و وأاػ تر  حاَلػ حاَل َمْؽ ُاِقَل َوَجَعُمؾا اْلِاؽر ُ َرَكاَخ ّلِلِرِ  مظ  ِإْن أاَ  أير
الرا ـِق والُحْسـِؽ البـاهِرو ِإلـ  الشـيِخ الُغْفـل الـذو ظ عؽ الصؾرِة الُطْبهاة والَطْظغر 

 . و وظ تصيُر الظفُس ب  ِإل  حا ل   َتْحَم  مظُ  بك.يِر طا ل 

والسبُا في أن كاَن ذلػ كذلَػو هـؾ أن لمتقـد(ؼ فا ـدة  ـر فة ومعظـ  جمـياًل ظ 
ــا اــر  جطمــَة الطعظــ  ومح ســبيَل ِإليــ  مــع التــقييِر. ــا وإْن كظر صــؾَل  أارهــؼ فيااــ و أار

جعمؾا الاؽر  ركاَخ وعبدوُهْؼ مع هللا تعال و وكان هـذا الطعظـ  َ(حُصـَل مـع التـقييِر 
حصؾَل  مع التقد(ِؼو فِإنر تقد(َؼ "الشركاِخ" (فيُد هذا الطعظ و و فيُد مع  معظ  ةيرو 

                                                 
 (ٕٖٔدظ ل اإلعااز )( ٔ)
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و ظ مؽ الاـؽ وظ غيـر الاـؽ.وهؾ أار   وإذا أيـر   ما كاَن َةظبغي أن (كؾَن   ر ػل
"و لؼ ُ(ِفْد ذلَػو ولؼ (كْؽ فيـ   ـيخل أك.ـُر مـؽ اإِليبـاِر َجَعُمؾا اْلِاؽر ُ َرَكاَخ ّلِلِرِ فقيل: "

ــد َمــَع هللا غيــُرهو وأْن  عــظهؼ بــقاهؼ عَبــدوا الاــؽر مــع هللِا تعــال و فقمــا إاكــاُر أْن ُ(ْعَب
و فـال (كـؾُن فـي المفـِع مـع تـقييرِ  "الشـركاِخ"  (كؾَن ل   ر ػل ِمَؽ الاؽِّ وغيـِر الاـؽِّ

 (ٔ)".دليلل عمي 

عـؽ الروعـة الحا ـمة مـؽ التقـد(ؼو  الارجـااي ث الشيا عبـد القـاهرفهظا تحدر 
ــدل   ــؾب والصــؾرة الطبهاــة والطظغــر الحســؽ, وكــل هــذا ة ــة  ومقيــذ القم ــ  عظا( عم

ــ ــاك فروًم ــد(ؼو وأنر هظ ــاألثر الظفســي لمتق ــاهر الارجــااي ب ــد الق  ةا افســيالشــيا عب
 بفؾات .   ةظشئها التقد(ؼ تفؾت

ظ (كتفــي  و وهــؾتــقثير الكــالم فــي افــس متمقيــ ةمحــع  الارجــااي فعبــد القــاهر
مــؽ    ذلــػومــا إلــالتــي ةتطيــز فهــا  لســطاتا وأ  التراكيــا بالكشــن عــؽ يصــا ص

 والعمـل الظفسـية اتا ج الظرْغؼ  ولكظ  ةتااوز ذلـػ  ليؾغـل فـي البحـث عـؽ األسـباب
ق فيؽ مستؾ يؽو  افس الطتمقي. التي ُتكسا الكالم رواق  في  الؾجدااية وهؾ (فرِّ

الطســتؾ  الــدظلي لمتركيــاو والطســتؾ  الؾجــدااي لمتركيــاو فالتركيــا (حطــل معــان  
 (سـت.طرها الطـتكمؼهذه الطؾاجيد الظفسية وجدااية تغؾص في أعطاق افس الطتمقي 

 . ليحؾز تفاعل الطتمقي

ا
ً
 احلذف عنذ انشيخ عبذ انقاهز اجلزجاني:: ثاني
لحذل مـؽ أهـؼ الغـؾاهر التـي تتطيـز فهـا المغـة العربيـةو وعـاهرة الحـذل (عد  ا

و والحـذل مـؽ أهـؼ القؾاعـد التحؾ ميـة مؽ الغؾاهر المغؾ ة التي تز ـد العربيـة فياًاـا
التــي اعتطــد عميهــا اعــؾم تشؾمســكيو وذلــػ لطــا ةتطتــع بــ  الحــذل مــؽ يصــا ص 

و ومـد ةتعـد  األمـر ةتطتـع بامتالكـ   ـؾر عـّدة لمحـذل مـؽ الاطمـةتركيبيةو فهـؾ 

                                                 
 (ٕٚٛ-ٕٙٛدظ ل اإلعااز )( ٔ)



 اؼيؿطيؿػرآةؿاغغساؼؾاتؿاغحدؾثةبالضُةؿصبدؿاغقاؽرؿاغجرج 

8222 

ومد أ بل الحـذل فـي  حذل جزخ مؽ الاطمة إل  حذل جطمة أو أك.ر مؽ الكالمو
(قـؾم فتحؾ ـل معـااي التحؾ ـلو حيـث الطدرسة التؾليد(ـة التحؾ ميـة مـؽ أهـؼ مؾاعـد 

ــ   ــذو حذف ــة الســظحيةو وظ (غهــر الاــزخ ال ــ  البظي ــة العطيقــة إل الاطــلو مــؽ البظي
 عتطـد الطـتكمؼ عمـ  القر ظـة لتعيـيؽ هـذا الطحـذول الطتكمؼ فـي البظيـة السـظحيةو و 

لعقل الط اطاو وأن هذا الاـزخ الطحـذول لـ  دور بـالغ فـي فظـاخ الطعظـ  وتصـؾره 
ومد أ ار الشيا عبد القاهر الارجـااي إلـ  أثـر الحـذل فـي إثـراخ لد  الط اطاو 

ذل استهلر الشيا عبد القاهر الارجااي درس الحذل فبيان ميطة الحمد و الطعظ و 
هــؾ بــابل دميــُق الَطْســمػو لظيــُن فــي الــظغؼو ومؾمعــ  فــي البالغــة العربيــةو فقــال: "

ْحرو فإاَػ تر  ب  َتْرَك الِذْكرو َأْفَصـَل مـؽ الـذْكِرو الطقيذو عَ  ايُا اأَلمرو  بي ل بالسِّ
ؼر مـا والصطَ  عؽ اإلفادِةو َأْزَ َد لِنفادةو وَتاُدَك َأْاَظـَق مـا تكـؾُن ِإذا لـؼ َتْظِظـْقو وَأتـ

ل الحذل مظزلة عالية عبد القاهر الارجااي ةظزِّ  والشياُ  (ٔ) .ؽبِ تكؾُن فيااًا إذا لؼ تُ 
مد باَن اخَن واترضَل ِلَطْؽ َاَغر اَغـَر الطت.بِّـِ  الحصـيِن "في البيان اإلاسااي (قؾل: 

إلــ  أن  الراغــِا فــي امتــداِح ِزاــاِد الَعْقــلو واظْزد(ــاِد مــؽ الفْضــِلو َوْمــؽ  ــْقُا  التــؾقُ 
و ربق فظفس  عـؽ مرتبـة الطقمـد َ(ْعرَل األ ياَخ عم  َحقا قهاو وَ تغمَغَل إل  دما قهاو 

و َ(اــرو مــَع الغــاِهرو وظ َ(ْعــدو الــذو َ(َقــُع فــي أوِل ال ــاطِر َأنر الــذو ممــُ  فــي الــذ
ـْحرو   قِن "الَحْذل" وفـي تف ـيؼ أمـرِهو والترظؾ ـِ  فـِذْكرهو وأنر مْقَيـَذه َمْقيـذل ُ(ْشـِب ُ  السِّ

 (ٕ)".وَ ْبَهُر الِفْكرو كالذو مم ُ 

وم.ــُل ذلــػ مــؾُلهؼ:  والحــذل عظــده (اــا أن (كــؾن لــ  دليــل (شــير إليــ و مــال:
"ِإّاطـــا (حـــَذُل الشـــيُخ ِإذا كـــاَن فـــي الكـــالِم دليـــلل عميـــ "و ِإلـــ  أ ـــباه ذلـــػ مطـــا ظ 

ــا: " (ٖ) ."ُ(حصــ  ــؾل أ(ًض ــَ  تر و ق ــة"و وأا ــدو ثالث ــؾَل: "عظ ــَة َ(ســؾُ  أن تق ــُد "ثالث  

                                                 
 (ٙٗٔدظ ل اإلعااز )( ٔ)

 (ٔٚٔ) الطرجع السافق (ٕ)

 (ٕٖ٘)( الطرجع السافقٖ)
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"و ثؼ َتحذُلو لِعْمطَػ أنر السامَع َ(ْعمُؼ ما ُتر د وهذا إدراكل مؽ الشـيا عمـ  ( ٔ)."أثؾاب 
 أهطية البظية العطيقة وعدم الؾمؾل عم  البظية السظحية لمكالم.

التـي دعـ  الشـيا عبـد القـاهر واألسـرار ولحذل الطبتـدأ الك.يـر مـؽ المظـا ن 
مبيًظـا أثـر  أ ثؼ تحدث بعد ذلػ عؽ حذل الطفعـؾلالطبتد.  عؽ حذل ةليبدأ ب  حد

ــة فــي فظــاخ الطعظــ و وأثــره فــي الكــالمو وإْذ مــد فــدْأاا فــي :"مــال حــذل بعــض الاطم
الحذِل فذكِر الطبتدأو وهؾ حذل اسؼو إذا ظ (كؾن الطبتدأ إظ اسًطاو فإن ُأْتبُع ذلـَػ 

ــ ــَة إلي ــِإنر الحاَج ــِذَل ُيصؾ ــًاو ف ــِ  إذا ُح ــَر الطفعــؾِل ب و وهــؾ بطــا احــُؽ ذْك   أمــس 
ْوَاـِق  و والمظا ُن كقاها في  َأك.ُرو ومطا َ(ْغهر بسببِ  ِمـَؽ الُحْسـؽ والرر بصدده َأيص 

 (ٕ) .َأعاُا وَأْعَهر

الشيا عبـد القـاهر الطـظهج اظسـتقرا ي فـي ر ـد عـؾاهر حـذل الطبتـدأ  عُ بِ و تر 
بتـدأو "القظـع األوَلو ومـؽ الطؾاسـع التـي (ظرـرُد فيهـا حـذُل الط :"في المغـةو فيقـؾل

 مبتـدأوَ ستقافؾن كالمًا ةيَرو وِإذا فَعمؾا ذلػو أتـْؾا فـي أك.ـِر األمـِر ب َبـر  مـؽ َغيـر 
 :م.ال ذلػ مؾل 

 داِّوٌَ اّبعِْه كَازِا ... كَ وٍَُذَ ًَوِيَ وَعٔمِىٔتُ أٌَٓٔي

ًْ إذَ  (3)ادًّوقٔ حَمَقّا... ـدَ تٍَىٖرُوا لَبٔصُوا احلَدٔيا قَو

ما ِمؽ اْسـؼ  ة حدة.  عؽ حذل الطبتدأ (قرر الشيا عبد القاهر أار  "وفي اها(
مؾسُع و وُحِذَل في الحال َةْظبغـي أن ُ(حـَذَل   ِ أو فعل  َتاُده مد ُحِذَلو ثؼ ُأ يَا ب

                                                 
 (ٖٓٛ)دظ ل اإلعااز (ٔ)

 (ٖ٘ٔ) الطرجع السافق (ٕ)

ةَ  ُفْرَدامؽ مصيدت  التي مظمعها:  (ٖ) و... فاْعَمْؼو وِإْن ُردِّ . دةؾان عطرو فؽ َلْيَس الَاطاُل ِبِطْئَزر 
مظبؾعــات ماطــع المغــة العربيــة  –( جطــع وتظســيق مظــاا الظرافيشــي ٓٛمعــدو َكــِرب الزبيــدو )
 م.ٜ٘ٛٔه ٘ٓٗٔفدمشق ـالظبعة ال.ااية 
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إسـطاَرُه فـي الـظفس َأْولـ     فيهاو إظر وأا  َتاُد حْذَف  هظـاك َأْحَسـَؽ مـؽ ذكـرِهو وتـر 
 (ٔ)وةاَس ِمَؽ الظ ْظِق ب 

ظ  امـيِّ الالشيا عبد القاهر فيؽ الحذل الذو تديمـ  الصـظعةو والحـذل  زَ ومير 
 : حذل الطفعؾل مؽ أاؾااِ  عؽ اؾا   تديم  الصظعةو مال رحط  هللا

: وُهَؾ أن (كـؾَن لـ  مفعـؾلل مقصـؾًدا َمْصـُده معمـؾملو إظ أاـ  ُ(ْحـَذُل " ومسؼل ثان 
ــ  ــ . و ظَقِســؼ إل ــدليِل الحــاِل عمي ــع ل ــيّ  َتديُمــ   مــؽ المف ــ و وَيِف ــي  ظ  ــظعَة في َجم

 (ٕ) ."الصظعةُ 

و غؾص الشـيا عبـد القـاهر فـي أسـرار حـذل الطفعـؾلو و تحـدث عـؽ غـرض 
و وأنر مؽ مقا د الطتكمؼ في حذل الطفعؾل رغبتـ  الحذل لمطفعؾل الطسكؾت عظ 

: في تؾافر العظا(ة في إثبات الفعل لمفاعل دون الظغر إل  الطفعؾلو مال رحطـ  هللا
وإن أردَت أْن تــزداَد َتبييظــًا لهــذا األ ــلو أعظــي ُوجــؾَب أْن ُتْســِقط الطفعــؾَل لتتــؾفرر "

و فااغْر إل  مؾلـ  تعـال :  َوَلطرـا ﴿العظا(ُة عم  إثباِت الفعل لفاعِم  وظ َةديَمها َ ْؾبل
ْؽ ُدوِاِهُؼ اْمَرَأَتْيِؽ َتـُذوَداِن َوَرَد َماَخ َمْدَةَؽ َوَجَد َعَمْيِ  ُأمرًة ِمَؽ الظراِس َ(ْسُقؾَن َوَوَجَد مِ 

َماَل َما َيْظُبُكَطا َماَلَتا َظ َاْسِقي َحتر  ُ(ْصِدَر الرَِّعاُخ َوَأُفؾَاا َ ْيال َكِبير َفَسَق  َلُهَطا ُثـؼر 
لِّ  [و فيها حذل مفعـؾل فـي أربعـة مؾاسـعو إذا ٕٗو ٖٕ:]القصص ﴾َتَؾلر  ِإَل  الغِّ

اْمَرَأَتْيِؽ " أغظامهؼ أو مؾا يهؼ و "ْيِ  ُأمرًة ِمَؽ الظراِس َ(ْسُقؾَن َوَجَد َعمَ وجَد الطعظ : "
ثؼ إارـ  ظ َ(ْ فـ   " غظَطَهطا.َفَسَق  َلُهَطا  " غظَطَظا "َماَلَتا َظ َاْسِقي" غظطهطا و"َتُذوَدانِ 

قـًاو ومـا عم  ذو َبَصر  أا  ليس في ذلػ كمِّ  إظر أن ُةْتـَرَك ِذْكـُره وُ ـْؤت  بالفعـل مْظم
و ومــؽ  ذاك إظر أنر الغــرَض فــي أن ُ(عَمــؼ َأاــ  كــان مــَؽ الظــاس فــي تمــػ الحــال َســْقيل

و وأار  طا مالتا: ظ (كؾُن مظرا سـْقيل حتـ  ُ(ْصـِدَر الرعـاُخو وأاـ  كـان ِمـْؽ هُ الطرأتيِؽ َذْودل

                                                 
 (ٕ٘ٔ ل اإلعااز )دظ ( ٔ)

 (٘٘ٔ) الطرجع السافق (ٕ)
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أم  مؾس  عميـ  السـالم مـؽ عبـد ذلـػ َسـْقيو فقمرـا مـا كـان الَطْسـقي  أَغظطـًا أم إبـالً 
 ف ارجل عؽ الغَرضو وُمْؾِهؼل ِيالَف .  ؟غيَر ذلػ

وذاَك أا  لؾ ميل: "وَجد ِمْؽ دوِاهْؼ امرأتيِؽ َتُذوداِن غَظَطهطا"و جاز أن (كؾَن لؼ 
و فل ِمْؽ حيُث هؾ َذْوُد َغظؼو حت  لؾ كان مكاَن الغظِؼ  ُةْظكر الذوَد مؽ َحْيُث هؾ َذْودل

ممَ :"ما لػ تطظُع أياك؟ "و ُكْظَ  ُمْظِكرًا الطظَعو ظ مؽ إفلل لؼ ُةظكر الذوَد كطا أاػ إذا 
و فاعْرف  َتْعمْؼ َأاَػ لؼ َتِاْد ِلَحْذل الطفعـؾِل  حيُث هَؾ َمظعلو فل ِمْؽ حيُث هؾ مظُع أخ 
وعة والُحْسؽ ما وَجْدَتو إظر ألنر فـي َحْذفـ  وَتـْرِك ِذْكـرِه فا ـدًة  في هذا الظحِؾ ِمؽ الرر

 (ٔ) "الغَرَض ظ (صل إظ عم  ترك . جميمًةو وَأنر 

ظ حــدر لهــاو مــال:  الارجــااي وأســرار حــذل الطفعــؾل عظــد الشــيا عبــد القــاهر 
وليس ِلَظتا ِج هذا الحذِلو أعظي َحْذَل الطفعؾِلو اها(ةلو فإاـ  طر ـقل إلـ  سـروب  "

ْظعةو وإل  لظا ن ظ تحص  كطـا وازن الشـيا عبـد القـاهر الارجـااي  (ٕ) ."مؽ الصر
لة عؽ طر ق  استعطال الطتكمؼ لمحذلو مؽ أجـل فيؽ البظية العطيقةو والبظية الطحؾر

أنر أ ـل الكـالم المغـؾو مغـاةر لمصـؾرة عم   ؾرة أدفيـة را قـةو ومـد فـيرؽ حصؾل  
 في مؾل البحترو:]الظؾ ل[األدفية التي ااته  إليها  فقال 

ًٍرةٔ أَيٖشَوِوَ ***ادٕٔث وكَيِ ذُدِتَ عٍَِّي ؤَِ تَحاوُن حَ  (3)حَسَزَُِ إىل العَظِيِ ا

او و إظر أنر في مايئِ  بـ  محـذوفً ِؼغْ اأَلْ ُل ظ محالَة: حزْزَن المرْحَؼ إل  العَ مال:"
وذاك أنر  وإسقاِط  ل  ِمْؽ الظ ْظقو وَتْركِ  في الضطيِرو مزر ًة عايبـًة وفا ـدًة جميمـًة.

                                                 
 (ٕٙٔ-ٔٙٔدظ ل اإلعااز )( ٔ)

 (ٖٙٔ) ( الطرجع السافقٕ)

و أْو ُبَكــاخل عمــ  *** أَعــْؽ َســَف  و َةــْؾَم األَُفْيــِرِقو أْم ِحْمــِؼ  مــؽ مصــيدة مظمعهــا: (ٖ) ُوُمــؾلل فَرْبــع 
الطعارل ـ الظبعـة ال.ال.ـة.  ( تحقيق: حسؽ كامل الصيرفي. دارٕٛٔٓ/ٖ) دةؾان البحترو  َرْسِؼ؟

ؾرة: السظؾة واظعتداخو جاخ في المسان:  ـْمَظاِن َسـْظَؾُتُ  َواْعِتـَداُؤهُ والسر . لسـان العـرب َوَسـْؾَرُة الس 
 مادة )س. و. ر(



 اؼيؿطيؿػرآةؿاغغساؼؾاتؿاغحدؾثةبالضُةؿصبدؿاغقاؽرؿاغجرج 

8222 

ي َاْفــس الســامِع إ(قاعــًا َ(طظُعــ  بــ  ِمــْؽ أْن ِمــْؽ ِحــْذق الشــاعِر َأْن ُةؾِمــَع الطعظــ  فــ
ةتــَؾهرؼ فــي فــدِخ األمــر  ــيئًا غيــَر الطــراِدو ثــؼ ةظصــرُل إلــ  الطــراِدو ومعمــؾمل أاــ  لــؾ 

(قـَع فـي َوْهـؼ  "و لااز أنْ ِؼغْ إل  العَ  ؼَ َن المرحْ زْ زَ وَسْؾرة أ(ام  حَ أْعَهر الطفعؾَل فقال: "
ِض المحـؼ العغؼ"و أنر هـذا الحـزر كـان فـي بْعـالسامع إل  أْن (ايَخ إل  مؾِل : "إل  

  مَظَع ما َةمي الِاْمـَد ولـؼ َةْظَتـِ  إلـ  مـا ةمـي العغـؼ. فمطـا كـان كـذلػو ُدوَن كمِّ و وأار 
وترك ِذْكر "المحؼ" وَأْسَقَظ  مؽ المفعو لُيْبِرَئ السامَع مؽ هذا الؾهِؼو وَ اعَمـُ  بحيـُث 

ُر في افس  مؽ أوِل األْمر أنر الحزر مضـ  َ(قُع الطعظ  مظ  في َأْاِن الَفْهِؼ و وَ تصؾر
ه إظر الْعغُؼ.   (ٔ) في المحِؼ حت  لؼ َةردر

وهكــذا كــاَن الحــذُل ســبيال لمبظيــة العطيقــة إلــ  فظيــة ســظحيةو وأنر تــْرَك الــذكر 
 أفمغ مؽ الذكرو وأنر الصؾرة األدفية غاةرت الصؾرة المغؾ ة.

فـيؽ مسـتؾ يؽ فـي الكـالم مسـتؾ  ماـيخ  اايالارجـ عبد القـاهر وازن الشياُ 
اقـل الكالم عم  أ م و وبيؽ است دام الطتكمؼ لحـذل أحـد أجـزاخ الاطمـة مـؽ أجـل 

ق رحطـ  هللا فـيؽ أ ـل العقمـيالكالم مؽ الحقيقة العقمية إل  الطاـاز   الكـالم. وفـرر
اُن الُعُمؾِّ وَمْؽ الذو َ(ْ ف  عمي  مك":مؽ ذلػ مؾل و والهيئة التي ااته  إليها الكالم

﴾]البقـرة: َفَطـا َرِبَحـْ  ِتَاـاَرُتُهؼْ ﴿ :ومؾِسُع الطز ـة و ـؾرُة الُفرمـان فـيَؽ مؾِلـ  تعـال 
 (ٕ)ؾا في تاارِتهؼ؟ ".حُ و وبيَؽ أْن ُ(قال: "فطا َربِ [ٙٔ

و وبيؽ الطاـاز اْلَقْرَ ةِ  لَ هْ أَ َواْسَقِل  ؽ أ ل الكالم والحقيقة العقمية في:ق فيْ وفرر 
واعمـؼ "مـال:  [ٕٛةؾسـن:] ﴾َواْسَقِل اْلَقْرَ َة الرِتي ُكظرا ِفيَها﴿  تعال : العقمي في مؾل

الكمطة كطا تؾ ن بالطاازو لظقمػ لها عؽ معظاهاو كطا مض و فقد تؾ ن ب   أنر 
لظقمها عؽ ُحكؼ  كان لهاو إل  ُحْكؼ  ليس هؾ بحقيقة فيهاو وم.اُل ذلػ أن الطضال 

و واأل ـل: [ٕٛ]ةؾسـن: ﴾َواْسـَقِل اْلَقْرَ ـةَ ﴿حـؾ: إلي  (كتسي إعراَب الطضـاِل فـي ا
                                                 

 (ٔٚٔ-ٓٚٔدظ ل اإلعااز ) (ٔ)
 (ٜٕ٘) ( الطرجع السافقٕ)
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و  واسقل أهل القر ةو فالحكؼ الذو (اا لمقر ة في األ ل وعمـ  الحقيقـة هـؾ الاـر 
َل وهكـــذا مـــؾلهؼ: فظـــؾ فـــالن  َتَظـــُؤهؼ الظر ـــُقو ةر ـــدون أْهـــ .والظصـــُا فيهـــا ماـــازل 

فع في الظر ق مااز لطحـذول الـذو   مظقؾل إليـ  عـؽ الطضـال األار   الظر قو الرر
وفـي دظ ـل اإلعاـاز (عـؾد إلـ   (ٔ)."هؾ األهلو والذو (ستحّق  في أ م  هـؾ الاـر  

مــا ُحــِذَل مظــ  "مــال: الحــدةث عــؽ حــذل الطضــال وإمامــة الطضــال إليــ  مقامــ و 
 ﴾َواْســَقِل اْلَقْرَ ـــةَ ﴿الطضــاُل وأمــيَؼ الطضــاُل إليـــ  ُمقامــ و م.ــَل مؾِلــ  عـــزر وجــل: 

 :وّ دِ عْ ابغة الاَ ظر وم.ل مؾل ال [وٕٛ]ةؾسن:
 (2)وكيفَ تُواصٔنُ وََِ أصِبَحَتِ ... خاُلَلَتُُْ كأَبي وَرِحَبٔ

 ومؾل األعرافي:
 (3)العٍََاقِبٔ ... ووا ِيَ وَيِبَ غَيِرِكَ احٔمَتٔي عٍَاّقا حَصٔبِتَ بُغَاً ر

ألنر الطضاَل الطحذوَل ِمؽ احِؾ اخ(ة والبيتيِؽو في سبيل مـا ُ(ْحـذُل مـؽ ... 
ِع وُ راُد في الطعظ و كط.ل أن ُ(ْحَذَل يبر الطبتدإ والطبتـدأو إذا َدلر الـدليُل عميـ  المف

 (ٗ) إل  سا ِر ما إذا ُحِذَل كان في حْكؼ الطظظؾق ب .
     

                                                 
 (ٙٔٗأسرار البالغة ) (ٔ)

ا يملو وأفؾ مرحا كظية تقال لمرجل الحسؽ الؾج  ظ ال اللة الصدامة التي ليس فيه (ٕ)
باطؽو وميل: أفؾ مرحا هؾ الذ او والبي  مؽ مصيدت  التي مظمعها: َسَطا لَػ هؼ  َوَلْؼ َتْظَرِب. 

( جطع وتحقيق: د/ واسل الصطد ـ دار  ادر ٜٖ. دةؾان الظابغة الاعدو )َوِب ر ِفَبثّ  َوَلؼ َتظَصِا 
 فيروت. 

/ ٘ٔ)بغـؼ(و  ٔ٘/ ٕٔ  ولسـان العـرب ٛٔ رق الظهـؾو فـي تـذكرة الظحـاة ص هؾ لذو ال( ٖ)
ــد ص  ٓٛ ــي ز  ــؾادر أف ــؼ(  وا ــاج العــروس )بغ ــا(  وت ــي  ــؾاهد   ٙٔٔ)عق الطعاــؼ الطفصــل ف

 -هــ ٚٔٗٔالظبعـة: األولـ و -دار الكتـا العمطيـة  -( د. إميل فد(ع (عقـؾب ٕٛٓ/ ٘العربية )
العظـاق: بفـتل العـيؽ وت فيـن الظـؾنو األا.ـ  مـؽ غام الظامـة:  ـؾت ظ تفصـل بـ . و بو  مٜٜٙٔ

 .الطعز. وال ظاب لمذ ا

 (ٕٖٓ-ٖٔٓأسرار البالغة ) (ٗ)
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 اخلامتت
اَلُم َعَم  الظرِبيِّ الُطْصَظَف  وكف و  الحطدُ  اَلُة َوالسر  :و وبعدَوالصر

غـة الشـيا عبـد القـاهر الارجـااي عمـ  المسـاايات بال أثـرَ  فقد اـامش البحـثُ  
( محال لهذه الدراسـةو التؾليد(ة التحؾ ميةتشؾمسكي ) َاع ؾمالحدة.ةو وايتار اغر ة 

 جطمة مؽ الظتا جو مظها: وااته  الدراسة إل 
 تشؾمســكي بعمــؾم المغــؾ يؽ العــرب عامــةو وبطــا َاع ــؾم تــقثر أثبتــ  الدراســة -
دظ ــل اإلعاــاز وأســرار  :فــي كتافيــ  الارجــااي يا ــة رره الشــيا عبــد القــاهســظر 

 .و سؾاخ أكان هذا التقثر بظر قة مبا رة أو غير مبا رةالبالغة

 َطْهَيـعَ كاا  ال الارجااي اغر ة الظغؼ لمشيا عبد القاهر أنر أثبت  الدراسة  - 
و تشؾمسـكي فـي كتاباتـ  أ َاع ؾمهذا  أذكرسؾاخ  .تشؾمسكي َاع ؾمالذو سار عمي  

  .لؼ ةذكره

مــد  عظا(ــة اعــؾم تشؾمســكي بــالظحؾو وأن مؾاعــد الظحــؾ الدراســة  تر ــد -
عظده مؽ ركا ز تؾليد الكالمو وأبان البحث عـؽ أ ـل هـذا الكـالم عظـد الشـيا عبـد 

 القاهر الارجااي.

مــا مــام بــ  الشــيا عبــد القــاهر مــؽ  ــرح وتحميــل  أنر إلــ  الدراســة   ااتهــ - 
إلــ   ــؾرت  األدفيــة فــي افــس الطــتكمؼ  ت  األولــ تحؾ ــل الكــالم مــؽ  ــؾر كيفيــة 

تشؾمسكي في اغر ت  مؽ ااتقال الكالم مؽ البظيـة  َاع ؾمكان هؾ ما عظاه الظها ية 
وُذكر في البحـث  العطيقة إل  البظية السظحية عؽ طر ق مؾاعد التحؾ ل في المغةو

فيهطـا اطؾذجيؽ مؽ اطاذج التحؾ ل عظد تشؾمسكي مد أفـاض الشـيا عبـد القـاهر 
 . القؾلو اطؾذج التقد(ؼ والتقييرو واطؾذج الحذل
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تشؾمســـكي فـــي المغـــة  َاع ـــؾم ـــظيع  نر أوالظتياـــة التـــي يمـــص إليهـــا البحـــث 
و والفضـل فـي المغـة العربيـة الارجـااي  ظع  الشيا عبد القاهر هؾ ما اإلااميز ة

 طا هؾ لمطتقدم.إار 

 واهلل أعلم.
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 جزيذة ادلصادر وادلزاجع
 محطؾد  اكر  مرأه وعمرق عمي  الشيُا: -ـ الشيا عبد القاهر الارجااي  غةأسرار البال

 مٜٜٔٔهـ ٕٔٗٔـ دار الطداي ـ   أول  

  .مامة  –أ.د: عبد الحكيؼ راسي البحث البالغي عظد العرب مؽ وجهة اغر تحؾ مية
 م.ٜٗٛٔ-هـ ٗٓٗٔمعهد المغة العربية ـ جامعة أم القر  ـ العدد ال.ااي: 

  ترجطة : د: ةؾ يل ةؾسن عز ز ـ مراجعة مايد  –َاع ؾم تشؾمسكي  -  ةالبظ  الظحؾ
  مٜٚٛٔالطا ظة ـ وزارة ال.قافة واإلعالم ـ بغداد ـ 

 دمحم فؽ عبد هللا فؽ  الل ـ مامة جامعة  -( البظيؾ ة )الظشقة والطفهؾم ـ عرض واقد
 م.ٖٕٓٓ-هـ ٕٗٗٔاألادلس لمعمؾم والتقظية ـ 

  أ.د: عبدالفتاح  -هـ ٔٚٗجهة البالغية عظد عبد القاهر ت:التراكيا الظحؾ ة مؽ الؾ
 مٕٗٔٓهـ ٖ٘ٗٔظ يؽ ـ دار الفكر العربي 

 م.ٖٜٙٔ -  : ال.ال.ة -دمشق -كطال ربحي - دروس المغة العبر ة  

 ـ فردةَظان دو ُسؾسير ـ ترجطة  الل الفرمادو ودمحم  دروس في األلسظية العامة
 م.ٜ٘ٛٔ -ة لمكتابالشاوش ودمحم عايظة ـ الدار العربي

 ة هللا الظمحي رسالة دكتؾراه تح  إ رال أ.د: عبد الفتاح  - داللة السياق د: ردر
 هـ.ٛٔٗٔم ظؾ  بكمية المغة العربية ـ جامعة أم القر  ـ السعؾد(ة  -البركاوو 

  مكتبة وهبة  –أ.د: دمحم دمحم أفؾ مؾس   -دظظت التراكيا... دراسة بالغية–  : 
 مٕٗٓٓه ٕ٘ٗٔثال.ة

 محطؾد  مرأه وعمرق عمي  الشيا: -الشيا عبد القاهر الارجااي – اإلعااز دظ ل
 م.ٕٜٜٔ-هـٖٔٗٔ  ثال.ة:  -دار الطداي  - اكر

  تحقيق: حسؽ كامل الصيرفي. دار الطعارل ـ الظبعة ال.ال.ة. - دةؾان البحترو 

 ظبعة ال –دراسة وتحقيق: د/ إفراهيؼ عؾسيؽ ـ مظبعة السعادة  - دةؾان ال ظساخ
 م. ٖٜٛٔاألول  

 جطع وتحقيق: د/ واسل الصطد ـ دار  ادر فيروت. - دةؾان الظابغة الاعدو 
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 مظبؾعات  –جطع وتظسيق مظاا الظرافيشي  - دةؾان عطرو فؽ معدو َكِرب الزبيدو
 م.ٜ٘ٛٔه ٘ٓٗٔماطع المغة العربية فدمشق ـالظبعة ال.ااية 

 يمن ر يد الظعطان ـ وزارة  دراسة وتحقيق د: -  رح الصؾلي لدةؾان أفي تطام
 م.ٜٛٚٔالاطهؾر ة العرامية. -ال.قافة والفظؾن 

 د: حاتؼ  الل الضامؽ ـ جامعة بغداد.  - عمؼ المغة 

  دار  ترجطة: الدكتؾر زكي اايا محُطؾد وةير ؽ -ِول دةؾَراا   -مصة الحضارة
 -هـ  ٛٓٗٔ -سلبظانو الطظغطة العربية لمتربية وال.قافة والعمؾمو تؾا -الايلو فيروت 

 .مٜٛٛٔ

 عبد السالم دمحم تحقيق:  -أفؾ بشر عطرو فؽ ع.طان فؽ مظبرسيبؾ    – الكتاب
 .مٜٛٛٔ -هـ  ٛٓٗٔالظبعة: ال.ال.ةو - مكتبة ال ااايو القاهرة -هارون 

 مة  -َاع ؾم تشؾمسكيـ  المغة والعقل: األفكار السا دة حؾل الطسا ل القد(طة ورمة مقدر
  .ترجطة د. بشير دمحمم ٜٜٙٔاؾفطبر  ٕ٘ -إل  جامعة فراز ميا

 د: (حيي بعظيش ـ مامة الدراسات المغؾ ة ـ  - مبادئ الظحؾ البظيؾو دراسة تظبيقية
 جامعة مظتؾرو ـقسظظيظة.

 م.3002مكتبت اآلداب ـ  - د. نعمان بوقرة  ،المدارس اللسانية المعاصرة 

 مٕٔٓٓـ أغسظس  د: عبد العز ز حطؾدة ـ عالؼ الطعرفة - الطرا(ا الطقعرة. 

 أ.د: دمحم أفؾ مؾس  ـ مامة األزهر ـ عدد جطاد  و  الطسكؾت عظ  مؽ عمؼ البامالاي
 مٕٛٔٓهـ فبراةر ٜٖٗٔاخيرة 

 زكر ا إفراهيؼ ـ مكتبة مصر.د: تقلين  - مشكمة البظية 

 مرتض  ة د: ترجطم  ٜ٘ٙٔإ دار عام  -َاع ؾم تشؾمسكي – مغاهر الظغر ة الظحؾ ة
 م ٜ٘ٛٔؾان "جؾااا مؽ اغر ة الظحؾ"و وُاِشَر باامعة البصرة عام جؾاد بامر بعظ

  دار الكتا العمطية  -د. إميل فد(ع (عقؾب  -الطعاؼ الطفصل في  ؾاهد العربية-
 مٜٜٙٔ -هـ ٚٔٗٔالظبعة: األول و 
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  أ.د: إفراهيؼ ال ؾلي ـ دار  –مقتض  الحال فيؽ البالغة القد(طة والظقد الحدةث
 مٕٚٓٓ -األول البصا ر ـ الظبعة 

 دار   -أ.د: إفراهيؼ ال ؾلي – مكان الظحؾ مؽ اغر ة الظغؼ عظد عبد القاهر الارجااي
 مٕٛٓٓ-ٕٛٗٔالظبعة األول    -البصا ر

 ـ فر ايت  بارتش . ترجطة  مظاهج عمؼ المغة مؽ هرمان باول حت  ااعؾم تشؾمسكي
 مٕٗٓٓه ٕ٘ٗٔأ.د: سعيد حسؽ بحيرو ـ مؤسسة الط تار   أول  

  د: عبد الرحطؽ فدوو ـ دار العمؼ لمطالةيؽ ـ فيروت ـ الظبعة  -ؾسؾعة الطستشرميؽم
 م.ٖٜٜٔال.ال.ة 

 عدد  -أ.د: دمحم عبد الطظما ـ  مامة فصؾل – الظحؾ فيؽ عبد القاهر وتشؾمسكي
 مٜٗٛٔأكتؾبر د(سطبر 

 جؾن ليؾاز ـ ترجطة وتعميق د حمطي يميل ـ دار الطعرفة  – تشؾمسكي المغؾ ة اغر ة
  مٜ٘ٛٔالاامعية ـ اإلسكظدر ة ـ   أول  ـ 
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 فهزس احملتىياث

 ٕٔٓٛ مقدمة

 ٕ٘ٓٛ الطبحث األول: الطدرسة التؾليد(ة التحؾ مية

 ٕ٘ٓٛ الطظما األول: َمؽ َاع ؾم تشؾمسكي؟

 ٕٙٓٛ اطالع  عم  المغة العربية:
 ٜٕٓٛ أسس الطدرسة التؾليد(ة التحؾ مية:الطظما ال.ااي: 

 ٜٕٓٛ اشقة المساايات الحدة.ة في الغرب:

 ٕٓٔٛ مؾلد الظغر ة التؾليد(ة التحؾ مية:

 ٕٔٔٛ أهؼ الطفاهيؼ التي جاخت فها مدرسة التؾليد(ة التحؾ مية:

 ٕٕٔٛ (:Generativismركا ز الطدرسة التؾليد(ة التحؾ مية )

 ٕٕٔٛ : ثظا ية المغة والكالم:أوظ

 ٕ٘ٔٛ : ثظا ية اخليةو والعقمية:ثاايا

 ٕٙٔٛ : ثظا ية الكفا(ة واألداخ:ثال.ا

 ٕٛٔٛ : ثظا ية البظية العطيقةرابعا

 ٕٕٓٛ (ٔ كل رمؼ: )

 ٕٕٓٛ (ٕ كل رمؼ : )

 ٕٕٔٛ : القؾاعد الظحؾ ة أو التحؾ مية:يامًسا

 ٖٕٕٛ "اطؾذج التحؾ ل

 ٕٕٗٛ م وإاتاج الكالم:الطقا
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 ٕٕٙٛ الطبحث  ال.ااي: الاذور التار  ية الارجااية لمظغر ة التؾليد(ة التحؾ مية

 ٕٕٙٛ الطظما األول

 ٕٕٙٛ البظية العطيقُة عظد الشيا عبد القاهر الارجااي أ لل لمبظية السظحية:

 ٕٕٛٛ الترتيا الظفسي لمكالم:

 ٖٕٔٛ الطظما ال.ااي

 ٖٕٔٛ :فكر الشيا عبد القاهر الارجااي البالغيربط الظحؾ بالعقل في 

 ٖٕٚٛ شيا عبد القاهر الارجااي:أثر الظغؼ في الصؾرة البيااية عظد ال

 ٕٗٗٛ الطظما  ال.الث

مــؽ  مؾاعــد التحؾ ــل مــؽ البظيــة العطيقــة إلــ  البظيــة الســظحية عظــد الشــيا عبــد 
 ٕٗٗٛ اي:القاهر الارجا

 ٕٗٗٛ التقد(ؼ عظد الشيا عبد القاهر الارجااي: أوًظ 
 ٕٔ٘ٛ األثر الظفسي لمتقد(ؼ:

 ٕٗ٘ٛ : الحذل عظد الشيا عبد القاهر الارجااي:ثااًيا

 ٕٔٙٛ ال اتطة

 ٖٕٙٛ جر دة الطصادر والطراجع

 ٕٙٙٛ فهرس الطحتؾ ات
     


