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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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احلراك املصطلحي البالغّي
إلى حدود القرن اخلامس للهجرة

)دراسة في ضوء علم املصطلح احلديث(
جمعة �سبيحة

جامعة قرطاج

Sbiha. djemaa@gmail.com
02/04/ 2017م تاريخ اال�ستالم: 

03/10/ 2017م تاريخ القــــــبول: 

امللخ�ص: 

يتنـــزل عملنا يف دائرة امل�ساغل الفكرية التي تتعلق بالداللة واخلطاب. وقد �سعينا من خالله اإىل النظر 

يف و�سع امل�سطلـــح البالغّي يف الـــرتاث العربي االأ�سيل، متو�ّسلن يف ذلك مبا و�سلت اإليه اأيدينا من مراجع 

حديثـــة منا�سبة لهذا البحـــث تتعّلق اأ�سا�سا بعلم امل�سطلح. وقد تبّن لنا ونحـــن ن�ستقرئ املباحث اللغوية يف 

الرتاث اأّن الباحثن القدامى مل يكن لهم متّثل وا�سح للم�سطلحات البالغية اإذ كان و�سع امل�سطلح م�سطربا 

وكانت املفاهيم والتعريفات لديهم متداخلة وخمتلفة، ولكن رغم ذلك فقد  متّكن القدامى من اإنتاج ر�سيد 

م�سطلحـــّي بالغّي هاّم متّيز بحركّيـــة املفهوم وديناميته وذلك اإىل حدود القـــرن اخلام�س للهجرة، اّتخذه 

املحدثـــون معينا اأ�سا�سّيا يف و�سع قوامي�سهم ومعاجمهم ال�سّيمـــا اأمام زحف امل�سطلحات الل�سانّية احلديثة 

التـــي هـــي يف االأ�سل حم�سول عديد النظرّيـــات اللغوّية  املتتالية خـــ�سو�سا فيما يتعّلق منهـــا بعلوم الداللة 

وحتليل اخلطاب. وجعلوا من البحث امل�سطلحّي علما قائم الذات و�سموه بـ »علم امل�سطلح« باعتباره درا�سة 

تطبيقية مرفولوجّية للم�سطلح يف عالقته مبفهومه.

الكلمات املفاتيح:

احلراك - الداللة – اخلطاب – امل�سطلح البالغّي – علم امل�سطلح – الرتاث – املفهوم – املرفولوجيا.
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Rhetorical lexical movement until the end of the 
fifth century: A semantic study

Djemaa Sabiha
Carthaj University. Tunisia
Sbiha. djemaa@gmail.com

Abstract:
   Our work is situated within the intellectual activities of discourse and rhetoric. 

In this work, we are trying to scrutinize rhetorical lexis in the traditional heritage, 
in the light of recent literature on lexical sciences. We have realized that classical 
scholars did not use to have a clear representation of rhetorical semantics. The study 
of lexis used to be fuzzy and the concepts were different. Despite this fact, classical 
scholars were able to produce important lexical and semantic work characterized by 
the movement of lexis till the fifth century. Recent scholars have been using it as an 
important reference in their encyclopedic works, especially with the advance of recent 
linguistic vocabulary resulting from different linguistic theories that are related to 
semantic studies and discourse analysis. They have rendered lexical research a well-
established science labeled “Lexical science “ as it is a practical morphological study 
of the term related to the concept.

Keywords:
Movement – Lexis – Discourse – Rhetorical lexis – Lexical science – Heritage – 

Concept – Morphology.
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اإّن م�ساألة امل�سطلح البالغي يف الرتاث العربي 

م�ساألـــة معّقـــدة ح�سب تقديـــري، نظـــرا اإىل تعّدد 

مفاهيم امل�سطلح الواحد وت�سّعبها واختالف �سبل 

تعريفهـــا وت�سّتتها وتراكم مواّدها يف كتب اللغوين 

وم�سّنفاتهـــم مّما جعل امل�سطلحات ال ترتقي اإىل 

اأن تكون علمّية دقيقـــة ت�سبطها معاجم وقوامي�س 

اإاّل يف فرتة متاأّخرة. ويعـــود �سبب ا�سطراب و�سع 

امل�سطلـــح يف الـــرتاث العربـــّي اإىل االختـــالف يف 

ا�ستعماالتـــه وطرق �سوغه. لـــذا مل نكن جند لدى 

القدامـــى توافقـــا جذرّيا يف تعريـــف امل�سطلحات 

البالغّية واللغوّية عموما. 

 ومـــازال هـــذا اال�سطـــراب يف و�سع امل�سطلح 

ولعّل االأ�سباب يف ذلك 
)1(

متـــوا�سال اإىل يومنا هذا

عديدة ويرتبط اأهّمما باختالف مرجعيات تكوين 

اللغويـــن العـــرب قدامـــى وحمدثـــن، فاجلاحظ 

على �سبيل املثال يغلب علـــى تكوينه الطابع االأدبّي 

الفّنـــي ويغلب على عبـــد القاهر اجلرجاين تكوينه 

النحـــوّي، وتلك االختالفـــات يف التكوين ولو ن�سبّيا 

توؤّدي اإىل اختالفات يف الروؤى والت�سّورات واإن كان 

ذلك جزئّيا. ولكن رغم هذه االختالفات فقد اأنتج 

القدامى ر�سيدا م�سطلحّيـــا نحوّيا وبالغّيا هاّما 

اأ�سبح موردا ينهل منه املحدثون لو�سع قوامي�سهم 

ومعاجمهـــم ال�سّيمـــا اأمـــام زحـــف امل�سطلحـــات 

الل�سانّيـــة احلديثـــة التـــي كانـــت حمـــ�سول عديد 

النظرّيـــات ال�سّيما فيما يتعّلـــق منها بعلوم الداللة 

وحتليل اخلطاب وغريها من العلوم.

 تبّن لنا من خـــالل البحوث يف جمال التفكري 

)1( انظر: امل�سدي )عبد ال�سالم(، قامو�س الل�سانيات، �س72 )مثال( م�سطلح

Linguistique

البالغي اأّن هذا التفكري يقوم على جهاز م�سطلحّي 

�ساأنه يف ذلك �ساأن كّل علم. فامل�سطلح ميثل »�سورة 

مكثفة للعالقة الع�سويـــة القائمة بن العقل واللغة 

ويتـــ�سل اأي�سًا بالظواهر املعرفيـــة. وامل�سطلحات 

يف كل علـــم من العلوم هـــي مبنزلة النواة املركزية 

التي ميتد بها جمـــال االإ�سعاع املعريف ويرت�سخ بها 

. ون�ساط القدامى يف و�سع 
)2(

اال�ستقطاب الفكري«

م�سطلحـــات علـــم البالغة دليل علـــى ا�ستيعابهم 

ذلـــك العلـــم وغريه من العلـــوم والفنـــون، لوعيهم 

بقيمة امل�سطلح يف حتقيـــق التوا�سل من جهة ويف 

توحيـــد املعارف مـــن جهة. والبحـــث يف امل�سطلح 

متـــوا�سل اإىل اليـــوم حتـــى غـــدا علمـــا مكتمال هو 

مـــن  la  terminologie وهـــو  امل�سطلـــح«  »علـــم 

العلـــوم اللغويـــة التطبيقيـــة املتطـــّورة جـــّدا ُيعنى 

بدار�سة امل�سطلح درا�سة مورفولوجية جمردة ويف 

ارتباطـــه باملفهوم الذي يعكـــ�سه.  وقد حّدد فو�سرت

E.Wuster مكان علم امل�سطلـــح بن اأفراد فروع 
املعرفـــة باأنه جمال يربط علم اللغة باملنطق وبعلم 

الوجـــود )االنطولوجيا( وبعلـــم املعلومات وبفروع 

، »فامل�سطلحات العلمية... عبارة 
)3(

العلم املختلفة

عـــن جمموعة من الكلمـــات التـــي مت االتفاق على 

ا�ستعمالها ... لتقوم بوظيفة تتمثل يف جت�سيد نتائج 

البحث وو�سعها يف قالب لغوي ي�سمن توا�ساًل فعااًل 

.  وذلك 
)4(

ومفيـــدًا بن خمتلف فئـــات امل�ستعملن«

يعني اأّن حتديد مفاهيـــم الكلمات اأو امل�سطلحات 

يف اأّي علم اأو معرفة يجعل نظام ذلك العلم اأو تلك 

)2( امل�سدي )عبد ال�سالم(، قراءات مع ال�سابي واملتنبي واجلاحظ وابن خلدون، 

�س 162 . 

)3( حجازي )حممود فهمي(، االأ�س�س اللغوية لعلم امل�سطلح، �س 17 .

)4( حطاب )اأحمد(، امل�سطلحات العلمية واأهميتها يف جمال الرتجمة، العلوم 

الطبيعية كنموذج »يف الرتجمة العلمية، �س185 203.
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املعرفـــة متما�سكا ويوّفر لغة م�سرتكة بن الباحثن 

يف ذلك املجال لها �سوابط وحدود علمية.

 وميّثـــل ذلـــك اجلهـــاز امل�سطلحـــي مفاتيـــح 

كّل علـــم وميّثـــل كذلك لغتـــه ال�سورّيـــة التي تعّر 

عنـــه، فهـــو »جـــزء مهـــم مـــن اللغـــة كمـــا يف كل 

اللغـــات املعـــا�سرة، باعتبارهـــا مفاتيـــح املعرفـــة 

االإن�سانيـــة يف �ستـــى فروعهـــا، وو�سيلـــة التفاهـــم 

والتوا�سل بـــن النا�س يف خمتلف املجاالت العلمية 

.  ولكـــن ما ميّيز اجلهـــاز امل�سطلحي 
)1(

والعملية«

لعلم البالغة والنقـــد، اأّن مفاهيمه خ�سعت لكثري 

مـــن التحـــّول والتطّور واالختـــالف فغابـــت الّدقة 

والو�سوح ب�ساأن امل�سطلـــح الواحد اإىل حدود عبد 

القاهر اجلرجاين الذي باإدخاله الّنحو يف التفكري 

البالغّي عّرج بامل�سطلحـــات البالغّية نحو وجهة 

مل تكن رمّبا منتظرة، هي وجهة النحو لذا حتّولت 

م�سامـــن العديـــد مـــن امل�سطلحـــات؛ اإذ اأخذت؛ 

تتـــ�سّرب مفاهيمها من جمال النحو. وهذه امل�ساألة 

�سغلـــت الكثري من الدار�سن الذين اجّتهت هّمتهم 

اإىل و�سع حتديـــد دقيق للم�سطلحـــات البالغية، 

فاجلاحـــظ مثال نراه يوؤّكـــد يف كالمه قيمة تدقيق 

االألفـــاظ وامل�سطلحات يف قولـــه التايل: »... وهم 

تخـــريوا تلك االألفـــاظ لتلك املعاين، وهـــم ا�ستقوا 

لها من كالم العرب تلك االأ�سماء، وهم ا�سطلحوا 

علـــى ت�سميـــة مـــا مل يكـــن لـــه يف لغة العـــرب ا�سم 

 .
)2(

ف�ساروا بذلك �سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع«

فامل�سطلـــح بهذا املعنـــى مرتبط بـــو�سوح املفهوم 

الـــذي يـــدّل عليـــه اإذ اإّن: »ا�ستعمـــال اللغـــة بعناية 

وبطريقـــة �سحيحـــة، و�سيلـــة فعالـــة للمعاونة على 

)1( اخلطيب )اأحمد �سفيق(، حول توحيد امل�سطلحات العلمية، �س8.  

)2( اجلاحظ، البيان والتبين، ج1، �س139. 

التفكري القـــومي املبا�سر؛ ذلك اأنه مـــن ال�سروري 

لكي نعـــّر بالكلمات عما نعنيـــه بال�سبط اأن تكون 

اأذهاننـــا ذاتها مدركة متاًما ملا نعنيه، فنحن نفّكر 

.
)3(

ون�ستدّل عن طريق الكلمات«

 ثـــّم اإّن امل�سطلح الواحـــد تتحدد مفاهيمه بن 

�س،  بقّيـــة امل�سطلحات املنتميـــة اإىل ذات التخ�سّ

كمـــا اأّن امل�سطلح يتـــ�سم يف بداية ظهوره ب�سبابية 

التحديـــد وتعـــّدد املفاهيم، لذا ال يكـــون امل�سطلح 

علمّيا اإاّل اإذا اكتملـــت املفاهيم واحلدود فيكون له 

حقلـــه املعريف الـــذي ميّيزه يف اإطـــار النظام الذي 

�س. وبذلك ي�سبـــح امل�سطلح ذا  يكّونـــه التخـــ�سّ

�سمات متيزه ويكون دااّل مبـــا�سرا دقيقا وحمّددا. 

وال يتحّقـــق ذلـــك اإاّل بعـــد رحلـــة طويلـــة ميـــّر بها 

امل�سطلح مفهوما وم�سمونا. 

 ثـــّم اإّن احلقـــول املعرفيـــة تظّل تتحـــدد دائمًا 

بتحديد دالالت م�سطلحاتها وا�ستقرار مفاهيمها، 

وبقدر رواج امل�سطلحات و�سيوعها وتقبل الباحثن 

واملهتمـــن لـهـــذا امل�سطلـــح اأو ذاك، يحقق العلم 

.
)4(

اأو »احلقل املعريف« ثبات منهجيته

  ونظـــرا اإىل تعـــّدد امل�سطلحـــات يف البالغـــة 

القدميـــة التـــي اختلفت مفاهيمها لـــدى اأ�سحابها 

ال�سّيمـــا منهـــا الت�سبيه واال�ستعـــارة وكذلك اللفظ 

واملعنى والنظم على وجـــه التخ�سي�س باعتبارها 

من امل�سائل االأ�سا�سية لدى علماء اللغة بوجه عام، 

فقـــد ارتاأينا اأن نرّكـــز اهتمامنا على امل�سطلحات 

الثالثـــة االأخرية االأكرث �سيوعـــا يف تاآليف اللغوين 

)3( بيفريدج )و. اإ (، فّن البحث العلمي،ترجمة زكريا فهمي، مراجعة د/ اأحمد 

م�سطفى اأحمد، �س15.

)4( ال�سيد )نور الدين(، االأ�سلوبية وحتليل اخلطاب، درا�سة يف النقد العربي 

احلديث. ج1، �س13.
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ونعنـــي بها »النظم« و«اللفـــظ« و«املعنى«. فما ميّيز 

هـــذه امل�سطلحـــات اأّنهـــا اكت�سبت معـــاين جديدة 

يف تفكـــري عبد القاهر و�سهـــدت تطّورا يف دالالتها 

تعكـــ�س جتربـــة عمل العقل عـــر الزمـــن والتاريخ 

واحلر�س على البحث واملعرفة، ويتنّزل هذا االأمر 

اليوم فيما ي�سّمى بعلم تطّور دالالت االألفاظ ونرى 

اأثر تلك التطّورات يف االأوجه التالية: 

 concept اأ ( من جهة املفهوم اأو الت�سّور (

)ب( من جهة العالقات

 راأينـــا اأن نبـــداأ بحثنـــا مـــن النظـــر يف اأهـــّم 

امل�سطلحـــات البالغية التي متّيـــز بها تفكري عبد 

القاهـــر والتي تربطه ب�سابقيه مـــن املفّكرين نعني 

بها الّنظـــم والّلفـــظ واملعنى. فهـــذه امل�سطلحات 

حملـــت مفاهيـــم جديدة مل تكن معلومـــة قبل عبد 

القاهـــر وتكاد تكون خمتلفـــة متاما عّما و�سعه لها 

الرجل، لـــذا فاإّن اأهـــّم االأ�سباب التـــي دفعتنا اإىل 

تخرّي مو�سوع بحثنا هذا والذي ق�سدنا من خالله 

الوقـــوف عند تفكري عبـــد القاهـــر اجلرجاين هو 

التحّول املفهومي اجلذري واحلراك الداليّل الذي 

حّققـــه يف مفاهيم تلك امل�سطلحـــات مّما كان له 

انعكا�س كبري على جوهر التفكري البالغي ال�سّيما 

يف بنائه البالغة على النحو.

لقد عـــرف م�سطلح »النظم« عند عبد القاهر 

نقلة نوعّيـــة عندما دّقق له املفهـــوم وعندما جعله 

نظريـــة مل نعهدهـــا مـــع �سابقيـــه مـــن البالغيـــن 

اأو النقاد اأو النحاة وكّل من تناول الّنظم م�سطلحا 

يف تفكـــريه. فقـــد كان النظـــم عند هـــوؤالء جمّرد 

م�سطلـــح ُيذكـــر باعتبـــاره عنـــ�سرا مـــن عنا�سر 

البالغـــة اإىل جانـــب عنـــا�سر اأخـــرى لعـــّل اأهّمها 

عن�سري اللفظ واملعنى.

اأّمـــا م�سطلحا اللفظ واملعنى عند عبد القاهر 

فقد اأ�سبحا ين�سويان حتت مفهوم النظم وميثالن 

عن�سرين من عنا�سره. 

وما لفت انتباهنا اأي�سا يف تفكري عبد القاهر اأنه 

اأقـــام نظرية النظـــم على قوام نحوي يـــرى فيه فهم 

النـــ�ّس وبناء الكالم ال يكون اإال عن طريق النحو رّدا 

على مـــن يرى املنطق هـــو االأ�سا�س مثلمـــا اأعلن عن 

ذلك يف الدالئل و�سنف�سره يف غ�سون بحثنا.

ن�سيـــف اإىل ذلـــك اأن عبد القاهـــر جعل للنحو 

مفهومـــا جديدا ال يقـــف عند حّد االإعـــراب مثلما 

عهدناه لدى �سابقيه من النحاة والبالغين.

كّل هـــذه العوامـــل �ستجعـــل من عملنـــا درا�سة 

تاريخية داللية للمفاهيـــم التي اأحاطت مب�سطلح 

النّظم والكـــ�سف عن مظاهر النمو فيه حتى ن�سل 

اإىل مفهومه لدى عبد القاهر اجلرجاين. 

 لذلك فاإّن منهج عملنـــا �سيكون كاالآتي: ننظر 

يف امل�سطلـــح ثـــّم مدلوله ثـــّم مفهومه عنـــد ِفرق 

خمتلفة من متكلمن واأدباء ونقاد وبالغين ونّحاة 

وبهذا املنهج �سنك�سف عن مظاهر النّمو واحلراك 

لذلك امل�سطلح.

 اأّما الغاية التي نروم حتقيقها من هذا البحث 

تاأكيد التوا�سل واحلراك امل�سطلحي والك�سف عن 

التطّور الذي يح�سل يف مفاهيم امل�سطلحات مما 

يثبت اأمرا علمّيا هاّما هو حياة اللغة باعتبار قبول 

مدلـــوالت دوالها للتطـــّور والنمّو من جهـــة واإثبات 

اأّن و�سع امل�سطلـــح الأّي فـــرع من فروع اللغة يعطي 

�سبغـــة علمية للغـــة وي�سهم يف عقلنتهـــا وتوحيدها 

بن م�ستعمليها.
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 تلك هـــي اأهّم النقاط التـــي �سنحاول التطّرق 

اإليهـــا يف بحثنـــا مرّكزيـــن اهتمامنـــا علـــى تفكري 

عبد القاهـــر اجلرجـــاين حيـــث ا�ستقـــّر م�سطلح 

النظم عنده واأ�سبح فعال ين�سب اإليه.

1. امل�ضطلح عقلنة لّلغة:

تعتـــر ق�سية امل�سطلحـــات ق�سية هامة اأثارت 

اهتمام العرب منذ القدمي ال�سيما مع ظهور حركة 

الرتجمة حيث اأ�سبحـــوا يبحثون عن امل�سطلحات 

املنا�سبة يف تعريب عديد العلوم والفنون الّدخلية.

اإاّل اأّن هـــذه الق�سيـــة اأ�سبحـــت متـــ�ّس العلـــوم 

العربية ذاتهـــا والفنون اأي�سا واأ�سبحـــوا يرون اأنه 

البـــّد لـــكّل علم مـــن م�سطلحـــات متّثـــل مفاتيحه 

وجتعلـــه يتمّيـــز عـــن غـــريه مـــن العلوم. مـــن هذا 

املنطلق اأ�سبح ال�سجـــّل امل�سطلحي هاّما جّدا فهو 

ميّثل الك�سف املفهومي لكّل علم. كذا اأ�سبحت اللغة 

جمموعة من امل�سطلحـــات والعالمات واأ�سبح كّل 

ا من اللغة يعّر  علم ي�سطنع لنفـــ�سه معجما خا�سّ

به عن نظامه.

والغايـــة من و�سع اجلهاز امل�سطلحّي تتمّثل يف 

ال�سعـــي اإىل التحّكم يف الظواهر والقب�س عليها يف 

اإطار نظام علمي تقعيدي ميثل لغة علمه ال�سورية 

ال�سكليـــة. وال غرابـــة يف ذلك خـــا�سة بدخول علم 

املنطق الذي جاء ليقـــن كّل العلوم والفنون وبهذا 

املنحـــى اأ�سبحنا جند �سيئن: »العلـــم ولغة العلم« 

التي تتمثل يف جهازه امل�سطلحي. فامل�سطلح اإذن 

هـــو عالمة جمّردة ذات مفهوم حمّدد. وقيمته اأّنه 

ينّظـــم العلوم وميّكن من توحيـــد الدوال بن لغات 

خمتلفة.

واأخريا ميكن القـــول اإنَّ للم�سطلح قيمة هامة 

تعك�س لنا قدرة االإنـــ�سان على التجريد وال�سيطرة 

علـــى حميطـــه بوا�سطـــة اأنظمـــة املفاهيـــم التـــي 

.
)1(

ي�سّكلها

اإّن دخـــول علم املنطـــق يف الثقافة العربية اأّدى 

اإىل تقعيـــد عديد العلـــوم وحتى اللغـــة التي َفقدت 

بذلك العمل كّل بعدهـــا االإن�سائي عندما اأ�سبحت 

تتج�سد يف معايـــري ومقايي�س، واأ�سبحنا جند فيها 

علومـــا �ستـــى مثل علـــم النحو الذي هـــو جمموعة 

من القواعد والقوانـــن وامل�سطلحات وعلم االأدب 

وعلـــم النقد وعلـــم البالغـــة وغريها كثـــري، فكّل 

ة به.  علم من هـــذه العلوم لـــه م�سطلحات خـــا�سّ

وحـــ�سب طبيعة مـــو�سوع بحثنا �سرنّكـــز اهتمامنا 

علـــى »امل�سطلـــح البالغـــّي« اإىل حّد عبـــد القاهر 

اجلرجاين، وحتديـــدا م�سطلح »النظـــم« ملا مّثله 

مـــن اإ�سكال لـــدى م�ستعمليـــه مـــن الباحثـــن، لذا 

�سنتبـــّن م�سامن هـــذا امل�سطلح واأهـــّم املفاهيم 

التي عرفها اإىل حّد ا�ستقراره عند اجلرجاين.

القاه��ر  عب��د  قب��ل  »الّنظ��م«  م�ضطل��ح   .2
اجلرجاين:

اعتمدنا يف هذا املجال ما و�سعه االأ�ستاذ توفيق 

الزيـــدي يف كتابـــه »جدليـــة امل�سطلـــح والنظرّية 

النقدّيـــة«. فقد بّن اأّن النّظم كم�سطلح مّر بثالث 

مراحـــل هـــي »و�سع الكمـــون وو�سع التوّلـــد وو�سع 

.
)2(

ال�سبط«

ويرى االأ�ستاذ الزيدي اأّن و�سع الكمون »ي�سّكل 

املوّلـــدات الرئي�سية مل�سطلح الّنظـــم... ونواة تلك 

)1( جمموعة من االأ�ساتذة اجلامعيّن، تاأ�سي�س الق�سّية اال�سطالحية، �س97.

)2( املرجع نف�سه، �س487.
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املولـــّدات هي ما جاء يف الن�ّس القراآين من و�سف 

حلكمـــة اهلل يف الكون متثلـــت يف اإقامة نظام كوين 

 وهـــذه االآيات 
)1(

دقيـــق احلركة، حمـــّدد املقا�سد«

. الإظهار النظام الكويّن، 
)2(

منها ما خ�ّس االإن�سان

 ومنها مـــا جاء عن 
)3(

ومنهـــا ما خـــ�ّس الطبيعـــة

قـــدرة اهلل علـــى حتويـــل احلركـــة دون اأن ينتق�س 

.
)4(

النظام

فاهلل تعاىل بّن اإذن، من خالل اآياته اأّن الوجود 

يحكمـــه الّنظام ومن هنا تولّدت فكرة النظام عند 

املفكرين العرب واإن خال الن�ّس القراآين من ماّدة 

»ن.ظ.م« علـــى حـــّد عبارة الزيـــدي: »مما يجعلنا 

نقول باأّن م�سطلح النظم يف هذا امل�ستوى اإمّنا هو 

يف و�سع كمون ال يظهر منه اإاّل املت�سّور الذي ترزه 

.
)5(

تلك ال�سور التي حوتها االآيات املذكورة«

اأما الو�سع الثاين الذي و�سفه الزيدي »بالتوّلد« 

فهـــو موجود يف اخلطـــاب االإنـــ�ساين عندما حاول 

الباحثـــون النظر يف اأ�سبـــاب االإعجـــاز يف القراآن 

وعندما در�سوا الن�ّس االأدبي.

 فبالن�سبـــة اإىل دار�سي االإعجـــاز اأي املتكّلمـــن 

فقـــد عـــّروا عـــن مفهـــوم »النظـــم« مب�سطلحات 

عديـــدة، فمثال الرمـــاين ذكر م�سطلـــح »النظم« 

 
)6(

عندمـــا حتـــّدث عمـــا ي�سميـــه »تعديل النظـــم«

. مثلما 
)7(

قيـــا�سا على تعديل احلـــروف يف التاأليف

)1( انظر االآية 6 من �سورة اآل عمران واآية 5 من �سورة احلج واالآيات 8-7-6 من 

�سورة االنفطار.

)2( انظر اآية 22 من �سورة البقرة.

)3( انظر اآية 27 من �سورة اآل عمران.

)4( الزيدي )توفيق(: جدلية امل�سطلح والنظرّية النقدّية، ط1، �س488.

)5( الرماين، النكت يف اإعجاز القراآن، �س107.

)6( امل�سدر نف�سه، �س107.

)7( امل�سدر نف�سه، �س 94.

ذكـــر اأي�سا م�سطلحي »التاأليـــف« و»التالوؤم« وعن 

مزّية التـــالوؤم يقول: »والفائـــدة يف التالوؤم ح�سن 

الكالم يف ال�سمع و�سهولته يف اللفظ وتقبل للمعنى 

لـــه يف النفـــ�س مبـــا يـــرد لها من حـــ�سن للـــ�سورة 

. وجند عند اخلطابـــي اأي�سا 
)8(

وطريـــق الداللـــة«

م�سطلحـــات عديـــدة متعّلقـــة »بالنظـــم« يف كتابه 

»بيـــان اإعجاز القراآن«، فمن بن هذه امل�سطلحات 

نذكر: النظم املنظـــوم االنتظام االئتالف التاأليف 

 ويبّن الزيدي اأّن »هذا 
)9(

التالوؤم... وغريها كثري

التنـــّوع يف امل�سطلـــح يعـــود يف اأغلبـــه اإىل وظيفـــة 

 ومـــن بـــن 
)10(

التفـــ�سري اأو التاأكيـــد بالـــرتادف«

مـــا اأورده اخلطابي حول اإعجاز القـــراآن يف نظمه 

قوله: »وال تـــرى نظما اأح�سن تاأليفـــا واأ�سد تالوؤما 

وتـــ�ساكال مـــن نظمه« وقولـــه اأيـــ�سا: »وجد معظم 

.
)11(

كالمه مبنيا موؤّلفا«

ا�ستعملـــوا  الذيـــن  اأيـــ�سا  املتكّلمـــن  ومـــن 

امل�سطلحات املعّرة عن النظم نذكر الباقالين يف 

كتابـــه »اإعجاز القراآن« فقـــد ذكر م�سطلح النظم 

نف�سه والـــ�سّم والتاأليف والر�سف واجلمع والن�سج 

. ومّمـــا اأورده قوله: »وقد تاأملنا نظم 
)12(

والتالوؤم

القراآن، فوجدنا جميع ما يت�سّرف فيه من الوجوه 

التي قّدمنا ذكرها على حّد واحد يف ح�سن النظم 

.
)13(

وبديع التاأليف والر�سف«

كذا نكون قـــد تعّر�سنا اإىل اأهـــّم امل�سطلحات 

املعـــرة عـــن مفهـــوم النظـــم قبـــل عبـــد القاهـــر 

)8( امل�سدر نف�سه، �س 96.

)9( اخلطابي، بيان اإعجاز القراآن، �س 26-27-28-35-36-39-5/8-70.

)10( امل�سدر نف�سه، �س493.

)11( امل�سدر نف�سه، �س 35

)12( الباقالين، اإعجاز القراآن، �س-21-45-47-52-53-55-56-116-117

.)124-175-178-196-243

)13( امل�سدر نف�سه، �س55.
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اجلرجـــاين لـــدى دار�سي االإعجاز. ولكـــن �سنتبّن 

ونحـــن ندر�س م�سطلـــح النظم عند عبـــد القاهر 

اأنـــه �ستـــان ما بن مفهـــوم النظم عنـــده ومفهومه 

عنـــد هـــوؤالء، فنظمهـــم ال معنى لـــه، ال مفهوم له، 

فهـــم ي�سعـــون امل�سطلح دون تو�سيح لـــه اأو تدقيق 

كاأنـــه جاء عر�سيا فانظـــر اإىل اأي واحد من هوؤالء 

املتكلمـــن، فهل جتده قد فـــ�سر لنا مفهوم الّنظم؟ 

فهـــو عندهم جمـــّرد كلمة ولكن عنـــد عبد القاهر 

حه الحقا يف غ�سون  فهو غري ذلك متامـــا و�سنو�سّ

بحثنـــا؛ اإذ �سرنى الفـــرق بن »نظـــم« عبد القاهر 

الذي له اأ�س�سه النحوّية و�سروطه وبن النظم لدى 

هـــوؤالء اإذ جـــاء يرتّدد حـــ�سب حّمـــادي �سّمود بن 

معنين هما:

- املعنـــى اال�سطالحـــي... وهـــو اأ�سلـــوب الكتابـــة 

وطريقـــة التاأليف بن وحدات اللغة ومنهج تعليق 

بع�سها ببع�س...

- ومعنـــى اأفانن القـــول واأجنـــا�س االأدب واأمناط 

.
)1(

الكتابة«

يقـــول �سمـــود: »اخلطابـــي ا�ستعمـــل الكلمة اأو 

مـــا ا�ستق منهـــا اثنتي عـــ�سرة مـــّرة واأجراها على 

»املعنين«، ومل يخـــرج الباقالين يف ا�ستعماله عن 

. نتبـــّن مّما �سبـــق اأّن اللفظ 
)2(

هـــذه ال�سبكـــة...«

املعّر به عن النظم واحد ولكن معانيه خمتلفة عند 

من �سبق اجلرجاين يف تناول مو�سوع االإعجاز.

 ولكـــن اإىل جانب »النظم« اأحد اأ�سول االإعجاز 

القـــراآين، تناول الدار�سون قبل عبد القاهر اأ�سوال 

اأخـــرى لعـــّل اأهّمهـــا مـــا تعّلـــق ب�سفـــات »اللفظ« 

و»املعنى«.

)1( �سمود )حمادي(، من جتليات اخلطاب البالغي، �س40.

)2( املرجع نف�سه، �س41.

 فمـــن االأوائل الذين اأملحوا اإىل فكرة النظم يف 

عالقته باللفظ واملعنى وهو يبحث يف ق�سية االإعجاز 

القـــراآين نذكر اخلطابي )388 هـ( الذي بّن وهو 

يحلـــل بع�س االآيات ويحاول فهمها اأن الكالم يقوم 

علـــى ثالثة عنا�سر هي لفظ حامل ومعنى به قائم 

ورباط لها ناظـــم. فهو يقـــول: واإذا تاأملت القراآن 

وجدت هذه االأمور منه يف غاية ال�سرف والف�سيلة 

حتـــى ال ترى �سيئا مـــن االألفاظ اأفـــ�سح وال اأجزل 

وال اأعذب من األفاظه، وال ترى نظما اأح�سن تاأليفا 

واأ�سّد تالوؤما وت�ساكال من نظمه«.

وي�سيـــف قائـــال: »واعلم اأن القـــراآن اإمّنا �سار 

معجـــزا الأنه جاء باأف�سح االألفاظ يف اأح�سن نظوم 

.
)3(

التاأليف م�سمنا اأ�سح املعاين«

اإّن االإعجاز حـــ�سب اخلطاب يتاأتى من اجتماع 

عنا�سر ثالثة هي االألفاظ يف ف�ساحتها وعذوبتها 

واملعـــاين يف �سّحتهـــا والنظـــم يف تاأليفـــه وتالوؤمه 

حت ذلك اأقواُله. مثلما و�سّ

وحّدد اخلطابي خ�سائ�س اللفظ، فهو يرى اأّن 

البالغة اإمنا تتحقق من و�سع كّل لفظة يف مو�سعها 

االأخـــ�س بها من الكالم الأّن تغري مكانها يوؤّدي اإما 

اإىل تغـــري املعنـــى فيفـــ�سد بذلك الـــكالم واإما اإىل 

ذهاب الرونق الذي يكون معه �سقوط البالغة. من 

هـــذا املبداأ ترز بالغة النظم مبـــا هو دقة اختيار 

 .
)4(

اللفظ يف مو�سعه

ولكـــن تتطـــّور فكـــرة النظـــم فيمـــا بعـــد عند 

اخلطابـــي فتتجاوز دقة اختيـــار اللفظ يف مو�سعه 

)3( بيان اإعجاز القراآن، �س27.

)4( امل�سدر نف�سه، انظر حتليله لالآية 6 من �سورة�س، واالآية 4 من �سورة املوؤمنون 

يف كتابه، �س43.
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لت�سمل كّل نظام الكالم وهو يف تركيب كامل تتعلق 

.
)1(

اللفظة فيه مبن �سبقها ومن حلقها

ون�ستنتج مّما �سبـــق اأّن البالغة عند اخلطابي 

تتحقـــق بتوّفر ثالثة عنـــا�سر هي النظـــم واللفظ 

واملعنى وهي م�سطلحات ذكرها اخلطابي �سراحة 

يف كتابـــه ولكن ليمثل كّل واحـــد منها عن�سرا من 

البالغة.

ومن املتكّلمن اأي�سا الذين ا�ستعملوا م�سطلحي 

اجلبـــار  عبـــد  القـــا�سي  نذكـــر  واملعنـــى  اللفـــظ 

)415 هـ( الـــذي بـــّن يف كتابـــه »اإعجـــاز القراآن« 

اأّن الـــكالم يفـــ�سح باأمرين: جزالـــة لفظه وح�سن 

معناه، ونذكـــر اأي�سا الّرماين من قبله الذي عّرف 

البالغة باأنها »اإي�سال املعنى اإىل القلب يف اأح�سن 

.
)2(

�سورة من اللفظ«

تلـــك اأهّم م�سطلحـــات البالغة التـــي ترّددت 

يف كتـــب االإعجاز تعك�س تقـــارب البحوث من جهة 

االأفكار والروؤى والتـــ�سّورات وتعك�س اأي�سا حراكا 

يف م�ستـــوى الداللة واملفهوم وتـــوا�سال معرفّيا بن 

الباحثن.

 وذات امل�سطلحـــات البالغيـــة تكّررت يف كتب 

دار�سي االأدب قبـــل عبـــد القاهر نعنـــي بها النظم 

واللفـــظ واملعنى. و�سنحـــاول اأن ننظر يف املفاهيم 

التي حملتها تلك امل�سطلحات يف جمال االأدب.

مـــن امل�سطلحـــات التي عّر بهـــا القدامى عن 

»النظم« يف درا�سة الن�ّس االأدبي ما اأورده اجلاحظ 

)ت 255 هـ( من حديـــث حول مفهوم الكالم مثل 

.
)3(

كلمة »موؤتلف« و»متجاور« و»النظام«

)1( امل�سدر نف�سه، انظر حتليله لالآيات 19-18-17-16 من �سورة املّدثر.

)2( النكت يف اإعجاز القراآن، �س75-76.

)3( البيان والتبين، �س67.

اأّما حديثه عن اللفـــظ واملعنى فهو كثري وتكّرر 

ذكر هذين امل�سطلحن كثريا اأي�سا يف البيان وهو 

يحـــّدد مقاييـــ�س ال�سعر فمن اأقوالـــه مثال »املعاين 

مطروحـــة يف الطريـــق« و »اإمنا ال�سعـــر �سرب من 

.
)4(

الن�سج وجن�س من الت�سوير«

فما نالحظه يف هذا الكالم وجود كلمة »ن�سج« 

و»ت�سويـــر« وهمـــا مّمـــا يعـــّر عـــن معنـــى النظم 

وعـــن معنى اللفـــظ لديه اأيـــ�سا، الأّن اللفظ ح�سب 

اجلاحظ يعني طريقة التعبري؛ اأي العبارة التي بها 

ن�سنع املعاين.

ومّمـــا ميّيز اجلاحظ اأنه يفـــا�سل بن االألفاظ 

واملعـــاين وهذه الفكرة ا�ستمـــرت طيلة ثالثة قرون 

تقريبا حتـــى جاء عبـــد القاهر اجلرجـــاين الذي 

�سنع احلدث باملنا�سبة بينهما عن طريق االأغرا�س 

واملقـــا�سد والنظم هو الذي ي�سّمهـــا جميعا. ومن 

امل�سطلحـــات اأي�سا التي جندها عنـــد اأهل االأدب 

املعرة عن معنى النظـــم م�سطلح »احلوك« وابن 

فـــار�س يعـــّرف احلـــوك: »احلـــاء والـــواو والكاف 

�سّم الـــ�سيء اإىل الـــ�سيء ومن ذلك حـــوك الثياب 

 وجند لديـــه اأي�سا م�سطلـــح »البناء« 
)5(

وال�سعـــر«

الـــدال علـــى معنـــى »النظم« يقـــول »البـــاء والنون 

واليـــاء اأ�سل واحد، وهو بناء الـــ�سيء ب�سّم بع�سه 

.
)6(

اإىل بع�س«

ومّمـــا يعـــّر بـــه الع�سكـــري )ت 396 هـ( عن 

معنى النظم قوله اأجنـــا�س الكالم املنظوم ثالثة: 

الر�سائـــل واخلطب وال�سعـــر، وجميعها حتتاج اإىل 

.
)7(

ح�سن التاأليف وجودة الرتكيب«

)4( امل�سدر نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

)5( الرازي )اأحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني اأبو احل�سن(، معجم مقايي�س 

اللغة، 2/121.

)6( امل�سدر نف�سه، 1/202

)7( الع�سكري )اأبو هالل(، ال�سناعتن، �س179.
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النظام  م�سطلح  )ن.ظ.م(  م�ستقات  ومــن 

اأركان  يتحّدث عن  وهــو  ابــن وهــب  »الــذي ذكــره 

قد  ــه  الأن النظام  حــ�سن  »وزدنـــا  فيقول:  البالغة 

يتكلم الف�سيح بالكالم احل�سن االآتي على املعنى 

وال يح�سن ترتيب األفاظه وت�سيري كّل واحدة منها 

.
)1(

مع ما ي�ساكلها، فال يقع ذلك موقعه«

نالحـــظ يف هـــذا الكالم حـــ�سور امل�سطلحات 

الثالثـــة املـــوؤ�ّس�سة للبالغـــة وهي »حـــ�سن النظام« 

و«حـــ�سن ترتيب االألفاظ« لـ»يحـــ�سن املعنى«، ومما 

قولـــه:  البالغـــة  مفهـــوم  حـــول  الع�سكـــري  اأورده 

»البالغة كّل ما تبّلغ به املعنى قلب ال�سامع فتمكنه 

يف نفـــ�سه كتمّكنـــه يف نفـــ�سك مـــع �سورة مقبولـــة 

ومعر�س ح�سن واإمنـــا جعلنا ح�سن املعر�س وقبول 

ال�سورة �سرطا يف البالغـــة، الأّن الكالم اإذا كانت 

عبارتـــه رّثة ومعر�سة خلقا مل ي�سم بليغا، واإن كان 

.
)2(

مفهوم املعنى، مك�سوف املغزى«

تلـــك هـــي اأهـــم امل�سطلحـــات التـــي عـــّر بها 

اأ�سحابهـــا عن معنى النظم يف النـــ�سو�س االأدبية 

قبـــل عبد القاهر ومنها م�سطلـــح الن�سج واحلوك 

والـــ�سّم والنظام... ومن امل�سطلحات التي عّرت 

عـــن معنـــى اللفـــظ جنـــد م�سطلـــح »الت�سويـــر« 

والـــ�سورة و»ال�سياغـــة« و»املعـــر�س« و»العبـــارة« 

وغـــري ذلك كثري. اأما م�سطلـــح املعنى فهو مذكور 

بلفظه كثـــريا ولكن كثريا ما تعّلق مب�سطلح الفهم 

واالإفهام والو�سوح والك�سف.

اإاّل اأّن مـــا نالحظـــه اأّن تلـــك امل�سطلحات كلها 

جاءت متفّرقة ال رابـــط بينها فالنظم ُيذكر وحده 

معـــزوال ومن معانيـــه ال�سائعـــة التـــالوؤم والتاأليف 

)1( الزرك�سي )بدر الدين(، الرهان يف علوم القراآن، �س77.

)2( الع�سكري، ال�سناعتن، �س16.

وغريهما وكذلك اللفظ واملعنى يذكران منف�سلن 

واالهتمـــام كان موجها اأكرث نحـــو اللفظ وين�سبون 

كل املزية اإليه.

هكـــذا تبّينـــا اأهـــّم امل�سطلحـــات املعـــّرة عن 

النظـــم واللفـــظ واملعنـــى قبل عبـــد القاهـــر واأهّم 

معانيها ومفاهيمها. فكيـــف عّر اجلرجاين عنها 

يف موؤّلفاته؟ 

القاه��ر  عب��د  عن��د  النظ��م  م�ضطل��ح   .3
اجلرجاين 

يـــ�سل م�سطلـــح النظم عند عبـــد القاهر اإىل 

مرحلـــة »ال�سبـــط« مثلما عـــر عن ذلـــك الزيدي 

وهي املرحلة النهائّية تقريبا التي و�سل اإليها ذلك 

امل�سطلح يف البالغة القدمية.

 انطلق اجلرجاين وهو يوؤ�س�س لنظرية »النظم«، 

من الرتاث. فهو يقول مرزا قيمة الرتاث يف ن�ساأته 

وتوا�سلـــه: واإذا كّنـــا نعلـــم اأّن ا�ستمـــداد اجلاحظ 

واأ�سباه اجلاحظ من كالم العـــرب والبلغاء الذين 

تقّدموا يف االأزمنة، واأنهم فجروا لهم ينابيع القول 

فا�ستقـــوا، ومّثلوا لهم مثـــال يف البالغة، فاحتذوا، 

اإذن مل يبلغـــوا �ساأو ما بلغوا، ومل يدّر لهم من فروع 

القول مـــا دّر، ولو اأّن طباعا مل تـــ�سرب من مائهم 

ومل تغـــذ بجناهـــم، ومل يكن حالهـــم يف االكت�ساب 

منهـــم واال�ستمـــداد من ثمـــار قرائحهـــم، وت�سّمم 

الـــذي فاح من روائحهم، حـــال النحل التي تغتذي 

باأريـــج االأنوار وطيب االأزهار، ومتـــالأ اأجوافها من 

تلـــك الّلطائف. اإذن لكان اجلاحظ وغري اجلاحظ 

.
)3(

يف عداد عامة زمانهم«

)3( الر�سالة ال�سافية، �س135-136.
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اإاّل اأّن هـــذا ال مينـــع اأن يكـــون للرجـــل مواقف 

�سلبيـــة رّدا علـــى عـــّدة اأفـــكار منها رفـــ�سه ملوقف 

املعتزلة القائلة بال�سرفة يف االإعجاز.

ثـــّم رّده على من يعتر االإعجـــاز يف الّلفظ وهو 

اأ�سوات م�سموعة، )اأهل الّلفظ( )اجلاحظ(.

ورّده اأيـــ�سا على مـــن يرى االإعجـــاز يف معاين 

املفردات. مثلما يرّد اأي�سا على من يرجع االإعجاز 

اإىل ال�سّم والتاأليف على طريقة خم�سو�سة )مثال 

القا�سي عبد اجلبار(.

انطالقـــا من هـــذه االأفـــكار بنى عبـــد القاهر 

ت�سّوره »للنظـــم«. واأّول جتديد و�سعه عبد القاهر 

اأنه جعل »النظم« »نظرية« وم�سطلحا قائما بذاته 

لـــه مفهومه الذي مييزه، هذا املفهـــوم اأ�ّس�سه على 

الّنحـــو ف�ساأهم بذلك يف تطّور البالغة العربّية؛ اإذ 

دخول النحو اأمّدها بعلم املعاين وهو علم اأ�سبحنا 

نـــرى �سداه اليـــوم يف مـــا ي�سّمى بـ»علـــم الداللة«. 

واجته عبـــد القاهر اإىل النحـــو كاأ�سا�س للّرفع من 

م�ستوى اخلطاب واأف�سح املجال بنظرّيته لعديد من 

الظواهر التي اعتمدها النحاة عندما عّرف النظم 

 .
)1(

باأنه »توخي معاين النحو يف معاين الكلم«

 اإّن اأّول جتـــاوز حّققه اجلرجـــاين هو اأّنه جعل 

مفهـــوم النظم اأكرث دّقة ومل يرتكـــه غام�سا مثلما 

هو االأمر لـــدى �سابقيه وهذا التعريف للنظم جند 

.
)2(

عبد القاهر قـــد كّرره يف الدالئل بطـــرق عّدة

ويجعـــل له حـــدودا تتمّثل يف معرفـــة قوانن النحو 

ومناهجـــه ووجوهه وفروقه؛ اإذ »لي�س الّنظم اإالّ اأن 

)1( اجلرجاين )عبد القاهر(، دالئل االإعجاز.

)2( امل�سدر نف�سه، نظر: �س121-122-359-398-400.

تـــ�سع كالمك الو�سع الـــذي يقت�سيه علـــم النحو« 

.
)3(

على حّد تعبريه

ويّتخـــذ الّنحـــو عند عبد القاهـــر معنى جديدا 

خمالفا ملا كّنا ناألفه لدى �سابقيه وهو اعتبارهم اأّن 

النحـــو يقف يف حدود االإعـــراب. يف حن اأّن النحو 

عنـــد اجلرجاين ي�سمل القوانـــن واملعاين والوجوه 

والفروق من تقـــدمي وتاأخري وحذف وف�سل وو�سل 

وزيـــادة واإ�سمـــار وغريها. وكّل ذلك هـــو« النظم« 

الذي يكـــون بح�سب املقـــا�سد واالأغرا�س وبح�سب 

ترتيب املعاين يف النف�س.

ذلك هو املفهوم اجلديد الذي و�سعه اجلرجاين 

مل�سطلـــح »النظـــم« وقـــد اأحاط عبـــد القاهر هذا 

امل�سطلح مبجموعـــة من امل�سطلحات امل�ستقة من 

جـــذره )ن.ظ.م( مثل »كلم منظومـــة« و«الناظم« 

. وقد ذكرهـــا اأدوات يعّر بها عن طرق 
)4(

ونظـــم«

اإنتاج الكالم واإن�سائه.

4. ردود اجلرجاين: 

�سبق اأن ذكرنا اأّن نظرّية النظم جاءت رّدا على 

عـــّدة ق�سايا رف�سها عبد القاهـــر ال�سّيما ما اأورده 

اأ�سحـــاب اللفظ حول مفهوم »النظـــم« وما اأوردوه 

حول عالقة اللفظ واملعنى.

فقد رفـــ�س اجلرجاين القـــول بنظم احلروف 

واأّن االإعجاز يكمن يف اللفظ وهو اأ�سوات م�سموعة، 

ودعـــا يف مقابل ذلـــك اإىل نظم الكلـــم فهو يقول: 

»وممـــا يجب اإحكامه عقب هذا الف�سل الفرق بن 

)3( امل�سدر نف�سه، �س117.

)4( امل�سدر نف�سه، �س94.
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قولنـــا حروف منظومـــة وكلم منظومـــة. وذلك اأّن 

نظم احلروف هو تواليهـــا يف النطق ولي�س نظمها 

مبقت�سى عن معنى وال الناظم لها يف ذلك مبقتف 

ر�سمـــا يف العقـــل اقت�سى اأن يتحـــّرى يف نظمها ما 

حتـــّراه... اأّمـــا نظم الكلم فليـــ�س االأمر فيه كذلك 

الأنـــك تقتفي يف نظمهـــا اآثار املعـــاين وترتبها على 

.
)1(

ح�سب ترتيب املعاين يف النف�س...

واأما الفكـــرة الثانية التي رف�سهـــا عبد القاهر 

فتتمّثـــل يف القول بـــاأّن املزّية تكمـــن يف اللفظ دون 

املعنى مما اأّدى اإىل الف�سل واملفا�سلة بينهما مثلما 

وجدنا ذلـــك عند اجلاحظ الذي قـــال اإن »املعاين 

مطروحـــة يف الطريـــق... واإمنا ال�سعـــر �سرب من 

 يف حن بّن عبد 
)2(

الن�سج وجنـــ�س من الت�سويـــر«

القاهر اأن البالغة تتحقق من عالقة اللفظ باملعنى؛ 

اإذ »معلوم اأن لي�س النظم �سوى تعليق الكلم بع�سها 

 مثلما 
)3(

ببعـــ�س وجعل بع�سهـــا ب�سبب من بعـــ�س«

رفـــ�س اأن تكـــون البالغة يف االألفـــاظ املفردة وهي 

مقطوعة عن النظـــام، يقول: »علمت اأّن الف�ساحة 

و البالغـــة و�سائر ما يجـــري يف طريقهما اأو�ساف 

راجعة اإىل املعاين واإىل ما يدّل عليه باالألفاظ دون 

 وي�سيف قائال : »اإّن املزية التي 
)4(

االألفاظ اأنف�سها«

من اأجلها ن�سف اللفظ يف �ساأننا هذا باأنه ف�سيح، 

مزيـــة حتدث من بعـــد اأن ال تكون، وتظهر يف الكلم 

بعـــد اأن يدخلها النظم، وهـــذا �سيء اإن اأنت طلبته 

فيهـــا وقد جئـــت بها اأفراد مل تـــرم فيها نظما، ومل 

.
)5(

حتدث لها تاأليفا طلبت حماال«

)1( امل�سدر االإعجاز، �س94.

)2( البيان والتبين، ج1.

)3( دالئل االإعجاز، �س93.

)4( امل�سدر نف�سه، �س82.

)5( امل�سدر نف�سه، �س275. ُانظر حتليله لالآية »ا�ستعل الراأ�س �سيبا«.

اأ�سندهـــا  التـــي  اخل�سائـــ�س  مـــن  وغريهـــا   

اجلرجـــاين اإىل اللفـــظ ورف�سهـــا واأكـــد باحلجج 

واالأدلـــة اأّن كّل تلـــك اخل�سائـــ�س اإمنـــا ت�سند اإىل 

النظم. 

 واأمـــا الفكرة الرابعة التي رف�سها عبد القاهر 

والتـــي تتمثل يف رّد االإعجاز اإىل ال�سم على طريقة 

خم�سو�سة فهـــي توّجـــه اأ�سا�سا اإىل القا�سي عبد 

اجلبـــار الذي قـــال: »اعلـــم اأّن الف�ساحة ال تظهر 

يف اأفـــراد الكلـــم واإمنا تظهـــر يف الـــكالم بال�سم 

، وكان رّد عبد القاهر 
)6(

على طريقة خم�سو�سة«

علـــى هـذه الفكـــرة باأن زاد تو�سيح هـــذه الطريقة 

وتف�سريهـــا فيبن اأّن الـــ�سّم اأو النظـــم اإمنا يكون 

بتوخـــي معـــاين النحـــو يف معـــاين الكلـــم. يقـــول 

اجلرجـــاين وهو يـــ�سري بكّل �سراحـــة اإىل القائلن 

بالـــ�سّم علـــى طريقة خمـــ�سو�سة :» وذلـــك اأنهم 

ملا قالـــوا اإن الف�ساحة ال تظهـــر يف اأفراد الكلمات 

واإمنـــا تظهـــر بالـــ�سم علـــى طريقة خمـــ�سو�سة، 

فقولهم بال�سم ال ي�سّح اأن يراد به النطق باللفظة 

بعـــد اللفظة مـــن غري ات�سال يكون بـــن معنييهما 

الأنـــه لو جاز اأن يكون جمّرد �سم اللفظ اإىل اللفظ 

تاأثـــري يف الف�ساحـــة كان ينبغـــي اإذا قيـــل �سحك 

خرج اأن يحدث من �سّم خرج اإىل �سحك ف�ساحة 

واإذا بطـــل ذلـــك مل يبـــق اإاّل اأن يحـــدث مـــن �سّم 

الكلمـــة اإىل الكلمة توّخـــي معنى من معاين »النحو 

 .
)7(

يف ما بينها«

اإّن عبد القاهر يوؤكد يف كالمه اأهمّية الرتكيب 

يف درا�سة النظـــم ووجوهه وفروقـــه الداللية يقول 

»ممـــا ينبغـــي اأن يعلمه االإنـــ�سان ويجعله على ذكر 

)6( همداين )عبد اجلبار(، املغني يف اأبواب التوحيد والعدل، ج16، �س199.

)7( دالئل االإعجاز، �س359.
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اأنـــه ال يت�سّور اأن يتعّلق الفكر مبعاين الكلم اأفرادا 

 .
)1(

وجمّردة من معاين النحو

ثّم بن اأّن علـــم النحو ال حدود له يقول: »اعلم 

اأن الفـــروق والوجـــوه كثـــرية ليـــ�س لهـــا غاية تقف 

 .
)2(

عندها«

 فمـــن كالمـــه ذاك نتبـــّن اأن النظـــم يف نظـــر 

اجلرجاين عـــامل وا�سع وطرقه عديـــدة ولكنها يف 

احلقيقـــة تخـــ�سع الأمر هـــاّم هو مقـــ�سد الناظم 

ومقامه وترتيـــب معانيه يف نف�سه، ذلك هو مفهوم 

»النظـــم« عنده فهو مفهوم حتيـــط به م�سطلحات 

من اأ�سول نحوّية هـــي االإعراب والقوانن النحوية 

واالأحـــكام واالأ�سول والوجـــوه والفـــروق واملعـــاين 

النحويـــة. فاملعنى عند اجلرجاين هو معنى نحوي 

بـــاالأ�سا�س يتحقق يف »النظم« الذي تعـــود اإليه كل 

مزّيـــة وناظم الكالم هو املتحّكـــم يف كّل ذلك فهو 

العامـــل احلقيقـــّي والفعلـــّي يف كّل عملّيـــة كالم اأو 

تخاطب.

واإّن العالقـــة بـــن االألفاظ واملعـــاين اإمنا تقوم 

على التالزم واملنا�سبة ح�سب االأغرا�س واملقا�سد 

واملقـــام و»لي�س من ف�سل ومزية اإاّل بح�سب املو�سع 

»والوجوه والفـروق« يحدثها لك التاأليف ويقت�سيها 

 .
)3(

الغر�س الذي توؤم واملعنى الذي تق�سد«

 التي مّر بها م�سطلح 
)4(

تلك هي اأهّم املحطات

النظـــم واللفـــظ واملعنـــى اإىل حـــّد عبـــد القاهـــر 

اجلرجـــاين حاولنا حتديدها من خالل ا�ستقرائنا 

ملوؤلفـــات مفكرين لهم م�ساغل علمّية خمتلفة تبّينا 

)1( امل�سدر نف�سه، �س269.

)2( امل�سدر نف�سه، �س66.

)3( امل�سدر نف�سه، �س246.

)4( حممود )زكي جنيب(، ح�ساد ال�سنن، �س 54

من خاللها اأّن مفاهيـــم هذه امل�سطلحات �سهدت 

حتـــّوال وتطّورا هاّمـــن يعك�سان من جهـــة �سبابّية 

املفهـــوم ومن جهة اأخرى جهـــد الباحثن يف و�سع 

العلوم وهو جهـــد نثّمنه لهم وجديـــر بالتنويه الأّنه 

يعكـــ�س حـــر�س الباحثـــن علـــى حتقيـــق ا�ستقرار 

وابتكار �سوابط علمّيـــة تذهب باحل�سارة العربية 

نحو التقّدم واالزدهار وو�سع معارف وعلوم قائمة 

الـــذات. لقـــد كان التطـــّور من العـــام اإىل اخلا�س 

ومن الغام�س اإىل الوا�سح ومن ال�سامل اإىل املدقق 

حتـــى انتهـــى بـــه االأمـــر اإىل التنظـــري العلمي عند 

اجلرجـــاين واأ�سبحنا نتحّدث فعـــال عن »نظرية« 

تنـــ�سب اإليه هـــي نظريـــة »النظم« لهـــا مو�سوعها 

وقوانينها واأهدافها تتلّخ�س اأ�سا�سا يف اآلّيات فهم 

الن�س واإن�ساء اخلطاب(.

ولكـــن مـــا نوؤاخذه عـــن اجلرجـــاين اأّن مواقفه 

جـــاءت متناقـــ�سة تـــرتّدد بـــن اآراء القدامى وبن 

مراجعـــه اخّلـــا�سة خـــ�سو�سا فيما يتعّلـــق بثنائية 

الّلفـــظ واملعنى والعالقة اجلامعـــة بينهما فاأحيانا 

جنده يتبنى مواقف �سابقيه التي ترى تبعية اللفظ 

للمعنـــى عندما يقول: »اإّن االألفاظ اإذا كانت اأوعية 

 .
)5(

للمعاين فاإنها ال حمالة تتبع املعاين يف مواقعها«

.
)6(

ويف قوله: »...اللفظ تبع للمعنى يف النظم«

واأحيانا اأخرى يوؤّكد التالزم بن اللفظ واملعنى 

وذلك يف قوله: »اإنا لو فر�سنا اأن تخلو االألفاظ من 

.
)7(

املعاين مل يت�سّور اأن يجب فيها نظم«

وكذلـــك االأمر فيما يتعّلـــق باملعنى، فقد جاءت 

اآراء اجلرجاين تـــرتدد بن مفاهيم القدامى وبن 

)5( دالئل االإعجاز، �س44.

)6( امل�سدر نف�سه، �س46.

)7( امل�سدر نف�سه، �س306.
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روؤيتـــه لهـــا؛ اإذ جنده يتحّدث عـــن املعنى املعجمي 

يف قولـــه: »تعنـــى باملعنى من ظاهـــر اللفظ والذي 

. وعن املعنى احلا�سل 
)1(

ت�سل اإليه بغـــري وا�سطة«

من الّنظم وعن معنى املعنى الناجت عن اال�ستعمال 

املجازي، وحتّدث اأي�سا عن فروق الدالالت الناجتة 

عن اختالف وجوه النظم ولكن اأهم اإ�سافة حققها 

عبد القاهر هي حديثه عن املعنى النحوي.

اأّمـــا التجـــاوز االآخر الـــذي جنـــده يف التفكري 

البالغي للجرجـــاين هو جعله اللفـــظ واملعنى من 

مقّومـــات النظم ولكـــن برابط يجمـــع بينهما وهو 

اأ�سا�سا رابط نحوي ذاك ما ق�سده بقوله اإن النظم 

»توخى معاين النحو يف معاين الكلم«.

5. �ضدى النظام امل�ضطلحّي القدمي يف الفكر 
الل�ضايّن احلديث:

اإّن مـــا اأجنزه اللغوّيـــون القدامى من بحوث يف 

جمـــال امل�سطلح عـــر حمّطـــات تاريخّية خمتلفة 

�س بغية  كانـــوا ي�سعون مـــن خاللهـــا اإىل التخـــ�سّ

توحيد املعارف والعلوم، يعك�س جهدا عظيما جديرا 

بالّتقدير واالعرتاف. ونرى اأّن الل�سانيات احلديثة 

ا�ستفـــادت كثـــريا يف و�سع قوامي�سهـــا ومعاجمهـــا 

مّمـــا نّظر لـــه القدامى يف جمـــال الداللة والكالم 

األفاظا ومعاين. فرنى الباحثن املحدثن ينطلقون 

مـــن امل�سطلـــح القدمي ليبحثوا لـــه عن مرادف يف 

التفكـــري احلديـــث واأحيانـــا تكون العملّيـــة عك�سّية 

فيقع االنطالق من احلديث للبحث عن مرتادفات 

لتلك امل�سطلحات يف الـــرتاث اللغوّي، ال�سّيما اإذا 

)1( امل�سدر نف�سه، �س184.

�سة التي  مـــا تعّلق االأمر باملعاجم الل�سانّية املتخ�سّ

.
)2(

تتطّلب الو�سوح والدّقة

 ويعتـــر م�سطلـــح »املعنـــى« اأو مـــا ُيعـــّر عنه 

اليوم sémantique من اأكرث امل�سطلحات �سيوعا 

يف الـــرّتاث اللغـــوي والتفكـــري اللـــ�سايّن احلديث، 

وقوبـــل »علـــم املعـــاين« يف الـــرتاث بـ«علـــم داللـــة 

 Sémantique املعاين« يف احلديث، ومّتت مقابلة

linguistique اليوم بـ«علم املعاين اللغوي«. 

 ن�ستنتـــج مـــن خالل هـــذه املقابـــالت املختلفة 

للم�سطلحـــات التـــي تتنـــزل يف دائـــرة املعنى بن 

القـــدمي واحلديث، اأّن العمل يف هذا املجال يحتاج 

اإىل زيـــادة التدقيق وال�سبـــط. فقد اأ�سبحنا اليوم 

جنـــد م�سطلحات متعـــّددة تدّل كّلهـــا على املعنى 

من ذلك عبارة »نظرية احلقول الداللية« و »ثنائّي 

الداللـــة« و»جمـــال �سريف داليّل« و»حتـــّول داليّل« 

وغري ذلك من امل�سطلحات. 

وتبعـــا لعلم الداللـــة احلديـــث و�سع الل�سانّيون 

signifiant �سو�سريم�سطلحـــي  راأ�سهـــم  وعلـــى 

و signifié »الدال واملدلول« يعّرون بهما عن ثنائّية 

»اللفظ واملعنى« يف الرتاث العربّي . ولكّن االإ�سكال 

حـــ�سب راأيـــي يتلّخـــ�س يف حتديد مـــدى ا�ستجابة 

للم�سطلحـــات  املعّربـــة  احلديثـــة  امل�سطلحـــات 

القدمية ال�سّيمـــا واأّن م�سطلح اللفظ يّتخذ معاين 

عديـــدة يف الرتاث مثلما بّينا اآنفا يف بحثنا؛ اإذ هو 

بن املفـــردة والرتكيب اأو ال�سياغة والعبارة لذلك 

البّد حـــ�سب تقديري من مقابل منـــا�سب يعّر عن 

امل�سطلح اجلديد يف الـــرتاث اأو امل�سطلح القدمي 

يف احلديث لكـــن �سرط جتّنـــب االإ�سقاط والبحث 

)2( انظر: حممود )اإبراهيم كايد(، امل�سطلح وم�سكالت حتقيقه، �س25.
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ب، �سعيـــا للتاأ�سيل  عـــن اجلديد يف القـــدمي بتع�سّ

اأو االنفتاح على احلديث.

 وتتـــ�سع دائـــرة البحـــث يف امل�سطلحـــات ومـــا 

يقابلها يف الرتاث اللغوّي يف جماالته املختلفة نحوا 

وبالغة جتمـــع بن اال�ستعـــارة والتوليـــد واالبتكار 

حّتـــى تواكـــب البحـــوُث العربيـــة احلديثـــة العلوَم 

الل�سانّيـــة وم�سطلحاتهـــا امل�ستحدثـــة. لـــذا نقابل 

اليوم امل�سطلـــح الفرنـــ�سي structure مب�سطلح 

الفرنـــ�سّي  امل�سطلـــح  نقابـــل  كمـــا  »الرتكيـــب«، 

sémantique structurale بامل�سطلـــح العربـــّي 
.

)1(

»الداللة الرتكيبّية«

تلـــك جملـــة مـــن املالحظـــات العامـــة بـــ�ساأن 

امل�سطلـــح البالغي ومراحل تطـــّوره انطلقنا فيها 

مـــن النظـــر يف و�سع امل�سطلح يف الـــرتاث اللغوي 

وحاولنا البحـــث يف امتداداته يف التفكري الل�سايّن 

احلديـــث. واأملنـــا مـــن ذلـــك �سوغ م�سطلحـــات 

بالغّية تتمّيز بالدّقة والو�سوح حتّقق التوا�سل بن 

ة. م�ستعمليها يجمعها العلماء يف معاجم خا�سّ

اخلامتة 

ن�ستنتج مّما �سبق اأّن م�ساألة البحث يف امل�سطلح 

البالغـــّي اأمر �سديـــد التعقيد ل�سبابيـــة الروؤية يف 

البحـــوث اللغوية القدميـــة وذلك لتعـــّدد املفاهيم 

ل اإليه بعد  للم�سطلـــح الواحـــد. ويعتـــر مـــا تـــو�سّ

القاهـــر اجلرجاين اأهم ما بلغـــه التفكري البالغي 

العربي القدمي كلـــه عندما حّدد البالغة ب�سوابط 

النحـــو ووجوهه وفروقه مّما �سبغ كّل م�سطلحات 

البالغة ب�سبغة واحدة هي النحو.

A . J. Greimas, Sémantique structurale, p6 :1( انظر(

لقـــد مثلـــت نظرية النظـــم اأهم نظريـــة قامت 

عليهـــا البالغة القدميـــة؛ اإذ وّحـــدت بن خمتلف 

العنـــا�سر املـــوؤ�س�سة للكالم ال �سيمـــا بن عن�سري 

اللفـــظ واملعنى عندمـــا جعلهما اجلرجـــاين اأ�سل 

الكالم معا واإن كان املعنى �سابقا اللفظ يف الزمن 

باعتبـــار اأ�سبقيتـــه يف النف�س، واللفـــظ ياأتي الحقا 

حتـــى يرتتب حـــ�سب ترتيب املعـــاين يف النف�س مبا 

يقت�سيـــه العقـــل ومـــا يقت�سيـــه القـــ�سد واالإفادة 

وعنا�سر املقام.

ون�ستنتـــج اأمـــرا اآخـــر نـــراه جديـــرا باالهتمام 

يتمّثل يف »الداللة«، هذا امل�سطلح القدمي اجلديد، 

فالّداللـــة عنـــد عبـــد القاهر هـــي داللـــة الرتكيب 

ال املفـــردة، وحت�سل من ائتـــالف خمتلف عنا�سر 

الكالم ح�سب التعلق النحوي املعتمد فيما بينها.

ن�سيـــف اإىل ذلك اأّن هذه النظرية قد ت�سّمنت 

حتـــت مقولـــة النظـــم م�سطلحـــات عديـــدة مثـــل 

م�سطلـــح »املعنـــى« و»معنـــى املعنـــى« و»التف�سري« 

و»املف�ّسر« وغريها مّما هو حتت طائلة النظم ولها 

مفاهيم خا�سة عند اجلرجاين عندما جعلها قائمة 

علـــى مفهـــوم نحوّي، ن�سيـــف اإىل ذلـــك م�سطلح 

ورة« الـــذي اأحاطـــه بتعريف �سامـــل يقول:  »الـــ�سّ

ورة »اإمّنا هو متثيل وقيا�س  »واعلم اأن قولنا« الـــ�سّ

ملا نعلمه بعقولنا، على الذي نراه باأب�سارنا«.

ويتجاوز ذلك التعريف ليبّن فعلها )ال�سورة( 

واأثرها يف ال�سامع؛ اإذ يقول: »فاالحتفال وال�سنعة 

يف التـــ�سّورات التـــي تـــروق ال�سامعـــن وتروعهم، 

والتخّيـــالت التي تهز املمدوحن وحتركهم، وتفعل 

فعال �سبيها مبا يقع يف نف�س الناظر اإىل الت�ساوير 

التي ي�سّكلها احلّذاق بالتخطيط والنق�س اأو النحت 
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والنقـــر، فكما اأن تلك تعجـــب وتخلب وتروق وتونق 

وتدخـــل مـــن م�ساهدتهـــا حالـــة غريبـــة مل تكـــن 

قبـــل روؤيتها، ويغ�ساهـــا �سرب من الفتنـــة ال ينكر 

 .
)1(

مكانه...«

رهـــن  اأمـــرا  تبقـــى  امل�سطلـــح  فم�ساألـــة   

م�ستحدثـــات التفكري الل�سايّن ومـــا يطراأ عليه من 

�سنـــوف االإ�سافـــات والتجـــاوز. ويعـــود الف�سل يف 

حتقيـــق ذلك اإىل جهـــود الباحثن يف هـــذا املجال 

معجمّين ول�سانّين وغريهم بالّنظر يف خبايا اللغة 

واأ�سرارهـــا لو�سع جهـــاز م�سطلحـــّي موّحد يكون 

ذريعـــة ي�ستخدمهـــا كّل من رام البحـــث يف الداللة 

واملعنى والكالم يف املجالن البالغي والنقدي. 

بيبليوغرافيا
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