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 الرؤية النصية عند ابن جني
 *د. حنان امحمد ضياء الدين أحمد فنيخرة

 

 الملخص 
ء العربية وهو ابن جين، تناول البحث مصطلًحا حديثًا جاء به علم النص وهو )النصية(، عند عامل من علما

ية واألدبية، مبا تنماز به آراؤه ملا له من أثر بني يف الدراساااااااااة اللعوية نميا جواحبيا النحوية والصاااااااار ية والصااااااااوت
أحه منظومة م كاملة  لفكري البن جين ُلوِحظ  وحتليالته من وعي وحضااااااااو علمي، ومن الالل اساااااااا  الء ال ا  ا

اقضت معطياة الدراسة أن من املعارف، م دااللة االال صاصاة؛ مما يؤهليا ل كون أمنوذًجا للدراسة النصية، و 
نص ومعايري النصاااااااااااية، تكون من مقدمة وثالثة مطالب ت بعت مجيعيا ما ميكن أن يكون إشااااااااااااراة إ  ماهية ال

ة ميكن أن تكوِّن رؤية متة تبني عدًدا من الن ائو من أمهيا أن هناك إشااااااااااااااااراة  ثري وتبلور هدف البحث يف الا
ني يساااااااااااااا  اد  عادًدا من حصااااااااااااااياة البن جين ت  ااوز أ   اتملاة؛  يو مثال يي م باال ابح بني أج اء الكال ، ح
ريها،  ما أحه ، والعقد وغاملصااطلحاة الدالة علذ ذلم منياا الربح، واالرتبا ، وقوة االتصااال، وشاادة االتصااال
واملالبساااااااة اذيطة   ا  ال ي عامل ما احلد  الكالمي ب  رد تا ؛ بل يشااااااري يف  ثري من املوااااااااا إ  الظروف

ية واااااااو، غراااااااه، احلد ، وهو ما يسااااااميه النصاااااايون بسااااااياا املوق ،  ما اه م ابن جين مبنشاااااايء النص وأمه
ا ملا  دية واملقبولية، إ  غري ذلم من يعرف يف حنو النص بالقصااااوبامل اطب وتلقيه للنص، وه ا ما يُاْع  با ُر أساااااسااااً

 الن ائو اليت أُثب ت يف هناية البحث.  
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 ةـــــــــــــــــمقدم
ي ناول البحث مصااطلًحا حديثًا جاء به علم النص وهو )النصااية(؛ واملقصااود به  ل ما سعل ساالساالة  المية 

ا، إذ ال تُاع دس  ل سااااالسااااالة   ا  ما يُاْع ا ق ُد؛ بل هناك عدة معايري سب أن ت و ر  ييا ل م لم معينة حصاااااذ  المية حصاااااذ
 صفة النصية، وإذا مل ي حق  أحد من ه ه املعايري  إن النصَّ يُاع دس غري اتصايل.

ويسااااا قصاااااي البحث الرؤية النصاااااية عند عامل من علماء العربية وهو ابن جين، وال عفذ قيمة ه ا العامل الف  
أن آراءه يف جواحب ني يف الدراسااااااااة اللعوية نميا جواحبيا النحوية والصااااااار ية والصاااااااوتية واألدبية،  ما وأثره الب

از بالوعي والدقة العلمية، وت سااااام بالنضاااااو والشااااامول؛  حب ة اسااااا  الء رؤي ه النصاااااية يف ااااااوء   ثرية منيا مت
 ابا اهل ري.الدراساة احلديثة من الالل حتليالته وأ كاره اليت سطرها يف القرن الر 

واساا دعت م طلباة املادة العلمية ملادة البحث يف جواحب الرؤية النصااية من الالل املصااطلحاة اليت ي صاال 
 مفيوميا مبفيو  النصية عند ابن جين أن يكون علذ أربعة مطالبا

ملطلب املطلب األولا يف النص والنصية، وي ناول ما ميكن أن يكون إشارة إ  ماهية النص عند ابن جين، وا
الثاينا يف متاساااااام النص، وي ناول ماميكن أن يُاع دَّ إشاااااااراة ملعياري الساااااابم واحلبم عنده، واملطلب الثالث يف 
مساااااااا عمل النص وي ناول ماميكن أن يُاع دَّ إشاااااااااراة ملعياري القصاااااااادية واملقبولية، واملطلب الرابا يف  يح النص، 

 _ واإلعالمية وال ناص. ية _ سياا النصايري املوقفول ماميكن أن يُاع دَّ إشاراة ملعوي نا

 المطلب األول: النص والنصية
ساااايطر مفيو  اتملة علذ مجيا دراساااااة ال ا يب اللعوية من  حشااااجتاا، ونميا اياهااا_ البنيوية وال وزيعية 
والسااااااااالو ية والوتيفية وال وليدية ال حويلية_ إ  أن تيرة دراسااااااااااة علم النص و ا بدأ ي عري اياه الدراسااااااااااة 

ليس جمرد م والية لسااااااحية، أو جمموعة  لماة  اللسااااااحية إ  اع ماد النص؛ حيث يشاااااري علم النص إ  أن النص
جم معة  يفما اتف ، بل  ائن لعوي حيمل يف طياته عناصر صوتية وصر ية وداللية وتر يبية، ت الحم مجيًعا يف بنية 
لسااااااااااااااااحية  كمة بقواعد ال  يب، ت و ر هلا جمموعة من املعايري، منيا ماهو مرتبح ب كوين النص ذاته؛ وال ي 

ا  سااااااال امل كلم للنماذت الصااااااوتية واملع مية وال  يبية الاصااااااة بنظا  اللعة، ومها معيارا الساااااابم يعكس درجة 
_االتساااااا_ واالل حا _ احلبم_، حيث ميثل الساااابم مجيا  الوسااااائل اليت ت حق   ا الاصااااية االساااا مرارية يف 

تعاااقبيااا ال مين ... وهاا ه تاااهر النص، وحعين بظاااهر النص، األحاادا  اللعويااة اليت حنط   ااا أو حساااااااااااااامعيااا يف 
ع ماد ما ه ه الوساااااااااائل مصاااااااااطل  عا  هو االاألحدا  ين ظم بعضااااااااايا ما بعل تبًعا للمباين النحوية ... وس
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النحوي، وي حق  يف شاااااااااااااابكااة هرميااة وم اادااللااة من األحوا  هيا االع ماااد يف اتملااة، و يمااا بني اتماال، ويف 
 (.154 ، ص1991)مصلو،،  قطوعاة، أو يف مجلة النص الفقراة أو املقطوعة، و يما بني الفقراة أو امل

أما احلبم  ي  ص باالس مرارية الداللية اليت ت  لذ يف منظومة املفاهيم والعالقاة الرابطة بينيا، وما تنطوي 
عليه ه ه املنظومة والعالقاة من تواصاال ووثاقة صاالة م بادلة يف إطار املعر ة اليت تساا ثريها تعبرياة ذلم النص، 

 (.120 ، ص1999ظرا)أبو غ الة ومحد،ين

ومن املعايري ما هو م عل  مبساااااااااااا عمل النص سااااااااااااواء أ ان امل كلم املنشاااااااااااايء، أ  امل لقي امل اطب،  يعكس 
توتي  مساا وياة ل لفة من الطال و   أحوال ال واصاال، ومها معيارا القصاادية واملقبولية، حيث تُاع دس القصاادية 

واصاااال البشااااري، وت مثل قصاااادية أي حص يف اياه من  ه إ   أن تؤل  جمموعة شاااارطًا أساااااساااايذا يف  ل أحوا  ال 
الوقائا حصذا م ضامذا م قارحًا ذا حفا عملي يف حتقي  مقاصده، أي يف حشر معر ة أو بلوغ هدف ي عني من الالل 

  (. 30 ، ص1999الطة ما  )أبو غ الة ومحد،

ذ م لقًيا سُِيُد  م شاااافراته، وحتليل معاحيه وصااااواًل ل هداف وه ا النص املقصااااود من ِقب ِل من  ه البد أن يا ْلق  
الفية  يه؛ ومعىن ه ا أن املقبولية تقيس مدى اساااااااااااااا  ابة امل لقي للنص وقبوله له، وه ا م وق  علذ اللفي ه 

 دون املعر ية والثقا ية، وإدرا ه لسياا النص، وال شم أن ه ا أمر حسيب؛ وهل ا  إن علماء اللساحياة النصية يؤ 
علذ ارورة إحراز النص للمقبولية علذ املس وى النفعي للعملية ال واصلية، ويضعون للقبول  مدى من ال عااي 
يف حاالة يؤدي  ييا املواق  إ  ارتباك، أو حيث ال توجد شر ة يف العاياة بني املس قبل واملن و  )ديبوجراحد، 

 حقي  ال ماسم واالحس ا  النصي إذا  ان ذلم (، لدرجة أهنم قد ي ساهلون يف اإلالالل ب104 ،ص2007
 قد حيق  مقبولية النص، ويؤدي قصًدا أو هد ًا اب عاه املن و .

ومن املعايري ماهو مرتبح مبا ي صااااال مبحيح النص، وهي الساااااياقاة الارجية املن  ة للنص، م مثلة يف معايري 
علوماة الواردة يف النص من حيث توقعيا أو اإلعالمية، وساااااااااياا املوق ، وال ناص، حيث ت حق  اإلعالمية بامل

؛   شاااااااااااري اإلعالمية إ  املدى ال ي تكون  يه العناصااااااااااار أو املعلوماة عد  توقعيا، أو املعلو  يف مقابل اجمليول
داالل النص مع ادة يف معناها ويف طريقة عراااااااااااايا وال عبري  ا، أو  وهنا غري مع ادة، وي صااااااااااا  النص يف احلالة 

إعالمية من فضاااااااااة الدرجة، ويف احلالة الثاحية بكفاءة إعالمية عالية الدرجة، وال شااااااااام أن ارتفا  األو  بكفاءة 
 فاءة اإلعالمية ت طلب من امل لقي جميوًدا غري عادي للوصااااااول للمعىن، والاصااااااة يف النص األد ، يف حني قد 

ن، يُاْنظ را )دي يؤدي اااااااااااااااع  اإلعالميااااااة إ  االرتباااااااك أو امللاااااال، باااااال إ  ر ل النص يف بعل األحيااااااا
 (.104 ، ص2007بوجراحد،



  
 

 

   د. حنان امحمد ضياء الدين أحمد فنيخرة                                                        الرؤية النصية عند ابن جني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
94 

أما املقامية أو ساااااياا املوق  أو املوقفية؛  ي  ص مبناسااااابة النص للموق  ال ي قيل  يه،  ي ضااااامن  العوامل 
اليت يعل النص مرتبطًا مبوق  ساااااااائد ميكن اسااااااا جاعه، ... وقد ال يوجد إال القليل من الوسااااااااطة يف عناصااااااار 

واجية، ... ورمبا توجد وساطة جوهرية  ما يف قراءة حصٍّ قدمٍي ذي طبيعة أدبية يدور املوق   ما يف االتصال بامل
؛  امل لقي  حني حيدد _بوعي أو بدون وعي_ واعية (104)دي بوجراحد، ص حول أمو تن مي إ  عامل آالر 

لعوية اليت تربح أواصااار عينة لعوية يسااا دعي بني نيا دااللية والارجية، ت مثل البنية الدااللية يف اع ماد الوساااائل ال
 مقطا ماااا، وتكمن الاااارجياااة يف مراعااااة املقاااا ؛ أي أن امل لقي يضااااااااااااااا يف اع بااااره  ااال ماااا يعر اااه عن اذيح .

 (14 ، ص2006)الطا ،

 يي م بعالقة النص بعريه من النصاااااوص؛ حيث  ي ضااااامن العالقاة بني حص ما وحصاااااوص أالرى  أما ال ناص
(، 104 ، ص2007)دي بوجراحد، مرتبطة به وقعت يف حدود يربة ساااااابقة ساااااواء بواساااااطة أ  بعري واساااااطة .

 (.106ويا ُعدس ديبوجراحد معياري سياا املوق  وال ناص معياران حفسيان )ص

ا وال يعين تعدد املعايري  لنصاااية النص تضاااارل االياهاة  يه؛   ميا ه ه املعايري م داالل ضد  بعضاااه بعضاااً
يف عملية تفاعلية تصاااااااابس يف إثباة حصااااااااية النص؛  ن د أن مساااااااا وى املقبولية يف النص ي يد وينقص تبًعا ملدى 

ان يف سااد حتق  ال ماساام واالحساا ا   يه من جية؛ حيث يساااعدان القاريء علذ م ابعة ترابح النص، ويساايم
الف واة اللعوية اليت قد تظير للم لقي ، وبال ايل إحدا  االساااااااااااااا مرارية الداللية، ومن جية أالرى  إن مقبولية 
ا بالساااااياا، حيث يؤ ِّد ُجلس علماء النص أنَّ أحد معايري احلكم علذ النص بالقبول هو مدى  النص ت علَّ  أيضاااااً

ن النص م ماسااااااًكا منساااااا ًما مالئًما للسااااااياا الوارد  يه زادة مالءم ه للسااااااياا ال ي يرِد  يه؛ وعليه  كلما  ا
 قدرته يف ال جتثري علذ امل لقي وقويت بال ايل حسبة ال قبلية  يه.

ومن هنا ي ضااااا  أن النص ماهو إال تالحم عدد من العناصااااار اليت تسااااايم يف توا رها اللعة ذااا، واملنشااااايء، 
ا م ماساااااام األطراف، وه ا ماعرف به بعل العلماء النص وامل لقي، والسااااااياا الارجي   صاااااانا مجيعيا حسااااااي ً 

لفة وامل باعدة يف  لٍّ واحٍد  ا  حسااايو من الكلماة ي ابح بعضااايا ببعل، وه ه اليو  يما عناصاااره امل  بجتحه
 (.12 ، ص1993ال حاد،)

رة عن منظومة وامل جتمل يف ال ا  الفكري لعلماء العربية عامة، ولفكر ابن جين الاصااااااة، يلحظ نالء أحه عبا
واحدة ت كامل  ييا املعارف، وت داالل  ييا االال صااااصااااة ؛ منظومة م ساااعة م نوعة ثرية، حج أن ابن جين ال 
يُاعا دس حنوياذا  قح، وال بالغياذا  قح، وال حااقاًدا  قح، بال  اان  الَّ ها ا، وإن طعذ جااحابو علذ أالر، وها ا حاال 

طريقة ابن جين يف تجتصااااايل املباحث اللعوية يف   ابه الصاااااائص؛ أغلب العلماء، وال أدل علذ ذلم مما جنده يف 
حيث مل يق صاار  يه علذ املساا وياة اللعوية األربعة  حسااب، بل تعداها إ  مسااائل  منطقيٍة  لساافيٍة للعة، واليت 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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قد تواااااااا  طبيعة اللعة و نييا وعالقة عناصااااااارها ببعضااااااايا، و  ا يكون ابن جين غري مقيد باتواحب الشاااااااكلية 
عة، بل أحل   ا جواحب منط  اللعة ، وي  لي ه ا االياه الشاااااااااااااامويل يف تعريفه للعة حني يقولا  أما حدها لل

(؛  ي ما بني جواحب ميمة للعة، 1/33 ، 1952)ابن جين أ،  إهنا أصاااواة يعا  ا  ل قو  عن أغرااااايم 
هلا، وهو  وهنا وسااااااااايلة تواصااااااااال، والثالث  أوهلا الطبيعة ال اتية هلا، وهي  وهنا أصاااااااااواة، والثاين اتاحب ال داويل

 القصدية، وهي ال عبري عن األغراض.

ومن الالل تناول الطر، الدرسااااااااااااااي لك ب ابن جين، حالحظ أحه ال ي عامل ما العبارة اللعوية ب  رد تا ؛ بل 
حتديد املعىن هو يف مواقا  ثرية يشااري إ  الظروف واملالبساااة اذيطة باحلد  الكالمي، وبيان دورها الفاعل يف 

وتوجييه، وأن الكال  حتكمه جمموعة من القرائن والعالقاة بعضاااااااااااااايا الارجي ي عل  بالسااااااااااااااياا ال ي تدور  يه 
 األلفاظ، وبعضيا دااللي ي عل  بالنظم. 

جند إشاراة جلية إ  النص يف اس  دامه ملصطلحي اتملة والكال  وال فري  بينيما يف أن الكال  أمشل من 
س لل مل ال وا ِّ مفردها ومثناها وجمموعيا ... ومما يؤحسااااااااااااام بجتن الكال  إمنا هو لل مل ال وا ِّ اتملة ألحه  جن

دون اآلحاد أن العرل ملا أرادة الواحد من ذلم الصاا ه باساام له ال يقا إال علذ الواحد وهو قوهلم   ِلم ة وهي 
وال حت ن وال مت لم قلب السااااااااااااما، إمنا ح ازية، وِ ْلم ة وهي متيمية ... ومعلو  أن الكلمة الواحدة ال تشااااااااااا و 

(،  الكال  عنده اتمل   كل 1/27 ، 1952ذلم  يما طال من الكال ، وأم ا سااااااااااااامعيه ...  )ابن جين أ،
( ويؤ د بجتن الكال  عنده 1/17 ، 1952لفظ اساااا قل بنفسااااه، وجنيت منه هرة معناه  يو  ال   )ابن جين أ،

منا هو يف لعة العرل عبارة عن األلفاظ القائمة برءوسااااايا، املسااااا عنية عن الكال  إ؛  هو ما يساااااميه النحاة اتمل
 (.1/32 ، 1952غريها، وهي اليت يسمييا أهل ه ه الصناعة اتمل علذ اال الف تر يبيا )ابن جين أ،

إن اع بار ابن جين اتملة أصااااااااااعر وحدة ل كوين الكال ، ل يا ْق  ُِل من اع ماد بعل الباحثني النصاااااااااايني علذ 
ملااة يف بيااان مفيو  النص؛ حيااث ياا هبون إ  أن النص هو ت ااابا م ابح من اتماال، وهاا ا يعين أن اتملااة ات

 (.      188 ، ص1991متثل ج ًءا صعريًا يرم  إ  النص، يُاْنظ را )شيلنر، 

حاة وال يك في ابن جين   ا بل يطر، رؤي ه بكل دقة؛ وال أدل علذ مشولية رؤي ه ودق ه يف حتديد املصاااااااااطل
ر،  يقولا  واإلطالة  من إسااايابه يف ال دليل علذ أن الكال  يع مد يف أسااااساااه علذ ما يه من  ائدة طال أو ق صاااُ
واإلساز مجيًعا إمنا مها يف  ل  ال  مفيد مسااا قل بنفساااه، ولو بلإل  ا اإلساز غاي ه مل يكن له بد من أن يعطيم 

،  إن حقصااااااااااااااات عن ذلم مل يكن هناك اساااااااااااااا حساااااااااااااااان وال متامه و ائدته، ما أحه ال بد  يه من تر يب اتملة
 (.1/30 ، 1952اس ع ال )ابن جين أ،



  
 

 

   د. حنان امحمد ضياء الدين أحمد فنيخرة                                                        الرؤية النصية عند ابن جني
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وي حد  عن جودة النص بكالمه عن جودة الكال  بجتحها  إمنا وااااااااااا للفائدة، والفائدة ال ُيْىن  من الكلمة 
 (. 2/331 ، 1952الواحدة، وإمنا ُيْىن  من اتمل ومدارت القول )ابن جين أ،

 ابن جين هنا يربح الكال  بالفائدة املرجوة منه، وهي ال واصاااااااااااال ما امل لقي بام الك قلبه وال جتثري عليه، وه ا 
ا يف حتديد النص  ما أشااار إليه النصاايون حني أ دوا علذ الاصااية ممي ة، وهي وقوعه يف االتصااال، وجعليا أساااسااً

علذ اع بار أحه رسااااااااالة مشاااااااافرة يف صااااااااوراا حني يعر وحه بجتحه عبارة عن توصاااااااايل لعوي _ منطوا أو مك ول_ 
وحيمل بعل العلماء ربح ابن جين الكال  بالفائدة علذ  (23، ص2001ئية، يُاْنظ را )عفيفي،املسااموعة أو املر 

 (.1/246 ، 2001)ال صري  بنحو النص(، يُاْنظ را )الشاوش، 

من شجتحه أن يُِ مَّ املعىن ال ي يُاع دس وال يك في ابن جين باش ا  الفائدة، بل ي سا املعىن عنده ليشمل  ل ما 
تفسااااااريًا مل حيساااااان الوقوف علذ  ما  ةعنده معيارًا للكال ،  اتمل املفساااااارة ملا قبليا،  يقولا  ومج  احت اتمل

جمرى بعل أج ائه؛  الصاااالة واملوصااااول، أو الصاااافة  قبليا دوهنا؛ ألن تفسااااري الشاااايء الح و به، وم ممو له، وجارٍ 
(، و  لم األمر ما اتمل املرتبطة ارتبا  اتملة والواحدة، 3/244 ،1974،)الساااااايوطيرا واملوصااااااوف، يُاْنظ  

  مليت الشر    إن الكال  ال ي هو جمال، والكال  ال ي هو جوال، مجيعا ينعقدان احعقاد اتملة الواحدة، 
حبة مق ضاااااية وليسااااا ا نمل ني، وذلم أحم إذا قلت ما أحت بصااااااحيب  جت رمم،  كجتحم قلت ليسااااات بيننا صااااا

 مق ضاااااااااية ج ء م صااااااااال باتملة علذ حد اتصاااااااااال الصااااااااافة باملوصاااااااااوف من اتملة امل قدمة )ابن جين  ؛إ راما
 (.1/274 ، 2000ل،

ه ا االتصال بني جممو  اتمل املكون للمعىن املراد ال ي يشري إليه ابن جين يف أ ثر من مواا، هلو النسو 
املقصاااود لصاااناعة النص وصاااناعة متاساااكه، ال ي يشاااري إليه يف موااااا آالر بقولها  يدلم علذ قوة تداالل ه ه 

مل تق عث اق عاثًا، وال هيلت هيال، وأن اللعة وتال يا، واتصاااااال أج ائيا، وتالحقيا، وتناساااااب أواااااااعيا، وأهنا 
 (.2/331 ، 1952وااعيا عين  ا وأحسن جوارها، وأمد باإلصابة واألصالة  ييا  )ابن جين أ،

 المطلب الثاني: تماسك النص
اه م العلماء عامة بالربح والوصااااااااااااااال بني اتمل؛ وذلم عا أدواة يكفليا النظا  النحوي؛ ومتر   اه ما  

الاصااة   ا يف مبحث الوصاال والفصاال، وبال االساز واالطنال؛ وإن احصااب اه ما  العلماء يف علماء البالغة 
دراسة ال ابح بني اتمل ني، ومل ي  اوز املس وى ال  ييب إ  النطاا الداليل للفقرة  املة ؛ إال أن هناك ش راة 

ص وحدة  لية شاااملة، وأن االه ما  وتلميحاة، بل وتصاارحياة علنية لكثري منيم، تشااري إ  اع ا يم بكون الن
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بات ء _اتملة_ ماهو إال حرص علذ سااااااااالمة الكل _النص_،  النص  وحدة داللية، واتمل وساااااااايلة ي حق  
 (.13، ص2006 ا النص  )الطا ، 

ومما يالحظ عند قراءة   ب ابن جين، أحه يسااا  د  مصاااطلحاة تشاااري إ  الربح وما ي عل  به، مما يكشااا  
الدور االتسااااااقي، بداية من اتملة املفردة، واح ياًء باتمل امل والية،  ن ده  يسااااا  د  مصاااااطلحاةا إدرا ه هل ا 

شادة االتصاال، قوة االتصاال، عند احلديث عن ترابح أج اء اتملة، مثل املب دأ والاه، والفعل والفاعل، وحرف 
وسااااااااااااااوف مبا تدالل عليه من األ عال، اتر بالفعل ال ي ي عل  به، أو باألمساء اليت يعمل  ييا، واتصاااااااااااااااال قد 

 ، 1952واتصاااااااااااال ع ل م الُنْدب ة بنفس املندول، واتصاااااااااااال األل  والال  باالسااااااااااام وغريها، يُاْنظ را ) ابن جين أ،
(،  ما يعا باتمل املنعقدة عن شدة االتصال وقوته يف ه ه 1/142 ،2000، ابن جين ل، 342_1/94

 (.2/644 ، 2000فا  )ابن جين ل،اتمل؛  واجعل اتملة املنعقدة منيا وص

 ومن األبوال اليت حتوي ما ميكن أن يسيم يف ت ك وسن الرؤية النصية عند ابن جين ما يجتيتا 

  العطف 
داللت  يشااااري ابن جين يف معرض حديثه عن زيادة احلروف وح  يا إ  الاصااااية الربح يف احلروف وأهنا  إمنا

هو أ ثر منيا من اتمل  (، وأهنا  حوائب عما2/273،  1952ابن جين أ،الكال  لضاااااااارل من االال صااااااااار )
(، ويوااااااا  ه ا بضاااااارل املثال  يقولا  إذا قلتا قا  زيد وعمرو،  قد 2/274 ، 1952ابن جين أ،وغريها )

حاااباات الواو عن أعط ، وإذا قلااتا لياات يل مااااًل،  قااد حاااباات لياات عن أمتىن، وإذا قلااتا هاال قااا  أالوك  قااد 
 (.2/274 ، 1952جين أ،ابن أس فيم ) حابت هل عن

ويصااار، مبصاااطل  الربح يف مواااااا  ثرية منيا قولها  ألحم مل تجتة بالواو اليت هي رابطة ما بعدها مبا قبليا، 
وال بضمري يعود من آالر الكال   يدل علذ أحه معقود بجتوله، وإذا  قدة مجلة احلال هاتني احلال ني احقطعت مما 

(، وإااااا ة ل  ره لاصاااية الربح 2/286 ، 2000باألول  )ابن جين ل،قبليا، ومل يكن هناك ما يربح اآلالر 
يف حرف العط ، ذ   ر  الربح بالضاااامري ال ي يسااااميه النصاااايون باإلحالة، واساااا  د  مصااااطل  العقد ال ي يعين 
الربح، وي كرر ه ا يف أ ثر من مواااااااااااا منياا   كما تيرة الواو يف آالر الكال ،  ك لم _وا  أعلم_ هي 

أوله ل   نس اتمل يف أحواهلا واملراد  ا،  كجتحه _وا  أعلم_ ساايقولون ثالثة ورابعيم  لبيم، ويقولون  مرادة يف
مخساااااااااااة وساااااااااااادسااااااااااايم  لبيم رمجا بالعيب، ويقولون سااااااااااابعة وثامنيم  لبيم، إال أن الواو ح  ت من اتمل ني 

  وال عقد احلال ملا ذ رحاه، ولكن امل قدم ني ألن ال ي  ييما من الضاااااااامري يعقدمها مبا قبليما، ال عقد الوصاااااااا
 (. 1/644، 2000عقد اإلتبا ، ال سيما وقد تيرة الواو يف اتملة الثالثة ) ابن جين ل،



  
 

 

   د. حنان امحمد ضياء الدين أحمد فنيخرة                                                        الرؤية النصية عند ابن جني
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وه ا ما ي حد  عنه النصاااااااااااااايون،  اتمل أو امل  الياة داالل النص  م عاقبة الطيذا، ولكي ُتْدر ك  وحدة 
 (. 23 ، ص2006اء النص  )الطا ، م ماسكة، حت ات إ  عناصر رابطة م نوعة تصل بني أج

 ما يسااااا  د  ابن جين مصاااااطلًحا مماثال ملصاااااطل  العط  وهو ال ثنية؛ واملراد به إعادة ال  ر حني يقولا   
ما يف الثباة واالع داد أال ترى أن العط  حظري ال ثنية، و ال أن يثىن الشيء  يصري ما صاحبه شيئني إال وحاهل

ويضااااااااااي  يف مكان آالر  وهو مؤذن بال ماثل وال شااااااااااابه ) ابن جين  (،1/107 ، 1952ابن جين أ،واحدة )
 (، وال ماثل وال شابه ردي  لالحس ا  واالتساا.3/320 ، 1952أ،

ويُاع دس العط  من أبرز القضاااااايا اليت ُعيِن  ا النصااااايون وأسااااايبوا يف بيان دورها يف ال ماسااااام النصاااااي، حيث 
، 2000صااي، وجعليا  ريساا ال أول وسااائل االتساااا، يُاْنظ را )الفقي، أدرجيا هاليداي يف وسااائل االتساااا الن

(، إذ تك ساااب حروف العط  الاصاااية الربح من  وهنا تدل علذ تابعية ما قبليا ملا بعدها، وتابعية ما 1/257
بعدها ملا قبليا؛   ضاااااااااامن هلما ولسااااااااااياقيما االرتبا  وال عال ،  ما تضاااااااااامن أمن اللبس يف  يم االحفصااااااااااال أو 

با ،  يو قرينة يف معظم حاالته  ألمن اللبس يف  يم االحفصاااااااااااااال ... ويف حاالة قليلة قرينة ألمن اللبس االرت
دس قرينااة علذ احعاادا  االرتبااا  واحعاادا  االحفصااااااااااااااااال بني  يف  يم االرتبااا  ... ويعين هاا ا أن الربح بااالعط  يُاعاا 

 (.200 ، ص1997امل عاطفني  ) محيدة، 

 جملة الجواب 
ين يف حديثه عن الفاء الواقعة يف جوال الشااااار  بيان الفلسااااافة اليت تكمن وراء اسااااا  داميا؛  يعفل ابن جمل

 يو ضلصااااااااااايا لهتبا ، وسعله املعىن ال ي ع ص به وتن ساااااااااااب إليه، ساااااااااااواء أ احت عاطفة أ  واقعة يف جوال 
تك سب (، و 1/263،261،260 ، 2000الشر ، دون العط  ال ي قد ت  رد منه، يُاْنظ را )ابن جين ل،

الفاء ه ه الاصااية الاصااة إذا  ان اتوال بشاايء يصاال  االب داء به، مما يضااع  ارتباطه مبا قبله، ويؤهله لطلب 
الفاء رابطًا يربطه مبا قبله، وأهنا تؤذن بجتن ما بعدها ساابب عما قبليا، ويساامييا الفاء الواسااطة  الفاء واسااطة بني 

 اتملة يف حنو قولما إن حتساااااااااااااان إ َّ  ا  يكا ئم لوال (؛  يقولا  1/313 ، 1952ات أين ) ابن جين أ،
(؛  يو يف حديثه ه ا ي  اوز الكال  عن 1/264 ، 2000الفاء مل يرتبح أول الكال  بآالره  )ابن جين ل،

اتصااااال أج اء اتملة الواحدة، لي حد  عن اتصااااال اتمل بعضاااايا ببعل بواسااااطة الفاء اليت تقو  بالربح أيضااااا 
جوال األمر أو النيي أو االساااا فيا  أو النفي أو الدعاء أو ال مين أو العرض،  إذا  أجبت ه ه عند وقوعيا يف 

الساااااااااااااابعة األشااااااااااااااياء بالفاء  إن الكال  ال ي هو جمال والكال  ال ي هو جوال مجيعا ينعقدان احعقاد اتملة 
ت بيننا صاااااااااحبة الواحدة وليسااااااااا ا نمل ني وذلم أحم إذا قلت ما أحت بصااااااااااحيب  جت رمم  كجتحم قلت ليسااااااااا
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مق ضية إ راما  مق ضية ج ء م صل باتملة علذ حد اتصال الصفة باملوصوف من اتملة امل قدمة  )ابن جين 
 .(1/285 ، 2000ل،

وي كرر مصطل  العقد ليشري به إ  الربح يف مجلة الشر  حني يقولا   وذلم أن الشر  وات اء ال يصحان 
عل بوقو   عل غريه، وه ا معىن ال يوجد يف األمساء وال يف احلروف، بل هو إال باأل عال، ألحه إمنا يعقد وقو   

من احلروف أبعد،  لما مل يرتبح أول الكال  بآالره؛ ألن أوله  عل وآالره امسان، واألمساء ال يعادل  ا األ عال، 
ا املعىن إال يف أداللوا هناك حر ا يدل علذ أن ما بعده مساااااااااااااابب عما قبله، ال معىن للعط   يه،  لم سدوا ه 

 (.       2/264 ، 2000الفاء  )ابن جين ل،

 الحذف 
ويعد احل ف من وسااااااااااااااائل االتساااااااااااااااا اليت حتد  عنيا علماء النص؛ ذلم أن احل ف ي ك  راًغا بنيويذا يف 

أن يرد  اتملة، مما يدعو امل لقي إ  ملئه اس شاًدا مبا ورد قبليا من مجل، ومن هنا ياز الدور الرابطي له، وميكن
احل ف داالل املر ب االمسي، أو الفعلي، أو داالل شاااااااااااااابه اتملة، وحدده هاليداي ورقية حساااااااااااااان بجتحه  عالقة 
داالل النص، ويف معظم األمثلة يوجد العنصااااااااار املف ض يف النص السااااااااااب ، وه ا يعين أن احل ف عالقة قبلية  

للدور الرابطي للح ف حني (، وي ضااااااااااااا  من حديث ابن جين عن احل ف، إدرا ه 21 ، ص1991)الطا ،
ي  اوز يف حديثه حدود البنية اإلعرابية العاملية الواحدة صااااااااااااااناعة، لي طرا إ  وجول وجود الدليل والقرينة، 
ويع اد علذ ساااااااااااااايااا املقاا  واملقاال الوارد  ياه احلادف؛  يف    الباال بقولاها   قاد حا  ات العرل اتملاة واملفرد 

يعقد بابًا يف أن (، و 2/360 ، 1952الا عن دليل عليه  )ابن جين أ،واحلرف واحلر ة، وليس شاااايء من ذلم إ
اذ وف إذا دلت الداللة عليه  ان يف حكم امللفوظ به، ويعلل ذلم بجتن  داللة احلال عليه حابت منال اللفظ 

   (.285_1/284 ، 1952به ...  صارة شيادة احلال بالفعل بداًل من اللفظ به  )ابن جين أ،

 الثالث: مستعمل النصالمطلب 
جت ه، وأحه الوحيد ال ي حيدد يُاع دس ابن جين  من أهم من أو  امل كلم دورًا بارزًا بوصاااااااااااافه من و الطال وُمْنشااااااااااااِ

 أما الدالالة واملقاصاااااااااااااااد اليت يريد؛ إذ املعىن مرتبح مبا ينويه امل كلم، ويظير ه ا يف تعريفه للعة حني يقولا 
 امل كلم يب ل قصاااااااارى  (؛1/33 ، 1952قو  عن أغرااااااااايم  )ابن جين أ، حدها  إهنا أصاااااااواة يعا  ا  ل

جيده من أجل الوصول إ  هد ه باس  دا  الوسائل اللعوية وغري اللعوية املالئمة ل لم، يقولا    كجتن العرل 
إمنا حُت لِّذ ألفاتيا وتدنيا وتشااييا وت الر يا عناية باملعاين اليت وراءها، وتوصااال  ا إ  إدراك مطالبيا  )ابن جين 

ا أشاااار إليه علماء النص بالقصااادية الكامنة يف ذهن املؤل  ووعيه واليت ي مجيا (؛ وه ا م1/220 ، 1952أ،
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من الالل اللعة بطرا م عددة و يفياة ل لفة، لُ ك وِّن  حصذا ي م ا بالسبم واالل حا ، وأن ه ا النص وسيلة من 
 (.103 ، ص2007وسائل م ابعة الطة معينة للوصول إ  غاية بعينيا، يُاْنظ را )ديبوجراحد،

 ما بنيَّ ابن جين املالبساااااااااااااة اليت يكون  ييا امل كلم واليت ترشاااااااااااا  غراااااااااااااه، ومساها  األحوال الشاااااااااااااهدة 
(، وعد من ااااامنيا لعة اتسااااد اليت 1/245 ، 1952بالقصااااود، بل احلالفة علذ ما يف النفوا  )ابن جين أ،

قول يف تفساااااااااري قول أ  ملحم تظير علذ امل كلم أثناء  المه، وتكون دلياًل وإشاااااااااارة إ  غرااااااااااه ومقصاااااااااده؛ ي
 السعديا

 تقوُل وصكاْت وجييا بيمينيا      أزوجي  ه ا بالرَّحذ امل قاِعسُ 

ألعلمنا ب لم أهنا  احت  -من غري أن ي  ر صاااااام الوجه-  لو قال حا ًيا عنياا أبعلي ه ا بالرحذ امل قاعس 
ة إحكارها وتعاتم الصاااااورة هلا. ه ا م ع بة منكرة، لكنه ملا حكذ احلال  قالا وصاااااكت وجييا، علم ب لم قو 

ما أحم سااااما حلكاية احلال غري مشااااهد هلا، ولو شااااهداا لكنت  ا أعرف، ولعظم احلال يف حفس تلم املرأة 
ا  ومن ذلاام مااا أقيم من األحوال املشاااااااااااااااااهاادة مقااا  األ عااال (،246_1/245 ، 1952  )ابن جين أ،أبني

مقدٍ ؛ أي قدمت الري مقد .  نابت احلال املشاااااااااااااااهدة منال الفعل الناصاااااااااااااابة حنو قولم إذا رأيت قادًماا الري  
الناصاااااااب...  ي ا وحنوه مل يُاْر  ل حاصااااااابه لثقله، بل ألن ما حال عنه جاٍر عندهم جمراه، ومؤدٍّ تجتدي ه )ابن جين 

 (.1/264، 1952أ،

ألصاااااال امل حكم وقد برز اه ما  ابن جين بقصااااااد امل كلم يف حديثه عن احل ف، وجعله أصاااااااًل مقدًما علذ ا
 يه، بجتن جوز له احل ف دون دليل، ودون أن يؤدي إ   ساااااد الكال  إذا  ان غراااااه اإللعاز واإل ا ؛  امل كلم 

إذا علم من احلااال حكم مااا  ااان يعلم منيااا بااه، وذلاام قولااما عناادي عشاااااااااااااارون، قااد حياا ف ال ميي ، وذلاام  
ل   ال ميي  إذا قصد امل كلم اإلباحة،  إن مل يرد ذلم  واش يت ثالثني، وملكت مخسة وأربعني.  إن مل يعلم املراد

وأراد اإللعاز وح ف جاحب البيان، مل يوجب علذ حفساااااااااااااه ذ ر ال ميي ، وه ا إمنا يصااااااااااااالحه ويفساااااااااااااده غرض 
(،  ال ح ف إال لعرض، أما حني يكون احل ف 1/378 ، 1952امل كلم، وعليه مدار الكال   )ابن جين أ،

صاااااااااااااافه باالع با ؛ أي ح ف لعري عله، يقول عن قراءة عمرو بن عبد الواحد لقوله لعري غرض،  إن ابن جين ي
ِعيِه( القصاااااااص ، بكسااااااار النون، وال مه  بعدها بجتن  ه ا علذ ح ف اهلم ة اع باطا ال عفيفا  7تعا  )أ ِن اْرااااااااِ

 (. 2/147 ، 1999)ابن جين ت،

ال سؤال  يه، وذلم  قولناا احطل  زيد، أال  ويقول عن ح ف املفعول املطل ا   جتما ح  ه إذا مل يُرد  سائإل
ترى ه ا  الًما تامذا، وإن مل ت  ر معه شاايًئا من الفضااالة، مصاادرًا وال تر ًا وال حااًل وال مفعواًل له وال مفعواًل 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
101 

 معااااااه وال غريه. وذلاااااام أحاااااام مل تُرِد ال يااااااادة يف الفااااااائاااااادة بااااااجت ثر من اإلالبااااااار عنااااااه باااااااحطالقااااااه دون غريه 
 (.1/379 ، 1952)ابن جين أ،

ه ه املساااحة العميقة اليت مينحيا ابن جين للم كلم، ال تقل عما يوليه للم اطب؛  لمنشاايء النص وم لقيه 
يء شااا إال باملشاااار ة بني امل لقي ومندور بارز يف إساد الكال  وإثراء العملية ال واصااالية، وما ا  مال تشاااكيل املعىن

 جواز احل ف من عدمه، ويؤ د أن املسوغ للح ف هو أمن اللبس النص، ويع مد ابن جين علذ  يم امل لقي يف
يف  يم املعىن وإدراك املقصااااااااود، يقولا  وه ا بال إمنا يصاااااااالحه ويفسااااااااده املعر ة به.  إن  يم عنم يف قولما 
 اااااااااااااااربت زيًدا، أحم إمنا أردة ب لما اااااااااااااااربت غالمه أو أالاه أو حنو ذلم جاز، وإن مل يفيم عنم مل س   

إذا قويت الداللة علذ اذ وف، جاز ، و ا ْيُم امل اطب مرتبح بقوة الدليل،  (2/452 ، 1952أ،)ابن جين 
 احل ف ولو  ان إجحا ًاا   لو ذهبت  حت ف احلرف لكان ذلم اال صاااااااارًا، واال صاااااااار امل  صااااااار إجحاف به، 

(، 1/51 ، 1999 ت،إال أحه إذا صاا  ال وجه إليه جاز يف بعل األحوال ح  ه؛ لقوة الداللة عليه  )ابن جين
 امل لقي حني يبحث عن اذ وف ويدر ه من  الالل عالقة العبارة بالعباراة الساااابقة واسااا شااااًدا بالدليل يؤدي 

، يقول يف توجيه قراءة ابن أ  إسحاا وإبراهيم بن أ  بُك ري لقوله تعا  ذلم إ  ال ماسم النصي داالل النص
علذ ح ف املوصوف وإقامة الصفة مقامه؛ أيا يف يو  ري  عاص ، وحسَّن  )يف يا ْوِ  ع اِصٍ ( من غري تنوين  

ٍ  )ابن جين ت،  ، 1999ح ف املوصاااااااوف هنا شااااااايًئا؛ ألحه قد أُل  ح  ه يف قراءة اتماعةا )يف يا ْوٍ  ع اصاااااااِ
 بطه. (،  وجود القرينة اللفظية امل قدمة الدالة علذ اذ وف داالل السياا، أدة إ  متاسم النص وترا1/360

 ما يعلي من شااااااااااااجتن امل اطب حني يشااااااااااااري إ  أن منشاااااااااااايء النص البد أن يراعي اه ما  امل لقي، ويب ل 
قصااااارى جيده لشااااد اح باهه ،  ن ده يقولا  أال ترى أن املثل إذا  ان مساااا وعا ل  لسااااامعه  حفظه،  إذا هو 

أحقت ملس معه، وإذا  ان   لم مل حفظه  ان جديراً باس عماله، ولو مل يكن مس وعاً مل تجتحس النفس به، وال 
 ، 1952حتفظه، وإذا مل حتفظه مل تطالب أحفسااااااايا باسااااااا عمال ما وااااااااا له، وجيء به من أجله  )ابن جين أ،

(، وه ا ما يساااااامذ باإلبالغ وهو وقوف امل اطب علذ غرض  دثه بشااااااكل موثوا  يه دون لبس أو 1/216
ال ي يعا عنه باتمل ال وا ِّ ويضي  بجتن  الكلمة الواحدة  سوء  يم، ويؤ د ابن جين أن ه ا ال ي م إال بالنص

ُ ن وال ت ملم قلب الساااما إمنا ذلم  يما طال من الكال  وأم ا سااامعيه بع وبة مساا معه ورقة  ال تشاا و وال حت 
 ( .1/27 ، 1952حواشيه  )ابن جين أ،

  عمل، أو غري ويف اساااااااااااااا  دا  ابن جين مصااااااااااااااطلحاةا ه ا مجتلوف ومساااااااااااااا عمل، وغري مجتلوف وال مساااااااااااااا
مس عمل إال أحه يف تقدير االس عمال، وهو ما ذلم مس عمل، مر وض غري مس عمل،  يو علذ  ل حال جائ  

 . 2/196 ،2000ل،. وابن جين 1/156 ، 1952مساااااااااااااا عماال يف بعل املوااااااااااااااااا، يُاْنظ را )ابن جين أ،
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شاااري إ  امل لقي الواجب (، وغريها من املصاااطلحاة اليت ت1/5. وابن جين د، 1/269، 1999وابن جين ت،
 مراعاته لدليل علذ اع ماده  كرة ال لقي.

وتظير  كرة القصااااااااااااااادية واملقبولية عند ابن جين جلية يف موقفه من قضااااااااااااااية اللفظ واملعىن من الالل تناوله 
ا  ألبياة ُ ثا ريِّ

ن ا ِمْن ِمىًن ُ لَّ ح اجٍة ...   وم سَّ  باألر ان م ْن هو ماس ُ   ول مَّا ق ض ياْ

الُنا ... ومل يا ْنظُر العادي الَِّ ي هو رائ ُ وُشدَّ   ة علذ ُدْهم املي ار ى رِح 

ن نا ...    وس ال ْت بجتعناا املطيِّ األباط ُ   أالْ حا بجتطراف األحاديث با ياْ

واح صاااره للفكر واملضاامون  ييا؛ باساا شااراف أبعاد املعىن  ييا، واساا  رات مدلوالة األلفاظ  ييا وتوتيفيا ل جتل  
ويرجا ساااااااااااااابب اح قاص بعضاااااااااااااايم للمعىن  ييا إ   جفاء طبا الناتر والفاء غرض الناط   )ابن جين املعىن، 

 الناتر امل لقي والناط  منشاااااااااااااايء وت عل   ما العلة يف ت ب ل قبول النص؛ وه ا ما  ،(1/218 ، 1952أ،
لواحااد قااد حُيقِّ  معيااار يشااااااااااااااري إليااه علماااء النص حني يقررون أن املقبوليااة ع ل  من ُم ل  ٍّ آلال ر، وأن النص ا

، وال حُيقِّقااه عنااد آال ر، ممااا حيياال علذ اال الف القرَّاء وامل لقِّني  مااا حااد  ما ابن جين ومن  املقبوليااة عنااد ُم  ل ٍّ
 وق  موقفه، وابن ق يبة ومن وق  موقفه.

 المطلب الربع: محيط النص   
علذ إدراك ابن جين قيمة املقا  وساااياا املوق  وأمهي ه يف تشاااكيل النص، وأن أي هناك إشااااراة  ثرية تدل 

مقاربة لُعوية امل الساااياا تبقذ حاقصاااًة؛ إذ ال بدَّ من االحف ا، علذ املكوحاة الساااياقية للنص اليت تكشااا  عن 
ء يف العصاااار احلديث رائًدا يف هوي ه وتاز مال ه، وبال ايل تكون أداة التساااااقه وترابطه، وقد ع دَّه  ثري من العلما

جمال ال حليل الساااياقي؛ اله مامه بساااياا احلال وحتليل احلد  الكالمي، من أجل الكشااا  عن الداللة اللعوية 
له، اع ماًدا علذ جواحب اللعة جم معة صاااااااااوتًا وصااااااااار ًا ولعًة، وميكن تقسااااااااايم ه ه اإلشااااااااااراة عند ابن جين إ  

 حوعنيا

 :السياق اللغوي 
يف  ثري من املوااا إ  أن  يم بعل العناصر ال  يبية للنص ي وق  يف  ثري من أحواله علذ  يشري ابن جين

معر ة السياا، وأن السياا اللعوي هو الفيصل يف بيان غرض امل كلم، ومن ه ه اإلشاراة، تجت يده أن السياا 
يًدا اااربُ ه؛ ألحم أردةا اااربُت  وذلم حنوا ز  ومن ذلم قولها هو ال ي يُاع وَّل عليه يف الداللة علذ اذ وف،
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رته بقولما اااااربُ ه  )ابن جين أ،  الفعل امل  ور أصااااب  (؛ 2/379 ، 1952زيًدا،  لمَّا أااااامرة اااااربُت  سااااَّ
 مبثابة املفسر املعين عن ذ ر الفعل اذ وف الناصب ل يد.

ا قولها  وذلم حنو قولما أزيد قا ،   يد مر و  بفعل مضااااااااااامر   وف الاٍل م ن الفاعل؛ ألحم ومنه أيضاااااااااااً
 (، 2/380 ، 1952تريدا أقا  زيد،  لمَّا أامرته  سَّرته بقولما قا   )ابن جين أ،

ويربح اسااااا عمال احلروف بعضااااايا مكان بعل بالساااااياا حني يقول بجتن ذلم  يكون مبعناه يف موااااااا دون 
 )ابن جين موااااااااااا علذ حساااااااااب األحوال الداعية إليه، واملساااااااااوغة له،  جتما يف  ل موااااااااااا وعلذ  ل حال  ال

 (.2/308 ، 1952أ،

رْت غور  ومن االع ماد علذ الساااياا يف  يم الداللة، ما يساااميه ابن جين احلمل علذ املعىن  يقولا  ه ا الشااا 
من العربية بعيد، وم هب حاز،  سي . قد ورد به القرآن و صي  الكال  منثورًا ومنظوًما؛   جتحيث امل  ر، وت  ري 

يف اتماعة، واتماعة يف الواحد، ويف محل الثاين علذ لفظ قد يكون عليه األول  املؤحث، وتصاااااااوير معىن الواحد
 (، مث أورد عدًدا من األمثله هل ا.2/411 ، 1952ابن جين أ، (أصاًل  ان ذلم اللفظ أو  رًعا 

 السياق غير اللغوي 
(؛ من أبرز 1/33 ، 1952يُاع دس تعريفه للعة بجتهناا   أصاااواة يعا  ا  ل قو  عن أغرااااايم  )ابن جين أ، 

ما ميكن أن يكون إشااارة إ  السااياا غري اللعوي، مبا يكشاا  من تفاعل بني امل اطب وامل لقي واذيح حسااب 
 ما يق ضيه سياا احلال أو اذيح.

 ما تُاع دس إشااااراة ابن جين إ  لعة اتساااد، أو ما يساااميه بالعائب، أو األحوال الشااااهدة، تصااارحًيا واااااًحا 
علذ الساااياا غري اللعوي يف الوصاااول إ  املعىن املراد؛ يقول تواااايًحا ملصاااطلحاتها   العائب ما  احت الع ماده 

اتماعة من علمائنا تشااااااااااهده من أحوال العرل ووجوهيا، وتضاااااااااطر إ  معر  ه من أغرااااااااااايا وقصاااااااااودهاا من 
الرااااا به، أو ال ع ب من قائله اسااا  فا يا شااايًئا أو اسااا ثقاله، وتقبله أو إحكاره واألحس به أو االسااا يحاش منه و 

(، 1/245 ، 1952وغري ذلم من األحوال الشااااااهدة بالقصاااااود، بل احلالفة علذ ما يف النفوا  )ابن جين أ،
مث يؤ د أن العرل تقيم األحكا  اع ماًدا علذ ه ه املشااااااااااااااااهداة،  يقول يف عد  جواز تو يد الفعل اذ وفا 

املشااااااااهدة دالة عليه، وحائبة عنه،  لو أ دته لنقضااااااات العرض، ألن  الفعل هنا قد ح   ه العرل وجعلت احلال 
 ، 1952يف تو يده تثبيً ا للفظه امل   ل، ورجوًعا عن املع    من ح  ه واطراحه، واال  فاء بعريه  )ابن جين أ،

  (، وتظير وجية حظره ه ه أيًضا يف تعليقه علذ قول الشاعرا1/284

 أزوجي  ه ا بالرَّحذ امل قاِعسُ  تقوُل وصكاْت وجييا بيمينيا      



  
 

 

   د. حنان امحمد ضياء الدين أحمد فنيخرة                                                        الرؤية النصية عند ابن جني
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  ملا حكذ احلال  قالا وصااااكت وجييا، ُعِلم ب لم قوة إحكارها وتعاتم الصااااورة هلا. ه ا ما أحم ساااااما 
حلكاية احلال غري مشاااااهد هلا، ولو شاااااهداا لكنت  ا أعرف، ولعظم احلال يف حفس تلم املرأة أبني )ابن جين 

 (.1/245 ، 1952أ،

، يُاع دَّ من اإلشاااااراة إ  اع ماد السااااياا، األحكا  العر ية السااااائدة اليت حتكم السااااياا اللعويومما ميكن أن 
واليت اع مداا العرل يف لع يا،  اإلسااااا ثقال، والكره، وعد  االسااااا سااااااغة؛ يقول مشاااااريًا إ  اسااااا ثقال اتما بني 

 حرف صااحي  مثلا قاْلب، وقْوْلب،  ان السااا نان اذشااوا  ما األول منيما حرف مع ل، والثاين  السااا نني إذا
ْلٍب، وأن ذلم  وإن  ان ساااااااااااااائًعا ممكًنا،  إن العرل قد عدته وعط ه؛ ع و ًا عنه، وحتامًيا ل  شااااااااااااام الكلفة  وقياْ

 (.1/495 ، 1952 يه )ابن جين أ،

من معايري ومن املعايري اليت يشاري إلييا ابن جين معيار اإلعالمية ال ي حتد  عنه علماء النص وعدوه معيارًا 
النصااية، ومن ه ه اإلشاااراة ما جاء يف حديثه عن أيقوحيت اللفظ واملعىن رًدا علذ من ادعذ علذ العرل عناي يا 
باأللفاظ وإغفاهلا املعاين حني حياول أن يثبت أن وراء األلفاظ معاٍن مكثفة تساااااااااااااا ح  اإل بار، وأن يف عبارااا 

قولها  ل حاجة، ما يفيد منه أهل النساااااااااايب والرقة، وذوو األهواء  وذلم أن يف إحياءاة ورموزًا معاة،  يقولا  
واملقة ما ال يفيده غريهم، وال يشاااااااااااااااار يم  يه من ليس منيم، أال ترى أن من حوائو مىن أشااااااااااااااياء  ثرية غري ما 

تال له الظاهر عليه واملع اد  يه ساااواها؛ ألن منيا ال القي، ومنيا ال شاااا ي، ومنيا ال  لي، إ  غري ذلم مما هو 
ومعقود الكون به. و جتحه صاحا عن ه ا املواا ال ي أومجت إليه، وعقد غراه عليه بقوله يف آالر البيتا ومس  

(،  اح صاااار ابن جين للنص عن طري  إعالء اعالمي ه؛ 1/218 ، 1952باألر ان من هو ماساااا   )ابن جين أ،
حني يد ا اخنفاايا امل لقي إ  ر ل النص،  ارتفا  اإلعالمية هو ال ي يوجه اه ما  الساما لقبول النص، يف 

 ما حد  ما ابن ق يبة ومن هنو هن ه يف اع بار أبياة ُ ثا ريِّ ألفظ م الر ة الالية من املعىن، والبد من اإلشاااارة 
إ  أن امل لقِّي عادة يسااعذ إ  تقبسل النصِّ من الالل العمل علذ ساادِّ ثعراته اليت قد تكون مقصااودًة من املؤلِّ  

 بعل األحيان، وقد ال تكون مقصودة الاصة يف النص األد .يف 

ومتثل مجيا االسااااا شاااااياداة الواردة يف   ب اللعة مثااًل واااااااًحا ملفيو  ال ناص، ال ي يُاع دس وسااااايلة ميمة من 
وسااااائل إح ات النصااااوص واساااا قباهلا، اع ماًدا علذ معر ة امل لقي بالنصااااوص املساااا شاااايد  ا، أوعد  معر  يم  ا، 

 ايل اع مادها  مدى تع ية منوذت املوق  االتصااااااااااايل عند شاااااااااا ص ما بجتهداف ذلم الشاااااااااا ص ومع قداته وبال
(؛  حني ي م االسااا شاااياد بآية قرآحية أو بيت شاااعر أو قول عر ؛ 233 ، ص1999احلالية  )أبو غ الة ومحد، 

ورة أوسااا عندما ت  ه األجوبة أو  إن ذلم يُاع دس ربطًا بني النصااني، وبال ايل تكاماًل بينيما،  وتقو  الوساااطة بصاا
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 النقد إ  حصااااااااااااااوص   بت يف أزمنة قدمية، وتكامل النصااااااااااااااوص عامل أ ا يف جمال حتديد أحوا  النصااااااااااااااوص  
 (. 104 ، ص2007)دي بوجراحد.أ، 

وعادة ما يكون ال ناص يف الك ب ال عليمية أو ال قعيدية  ما هو احلال ما مؤلفاة ابن جين غ يرًا، ووسااااااايلة 
 الح فا  من النصوص اليت عد  غرض منشيء النص.بارزة ل

 الخاتمة
  إن أي تاهرة لعوية، قُد  زماهنا أ  ج دَّ، هي تاهرة إحسااااااحية قابلة للوصااااا  وال فساااااري مبقاييس مني ية

شج، شر  عد  املساا مباهي يا والصوصي يا، ومن ه ه املناهو النظرياة اللساحية احلديثة اليت ميكن 
يم ال ا  العر  اللعوي واسااااااااااا قصااااااااااااء جواحبه العميقة، بل يف إثباة أن ال ا  أن تسااااااااااايم يف زيادة  

اللساين العر  مليء باملفاهيم والنظرياة اليت سبقوا  ييا العربيني بشكل واا  ومني ي؛ وأن القصور 
 ال ينبعي احلقيقي ليس يف ه ا ال ا ، وإمنا يف اطالعنا علذ  نوزه الد ينة،  النظرياِة اللساااااحية  احلديثة  

ُ أن تُ     دا من  عل املوازحة أواملالحظة أوالنقد حساااااااب ما يق ضااااااايه الدرا، وال ي  عنيا أن تكون قْيداً حي 
ا الِعْاة ب حديث املناهو وإ ادة بعضاااااااااااااايا من  وُل بني الفكرْين اللعوينْي القدمي واحلديث، وإمنا حائاًل حي 

 بعل، ِمْن غري قطيعٍة زمنية وال معر ية.
  ال ا  الفكري البن جين منظومة م كاملة يف املعارف، م دااللة االال صاصاة؛ مما يؤهليا ل كون  يُاع دس

 أمنوذًجا للدراسة النصية.
 .هناك إشاراة  ثرية إ  ما أمساه علماء النص باملعايري النصية اليت اع مدوها مقياًسا لنصية النص 
  ال ي عاااماال ابن جين ما احلااد  الكالمي ب  رد تااا ؛ باال يشااااااااااااااري يف  ثري من املوااااااااااااااااا إ  الظروف

 واملالبساة اذيطة   ا احلد ، وهو ما يسميه النصيون بسياا املوق .
  يي م ابن جين بال ابح بني أج اء الكال ؛ إذ جند لديه عديًدا من املصااااااطلحاة الدالة علذ ذلم منياا

 با ، وقوة االتصال، وشدة االتصال، والعقد وغريها.الربح، واالرت
  اه م ابن جين مبنشيء النص وأمهية واو، غراه، وبامل اطب وتلقيه للنص، وه ا ما يُاْع  با ُر أساًسا ملا

 يعرف يف حنو النص بالقصدية واملقبولية.  
  يا االع ماد علذ السااااياا منصاااارحًيا لعدد من املعايري النصااااية يُاع دس حديث ابن جين عن احل ف أمنوذًجا

وساايلة من وسااائل الداللة علذ اذ وف سااواء أ ان السااياا لعويذا أو غري لعوي، والقصاادية يف اع ماده 
 يف جواز احل ف لعرٍض من امل كلم، واملقبولية يف اع ماد جواز احل ف علذ الدليل وأمن اللبس.

 اده معياري املقبولية واإلعالمية.أتير موق  ابن جين يف قضية اللفظ واملعىن يسيًدا الع م 
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 المراجعالمصادر و قائمة 
  إهلاااا  أبو غ الاااة وعلي الليااال محاااد، مااادالااال إ  علم لعاااة النص تطبيقااااة لنظرياااة روبرة ديبوجراحاااد

  .1999، 2وولف احو دريسلر، اهليئة املصرية العامة للك ال، مصر،  
 )اابن جين، )أبو الف   عثمان بن جين املوصلي 

  .1952الصاااااااااااااااااااااائص، حتقي ا  ماااااااد علي الن اااااااار، دار الك اااااااب املصااااااااااااااارياااااااة، القااااااااهرة،  أ.
ل. سار صاناعة اإلعرال، حتقي ا  مد حسان  مد حسان إمساعيل وأمحد شاكري شاحاتة عامر، دار 

  . 2000، 1الك ب العلمية، بريوة لبنان، 
لس األعلذ للشااااائون اجمل-اذ ساااااب يف تبيني وجوه شاااااواذ القراءاة واإليضاااااا، عنيا، وزارة األوقاف .ت

  .1999اإلسالمية، مصر، 

  .1954، 1املنص  شر،   ال ال صري  أل  عثمان املازين، دار إحياء ال ا  القدمي،   د.

 رية العاملية للنشر، القاهرة، محيدة، مصطفذ، حظا  االرتبا  والربح يف تر يب اتملة العربية، الشر ة املص
 1 ،1997.  

  النصا مدالل إ  احساااااااااااااا ا  الطال، املر   الثقايف العر ، بريوة، الدار الطا   مد، لسااااااااااااااااحياة
 .1991، 1البيضاء،  

   ،2دي بوجراحاد. روبرة، النص والطاال واإلجراء، ترمجاةا متاا  حساااااااااااااااان، عاامل الك اب، القااهرة ،
2007.  

 ا، املر   الثقايف العر  .ال حاد  ، 1993، بريوة، األزهر، حسااايو النص فث  يما يكون به امللفوظ حصاااذ
   ا.

  الساايوطي، )عبد الرمحن بن أ  بكر، جالل الدين(، اإلتقان يف علو  القرآن، حتقي ا  مد أبو الفضاال
   1974إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للك ال، القاهرة، 

  الشااااااااااوش.  مد، أصاااااااااول حتليل الطال يف النظرية النحوية العربية تجتسااااااااايس حنو النص، جامعة منوبة
  .2002، 1باإلش اك ما املؤسسة العربية لل وزيا، توحس،  

  شااابلنر، برحد، علم اللعة والدراسااااة األدبية دراساااة يف األسااالول_ البالغة_ علم اللعة النصاااي، ترمجةا
  .1991 مود جاد الرل، الرياض، الدار الفنية للنشر وال وزيا، 

 ،1مك باااة زهراء الشاااااااااااااارا، القااااهرة،   عفيفي، أمحاااد، حنو النص ايااااه جااادياااد يف الااادرا النحوي ،
2001 .  
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  الفقي، صااابحي إبراهيم، علم اللعة النصاااي بني النظرية وال طبي  دراساااة تطبيقية علذ الساااور املكية، دار
  .2000، 1قباء للطباعة والنشر وال وزيا، القاهرة،  

 10، مومصاااااااالو، سااااااااعد، حنو أجرومية النص الشااااااااعري دراسااااااااة يف القصاااااااايدة اتاهلية، جملة  صااااااااول ،
  .1991، يوليو_ أغسطس، 2_1 
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Textual Vision of Ibn Jenni 
*  naikhraF iaddinD dmhemeE ananHDr.  

 

Abstract                   
This research deals with a modern term which came to text science 

(textual studies) by an Arab scholar, Ibn Jenni, because of his impact in 
all aspects of linguistic studies that include grammar, morphology, 
phonetics and literature and because of his mature views and analyses. 
Through an exploration of literature, it was noted that Ibn Jenni’s views 
and analyses constitute an integrated and interdisciplinary system of 
knowledge which qualifies them to be a model for textual studies.              

The study consists of an introduction and three parts, all of which 
traced what could be regarded as references to the essence of the text 
and standards of the text. The goal of the research was crystalized in a 
conclusion showing a number of results the most important of which is 
that there are many references that can form a textual view of Ibn Jenni 
beyond sentence horizon. For example, he deals with coherence of the 
parts of speech when he uses a number of terms such as: linking, 
correlation, communication power, intensity of communication, 
nodes, etc. Also, he does not merely deal with the speech event, but he 
refers in many places to the circumstances surrounding it. This is what 
scholars call the context of the situation. Ibn Jenni also dealt with the 
author of the text and the clarity of his purpose, as well as the addressee 
and his reception of the text. This is what can be considered the basis 
for what is known in text studies as intent and acceptance. Other results 
are stated at the end of the search paper.                                                                                        
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