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امللخص
يعدّ عبد القاهر اجلرجاني من أبرز اجملددين يف مناهج الدراسة اللغوية واألدبية وقد استقل عن معاصريه يف متابعة نظرية النظم اليت أصبح
مبرور الزمن رائدها األول بال منازع ،فاجلرجاني اهتدى إىل البنيوية مبفهومها املعاصر قبل أن يهتدي إليها أي عامل ونظرية النظم عنده تشهد
له بعبقرية لغوية منقطعة النظري .تصبو هذه الدراسة يف جزء يسري اما مينكن درسه إىل إلقاء الضوء على آراء اجلرجاني مقارنة مع اآلراء اللسانية
األخرى خاصة آراء سوسري وتشومسنكي .يقوم منهج البحث على املنهج الوصفي الذي حياول إبراز وجوه التشابه بني عبد القاهر اجلرجاني
وبني سوسري وتشومسنكي ،حبيث يبني أن آراء عبد القاهر تقرتب من احملدثني بل تنكاد تتفق معهم يف نواح كثري ة من دراسته .كما نظرته إىل
اللغة بأنّها بناء ونظام ونسق من العالمات وتأكيده على اعتباطية العالقة بني الدال واملدلول وإميانه بأن املفرد ة تنكسب قيمتها الداللية واجلمالية
داخل السياق كلها تدخل يف صلب نظرية البنيوية.
النكلمات املفتاحية :عبد القاهر اجلرجاني ،سوسري ،تشومسنكي ،نظرية النظم ،البنيوية.

1ـ املقدمة
إنّ عبد القاهر اجلرجاني قد وضع أسس املنهج البنيوي منذ ما يزيد تسعة قرون مضت ،قبل أن يظهر البنيويون يف أمرينكا وأروبا
ليضعوا منهج دراسة اللغة وحقيقتها والنكالم وأصول أدائها ويفرقوا بني الدال واملدلول واملشار إليه وينكشفوا العالقات القائمة بني
مؤلفات الرتكيب وينظروا إىل العالقة بني الدال واملدلول على أنها إعتباطية إىل غري لل من املفاهيم اليت لو حتريناها يف ما وضع

1ــ تاريخ التسلم1395/3/9 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1395/6/3 :هـ .ش.
* أستال مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة العالمة الطباطبائي.
** طالبة الدكتورا ة يف اللغة العربية وآدابها جبامعة العالمة الطباطبائي (النكاتبة املسؤولة).

Email: hadim29@gmail.com
Email: fatemehkazemi43@yahoo.com
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اجلرجاني من دراسة يف دالئله رأيناها جلية يف «نظرية النظم» اليت وضع مبادئها وبنى أسسها بشنكل دقيق وواضح ودافع عنها
بصدق (العبيدي ،1361 ،ص .)6

هناك تشابه كبري ونقاط تالق بني دراسة عبد القاهر ،وبني ما وصلت إليه الدراسات احلديثة واملعاصر ة يف املناهج الغربية بشهاد ة
معظم الدارسني والباحثني ودراسته للنظم وما يتصل به تقف بنكربياء معادال قويا ألحدث النظريات اللغوية يف العامل الغربي وقد
تفوق معظمها يف جمال فهم طرق الرتكيب اللغوي هذا مع الفارق الزمين الواسع الذي كان ينبغي أن ينكون ميز ة للجهود احملدثة على
جهد عبد القاهر (حسان1991 ،م ،ص  19ـ  ،)11ولعل أحدث ما وصلت إليه اجلهود العلمية يف العصر احلديث يف حقل الدراسات
هو املنهج البنيوي مع ظهور العامل السوسريي الذي يعدّ املنكتشف األول ألسس البنيوية يف البحث اللغوي الذي خلص إىل اعتبار
البنية أساسا قاعدا للمنهج وقد تواصل البحث بهذا املفهوم حتى وصل إىل العامل جاكبسون 1إىل أن انتهى إىل تشومسنكي الذي
اشتهر بالبنيوية (انظر :عباس1999 ،م ،ص )15؛ فعبد القاهر اجلرجاني يف كتابه دالئل اإلعجاز اهتم باأللفاظ املفرد ة من ناحية ،ثم
األلفاظ بعد اندماجها يف الرتكيب والتأليف من ناحية أخرى ،ولعل هذه الدراسة هي صلب املوضوع يف الدراسات البنيوية احلديثة؛
فالنظم يف نظر اجلرجاني تعليق النكلم بعضها ببعض والبالغة ال ترجع إىل فصاحة اللفظ وبالغته وإمنا إىل النظم ومنهج الصياغة
ومعنى لل هو أن النكلمة ال قيمة هلا يف لاتها بل يف عالقتها يف تركيب لغوي ما ،وهو بذل ال حينكم على اللفظة مستقلة بل
يدرس اللفظ حني الدخول يف سياق لغوي ما ،وهذا السياق هو الذي حيدث تناسق الداللة ويربز فيه املعنى على وجه يتقبله العقل
ويرتضيه.
إن األلفاظ عند اجلرجاني ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمرد ة ،وال من حيث هي كلمات مفرد ة ،وإن األلفاظ تثبت هلا
الفضيلة وخالفها يف مالءمة معنى اللفظة للمعنى الذي يليها ،أو ما أشبه لل اما ال تعلق له بصريح اللفظ ،واما يؤكد لل أن
تعجب بنكلمة يف سياق معني وقد ال تعجب

هذه النكلمة نفسها يف سياق آخر (البنيوية من منظور اجلرجاني ،وانظر :جرجاني ،1335 ،ص

.)15 ،11

1ـ 1ـ خلفية البحث
مل تنكن دراستنا هذه أول دراسة تناولت آراء عبد القاهر اجلرجاني بل هناك دراسات أخرى حول آراء عبد القاهر اجلرجاني
لنكن هذه الدراسات مل تتناول هذا املوضوع الذي حنن يف صدد تبيينه .ومن أهم هذه الدراسات مينكن اإلشار ة إىل ما يلي:
 .1دخلوش جار اهلل حسيني دزهيي يف كتاب الثنائيات املتغاير ة يف كتاب دالئل االعجاز لعبد القاهر اجلرجاني ،تناول أفنكار

اجلرجاني وحتليالته يف ضوء نظرية التوليدية التحويلية .2 .احسان عباس يف كتاب األبعاد اإلبداعية يف منهج عبد القاهر اجلرجاني،
يقوم بدراسة مقارنة يف منهج اجلرجاني وحياول أن يبني عالقة منهج اجلرجاني بالدراسات الغربية املعاصر ة .3 .أمحد مطلوب يف
كتاب عبد القاهر اجلرجانى بالغته ونقده ،ينكشف جهود عبد القاهر يف أهم القضايا البالغية والنقدية  .1عبدالعزيز معوض يف
مقالة «أصول نظرية النحو التحويلي عند عبد القاهر اجلرجاني» ،يتناول أصول نظرية النحو التحويلي من خالل مؤلفات عبد
القاهر اجلرجاني ويبحث عن وجود جذور هذه األصول يف الرتاث النحوي .5 .عاصم شحاد ة يف مقالة «قضايا األصول الرتاثية يف

- Roman Jakobson
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اللسانيات املعاصر ة» ،يتناول القضايا املعاصر ة يف اللسانيات وحياول أن يثبت حقيقة مفادها أن الرتاث العربي القديم يف جمال

اللسانيات مليء بنكثري من املفاهيم اليت سبقوا فيها الغربيون بشنكل واضح ومنهجي .6 .حممد مندور يف كتاب النقد املنهجي عند
العرب ،درس اجلرجاني ونظريته وهو أول من لفت االنتباه إىل األسس اللغوية ملنهج اجلرجاني .3 .عود ة اللّه منيع القيسيّ يف مقالة
حتت عنوان «نظرية اللغة بني عبد القاهر اجلرجاني وتشومسنكي» ،يتناول نظرية اللغة عند اجلرجاني وتشومسنكي .1 .يدرس روح
اهلل هادي وليال سيد قاسم يف مقالة حتت عنوان «بررسى هماننندىهاى آراء جرجانى با ساختارگرايي و نقد نو» ،وجوه التشابه بني
آراء اجلرجاني والبنيوية والنقد احلديث بصور ة إمجالية.
1ـ 2ـ أهمية البحث
تنكمن أهمية هذا البحث يف إبراز القيمة العلميـة آلراء اجلرجـاني والتعـر علـى جهـوده اللغويـة .ينكـون لعبـد القـاهر اجلرجـاني
فضل يف توثيق الصلة بني الصياغة واملعنى ،ويف االعتداد يف لل باأللفاظ من حيث داللتها وموقعها ،جمازية كانت أم حقيقية وبيان
تأثريها يف تأليف الصور ة األدبية وهذا ما نراه عند البنيوية عندما تؤكد على أنَّها « نظامٍ من عالقات داخلية ثابتة ،يُحدد السمات اجلوهرية

أليّ كيان ،ويشكّل كال متكامال ال ميكن اختزاله إىل جمرّد حاصل جمموع عناصره» ( املناصر ة2006 ،م ،ص  .)510واحلقيقة أن عبد القاهر
اجلرجاني اهتدى إىل البنيوية مبفهومها املعاصر قبل أن يهتـدي إليهـا أي عـامل ونظريـة الـنظم عنـده تشـهد لـه بعبقريـة لغويـة منقطعـة
النظري ،ولنكن اجلرجاني مل يدرس اللغة درسـا صـوريا شـنكليا .مـن ناحيـة أخـرى آراء اجلرجـاني تقـف نـدّا قويـا لنظريـات اللغـويني
الغربيني يف العصر احلديث بل آراء اجلرجاني أكثر مشولية ودقة من النظريات احلديثـة ،لـذل يهـد هـذا البحـث إىل اإلجابـة عـن
األسئلة التالية:
ما هي وجوه التشابه بني عبد القاهر وسوسري؟
ما هي أهم ميزات آراء اجلرجاني من البنيويني؟
ما هي وجوه التشابه بني عبد القاهر وتشومسنكي؟
من هنا ندرس بعض اآلراء لعبد القاهر اجلرجاني مقارنة مع اآلراء اللسانية األخرى خاصة آراء سوسري وتشومسنكي .ويف البداية
نعاجل بعض اآلراء لعبد القاهر اجلرجاني مقارنة مع آراء سوسري.
2ـ بني عبد القاهر وسوسري
إنّ عبد القاهر اجلرجاني قد وضع أسس املنهج البنيوي يف «نظرية النظم» اليت وضع مبادئها وبنى أسسها بشنكل دقيق وواضح
وهو يفرق بني الدال واملدلول واملشار إليه وينظر إىل العالقة بني الدال واملدلول على أنها اعتباطية وينكشف العالقات القائمة بني
مؤلفات الرتكيب (العبيدي ،1361 ،ص  .)6يرى اجلرجاني أن قيمة النص تنكمن يف قيمة عالقة عناصره وأجزاءه ببعضها البعض
وترابطها ،واخلصائص اليت تضفي على تل

العـالقات كنكل .وسوسري يوكد على أن «بناء اللغة أو نظامها ال يتمثل إال يف العالقات بني

الكلمات ،وهي متثل نظامًا متزامنًا حيث إن هذه العالقات مرتابطة» (بياجه1915 ،م ،ص  ،)61فمن هنا نشري إىل وجوه التشابه بني عبد
القاهر ودي سوسري الذي ينكون رائد املنهج البنيوي:
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2ـ 1ـ ثنائية اللغة والنكالم
فرق دي سوسري بني اللغة واللسان واللغة والنكالم ،وعدّ اللسان خمتلفاً عن اللغة ،لنكنه يقع ضمن اللغة .دي سوسري ميّز بني
اللغة ،1وبني النكالم 2أو احلديث .وهذا التفريق ين اللغة والنكالم لكره ابن جين يف تعريفه حلد اللغة «بأنها أصوات يعرب بها كل قوم عن

أغراضهم» (ابن جين1952 ،م ،ص  .)33واما لكره اجلرجاني يف هذا اجملال هو أنه فرّق بني اللغة والنكالم بأن جعل اللغة يف اجلانب
النظري ،وجعل النكالم يف اجلانب التطبيقي ،وأطلق على األول «علم اللغة» ،وعلى الثاني «املوضع اللغوي» ،ومن لل قوله:
« واعلم أنا مل نوجب املزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إىل اللغة ولكننا أوجبناها للعلم مبواضعها ،وما ينبغي أن يصنع فيها ،فليس
الفضل للعلم بأن الواو للجمع والفاء للتعقيب بغري تراخ و«ثمّ» به يشرط الرتاخي و«أن» لكذا و«إذا» لكذا ،ولكن ألن يتأتى لك إذا نظمت وألّفت

رسالة حتسن التخري وأن يعرف لكل ذلك موضعه» (جرجاني ،1335 ،ص  .)250ويف هذا النص يركز اجلرجاني على معرفة املتنكلم للمعنى
الذي اختاره ،فهو مييز بني العلم باللغة وما جيب أن يقوم به املتنكلم؛ حيث أشار سوسري إىل أن اللغة هلا أهدا معينة عند النكالم،
وهو يربط بني الصور ة السمعية والتصور ،وال يستطيع الفرد أن يغري هذا التصور ( انظر :عاصم شحاد ة2010 ،م ،ص  11ـ .)15

2ـ 2ـ اللغة بناء ونظام ونسق من العالمات
إنّ اللغة بناء ونظام ونسق من العالمات ،مرتابطة األجزاء ،يعتمد كل جزء فيه على غريه بعالقات تنظيم الدالالت ،حبيث لو
اختلت العالقة بني هذه األجزاء الختلت الصور ة واملضمون .والعالمات هي األلفاظ وهي ما يعر بالدال أي الصور ة وهذه
الصور ة الصوتية متحد ة بتصور ما باملدلول وهو املضمون واحملتوي .من خالل دراسة كتاب الدالئل واألسرار جند أنّ كون اللغة
نظاما أو بناء أو حتى نسقا قد طرح بشنكل واضح على لسان اجلرجاني يف كل أجزاء كتابه الدالئل؛ ألن اجلرجاني وضع هلذه
النظر ة يف اللغة منهجا يريد من خالله حتقيق فنكر ة أن النظم يرتكز على معاني النحو و وجوهه وهذه بعض إيراداته يف هذا املضمار:
«أنت تؤدي يف اجلملة معنى من معاني اليت ال سبيل إىل إفادتها إال بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفظة على لفظة» (اجلرجاني ،1335 ،ص .)16
صحة نظم النكالم واملزية يف النكالم تعين« :كيفية النظم وطريقة خمصوصة يف نسق الكلم بعضها على بعض» (اجلرجاني ،1335 ،ص
.)36

«وإن األلفاظ ترتب على نسق املعاني يف النفس ألن اللفظ تبع للمعنى يف النظم وأن الكلم ترتتب يف النطق بسبب ترتب معانيها يف النفس»
(اجلرجاني ،1335 ،ص  56ـ .)53
و «تتناسق الدالالت وتتالقي املعاني على الوجه الذي يقتضيه عقل املتكلم» (املصدر نفسه ،ص .)50
«أنه البد من ترتيب األلفاظ وتواليها على النظم اخلاص ،لي س هو الذي طلبته بالفكر ولكنه شيء يقع بسبب األول ضرورة من حيث أن األلفاظ
إذا كانت أوعية للمعاني فإنها ال حمالة تتبع املعاني يف مواقعها فإذا وجب ملعنى أن يكون أوال يف النفس وجب لللفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال
يف النطق» (املصدر نفسه ،ص .)52و« واعلمْ أنّ ممَّا هو أصلٌ يف أن يدقَّ النظرُ ويغمض املسلكُ يف توخِّي املعاني اليت عرفت ،أنْ تتّحد أجزاءُ الكالم
ويدخُل بعضُها يف بعض ويشتدَّ ارتباطُ ثانٍ منها بأول وأن حيتا يف اجلملة إىل أن يضعها يف النفس وضعا واحدا وأن يكون حالك فيها حال الباني
يضع بيمينه ها هنا يف حال ما يضع بيساره هناك» (املصدر نفسه ،ص .)93

1. La Langue
2. La Parole
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فقد رسم عبد القاهر اجلرجاني يف كتابه دالئل االعجاز طريقا جديدا للبحث اللغوي جتاوز به أواخر النكالم وعالمات اإلعراب
وبّين أن للنكالم نظما وأن رعاية هذا النظم وإتباع قوانينه هي السبيل إىل اإلبانة واإلفهام وأنه إلا عُدل بالنكالم عن سنن هذا النظم
مل ينكن مفهما معناه وال داال على ما يراد منه ثم بّين أن النظم يشمل ما يف النكالم من تقديم وتأخري وتعريف وتننكري وفصل ووصل
وعدول عن اسم إىل فعل أو عن صيغة إىل أخرى (معوض2003 ،م ،ص  .)211كما يقول:
اعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه اليت نهجت فال
تزيغ عنها وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل
باب وفروقه [ ،]...فيعرف لكل من ذلك موضعه وجييء به حيث ينبغي له وينظر يف احلروف اليت تشرتك يف معنى ثم ينفرد كل
واحد منها خبصوصية يف ذلك املعنى فيضع كال من ذلك يف خاص معناه حنو أن جييء بـ«ما» يف نفي احلال وبـ«ال» إذا أراد نفي
االستقبال وبـ«إن» فيما يرتج بني أن يكون وأن ال يكون وبـ«إذا» فيما علم أنه كائن وينظر يف اجلمل اليت تسرد فيعرف موضع
الفصل فيها من موضع الوصل ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع «الواو» من موضع «الفاء» وموضع «الفاء» من موضع «ثم» وموضع
«أو» من موضع «أم» وموضع «لكن» من موضع «بل» ويتصرف يف التعريف والتنكري والتقديم والتأخري يف الكالم كله ويف احلذف
والتكرار واإلضمار واإلظهار فيضع كال من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة [ ،]...فال ترى كالما قد وصف بصحة نظم أو فساده
أو وصف مبزية وفضل فيه إال وأنت جتد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك املزية وذلك الفضل إىل معاني النحو وأحكامه ووجدته
يدخل يف أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه (اجلرجاني ،1335 ،ص  11ـ .)12

كون اللغة نظاما أو بنية أو نسقا هي فنكر ة انطلق بها املنهج البنيوي يف عصرنا احلاضر وأول من أطلق هذا التعريف للغة دي
سوسري الذي أراد من وراء لل أن ينفي عن اللغة فنكر ة التطورية وأن يصفها بأنها نظام يرتنكز على قوانني توازن تؤثر على عناصره
وترتهن يف كل حقبة من التاريخ بالنظام اللغوي املتزامن ومن الطبيعي أن تؤلف جمموعة املعاني نظاما يرتنكز على قاعد ة من
املقابالت وقد أطلق عليها لذل لفظ النسق وهذه ال تعدو أن تنكون مبعنى النظام الذي يعتمد على قوانني عامة تمتلنكها اللغة أية لغة
يلتزمها املتنكلم عند األداء (انظر :العبيدي ،1361 ،ص  .)6من خالل دراسة كتاب الدالئل واألسرار جند أنّ كون اللغة نظاما أو بناء
أو حتى نسقا قد طرح بشنكل واضح على لسان اجلرجاني يف كل أجزاء كتابه دالئل االعجاز.
2ـ 3ـ العالقة بني النكلمات
فالعالقة اليت مينكن أن يثبتها البحث بني عبد القاهر والبنيوية هي العالقة القائمة بني املنهجني كما قلنا فنكالهما يدرس اللغة
نظاما ونسقا؛ فالنظام يتمثل يف البناء العام يف الرتاكيب اللغوية اخلاضعة لقواعد اللغة بالنظر ة الشمولية لطبيعة اللغة يف اصطالحها
لدى املتنكلمني بها والنسق يتمثل يف وجود السياق الذي جتري فيه هذه اللغة ،فإلا نظر الباحث إىل اللغة بصفتها بنية وغريه فإنه من
طبيعة هذه البنية يف الفنكر اللغوي احلديث أنها تتألف من عناصر ينكون من شأن أي حتويل يعرّض للواحد منها أن حيدث حتوال يف
باقي العناصر األخرى وهو ما لهب إليه عبد القاهر يف مفهومه للتعليق أو نظام العالقات الذي يربط الظواهر بعضها ببعض
ويوضح تأثري أجزاء اجلملة أو العبار ة يف بعضها (انظر :عباس1999 ،م ،ص .)16

يفرق دي سوسري بني ما يسميه "القيمة اللغوية" للنكلمة وبني ما يسميه "املقصود" من النكلمة وينكفي لدراسة القيمة اللغوية يف
رأيه أن ندرس عنصرين هما "الفنكر ة" ـ اليت تدعو "صور ة مسعية" أو "أصواتا" معينة ـ "والصور ة السمعية" اليت تدعو "الفنكر ة".
وإن معنى كلمة من النكلمات عند دي سوسري هو ارتباط متبادل أو "عالقة متبادلة" بني النكلمة ،أو "االسم" وهي "الصور ة السمعية"
وبني الفنكر ة .إن النكلمة "عالمة لغوية" وحنن عندما نفرق تفريقا أساسيا بني فنكرتني فنحن نستعمل لذل " ،عالمتني لغويتني"
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خمتلفتني ،فالتفنكري ،دون كلمات "عائم" ،ويرى دي سوسري أن "العالمة اللغوية" ال ختلق وحد ة بني اسم ومسمى ،ولنكن بني فنكر ة
وصور ة مسعية و"املقصود" يقابل "الرمز" أو العالمة" ،والعالمة من ناحية أخرى تقابل سائر العالمات املوجود ة يف اللغة موضوع
الدرس ،وقيمة كل رمز أو عالمة تتوقف على وجود سائر الرموز .وضرب دي سوسري لذل

مثال بقطعة من لات اخلمسة

فرننكات :هذه القطعة يتأتى استبداهلا بنكمية معينة من شيء كاخلبز مثال ،ونستطيع كذل أن نقارنها بقيمة اماثلة من نفس نظام
العملة ،كقطعة لات فران

واحد مثال ،أو قطعة من عملة أخرى كالدوالر (السعران ،د.ت ،ص .)216

أشار سوسري إىل العالقة بني النكلمات يف قوله« :ويف اخلطاب تقيم الكلمات ضمن تعاقدها فيما بينها عالقات مبنية على صفة اللغة اخلطية
تلك اليت تستثنى إمكانية لفظ عنصرين يف آن ،وهذان العنصران إمنا يقع الواحد منهما إىل جانب اآلخر ضمن السلسلة الكالمية ،وميكن تسمية

األنساق اليت يكون املدى هلا تراكيب» (انظر :دي سوسري1913 ،م ،ص  .)156ويؤكد اجلرجاني يف نظريته يف النظم أنه ال نظم يف النكلم
وال ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبين بعضها على بعض ،وجتعل هذه بسبب من تل  ،إل عبّر عن فنكر ة نظام اللغة حيث
ترتيب النكالم يف النفس ،ثم انتقاء كلمات عد ة ،وهذا الرتتيب خيضع لقواعد اللغة وفق الداللة العقلية للنكلمات (انظر :اجلرجاني،

،1335ص  ،)55ففنكر ة النظم عند اجلرجاني هو تصور العالقات النحوية كالعالقة بني املسند واملسند إليه ،ونظر اجلرجاني للنكلمة
قبل دخوهلا التأليف وقبل أن تصري كلمة هلا معنى اإلخبار أو اإلفراد أو التعجب ،ورأى أنها يف حالة اإلفراد تفقد خصوصيتها،
ورأى أن األلفاظ مسات ملعانيها ،ولذا ال يتصور أن تسبق األلفاظ معانيها ،ولل

ضرب من احملال (انظر :العبيدي ،1361،ص .)3

فالنظم عند عبد القاهر بنية معقد ة تتسع لنكثري من مظاهر النشاط اللغوي ،كاالتعريف ،والتننكري ،والتقديم ،والتأخري،
واحلذ  ،والوصل ،والفصل ،واإلجياز ،والتعبري باجلملة االمسية والفعلية والقصر واالختصاص وإخل (سلوم1913 ،م ،ص .)121
ونظر اجلرجاني إىل أن الفنكر ال يتعلق مبعاني األلفاظ نفسها ،وإمنا مبا بني املعاني من عالقات؛ وبذل كانت نظرية النظم عملية
توفيق بني الشنكل املادي للصياغة واجلانب العقلي للمعنى عرب االستعانة بالنحو وحتويله إىل أحداث (عاصم شحاد ة2010 ،م ،ص

 .)16الحظ سوسري نوعني من العالقات اللغوية :عالقات رأسية تصريفية 1وهي اليت تقوم بني النكلمة املذكور ة وكل ما ميت إليها
بصلة لفظية أو معنوية من كلمات مل تذكر يف النص وعالقات أفقية تركيبية 2وهي اليت تقوم بني النكلمة وسائر النكلمات يف اجلملة
(محوده2001 ،م ،ص  .)211بعد هذا السؤال الذي خيطر ببالنا هو :هل عرفت البالغة العربية هاتني العالقتني مبفهومها احلديث
واستخدمت مصطلحني مينكن الرجوع اليها؟
نظرية النظم تمثل اجلزء األكرب من كتاب دالئل االعجاز وقدرا ليس باليسري من أسرار البالغة .لقد عنكف اجلرجاني على شرح
نظريته وتطويرها وتطرق إىل كل ما يتعلق من أمورها ،ويف مقدمتها نوع العالقات اليت حتنكم الوحدات املنكونة للبنية اللغوية
والقارئ لدالئل اإلعجاز سيدهشه عدد املواقع اليت يتطرق فيها عبد القاهر إىل النظم وحيث ينكون احلديث عن النظم ينكون أيضا
عن العالقة األفقية والعالقة الرأسية وإن كان بالطبع ال يستخدم هذه املصطلحات احلديثة .فاملصطلح املتنكرر يف وصف العالقة؛
العالقة األفقية وهي حمور النظام احلقيقة هو «اجلوار» أحيانا و «الضم» أحيانا أخرى .أما احملور الرأسي فاملصطلح الشائع بني
البالغيني العرب هو «االختيار» وهو يؤدي املعنى احلديث بالنكامل (املصدر نفسه ،ص .)255

1. Paradigmatiques
2. syntagmatiques

دراسة آراء عبد القاهر اجلرجاني مقارنة مع بعض اللسانيني احملدثني
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يقول عبد القاهر« :ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض» (اجلرجاني ،1335 ،ص  .)55هل حيتا األمر
إىل تفسري أو إيضاح؟ فالنكلمات أو األلفاظ ال يرص بعضها إىل جوار بعض داخل البنية اللغوية ولنكنها ترتبط بعضها ببعض وجيئ
بعضها بسبب بعض؛ فالفعل البد من أن ينكون له فاعل والفاعل البد من أن ينكون له فعل واملبتدأ البد من أن ينكون له خرب
وهنكذا .وقد سبق أن قدم عبد القاهر منولجا للنظم القادر على إحداث الداللة يف «قفا نب من لكري حبيب ومنزل» وفوضي
الداللة حينما ينفرط عقد العالقات الذي ينظم شطر البيت ويعاد تقديم الوحدات نفسها دون عالقات (محوده2001 ،م ،ص .)256
والنمول الثاني أكثر تفسريا ومباشر ة« :فقد اتض إذن اتضاحا ال يدع للشك جماال أن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة ،وال من
حيث هي كلمة مفردة وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة ،وخالفها يف مالءمة معنى اللفظة ملعنى اللفظة اليت تليها» (اجلرجاني ،1335 ،ص .)16

واحملور األفقي وهو شرط حتقق الداللة يتمثل يف مالءمة معنى اللفظة ملعنى اليت تليها .وحينما ينتقل عبد القاهر إىل املقارنة بني
اللفظة تستحسن داخل سياق وتثقل على القارئ أو السامع أو توحشه يف موضع آخر جيمع بني احملورين األفقي والرأسي يف مجلة
واضحة فاالستحسان والوحشة ،بقدر ارتباطهما بالسياق التتابعي حسب أحنكام النحو ،يرتبطان أيضا مبمارسة االختيار السليم يف
احلالة األولي واخلاطئ يف الثانية واالختيار كما قلنا هو أساس عالقة استبدال (انظر :محوده ، ،ص .)256

2ـ 1ـ اعتباطية العالقة بني الدال واملدلول
حتدث عبد القاهر اجلرجاني يف كتابه الفذّ دالئل االعجاز عن اعتباطية الداللة .يرى عبد القاهر اجلرجاني أن هذه الرموز اللغوية
(لفظية وكتابية) ال صلة بينها وبني مدلوهلا بشنكل مادي أو الزم ،وإمنا تقوم الصلة على أساس العر

اللغوي االجتماعي( ،الداية،

1996م ،ص  .)11وقد أورد عبد القاهر اجلرجاني عبار ة دقيقة يف هذا اجملال عندما قال يف دالئل االعجاز« :مما جيب إحكامه أن نظم
احلروف هو تواليها يف النطق فقط وليس نظمها مبقتضى عن معنى وال الناظم هلا مبقتف يف ذلك رمسا من العقل اقتضى أن يتحرى يف نظمه هلا ما

حتراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب ملا كان يف ذلك ما يؤدي إىل فساد» (اجلرجاني ،1335 ،ص  .)19ويرى يف موضع آخر
«أن الداللة تغدو متداولة يف كل لغة بهذا الرتابط الذهين القائم على العرف بني الدال واملدلول وعندما ال تفاضل بني داللة لفظ ررجل على اآلدمي
يف اللغة العربية والكلمة الدالة عليه يف الفارسية مثال ألن كال منهما تؤدي وظيفتها وهلا شرعيتها اللغوية يف جمتمعها اللغوي» (املصدر نفسه ،ص
.)16

تناول سوسري العالمة بني اللفظ واملعنى ورأى أنها عالمة اعتباطية وأن الرمز اللغوي احتاد تصور مع صور ة (مسعية أو لهنية أو
نفسية) ،ومييز بني النكلمة والشيء ،ويقصد بالنكلمة ما نسمعه أو ننطقه أو ننكتبه أو نقرؤه ،وهي املظهر التعبريي احلسي ملا يتمثل
بالرمز اللغوي ،وأشار سوسري إىل أن التصور 1وهو املدلول يتم التعبري عنه بصور ة مسعية (الدال) ورمز لنكل منهما باملعادلة اآلتية:
مدلول 2ودال 3حيث الدور لألصوات بوضع الرمز اللغوي يف منكان حمدد يف متوالية من األصوات ،وهذا الرمز ما هو إال مجع
نفساني بني دال أو مدلول ،ويقصد بذل أن الدال ال يوجد متحداً مع مدلول ،وعند انعدام املز بينهما ال تبقى إال الصور ة
السمعية أو الذهنية أو النفسانية ملتوالية من األصوات ،فمثالً جند يف اللغة العربية األفعال( :كتب ،جلس) تشري إىل دال أو تصور
ميتز باملدلول ،ومينكن تشبيه العالقة بني التصور (الدال) والنكلمة (املدلول) بالورقة اليت هلا وجهان ،الوجه األول هو الدال
1. concept
2. signifié
3. signifiant
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والوجه الثاني هو املدلول (الوجه والظهر للورقة) .لذل ال مينكن وجود وجه للورقة دون وجود ظهرها ،ولذل يستحيل وجود
مدلول دون وجود دال .مبعنى آخر يرمز للرمز اللغوي تار ة أخرى بالعالمة اللغوية ،حيث جعل سوسري اللغة نظاما من العالمات،
والبحث العلمي يؤمن بوج ود أشياء حمدود ة ومعينة ،وما يعرب به الناس عن اللغة يعد مستودعاً من العالمات اللغوية فهمها الناس
على أنها مفردات اللغة أو الصلة بني اللفظ والشيء الطبيعي ،1وهذه العالمة اللغوية ال تصل الشيء باللفظ ولنكنها تصل التصور
بالصور ة السمعية (انظر :عاصم شحاد ة2010 ،م ،ص  11ـ .)13

إلن يرى سوسري أن العالقة اليت جتمع بني الدال واملدلول هي عالقة اعتباطية ،مبا أننا نعترب العالقة حصيلة اقرتان الدال
باملدلول ،فيمنكننا استنتا ثبوت وحتول الرمز عرب تبادالت معقد ة ،اعتباطية وال اعتباطية تدخل يف صلب عملية التعبري وقدر ة
املتنكلم على صوغ أفق احتماالت انطالقا من بنية لغوية حمدد ة (انظر :قنديل2010 ،م ،ص .)10من جانب آخر أشار اجلرجاني إىل
موضوع العالمات والسمات ،وأنه ال معنى للعالمة أو السمة حتى حيتمل الشيء ما جعلت العالمة دليالً عليه ،وهو بذل يشري
إىل الدال واملدلول الذي لكره سوسري .ولتوضيح لل  ،لكر سوسري معنى لفظ األخت 2بأنه ليس مرتبطاً بأي عالمة قد نتخيلها
داخل سلسلة أصوات لفظة األخت :وهي أصوات اختذت وسيلة كصوت دال ،ألنه مينكن هلذه العالمة أن تصور بأية سلسلة
أخرى من األصوات تنكون دالة (عاصم شحاد ة2010 ،م ،ص  11ـ .)13

ولذل رأى كل من اجلرجاني وسوسري أن الصوت ال معنى له إال إلا محل بعدًا داللياً ،وأن الداللة اللغوية ما هي إال اصطالح
وتواضع اجتماعي يقتضيه الفنكر ،وأن االختال بني اللغات ينكون بسبب االختال بني الدال واملدلول والعالقة بينهما عند كل
قوم (عاصم شحاد ة2010 ،م ،ص 11؛ وانظر :اجلرجاني ،1335 ،ص  .)16ومن ناحية أخرى أشار ستيف أوملان إىل أن دراسة علم
الداللة تنكون يف العالقة بني العالمة 3أي اللفظ أو النكلمة ،واملدلول عليه ،وهو ما دل على معنى الشيء املعنى ( أوملان1933،م ،ص

 .)36وهذا املعنى يفسر لنا الوظيفة الداللية والوظيفة الصوتية داخل الرتكيب ،وهي تعرب عن العالقة اجلدلية بني اللغة والفنكر.
أشرنا إىل فنكر ة نظرية النظم لدى اجلرجاني ،وهي فنكر ة تقوم على أساس الرتابط والنظام يف النظام اللغوي وحتدث بإراد ة
املتنكلم ،حيث يقول اجلرجاني « :فينبغي أن ينظر إىل الكلمة قبل دخوهلا يف التأليف وقبل أن تصري إىل الصورة اليت بها يكون الكلم إخبارًا
ونهياً واستخباراً وتعجباً ،وتؤدي يف اجلملة معنى من املعاني اليت ال سبيل إىل إفادتها إال بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفظة إىل لفظة ،هل يتصور أن
يكون بني اللفظتني تفاضل يف الداللة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة» (اجلرجاني،1335 ،

ص.)11
من ناحية أخرى لهب سوسري إىل أن الرتكيب ال ينطبق على النكلمات فحسب ،ولنكنه ينطبق أيضاً على جمموع النكلمات
والوحدات املعقد ة من املقاييس واألصنا كافّة كأقسام اجلملة والنكلمات املركبة واملشتقة ،وال ينكفي العالمة الرابطة بني أجزاء
الرتكيب ولنكن يؤخذ بعني االعتبار العالقة اليت تربط النكل بأجزائه ،أي أن اجلمل هلا دور تؤديه يف نظام النكالم ،وقد أكد لل
سوسري عندما أشار إىل املركبات الرتتيبية والعبارات النحوية (عاصم شحاد ة2010 ،م ،ص  90ـ .)19

- onomatopoeia

1

- soeur

2

- signe

3
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إلن مصطلح التأليف لدى اجلرجاني يتفق مع مفهوم الرتكيب لدى سوسري من حيث اختيار النكلمة يف العقل ثم اختيار النكالم
املرتبط يف هذه الداللة ،وأن النكلمة حبد لاتها ال حتمل داللة إال إلا ضمت إىل كلمة أخرى تنكون معها البناء أو الرتكيب ،وكذل
أشار سوسري إىل أن النكلمات املتفرقة ال معنى هلا داخل الرتكيب إال إلا اجتمعت يف وحدات متداخلة ،وأن النكلمة ال تفضل النكلمة
األخرى عند اجلرجاني إال يف حالة وجود داللة تربط املعنى مبدلوله ،بينما سوسري يؤكد أنه ال معنى للعالمة إال بعالقتها مبا ترتبط به
من معنى كلّي ،والصور ة النكالمية عرب النص ال تتحدد إال من الوظيفة التعبريية للجملة كاإلخبار واالستفهام ،وأما دي سوسري
فريى أن اجلمل هلا دور يف حتديد نظام النكالم أي نوع اجلملة اليت يقوم فيها املتنكلم باختيار الضمري يف الفرنسية (كم) للتمييز املراد
يف املوضع املعني (عباس1999 ،م ،ص  26ـ .)23

كل ما أردنا إثباته بهذه النمال العديد ة أن كل معطيات علم اللغة كما طوره سوسري مل تنكن فتحا جديدا وأن القول بأن اللغة
نظام أو نسق عالمات تربطها شبنكة العالقات من التتابعية واالستبدالية أمر عرفه العقل العربي.
2ـ 5ـ اهتمام اجلرجاني باملعنى خالفا للبنيويني
أما اجلرجاني كما يتبني من خالل نظريته خيصص للمعنى منكانا كبريا يف أصوهلا وأركانها بل إنّ الدراسة اللغوية عنده تقوم على
أساس املعنى قبل كل شيء وهو بهذا خيالف البنيويني الذين أقاموا منهجهم على درس اللغة درسا صوريا شنكليا بالنظر إلي الصور
اللفظية املختلفة داخل أية لغة ومل حتاول البنيوية األمرينكية االنفالت من النزعة الصورية يف دراسة اللغات اهلندوأمرينكية ولنكن
اخلط البياني اليوم أخذ يشري إىل اجتاهات جديد ة يف التيارات البنيوية تتبين عالقة اللغة (انظر :العبيدي2010 ،م ،ص  ،)9فاملعنى هو
اهلد املركزي الذي نصوب إليه سهام الدراسة من كل جانب فدراسة الصوت مع الشنكل الصوتي ثم دراسة الصر والنحو
ودراسة الداللة املعجمية واالستعمالية أو السياقية كل لل يسري يف طريق املعنى ال غري؛ فنكل فرع من النحو والصر والداللة
واملعنى السياقي والصوت والوظيفة الصوتية يف خدمة املعنى .إل كل هذه الفروع تتجه إىل املعنى خالل الدراسات اخلاصة.
ويف إطار هذا االجتاه بدئ اآلن يف إرساء الدراسة اللغوية على املنطق واملعقول وجعلت نظرية النظم النحوي هدفها األول
دراسة املعنى ألن من املنطق أن يقوم نظم النكالم وترتيبه على معاني النكلم .يقول اجلرجاني« :النظم والرتتيب يف الكالم عمل يعمله

مؤلف الكالم يف معاني الكالم ال يف ألفاظها» (اجلرجاني ،1335 ،ص  .)351ويلمح من خالل كالمه أن الفضل دائما للمتنكلم املبدع ألنه
يقصد إىل املعنى دائما فينشئ ما يشاء من النكالم تبعا ملا يريد من معان أما الذي يعيد كالم اآلخرين وحينكيه فإمنا هو مقلد ببغاوي
وبني هذه النظر ة وما يذهب إليه املنهج التوليدي من حركية التغيري الالنهائي يف اإلبداع اللغوي خيط من الوصل رفيع كما ترى
(انظر :العبيدي2010 ،م ،ص 10؛ وانظر :جرجاني ،1335 ،ص .)351

تظهر عناية اجلرجاني باملتنكلم من خالل كثر ة األلقاب اليت خصه بها ومنها :املتنكلم ،املخرب ،املولف ،الشاعر ،الناظم،
املنشئ ،القائل و واضع اللغة وتعود هذه العناية اليت أوالها اجلرجاني للمتنكلم إىل أشعريته ولل يف إحلاحهم على أن النكالم مبا
هو إجناز نفسي أو البد له من متنكلم وعلى هذا فقد جعل اجلرجاني فعل املزية يف القول من جهة املتنكلم دون واضع اللغة ألن هذا
األخري تنحصر وظيفته يف املواضعة فقط دون اإلجناز على عنكس املتنكلم الذي يتفرد بفعل اإلجناز مبقتضي احلال واملقام (ثقبايث،

2012م ،ص  ،)61ويف لل جنده يقول يف فصل الفصاحة« :إن الفصاحة فيما حنن فيه عبارة عن مزية هي باملتكلم دون واضع اللغة»
(اجلرجاني ،1335 ،ص.)101
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ال يقل دور املخاطب أهمية عن دور املتنكلم حسب ما يراه اجلرجاني ،وكأنه يعمل على تفنكي املعنى وإعاد ة بناءه باالستناد إىل
عمليات لهنية واستدالل قصد التأويل املناسب حبسب املقام ،ولل فيما يتيحه له عقله ولوقه مبعرفة مضمرات نظم املتنكلم وهنا
تظهر كفاءته يف حسن التأويل فيقول اجلرجاني يف باب اللفظ والنظم مشيدا بأهمية اخللفية لدى املخاطب (السامع) (ثقبايث،
2012م ،ص « .)63واعلم أنه ال يصادف القول يف هذا الباب موقعا من السامع وال جيد لديه قبوال حتى يكون من أهل الذوق واملعرفة وحتى يكون
ممن حتدثه نفسه ب أن ملا يومىء إليه من احلسن واللطف أصال وحتى خيتلف احلال عليه عند تأمل الكالم فيجد األرحيية تارة ويعرى منها أخرى وحتى

إذا عجبته عجب وإذ نبهته ملوضع املزية انتبه» (اجلرجاني ،1335 ،ص  .)291وهنا ينكون املخاطب حبسب اجلرجاني خماطبا مشاركا يف
عملية التواصل فال يستقبل فقط ما يصله من خطاب وإمنا يشارك يف بناء فهم مناسب للقول من خالل اآلليات اليت يسخرها يف
لل وهما االستدالل والتأويل .والبد هنا أن نعاجل بعض اآلراء لعبد القاهر اجلرجاني مقارنة مع آراء تشومسنكي:
3ـ بني عبد القاهر وتشومسنكي
لقد مرت نظرية «النحو التحويلي التوليدي» 1مبرحلتني لدى تشومسنكي ولل من خالل كتابني من جمموعة مؤلفاته على النحو
التالي:
املرحلة األولي :من خالل كتابه «البنى النحوية» 2ويف هذا النكتاب مييز بني ثالثة طرق للتحليل النحوي ،وكل طريقة ترمز إىل
نوع معني من النحو ،وبناء عليه فإن تشومسنكي مييز بني أنواع ثالثة هي:
1ـ حنو احلالة احملدود ة
2ـ حنو بنية العبار ة

3

1

3ـ النحو التوليدي التحويلي

5

املرحلة الثانية :من خالل كتابه مظاهر النظرية النحوية

6

وهذه املرحلة تمثل تطور فنكر تشومسنكي ،حيث قدّم نظرية أكثر تماسنكا ،اهتم فيها بعنصر الداللة ليؤكد أهمية املعنى ودوره يف
التحليل ويؤكد أن هناك جانبني ال مناص من االهتمام بهما معا لفهم اللغة االنسانية ،أما اجلانب األول فهو األداء اللغوي الفعلي،
وهو الذي ميثل ما ينطقه اإلنسان فعال أي ميثل البنية السطحية للنكالم اإلنساني وأما اجلانب الثاني فهو النكفاء ة التحتية عند هذا
املتنكلم السامع املثالي وهي اليت تمثل البنية العميقة للنكالم وهذان املصطلحان األداء 3والنكفاء ة 1ميثالن حجر الزاوية يف النظرية
اللغوية عند تشومسنكي ،ألن األداء أو السطح يعنكس النكفاء ة ،أي يعنكس ما جيري يف العمق من عمليات ،ومعنى لل أن اللغة
اليت ننطقها فعال إمنا تنكمن حتتها عمليات عقلية عميقة ختتفي وراء الوعي ،بل وراء الوعي الباطن أحيانا ودراسة «األداء» أي

1. Transformational Generative Grammar
2. Syntactic Structures
3. Finial State grammar
4. Phrase Structure grammar
5. T.G. grammar
6. Aspects of The Theory of syntax
7. Performance
8. Competence
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دراسة «بنية السطح» تقدم التفسري الصوتي للغة ،أما دراسة النكفاء ة أي بنية العمق فتقدم التفسري الداللي هلا (معوض2003 ،م ،ص
 220ـ .)221

وهذا ما أطلق عليه تشومسنكي البنية السطحية 1والبنية العميقة 2وهذا هو األصل يف «النحو التحويلي» الذي يهتم بالقوانني اليت
حتدد البنية التحتية وتربطها ببنية السطح (معوض2003 ،م ،ص .)222

تُعرّ نظرية تشومسنكي بأنّها تتألف من قواعد هلا القدر ة على احلذ واإلضافة وحتري العنصر من منكانه أو تعويضه بعنصر
آخر والتحويالت تقوم بتحويل بنية العميقة إىل البنية السطحية أو حتويل خيط إىل خيط آخر ومسيت هذه النظرية بـ«التوليدية»
لقابلية العقل اإلنساني على توليد جمموعة ال متناهية من الرتاكيب األصولية مستعينا بالقواعد التحويلية اليت تُحوّل الرتاكيب من
حالة إىل أخرى (دزهيي2001 ،م ،ص  35ـ  .)36يهتم اجلرجاني وتشومسنكي بالنحو ويرى كالهما أنّ اجلملة هي الوحد ة اللغوية
األساسية ومييز فيها بني البنية السطحية والبنية العميقة وتنظم القواعد التحويلية العالقة بني البنية العميقة والبنية السطحية للجملة.
هنا نعاجل بعض اآلراء لعبد القاهر اجلرجاني مقارنة مع آراء تشومسنكي:
3ـ 1ـ النحو
يرى حممد عبداملطلب «أنّ عبد القاهر اجلرجاني وتشومسكي يف اجتاهما إىل النحو كانت هلما منطلقات فكرية مسبقة فكالهما كان نتاجا
ملناخ فكري عقلي معقد مع الفرق بينهما حيث ارتبط األول مبهمة دينية ذات أصول كالمية وارتبط الثاني مبنهج عقلي انساني حمدد» (انظر:

عبداملطلب ،1995 ،ص  .)29- 21فضال عن لاك إن جلوء اجلرجاني للقول بالنظم للتوفيق بني اللفظ والنكالم النفسي وعدّه النكالم
النفسي موجها للفظ أمرا ال ينكاد ينكون مشابها ملوقف تشومسنكي بعدم تعويله على املنهج الوصفي (انظر :عبداملطلب1911 ،م ،ص
.)21

رفض تشومسنكي املنهج الوصفي يف النحو ،ورأى أنه ال يدرك اجلوانب اإلنسانية يف اللغة ولكر الواقع اللغوي عرب التعامل مع
اآلخرين ،وربط اللغة باجلانب العقلي ،وهذا التصور لتشومسنكي أشار إليه عبد القاهر اجلرجاني حينما حتدث عن نظرية النظم،
وتشابه فيها مع فنكر ة التحويل والتوليد ،فاجلرجاني يرى النظم يتوقف على معاني النحو ،وعلى الوجوه والفروق اليت من شأنها
أن تنكون منه ،وهذه الفروق أو الوجوه لكرها كثرياً وليس هلا غاية تقف عندها ونهاية ال جند هلا ازدياد بعدها .وقد نص اجلرجاني
على معنى التحويل والتوليد عندما بيّن أن « املعاني رالنحوية مثل سبيل األصباغ راأللوان اليت تعمل منها الصور والنقوش ،واختالف النظرة

للقارئ هلذه األلوان» .ونص اجلرجاني على أهمية املعنى يف تشنكيل الرتكيب ،كون التحليل اللغوي يهمل املعنى الذي ينكون مثل
وصف تركيب السفن دون أن نشري إىل البحر ،حيث يقول« :إن النظم ليس شيئاً غري توخي معاني النحو فيما بني الكلم ،وأنك ترتب املعاني
يف نفسك ثم حتذو ترتيبها األلفاظ يف نطقك» (عاصم شحاد ة2010،م،ص 11؛ انظر :اجلرجاني ،1335 ،ص .)151

1. Surface Structure
2. Deep Structur
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وهذا لكره تشومسنكي ،قد وضعت نظرية النحو التحويلي جمموعة من القواعد وهي :قواعد احلذ  ،1وقواعد اإلحالل
واالستبدال ،2وقواعد التوسع أو التمديد ،3وقواعد االختصار ،1وقواعد الزياد ة أو اإلضافة ،5وقواعد إعاد ة الرتتيب( 6معوض،

2003م ،ص  .)222عبد القاهر انطلق يف قضية إعاد ة الرتتيب من الربط بني النظم أو التأليف من جهة والداللة من جهة أخرى وهذا
يعدّ فهما للصياغة اليت تقابل البناء السطحي والداللة املقصود ة اليت تقابل البناء العميق؛ إضافة إىل هذا فإن عبد القاهر يرى أن
األلفاظ ترتتب يف الشنكل بناء على ترتيب املعاني يف الفنكر ويرى أن إعاد ة الرتتيب مرتبط باملعنى أو الفهم لدى السامع؛ وأن إعاد ة
الرتتيب هلا تأثري كبري على تركيب اجلملة وكذل الوظيفة والتغري الداللي ،وهذا األمر واضح من حديثه عن إعاد ة الرتتيب يف باب
«ظن وأخواتها» ،و«كان وأخواتها» ،و«املبتدأ وخلرب» و اخل .من ناحية أخرى حديث عبد القاهر عن اإلقحام والزياد ة واالتساع ما
هو إال طريقة من طرق توليد اجلمل وأن هذا اإلقحام يؤثر تأثريا كبريا على الرتكيب والداللة وهذا ما فعله التحويليون التوليديون
من بعده مبئات السنني (املصدر نفسه ،ص .)251
و قد واصل اجلرجاني يف مناقشة الطاقات التحويلية القائمة على احلذ أو اإلضافة يف هذه الرتاكيب ،بقوله« :عبداهلل قائم»،
«إن عبداهلل قائم»« ،إن عبداهلل لقائم» ،ويعين الرتكيب األول اإلخبار عن القيام والثاني عن سؤال لسائل والثالث اجلواب عن
إننكار املننكر ،ثم يعرض التحويل يف الرتكيب« :زيدٌ ينطلقُ» ،و«زيدٌ منطلِقٌ»؛ فاألول عنده يعين احلدوث املتجدد وإخبار من ال
يعلم بأن هناك انطالقاً ،أما الرتكيب الثاني فيعين ثبات احلدث ودوامه ،والتأكيد من أن االنطالق كان من زيد ،وهذا يتشابه مع
عناصر التحويل لدى تشومسنكي.
مسي عبد القاهر اجلرجاني بعض التغيريات احلاصلة يف تركيب اجلملة (وجوه كل باب وفروقه) حيث يقول:
وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه فينظر يف اخلرب إىل الوجوه اليت تراها يف قولك:
«زيد منطلق» و«زيد ينطلق» و«ينطلق زيد» و«منطلق زيد» و«زيد املنطلق» و«املنطلق زيد» و«زيد هو املنطلق» و«زيد هو
منطلق» ويف الشرط واجلزاء إىل الوجوه اليت تراها يف قولك« :إن ختر أخر » و«إن خرجت خرجت» و«إن ختر فأنا خار »
و«أنا خار إن خرجت» و«أنا إن خرجت خار » ويف احلال إىل الوجوه اليت تراها يف قولك« :جاءني زيد مسرعا» و«جاءني
يسرع» و«جاءني وهو مسرع» أو «هو يسرع» و«جاءني قد أسرع» و«جاءني وقد أسرع» ،فيعرف لكل من ذلك موضعه وجييء
به حيث ينبغ ي له وينظر يف احلروف اليت تشرتك يف معنى ثم ينفرد كل واحد منها خبصوصية يف ذلك املعنى فيضع كال من ذلك يف
خاص معناه (اجلرجاني ،1335 ،ص  11ـ .) 129

فهذه الرتكيبات كلها مينكننا أن نرجعها إىل أصل واحد ،يتمثل يف اجلملة النوا ة «زيد منطلق» والتحويالت اليت حصلت فيها بعد
لل ال تدعو إىل محلها على أصل حنوي آخر وهي:

- Deletion

1

- Replacement

2

- Expasion

3

- Reduction

4

- Eddition
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- Permutation
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ـ منطلق زيد
ـ زيد املنطلق
ـ زيد هو املنطلق
ـ زيد هو منطلق
ـ فجملة «منطلق زيد» تقدم فيها اخلرب على املبتدأ( :خرب مقدم  +مبتدأ مؤخر)( :حتويل بالتقديم والتأخري).
ـ ومجلة زيد املنطلق دخلت فيها «أل» التعريف على اخلرب (مبتدأ « +أل» التعريف +خرب)( :حتويل بزياد ة «ال» التعريف على
اخلرب).
ـ ومجلة «املنطلق زيد» تقدم فيها اخلرب على املبتدأ ودخلت «أل» التعريف على اخلرب («ال» التعريف  +خرب مقدم  +مبتدأ
مؤخر)( :حتويل بزياد ة «ال» التعريف على اخلرب و تقديم اخلرب على املبتدأ).
ـ ومجلة «زيد هو املنطلق» أدخل فيها ضمري الفصل بني املبتدأ واخلرب ودخلت على اخلرب «أل» التعريف (ابن شهاب2001 ،م ،ص

 ( :)235مبتدأ  +ضمري فصل « +ال» التعريف  +خرب)( :حتويل بزياد ة ضمري الفصل وبزياد ة «ال» على اخلرب).
ـ ومجلة «زيد هو منطلق» أدخل فيها ضمري الفصل بني املبتدأ واخلرب ( :مبتدأ  +ضمري فصل  +خرب)( :حتويل بزياد ة ضمري
الفصل بني املبتدأ واخلرب).
فنكل هذه التحويالت ال حتمل على أصل حنوي متصور؛ ألن التحويل الذي حصل فيها مل يغري يف األصل النحوي شيئا،
فالزيادات اليت طرأت على اجلملة إمنا طرأت على األصل النحوي نفسه ،أما مجلة «زيد ينطلق» فيمنكن أن حتمل على التأويل؛
ألن التحويل الذي حصل فيها ـ وهو حتويل اسم الفاعل (منطلق) إىل الفعل املضارع (ينطلق) ـ يستدعي الرجوع إىل األصل
النحوي املتمثل يف أن األصل يف اخلرب أن ينكون مفردا ال مجلة وعليه يؤول الفعل املضارع (ينطلق) باسم الفاعل (منطلق)؛ ألن
مجلة «زيد منطلق» فرع حمول عن أصل هو (زيد منطلق).
أما التحويل من اجلملة االمسية (زيد منطلق) وهي اجلملة النوا ة إىل اجلملة الفعلية (ينطلق زيد) واليت تمثل البنية السطحية فال
يستدعي محل البنية السطحية على أصل حنوي مفرتض؛ ألنها هي تمثل أصال حنويا حمددا بوصفها مجلة فعلية ،إل ال يرد أصل
حنوي معني على أصل حنوي آخر ولنكن مينكن أن نوجه هذا التحويل على أنه حتويل عن اجلملة النوا ة (زيد منطلق) من خالل
تغريين هما:
أوال :حتويل اجلملة االمسية إىل مجلة فعلية؛
ثانيا :تقديم املسند وهو فعل االنطالق على املسند اليه وهو «زيد» (ابن شهاب2001 ، ،م ،ص .)236

يضرب اجلرجاني أمثلة وشواهد كثري ة كما يف مثل:
ما ضربت زيدا ـــــــــــــــــــــ ما أنا ضربت زيدا
ويفسر هذا التغيري املوضعي التحويلي بقوله «إذا قلت ما ضربت زيدا كنت نفيت عنك ضربه ومل جيب أن يكون قد ضرب بل جيوز أن
يكون قد ضربه غريك وأن ال يكون قد ضرب أصال وإذا قلت ما أنا ضربت زيدا مل تقله إال وزيد مضروب وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت

الضارب ومن أجل ذلك صل يف الوجه األول أن يكون املنفي عاما» (جرجاني ،1335 ،ص .)121
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ويدلل بهذا أنّ اجلرجاني قد أثبت «أن العربية تلجأ إىل طرق بنيوية يف تأكيد الكلمة وختصيص دورها الداللي بتغيري الرتكيب الكلي للتعبري
لتوافر مدي أبعد من احلرية يف التعامل مع املكونات اللغوية على صعيد البنية فيها» (أبوديب ،كمال1913 ،م ،ص .)309

وقد أصاب اجلرجاني فيما لهب إليه ألنّه ال يعقل أن تطرأ تغيريات على البنية السطحية دون أن تقرتن بتغيريات داللية ويقرّ
الدرس اللغوي احلديث لل

بـ«أنّه ال يعقل أن تطرأ تغيريات على البنية السطحية دون أن تقرتن بتغيريات داللية وأن دور التحويالت إنّما

يتمثل يف الربط بني التمثيل الداللي والبنى السطحية» (الفاسي الفهري1912 ،م ،1 ،ص.)31
3ـ 2ـ التمييز بني البنية السطحية والبنية العميقة
يرى تشومسنكي أنّ اجلملة هي الوحد ة اللغوية األساسية ومييز فيها بني البنية السطحية والبنية العميقة وينظم القواعد التحويلية
والعالقة بني البنية العميقة والبنية السطحية للجملة .أما اجلرجاني يرى أن النص هو الوحد ة اللغوية األساسية ومييز بني البنية
السطحية والبنية العميقة يف اجلملة ويؤكد أن اختال النظم يؤدي إىل تغاير يف املعنى.
أما فيما يتعلق بالبنية السطحية 1والبنية العميقة 2يف الرتكيب ،فقد تناول اجلرجاني مثاالً يعني على إيضاح هذا املفهوم الذي
لهب إليه تشومسنكي ،فمثالً يقول اجلرجاني « :إذا قلت ضرب زيد عمراً يوم اجلمعة ضرباً شديداً تأديباً له ،فإنك حتصل من جمموع هذه

الكلم لتفيد أنفس معانيها ،وإمنا جئت لتفيد وجوه التعليق اليت بني الفعل الذي هو ضرب وبني ما عمل فيه ،واألحكام اليت هي حمصول التعلق»
(اجلرجاني ،1335 ،ص  .)105ويربز يف كالم اجلرجاني مفهوم البنية السطحية والبنية العميقة اليت أشار إليها تشومسنكي ،ويقـول
اجلرجـاني « :فإنك حتصل من جمموع هذه الكلم على مفهوم هو معنى واحد ال عدة معانٍ» (املصدر نفسه ،ص  ،)113فالعالقة بني تشومسنكي
واجلرجاني تلتقي عند مراعا ة النمط اخلاص للعالقات داخل النظام اللغوي ،واحملافظة على نظم النكالم بتحويل القاعد ة النحوية
اليت حتافظ على قانون النحو من أن املبتدأ هو ما يبتدأ به النكالم ،وعلى أساس هذا المس اجلرجاني ما قال به تشومسنكي من أن
اجلمل هي الوحد ة اللغوية األساسية فيها بنية عميقة وبنية سطحية ،وما حيدث للجملة من تقديم وتأخري أي حتويل (عاصم شحاد ة،
2010م ،ص.)11

كما نرى أن عبد القاهر يتناول اجلانب التطبيقي لظاهر ة احلذ وجاء تناوله للظاهر ة قائما على أساس إدراكه لربط احلذ
بالداللة وأثر احملذو على السطح يف الداللة واملعنى يف البناء العميق ،إضافة إىل هذا فإن عبد القاهر يربط بني املبين واملعنى
والتعدد الداللي والتأويل وظالل املعاني اليت ختلقها الرتاكيب املؤلفة بطريقة خمصوصة حسب قصد املتنكلم ومالئمة الرتكيب
اللغوي للحالة النفسية والدوافع املوجود ة خلفه ألنّ األلفاظ خدم للمعاني وهذه الفنكر ة هي اليت حتدث عنها تشومسنكي حتت
عنوان الدوافع النفسية للنحو التحويلي (معوض2003 ،م ،ص .)253
يف هذا السياق استشهد اجلرجاني بأمثلة كثري ة يف باب التقديم والتأخري ،والذكر واحلذ  ،والفصل والوصل ،والقصر موضحا
فنكرته ،فعلى سبيل املثال يف باب التقديم والتأخري يؤكد اجلرجاني أنّ البنية التحتية خمتلفة يف حنو« :احلبيب أنت» و«أنت احلبيب».
يف هذا الصدد يقول اجلرجاني:
مما يدل داللة واضحة على اختالف املعنى إذا جئت مبعرفتني ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خربا تارة وتارة بالعكس قوهلم «احلبيب
أنت» و«أنت احلبيب» وذاك أن معنى «احلبيب أنت» أنه ال فصل بينك وبني من حتبه إذا صدقت احملبة وأن مثل املتحابني مثل نفس
- Surface Structur

1

- Deeb

2
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يقتسمها شخصان كما جاء عن بعض احلكماء أنه قال «احلبيب أنت» إال أنه غريك فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة ولو
حاولت أن تفيدها بقولك «أنت احلبيب» حاولت ما ال يص ألن الذي يعقل من قولك «أنت احلبيب» هو ما عناه املتنيب يف قوله:
أنـــــــــــت احلبيـــــــــــب ولكـــــــــــين أعـــــــــــوذ بـــــــــــه

مــــــــــن أن أكــــــــــون حمبــــــــــا غــــــــــري حمبــــــــــوب

وال خيفى بعد ما بني الغرضني فاملعنى يف قولك «أنت احلبيب» أنك أنت الذي أختصه باحملبة من بني الناس (اجلرجاني ،1335 ،ص
.)190

لاك أن املعنى يف عبار ة «احلبيب أنت» هو أنه ال فصل بين وبني من حتبه إلا صدقت احملبة وأن مثل املتحابني مثل نفس يقتسمها
شخصان ،فاملعنى يف عبار ة «أنت احلبيب» أن أنت الذي أختصه باحملبة من بني الناس ،بعبار ة أخرى إنّ تركيب «أنت احلبيب»
تركيب توليدي قياسا إىل الرتكيب اآلخر الذي هو تركيب حتويلي «احلبيب أنت».
1ـ اخلاتمة
بعد هذا العرض مينكن القول أن عبد القاهر اجلرجاني اهتدى إىل البنيوية مبفهومها املعاصر قبل أن يهتدي إليها أي عامل ولنكن
اجلرجاني مل يدرس اللغة درسا صوريا شنكليا واهتم بالنص ،واملؤلف والقارئ يف الوقت نفسه .تقف آراء اجلرجاني نداً قويًا
لنظريات اللغويني الغربيني يف العصر احلديث بل آراءه أكثر مشولية ودقة من النظريات احلديثة .إن اجلرجاني كما يتبني من خالل
نظريته خيصص للمعنى منكانا كبريا يف أصوهلا وأركانها بل إنّ الدراسة اللغوية عنده تقوم على أساس املعنى قبل كل شيء وهو بهذا
خيالف البنيويني الذين أقاموا منهجهم على درس اللغة درسا صوريا شنكليا.
يرى اجلرجاني أن قيمة النص تنكمن يف قيمة عالقة عناصره وأجزاءه ببعضها البعض وترابطها ،واخلصائص اليت تضفي على
تل العـالقات كنكل .يوكد سوسري على أن بناء اللغة أو نظامها ال يتمثل إال يف العالقات بني النكلمات ،وهي تمثل نظامًا متزامنًا
حيث أن هذه العالقات مرتابطة .يؤكد كل من سوسري واجلرجاني على أن العالقة اليت جتمع بني الدال واملدلول هي عالقة اعتباطية
وأنّ املفرد ة تنكسب قيمتها الداللية واجلمالية داخل السياق .يرى تشومسنكي أنّ اجلملة هي الوحد ة اللغوية األساسية أما اجلرجاني
فريى أن النص هو الوحد ة اللغوية األساسية .تشومسنكي واجلرجاني كالهما مييزان بني البنية السطحية والبنية العميقة يف اجلملة
وينظمان القواعد التحويلية والعالقة بني البنية العميقة والبنية السطحية للجملة .رفض تشومسنكي املنهج الوصفي يف النحو ،ورأى
أنه ال يدرك اجلوانب اإلنسانية يف اللغة ولكر الواقع اللغوي عرب التعامل مع اآلخرين ،وربط اللغة باجلانب العقلي ،وهذا التصور
لتشومسنكي أشار إليه عبد القاهر اجلرجاني حينما حتدث عن نظرية النظم ،وتشابه فيها مع فنكر ة التحويل والتوليد .وقد نص
اجلرجاني على معنى التحويل والتوليد عندما بيّن أن «املعا ني رالنحوية مثل سبيل األصباغ راأللوان اليت تعمل منها الصور والنقوش،

واختالف النظرة للقارئ هلذه األلوان».
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 .9الداية ،فايز1996( .م) .علم الداللة العربي النظرية والتطبيق؛ دراسة تارخيية ،تأصيلية ،نقدية( .ط .)2دمشق :دارالفنكر.
 .10دي سوسري ،فردينالد1913( .م) .حماضرات يف علم اللغة العام( .ترمجة عبد القاهر قنيين) .املغرب :أفريقيا الشرق.
 .11السعران ،حممود( .د.ت) .علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .)1 ( .د.م :منكتبة مدرسة الفقاهة.
 .12سلوم ،تامر1913( .م) .نظرية اللغة و اجلمال يف النقد العربي .سورية :دار احلوار.
 .13عباس ،حممد ،األبعاد اإلبداعية يف منهج عبد القاهر اجلرجاني ،دمشق :دارالفنكر املعاصر ة ،ط.1999 ،1
 .11عبداملطلب ،حممد1995( .م) .قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاني .القاهر ة :مطابع املنكتب املصري احلديث.
 .15الفاسي الفهري ،عبد القاهر1912( .م) .اللسانيات واللغة العربية منال تركيبية و داللية .بغداد :دار الشوون الثقافية العامة.
ب) املقاالت
 .16عاصم شحاد ة ،علي2010( .م)« .قضايا األصول الرتاثية يف اللسانيات املعاصر ة» .جملة جممع اللغة العربية األردني .اجلامعة
اإلسالمية مباليزيا .العدد  : 39ص  33ـ .103
 .13عبداملطلب ،حممد1911( .م)« .النحو بني عبد القاهر وتشومسنكي» .جملة فصول أدبية .العدد  .3اجمللد  :1ص .21

 .11العبيدي ،رشيد عبدالرمحن« .)1361( .البحوث والدراسات :يف جدل الرتاث واملعاصر ة االلسنية بني عبد القاهر واحملدثني» .جملة
املورد .كلية الرتبية جامعة بغداد .العدد  :31ص  5ـ .21
 .19حممد زين بن شهاب ،عبداهلل2011( .م)« .التأويل النحوي يف ضوء نظرية النظم» .جملة كليات الرتبية .جامعة عدن .العدد .12
 .20معوض ،عاطف عبدالعزيز2003( .م)« .أصول نظرية النحوالتحويلي عند عبد القاهر اجلرجاني» .جملة علوم اللغة .اجمللد العاشر.
العدد  :1ص  203ـ .212
 .21املناصر ة ،عزالدين2006( .م)« .علم الشعريات (قراء ة مونتاجية يف أدبية األدب)» .عمان :دار حمدالوي.
) الرسائل اجلامعية
 .22قنديل ،ورد ة عبدالعظيم عطا اهلل2010( .م) .البنيوية وما بعدها بني التأصيل الغربي والتحصيل العربي .رسالة املاجستري باألدب
والنقد بنكلية اآلداب قسم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية بغز ة.
 .23حامده ،ثقبايث2012( .م) .قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز .رسالة املاجيسرت .اجلزائر .جامعة مولود معمري تيزي وزو.
كلية اآلداب واللغات.
د) املواقع اإللنكرتونية
البنيوية من منظور اجلرجاني :موقع منتديات اجللفة لنكل اجلزائريني و العرب:
http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-555854.html

