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Abstract
“Prague” group is among constructionist linguists because they noticed the function of
language “communication” and prioritized the function of language rather than its structure.
Their studies do not concentrate on the structure of language but it focuses on the relationship
between the structure and its meaning, the role of speaker and hearer. The role of rhetoric is to
study the appropriation of speech, in the other words rhetoric examines the harmony among
the discourse, texture and condition where speech is presented along with its meaning and
also the role of speaker and listener. So, it can be said that applied principles of syntax and
rhetoric are common and the book entitled ‘Miraculous Reasons’ written by Jorjani is one of
the biggest rhetoric books where the signs of functionalist can be found; since harmony
between the form and meaning or function, or function and structure are among the most
important signs of functionalist in the Jorjani’s book. The aim of present study is to examine
the functionalist principles including: the role of language, relationship between structure and
function, the role of listener and speaker and then to match these principles based upon
Jorjani’s theory. Primacy and recency in the words and deletion are studied in Jorjani’s
theory. The most important result of this study is that, in the view of Jorjani, the main task of
language is to communicate between the listener and speaker and this communication isn’t
possible in the form of sentence and text, then task and function is prioritized over term and
structure. If the speaker begins his/her speech with a verb, it means that he doubts about verb
occurrence and if he begins with a noun, there is a doubt in its subject. This is in common in
all interrogative, negative or positive sentences. Definiteness or indefiniteness of predicate is
also proportional to texture of speech.
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امللخّص
يرتبط اسم حلقة براغ اللسانية باللسانيات الوظيفية عموماً؛ إذ أنها اهتمّت بوظيفة اللغة ،وهي التواصل وأسبقية الوظيفة على البنية ،ألنّ
الوظيفيني ينظرون إىل عالقة الوظيفة والبنية عرب التأكيد على دور املتكلم والسامع .وأما اجلرجاني بصفته عاملًا يف البالغة واللغة وصاحب
كتاب دالئل اإلعجاز ،فري ّكز على املواءمة بني الوظيفة والبنية ،واليت تعدّ من أهمّ املعامل الوظيفية .وبناءً عليه ميكن القول إن «الوظيفية»
تتقارب مع البالغة العربية عامةً مبا أنّ مهمّة البالغة هي الرتكيز على العالقة بني املقام واملقال .إذن يستهدف هذا البحث دراسة العالقة بني
الوظيفة والبنية عند اجلرجاني عرب الرتكيز على مبادئها وهي :وظيفة اللغة ،والعالقة بني البنية والوظيفة ،ودور املتكلم والسامع من خالل
تطبيقها على التقديم والتأخري ،واحلذف ،مستخدماً املنهج الوصفي ـ التحليلي لتبيني عالقة نظرية النظم للجرجاني والوظيفية عرب تفسري
هذه النماذج .ومما توصل إليه البحث هو أنّ نظرية اجلرجاني تتمحور على أنّ الوظيفة األساس للغة هي إقامة التواصل بني متكلميها،
والتواصل ال يكون باملفردات ،وإمنا يكون باجلمل والوظيفة سابقة على اللفظ ،والوظيفة املقصودة ههنا وظيفة مقاميّة .وبناء عليه نستطيع
أن نعترب اجلرجاني وظيفياً ،ولو عنده تشابهات مع املدارس اللسانية األخری.
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1ـ املقدمة
االجتاه الوظيفي من النماذج اللسانية احلديثة اليت تهتمّ بدراسة اللغة ،وهو ثالث اجتاهات البحث اللساني املعاصر .وتعود األصول
األوىل للسانيات الوظيفية إىل مجلة من األعمال اللسانية احلديثة ،أهمّها مدرسة براغ اليت تأسّست يف السادس من أكتوبر عام
6291م (سيد عبد الرحيم9002 ،م ،ص  ،)29إذ ر ّكز أصحابها على الطابع الوظيفي للغة سواء من الناحية النحوية أم الصوتية أم
الداللية ،فضالً عن اجلانب االجتماعي التواصلي للغة ،وهو اجلانب الذي أواله أتباعه أهمية خاصة من خالل دراساتهم للغة
والبحث عن الوظائف اليت تؤديها عناصرها وأدواتها التعبريية (علوي9002 ،م ،ص .)323

ومنذ الستينيات ،حاول بعض اللسانيني استثمار ما جاءت به مدرسة براغ من مفاهيم وتوصّلوا إىل مفهوم مركزي مسّوه
ديناميكية التواصل ،وهو مفهوم حييل إىل الذهن أنّ اجلمل اليت يتكلم بها اإلنسان ليست جمرّد فعل لغوي فحسب ،وإمنا هو
مواقف إزاء واقع معني ،مما يعين أنّ اللغة ليست جمرد عملّية إجنازية ،وإمنا هي تفاعل لتجارب ميكن إدراكها من خالل العالقة
بني املتكلم والسامع .وانطالقاً من هذا التصور ،سعت الوظيفية جاهدة لدراسة القدرة اإلجنازية ملتكلم اللغة وما حيكمها من
مالبسات اجتماعية وغريها (غلفان9063 ،م ،ص .)393
وقد عُرفت حلقة براغ بالوظيفية« ،ألنها أكّدت بشكل بارز على وظيفة اللغة األساس اليت هي التواصل ضمن وظائف أخری ممكنة حبسب

السياق واملقام والبنيات اللغوية املستعملة» (املصدر نفسه ،ص  .)992وتعترب حلقة براغ يف دراسة اللسان تياراً وظيفياً ،ألنها تنظر إليه
كأداةٍ لتحقيق وظيفة حمورية هي التواصل (املصدر نفسه ،ص  ،)992و«يدلّ التواصل يف أبسط معانيه على نقل املعلومات ،وهو ما يفرتض

أنّ العناصر اللغوية تساهم يف نقل خرب حمدد أو لنقل جتربة معينة» (املصدر نفسه ،ص  .)396وإنّ املعلومات اليت قد ر ّكزت عليها
املدارس اللسانية احلديثة جندها أحياناً يف الرتاث ونصل إىل مساتٍ مشرتكة بينها وبني علمائنا القدامى .وبعد البحث حول
اجلرجاني ودراسة آثاره ،وصلنا إىل أنّ اجلرجاني يف نظريته «النظم» قد أشار إىل املؤشرات املذكورة عند الوظيفيني دون أن يقدّم
مصطلحاتٍ كهذه.
وسبب اختيارنا هذا املوضوع يرجع إىل :أوالً مكانة اجلرجاني بصفته عاملاً يف البالغة ولغوياً قدّم نظرية فريدة مازالت حتتاج
إىل الدراسة بعد مضيّ سنوات؛ ثانياً عدم التطرق إىل املقارنة بني اجلرجاني والوظيفيني يف املقاالت الدراسات املرتبطة باجلرجاني.
إنّ البحث ال ي ّدعي أنه تطرق إىل كل جوانب املوضوع ،فهذا أمر يتطلب دراسات متعددة .وأما األهداف اليت يكون البحث
بصدد حتقّقها ما يلي :دراسة مبادئ الوظيفية كوظيفة اللغة والعالقة بني البنية والوظيفة ودور املتكلم والسامع؛ ومعاجلة معامل
الوظيفية يف البالغة؛ وإيضاح معامل الوظيفية عند اجلرجاني أي وظيفة اللغة أو التواصل «والوظيفة سابقة على اللفظ ودور
املتكلم والسامع.
وتأتي أهمية البحث من أنه يبحث عن موضوع لساني حديث يف الرتاث العربي .ومبا أنّ العلماء القدامى ومنهم اجلرجاني قد
تطرقوا إىل كثري من قضايا اللغة العربية من وجهة وظيفية دون أن يشريوا إىل مصطلح كهذا؛ فنستطيع أن نعثر على معامل واضحة
للوظيفّية يف كتاب دالئل االعجاز ،حيث إنّه حمفوف بالعبارات واألمثلة اليت تدلّ على الوظيفية .ومبا أنّ العالقة بني املقام واملقال
من األمور اجلوهرية اليت قامت البالغة العربية عليها ،وهلا دور هام يف آراء البالغيني القدامى ومنهم اجلرجاني ،وهي جزء من
مبادئ الوظيفية يف اللسانيات احلديثة ،هلذا وجّهنا اهتمامنا إىل معاجلة الوظيفّية يف الرتاث بالرتكيز على اجلرجاني.
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ويقوم البحث على املنهج الوصفي إليضاح مفهوم الوظيفية ومساتها ،وهو منهجٌ يقوم على دراسة إحدى الظواهر كما هي
موجودة ،ووصفها وصفاً خالياً من املبالغة ،مستهدياً بالرؤية التحليلية يف كتاب دالئل اإلعجاز للجرجاني ،للوصول إىل الرؤية
اليت تبيّن معامل الوظيفية يف األثر املذكور .إذن حياول البحث معاجلة أهمّ املؤشرات يف الوظيفية ،ثمّ يقوم بتطبيقها يف إطار دالئل
اإلعجاز.
0ـ خلفية البحث
ومن الدراسات املسبقة اليت اهتمّت باجلرجاني وآثاره هي :كتاب «نظرية عبدالقاهر يف النظم» ( 6210م) لدرويش اجلنيدي .وقد
درس الباحث مضمون نظرية اجلرجاني يف النظم دراسة عامة وعاجل املوضوع معاجلة تارخيية أكثر من أن تكون لغوية .وكتاب
«فلسفة عبدالقاهر اجلرجاني النحوية يف دالئل اإلعجاز» ( 6293م) لفؤاد علي خميمر ،وهي دراسة مهتمّة باألصول النحوية يف
كتاب دالئل اإلعجاز ،دون أن يتطرّق إىل املوضوع من رؤية اللسانيني املعاصرين خاصة الوظيفيني .ورسالة «منهج اإلمام
اجلرجاني يف عرضه املسائل النحوية :دراسة حتليلية» ( 9063م) ألمحد عاطف حممد كالب ،اجلامعة اإلسالمية ـ غزة .وقد عاجل
الباحث فيها أهمّ املسائل النحوية عند اجلرجاني على أساس القياس والعامل والتعليل ،إذن موضوعه األساس هو دراسة حنوية
وال تكون لغوية.
وأما الدراسات اليت عاجلت موضوع الوظيفية يف الرتاث العربي ،ميكن اإلشارة هنا إىل كتاب «آفاق جديدة يف نظرية النحو
الوظيفي» ( 6223م) ألمحد املتوكل .وقد اهتمّ الباحث بالنحو الوظيفي ،وهو جزء من اللسانيات الوظيفية ،غري أنّه ركّز على
النحو أكثر من اآلخر وأهمل اإلكرتاث بالوظيفية بأمشلها .وكذلك رسالة «النحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي :دراسة يف
حنو اجلملة» ( 9062م) لزايدي بودرامة ،جامعة احلاج خلضر ـ كلية اآلداب واللغات ـ اجلمهورية اجلزائرية .وقد درس الباحث
النحو الوظيفي فحسب ،دون أن يعاجل الوظيفية ومساتها بأكملها.
فما مييز هذا املقال عن الدراسات األخرى هو الرتكيز على آراء اجلرجاني وتطبيق آرائه على مسات الوظيفية والكشف عن
الرؤية اليت يتبعه يف أثره دالئل اإلعجاز ضمن مفهوم الوظيفية.
3ـ مبادئ الوظيفية
يركّز الوظيفيون على مجلة من املبادئ اليت تشكّل نواة نظريتهم ،ومن أهمها:
3ـ1ـ وظيفة اللغة
يؤكد اللسانيون الوظيفيون يف حلقة براغ على دراسة اللغة باعتبارها وسيلة التواصل ،و«أنّ اللسان يستعمل يف النشاط اإلنساني
لتحقيق وظائف متعددة ومتنوعة ،ومن مثة فإن األساس يف التحليل اللساني الوظيفي هو الكشف عن اخلصائص واملميزات اليت جتعل عملية
التواصل أمراً ممكناً ،واآلثار اللسانية املرتتبة عن حتقيق هذه الوظائف بكيفية من الكيفيات» (املصدر نفسه ،ص .)992

وعلى هذا ،فإنّ ما مييّز الوظيفية بني املدارس اللسانية هو الرتكيز على أهمّ وظيفة اللغة ،وهي التواصل؛ إذن ميكن القول إنّ
الوظيفية أكمل بالنسبة إىل البنيوية واملدارس اللسانية األخرى يف هذا اجملال .ومن هذا املنطلق ،تركّز الوظيفية على الغاية اللغوية
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للمتكلم الذي حياول إيصال هذه الغاية إىل املتلقي عرب التواصل .وبالتالي فإنّ األساس يف حتليل اللسانيني الوظيفيني هو الكشف
عن اخلصائص واملميزات اليت جتعل عملية التواصل أمراً ممكناً.
3ـ2ـ العالقة بني البنية والوظيفة
إنّ الغاية من الكالم واهلدف الذي خيتفي وراء هذا الكالم ،أهمّ من اللفظ ،ألنّ اللفظ يف خدمة املعنى من منظور حلقة براغ
الوظيفي و«استخراج العوامل اليت يستخدمها اللسان لتحقيق الوظائف وإبرازها ،وتوضيح آثارها يف البنية اللغوية يف خمتلف مستوياتها ،يف

املقام األول» (حسان6222 ،م ،ص .)699
فالوظيفيون ال يكتفون بدراسة املباني وحدها ،ألنّ توالي األلفاظ دون النظر إىل اهلدف املختفي وراءها أمرٌ دون جدوى ،إذ
أنهم يرون أنّ بني البنية والوظيفة عالقة تبعية ،حبيث تتحدد السمات البنيوية للعبارات اللغوية أي الصرف والرتكيب والتنغيم،
حسب األغراض التواصلية اليت تُستعمل هذه العبارات وسائل لتحقيقها (املتوكل6223 ،م ،ص .)99

3ـ3ـ دور املتكلم والسامع
يتمّ التأكيد عند براغ على دور املتكلم والسامع «يف كل عملية كالم بوصفهما أساس النشاط اللغوي؛ فاخلطاب اللغوي يقوم على قصد

املتكلم» (غلفان9063 ،م ،ص  .)999واملتكلم هو الذي يهتم باستخدام العناصر اليت جتعل اللغة أداة التواصل .وتعود أهمية هذه
العملية التواصلية إىل مدى قدرتها للتعبري عن التجارب واخلربات الفردية واجلمالية .إذن أنّ املتكلم واملخاطب هما الطرفان
األساسيان يف العملية التواصلية ،وفكّ الشفرة عن النص وفهم الغاية اليت يتابعها املتكلم هو وظيفة املخاطب أو املتلقي حتى
تستكمل هذه العملية.
4ـ معامل الوظيفية يف البالغة
إذا كان علم النحو قد حدّد زاوية نظره ،خاصّة عند املتأخّرين ،يف ما جيوز وال جيوز من الرتاكيب مبعزل عن استحضار املوقف
التواصلي الذي قيل فيه ومبعزل عن ربطه مبتكلم ينجزه ومستمع يستقبله ،فإنّ البالغة قد ركّزت يف مضامينها ومفرداتها
ومعاجلتها على زاوية ربط املقال باملقام الذي أجنز فيه،والسياق املقالي هو « جمموعة العبارات املنتجة يف موقف تواصلي معني ،باعتبار أن
عملية التواصل ال تتم إال بواسطة مجل ،بل بواسطة نص متكامل يف االب األووال ،ومن أهم مااهر الرتابط بني عبارات النص الواود ظاهرة
(العود اإلوالي) املعروفة اليت تربط بني ضمري ما ومركب امسي سابق» (املتوكل9001 ،م ،ص .)22
ففي هذا السياق ،تتم مراعاة العناصر املذكورة وعالقة بعضها بالبعض ،أما السياق املقامي فيُحدد بأنه «جمموعة املعارف

واملدارك اليت تتوافر يف موقف تواصلي معني لدى كل من املتكلم واملخاطب» (املصدر نفسه ،ص  ،)93وتقسم هذه املعارف إىل معارف
مستحضرة يف موقف التواصل وتسمى باملعارف اآلنية ،ومعارف غري مستحضرة يف الواقع ،لكنها تعد من خمزون املتخاطبني
املعريف الذهين حني التخاطب وتسمى باملعارف العامة (املصدر نفسه ،ص .)93

ذلك أن مدارها ليس يف اللفظ أو يف املعنى ،وإمنا مدارها يف العالقة القائمة بني األلفاظ ،وبينها واملعاني .وقد مسّى اجلرجاني
تلك العالقة «النظم» فذكر أنه «ليس الغرض بنام الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق ،بل إن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي
اقتضاه العقل ( » ...اجلرجاني6229 ،م ،ص .)29
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وهذه النتيجة تذكّرنا بعنصرين من أهمّ العناصر املقرّرة يف نظرية النحو الوظيفي ،وهما :أسبقية الوظيفة وتأثريها على البنية،
والقدرة التواصلية (البليغ هو من ميتلك قدرة تواصلية) .وبناء عليه ،ميكن القول إ ّن نظرية النحو الوظيفي تتقارب وتتقاطع مع
البالغة العربية يف األمور اجلوهرية اليت قامت عليها ،حيث تكاد تبلغ معها حدّ التطابق ،لوال اختالف يف املنطلقات والتصورات
واملفاهيم واملصطلحات وبعض طرق النظر واملعاجلة.

وسيتتبع البحث مالمح الوظيفية يف الدرس البالغي العربي معتمداً على مصدر من مصادره ،هو كتاب دالئل اإلعجاز
للجرجاني ،ويعدّ هذا املصدر أفضل ما خلّف يف تاريخ هذا العلم ،حيث جند أنّ اجلرجاني مجع بني التذوق والتحليل والقاعدة
وانتهج منهجاً «لبناء العبارات اللغوية على أساس معناها  ...ف ينقل مستوى املعنى بواسطة قواعد النام إىل مستوى اللفظ ويث جتري قواعد
تعليق املفردات بعضها ببعض وترتيب بعضها بالنار إىل بعض طبقا للغرض املنشود حتقيقه» (املتوكل9001 ،م ،ص .)٥٨١

5ـ معامل الوظيفية عند اجلرجاني
ذكرنا آنفاً ،أنّ أهمّ املؤشرات عند حلقة براغ هو التواصل ،والعالقة بني البنية والوظيفة ،ودور املتكلم والسامع .فنجد أيضاً هذه
املؤشرات عند اجلرجاني عرب نظريته املسمى بـ«النظم» .ولذلك نأتي جبمل من دالئل اإلعجاز حول النظم ،واليت تربز من خالهلا
التأكيد على املؤشرات الوظيفية الثالثة.
يتلقى اجلرجاني مع حلقة براغ من جهة اعتبار اللغة أداةً للتواصل ،إذ أنّ اجلرجاني يرى أنّ القصد من الكالم ليس توالي
األلفاظ فحسب ،بل « ال يكون إلودى العبارتني مزية على األخرى وتّى يكون هلا يف املعنى تأثري ال يكون لصاوبتها» (اجلرجاني6229 ،م،
ص  ،)999كما تتابع املدرسة الوظيفية هذا األمر ،وهي تشري إىل أن الكالم « كوسيلة لالتصال جيب أن تعلم السامع ما يعترب بالنسبة له

جديدًا يف املوقف» (علوي9002 ،م ،ص .)622
وهذا هو الوظيفة األساسية اليت تقوم اللغة عليها .وبالتالي أنّ التواصل بني املتكلم واملتلقي هو مثرة العالقة بني الوظيفة
والبنية ،إذ أنّ تناسق الدالالت باأللفاظ واملواءمة بينهما ومن ثمّ تالقيهما باهلدف الذي يتابعه الكالم ،هو الذي يوجّه إليه
الوظيفيون وأيضاً اجلرجاني الذي يشري إىل أنّ « ال جهة الستعمال هذه اخلصال اري أن تأتي املعنى من اجلهة اليت هي أصحّ لتأديته ،وختتار له

اللفظ الذي هو أخصّ به ،وأكشف عنه وأمت له وأورى بأن يكسبه نبال وياهر فيه مزية» (اجلرجاني6229،م ،ص  ،)23وبنية الكالم هي
اليت تعكس هذا وتظهره.
وبناء على ما سبق ،البنية يف خدمة الوظيفة ،وذلك كله راجعٌ إىل قصد املتكلم يف املعنى الذي يريد إيصاله للمخاطب
(الدخيل 9062 ،م ،ص )631؛ حيث نستطيع أن نقول إن مؤشرات الوظيفية هي اليت اهتمّ بها اجلرجاني دون أن يشري إىل
مصطلحاتها كهذه .وهذا التصوّر الذي قدّمه اجلرجاني للنظم هو أساس البالغة وجوهرها؛ وذلك أنّ فيه جتاوزاً ألصل املعنى إىل
معانٍ أخرى ال تدرك إال بالتفكّر وإدمان النظر (اخلولي 9002 ،م ،ص  .)960بعبارة أخرى ،أنه أكّد على املواءمة واملطابقة بني
املعنى واللفظ أو الوظيفة والبنية ،وتعدّ هذه النقطة من أهمّ مالمح الوظيفية عند اجلرجاني .ولكشف تأثري املعنى يف املبنى وغريه
مما له تعلق بكشف اجلوانب الوظيفية عند اجلرجاني ،يعاجل البحث النقاط اآلتية:
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1ـ1ـ وظيفة اللغة أو التواصل
يورد اجلرجاني أنّ اللغة ظاهرة وظيفتها األساسية هي إقامة التواصل بني متكلميها ،بل جيعل هذه احلقيقة من األمور البديهية اليت
ال خيتلف فيها اثنان ،يقول« :الداللة على الشيء هي ال حمالة إعالمك السامع إياه ،وليس بدليل ما أنت ال تعلم به مدلوال عليه .وإذا كان
كذلك وكان مما يعلم ببدائه املعقول أنّ الناس إنّما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع ارض املتكلم ومقصوده ،فينبغي أن ينار إىل مقصود املخرب
من خربه» (اجلرجاني6229 ،م،ص .)١٣٥
وهذا التواصل ال يتحقق باحلروف أو باملفردات ،بل يتحقق بالنظم الذي يكون يف اجلمل والنصوص ،كما يقول« :نام
احلروف هو تواليها يف النطق وليس نامها مبقتضى عن معنى ،وال الناظم هلا مبقتفٍ يف ذلك رمسا من العقل اقتضى أن يتحرّى يف نامه هلا ما حترّاه
 ...وأمّا نام الكلم فليس األمر فيه كذلك ،ألنك تقتفي يف نامها آثار املعاني وترتبها على وسب ترتيب املعاني يف النفس» (املصدر نفسه ،ص

 ،)22وإيراده كذلك أنّ الفائدة إمنا حتصل «بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفاة على لفاة» (املصدر نفسه ،ص  .)22فاجلرجاني يتّفق مع
حلقة براغ يف وظيفة اللغة؛ إذ أنهما يعدّان التواصل من أهمّ وظائف اللغة ،غري أنّ اجلرجاني يعرتف به عرب نظرية النظم دون أن
يشري إىل املصطلح.
5ـ2ـ وظيفة سابقة على اللفظ
والقصد من الوظيفة يف نظرية عبدالقاهر ،هو املعنى الذي يريد أن يبلغه إىل املخاطب أو املتلقي .والنظم الذي يقصده هو ترتيب
املعاني يف النفس ،ثم النطق باأللفاظ على حذوها (حبريي9009 ،م ،ص )622؛ إذن ال بدّ أن تتقدم األوىل على الثانية ،ألنّ
حتقّق الثانية مرهون بتحقيق األوىل؛ كما يقول اجلرجاني « :إنّ األلفاظ إذ كانت أوعية للمعاني فإنّها ،ال حمالة ،تتبع املعاني يف مواقعها.
فإذا وجب ملعنى أن يكون أوّال يف النفس وجب للفظ الدالّ عليه أن يكون مثل ه أوّال يف النطق ،فأمّا أن تتصوّر يف األلفاظ أن تكون املقصودة قبل

املعاني بالنام والرتتيب وأن يكون الفكر يف النام الذي يتواصفه البلغاء فكرا يف نام األلفاظ» (اجلرجاني6229 ،م ،ص  .)10فيصرّح
اجلرجاني بأ ّن املعنى سابقٌ على اللفظ وينصّ على هذا يف موضع آخر ،فيقول:
ال يتصوّر أن تعرف للفظ موضعا من اري أن تعرف معناه ،وال أن تتوخّى يف األلفاظ من ويث هي ألفاظ ترتيبا وناما ،وأنك تتوخّى
الرتتيب يف املعاني وتعمل الفكر هناك ،فإذا متّ لك ذلك أتبعتها األلفاظ وقفوت بها آثارها ،وأنك إذا فرات من ترتيب املعاني يف
نفسك ،مل حتتج إىل أن تستأنف فكرا يف ترتيب األلفاظ ،بل جتدها ترتتب لك حبكم أنها خدم للمعاني وتابعة هلا والوقة بها ،وأ ّن
العلم مبواقع املعاني يف النفس ،علم مبواقع األلفاظ الدّالة عليها يف النطق (املصدر نفسه ،ص .)92

فإنّ اجلرجاني يشرتك مع حلقة براغ يف هذا املؤشر ،غري أنّ اجلرجاني يصرّح بأنّ املعنى سابق على اللفظ ويعدّ اللفظ يف خدمة
املعنى ،ولكنّ الوظيفيني يعتقدون بالتالئم بني املعنى واللفظ أو الوظيفة والبنية.
5ـ3ـ دور املتكلم والسامع
إنّ النظم عند اجلرجاني يكمن يف «تقابل املعنى الذي قصد إليه املتكلم واملعنى الذي فسّره املتلقي» (حبريي9009 ،م ،ص  ،)902وهذا
يشري إىل مدى أهمية اجلرجاني باملتكلم واملتلقي؛ إذ أنّ نظرية عبد القاهر تتكوّن من مكونات ثالثة ،وهي :قصد املتكلم والبناء
اللغوي للنص واملتلقي أو السامع ،ولو أنه يربط النظم يف الدرجة األوىل مبتكلمه ومنجزه ويعتمد على مراعاة غرض املتكلم من
كالمه ،بوصفه قرينة قوية يف الدراسة اللغوية؛ كما يقول« :النام والرتتيب يف الكالم  ...عمل يعلمه مؤلف الكالم يف معاني الكلم»

(اجلرجاني6229 ،م ،ص  ،)392ولكن هذا ال يعين أنّه مل يهتمّ بالسامع أو املتلقي ،بل يرى أنّ وجوده يأتي تالياً للمبدع أو
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املتكلم .ألنّ النظم عنده يتجاوز الداللة األوىل ويصل إىل الداللة الثانية ،وهي داللة املعنى الظاهر على معنى آخر على سبيل
االستدالل مما ال يصل إليه إال املخاطب.
إذن هذه العملية أي الوصول من الداللة األوىل إىل الداللة الثانية ،تكتمل عرب املتلقي (حبريي9009 ،م ،ص  ،)960أي أنّ
عملية التواصل ال حتدث إال بقصد املتكلم وإفادة املخاطب .فإذا حسن ختري معاني النحو يف الكالم وتوخي املالئم منها املقام
احتدت اجزاء الكالم (جنيدي6210 ،م ،ص  ،)20واشتدّ ارتباط الثاني منها باألول ،واملقام هو الذي يعني املخاطب لفكّ الشفرة
عن النص وفهم القصد من كالم املتكلم.
6ـ معامل البنية يف خدمة الوظيفة عند اجلرجاني
قدّم اجلرجاني جمموعة كبرية من املباحث وحاول فيها أن يقنن خلصوصية االستعمال كلّ بنية باستحضار الوظيفة اليت تعكس كلّ
واحدة منها ،فعرض للبنيات اليت يكون فيها التقديم والتأخري ،كما عرض للبنيات اليت حتذف بعض عناصرها أو تذكر ،كما

ناقش بنية اإلثبات .وينتقي البحث هذا من كلّ باب أه ّم صوره.
6ـ1ـ باب التقديم والتأخري
قد عين عبد القاهر اجلرجاني بأن صدر الكالم هو موضع القوة املقصودة بالقول ،ومرجع ذلك أنّ اجلملة تكون مبنية على ما
صدّرت به من حيث املعنى؛ وعلى هذا ،قد عين بالوجه األول من وجوه النظم ،وهو التقديم والتأخري عناية كبرية .فتتضح رؤية
ُ
اجلرجاني آللية التقديم والتأخري وكيفية تواجده يف القول بأنها رؤية تواصلية مرتبطة بالقصد ،ذلك أن تقديم لفظ على آخر يكون
مبراعاة معاني النحو ،لينطلق منها املتكلم ويبين أغراضه حبسب السياق التخاطيب واملقام؛ ومثاله عن التقديم والتأخري والغرض
منه حتليله جلملة« :قتل اخلارجيّ زيدٌ» ،فهنا املتكلم يبادر إىل ذكر املفعول به بدالً من الفاعل ،ويف ذلك عدول عن القاعدة،
وهي الفعل  +الفاعل  +املفعول به ،وهو عدول مرتبط بالقصد ضمن السياق والغرض املقصود .ففي مجلة «قتل اخلارجيّ زيد»،
يكون املخاطَب على شغف مبعرفة خرب مقتل اخلارجيّ وليست الفائدة يف معرفة القاتل ،وذلك بالنظر إىل السياق.
والسياق هنا ميثل مكانة اخلارجي عند الناس ،هلذا كان األوىل قول(« :قتل اخلارجي زيد) وال يقول (قتل زيد اخلارجيّ) ،ألنه يعلم
أن ليس للناس يف أن يعلموا أن القاتل له (زيد) جدوى وفائدة ،فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل مبسرتهم ،ويعلم من واهلم أن الذي هم متوقعون له

ومتطلعون إليه متى يكون ،وقوع القتل باخلارجي املفسد ،وأنهم قد كفوا شرّه وختلصوا منه » (اجلرجاني ،6229 ،ص  .)609فالتقديم
والتأخري يتعلقان باإلخبار املستلزم مقاميا وكيفية صياغته ونقله للمخاطَب ،وهكذا ينطلق اجلرجاني من النظر إىل الرتاكيب على
أساس وظيفتها يف إطار من التفاعل بني البنية وبني مقتضيات املقام.
6ـ1ـ1ـ التقديم والتأخري يف مجلة االستفهام باهلمزة
ومن الفروق اليت تنبه إليها عبد القاهر جند حديثه عن القصد والعدول يف استعمال همزة االستفهام يف القول ،وهو ما ربطه
بهيئة التقديم والتأخري؛ فالعنصر الذي يشكّ فيه املتكلم يأتي بعد أداة االستفهام مباشرة ،فإذا قلت «(أفعلت؟) فبدأت بالفعل ،كان
الشّكّ يف الفعل نفسه ،وكان ارضك من استفهامك أن تعلم وجوده ،وإذا قلت (أأنت فعلت؟) فبدأت باالسم ،كان الشّكّ يف الفاعل من هو ،وكان
الرتدّد فيه» (املصدر نفسه ،ص .)666
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فاملتكلم إذا عقد كالمه على الشك أعمل الفعل ،وإن كانت متأخرة رتبته يف البنية املنجزة ،ألن فعل الشك مقدمٌ يف نية
املتكلم وقصده .فحفاظاً على هذا املبدأ ،يبتدئ املتكلم كالمه على ما يف نيته من الشك« .وهكذا تتكون القاعدة العامة من الربط بني

املوقع الذي حيتله العنصر اللغوي واملعنى الناتج عن ذلك» (حبريي 9009 ،م ،ص )991؛ فإذا حدث ختالف أو تضاد بني الرتكيب واملعنى
يف مجلِ ،فتوصف هذه اجلمل بأنها غري صحيحة ،مثالً إذا قلت :أ ـ أبنيت الدار اليت كنت على أن تبنيها؟ ،ب ـ أأنت بنيت
الدار اليت كنت على أن تبنيها؟ ،فاجلملة األوىل صحيحة ألنها راعت القاعدة العامة؛ أما اجلملة الثانية غري صحيحة ،إذ احتل
االسم موقع الفعل ،يف حني أنّ الرتدد يف وجود الفعل أو وقوعه (اجلرجاني6229 ،م ،ص .)669

وإضافة إىل الرتدد والشك يف العنصر املستفهم عنه ،جتمع يف االستفهام باهلمزة معان أخرى مثل :التقرير واإلنكار والتوبيخ
لفاعله عليه؛ «لكن مع احملافاة على الفرق القائم بني البنية اليت تلي فيها أداة االستفهام االسم واليت يلي فيها الفعل ،ويث أ ّن استعمال إوداهما
خيتلف (وظيفة) عن استعمال األخرى» (بودرامة 9062 ،م ،ص  ،)339والتقرير يتحقق يف قوله تعاىل« :قالوا أَأَنتَ فَعَلتَ هذا بِآلِهتَنا
يا إِبراهيمُ( األنبياء  ،)21 12ال شبهة يف أنهم مل يقولوا ذلك له ،عليه السّالم ،وهم يريدون أن يقرّ هلم بأنّ كسر األصنام قد كان » ...
(اجلرجاني 6229،م ،ص  ،)663ومثال اإلنكار «قوله تعاىل َأفَأصفاكُم رَبُّكُم بِالبَننيَ وَاتَّخَذَ مِنَ امللَائِكَةِ إِناثًا إِنَّكُم لَتَقولونَ قَولًا
عَظيمًا( اإلسراء  ،)04 21فهذا ردّ على املشركني وتكذيب هلم يف قوهلم ما يؤدّي إىل اجلهل العايم ،وإذا قدّم االسم يف هذا صار اإلنكار يف

الفاعل» (املصدر نفسه ،ص .)662
ولكن قد يكون اإلنكار يف الفاعل فيؤتى بالبنية اليت تدلّ على تقديم االسم ،واملراد إنكار الفعل من أصله؛ مثال ذلك قوله
تعاىل :قُل اللَّهُ َأذِ َن لكُم أَم َعلَى اللَّهِ تَفتَرونَ( يونس « ،)92 :60ومعلوم أنّ املعنى على إنكار أن يكون قد كان من اهلل تعاىل ،إذن فيما
قالوه من اري أن يكون هذا اإلذن قد كان من اري اهلل ،فأضافوه إىل اهلل تعاىل ،إالّ أنّ اللفظ أخرج خمرجه إذا كان األمر كذلك ألن جيعلوا يف صورة
من الط فأضاف إىل اهلل تعاىل إذنا من اري اهلل ،فإذا وقّق عليه ارتدع» (اجلرجاني6229 ،م ،ص .)111

إذن اجلرجاني عدّ «الوظيفة» قوام االعتماد على التقديم والتأخري ،إذ يدلّ كل تقديم وتأخري على قصد معني ،ألنّ املرسل
خيتار من نظام اللغة ما يناسب املقام ،وأما القصد فإنه هو الذي يوجه وحيرك الرتتيب .فاستعمال االستفهام يكون حبال النظر إىل
القصد والغرض والوظيفة اليت من أجلها ظهر الكالم ،فيكون بالتالي الكالم باعتباره بنية لسانية بني الطرفني ،فوظيفته إفهام
املخاطَب حسب ما يقتضيه املقام .وعلى هذا ،يبين املتكلم قوله مراعيا تلك الوضعية التخاطبية ،باستناده إىل آلية التقديم
والتأخري يف أسلوب االستفهام.
6ـ1ـ2ـ قضايا التقديم والتأخري يف اجلملة املنفيّة
ختتلف داللة التقديم مع النفي للفعل والتقديم مع النفي لالسم كما كان يف االستفهام ،فيقول اجلرجاني يف هذا اجملال« :إذا
قلت (ما فعلت) ،كنت نفيت عنك فعال مل يثبت أنه مفعول ،وإذا قلت (ما أنا فعلت) ،كنت نفيت عنك فعال يثبت أنه مفعول؛ تفسري ذلك إذا
قلت (ما ضربت زيدا) ،كنت نفيت عنك ضربه ،ومل جيب أن يكون قد ضرب ،بل جيوز أن يكون ضربه اريك ،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» (املصدر نفسه ،ص  ،)692ويقدّم
دليالً آخر على وجوب مالحظة الفرق بني تقديم االسم وتقديم الفعل يف املعنى من خالل العطف واالستثناء ،فعن بنية العطف
يقول:
يصحّ أن تقول أ ـ  .2ما قلت هذا وال قاله أود من الناس .1 ،ما ضربت زيدا وال ضربه أود من الناس .لكن ال يصحّ أن تقول .2
ما أنا قلت هذا وال قاله أود من الناس .1 ،ما أنا ضربت زيدا وال ضربه أود من الناس .ب ـ يصحّ كذلك أن تقول  .2ما ضربت
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إالّ زيدا .1 ،ما قلت إال هذا؛ وال يصحّ أن نقول  .2ما أنا ضربت إال زيدا .1 ،ما أنا قلت إال هذا .وذلك ألنّ نقض النفي بـ(إال)
ح
يقتضي أن تكون ضربت زيدًا ،وتقدميك ضمريك وإيالؤه ورف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربته فهما يتدافعان  ...ج ـ يص ّ
كذلك قول ما ضربت زيدا ولكنّي أكرمته ،وال يصحّ ما زيدا ضربت ولكنّي أكرمته (املصدر نفسه ،ص  121ـ .)121
وتعود علّة صحّة اجلملة األوىل إىل « عدم تناقض نفي الفعل يف اجلزء األول منها مع إثبات فعل آخر ضده عليه أو مستدرك عليه يف اجلزء
الثاني .والتصحّ اجلملة الثانية لتناقض املعاني ،إذ ينصرف النفي يف اجلملة األوىل إىل االسم ويف الثانية إىل االثبات يف الفعل اآلخر وال تصحّ إال مع

وذف ذلك الفعل ،ومقابلة االسم املنفي باسم آخر يف االستدراك» (حبريي 9009 ،م ،ص .)931
فقد حلل عبد القاهر اجلرجاني آلية التقديم والتأخري يف القول املنفي مما يكون ذا اتصال مباشر بالعملية التخاطبية ،وكذا طبيعة
املتخاطبني وفق سياق معني ،حيث اهتم بالوظيفة اليت تكون على عاتق الكالم يف األوىل ثم حلل البنية يف خدمة تلك الوظيفة.
ومن املعلوم أن تلك الوظيفة متعلقة بقصد املتكلم يف العملية التخاطبية ويرتتب عليه استواء النظم واستقامته مبراعاة سياق
التواصل.
6ـ1ـ3ـ قضايا التقديم والتأخري يف اجلملة اخلربية املثبتة
ال ختتلف أبنية اخلرب املثبت عن أبنية االستفهام والنفي يف وجوب مراعاة الفروق الداللية الناشئة عن التقديم والتأخري؛ مثال
ففي مجلة «زيد قد فعل» ،يتقدم االسم املتعمد ذكره أوالً ،ثم يبنى الفعل عليه .وسبب ذلك أن القصد فيها يتّجه إىل الفاعل،
حيث يقول اجلرجاني« :اقتضى ذلك يعين التقديم أن يكون القصد إىل الفاعل» (اجلرجاني6229 ،م ،ص .)699

وتبعاً هلذه الرؤية ،يكون تقديم االسم يف اجلملة اخلربية املثبتة خمتلفا عنه إذا كان مؤخّراً وكان املقدّم هو الفعل ،وقد ركّز
اجلرجاني يف حتليله للجملة اخلربية املثبتة على الوظائف اليت تعكس تقدّم االسم ،وهي أغراض كثرية تفهم من السياق (عبد
املطلب6222 ،م ،ص  932ـ .)931

وعلى كلّ حال ،فإنّ تقديم االسم تعكسه وظائف معيّنة تتوضح من املقام ،كدفع الشكّ والريبة واإلنكار والتوكيد ،ولذلك
«إذا كان الفعل مما ال يشكّ فيه وال ينكر حبال مل يكد جييء على هذا الوجه ،ولكن يؤتى به اري مبين على اسم ،فإذا أخربت باخلروج مثال عن رجل
من عادته أن خيرج يف كل اداة قلت (قد خرج) ومل حتتج إىل أن تقول (هو قد خرج) ،ذاك ألنه ليس بشيء يشكّ فيه السامع فتحتاج أن حتقّقه،
وإىل أن تقدّم فيه ذكر احملدّث عنه» (اجلرجاني6229 ،م ،ص .)639

وعلى هذا ،فإنّ الغاية التواصلية اليت يريد املتكلم حتقيقها من اخلطاب ،هي اليت حتدد وظيفة اجلملة .وإنّ املقاصد هي لبّ
العملية التواصلية ،ألنه ال وجود أليّ تواصل عن طريق املعلومات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل وهذا ال يتحقق إال عرب
وظائف يعينها املقام.
6ـ0ـ باب احلذف
يظهر احلذف من مظاهر الكفاءة اللغوية لدى املتكلم ،والتنبه له يكون من جهة املخاطَب ،وتنقسم معاجلته هلذا الباب إىل
مسألتني :األوىل تتعلق باحلذف يف اجلملة االمسية ،والثانية تتعلق باحلذف يف اجلملة الفعلية .أما احلذف يف اجلملة االمسية فقد
اقتصر فيه على حذف املبتدأ مبوضع القطع واالستئناف (حبريي 9009 ،م ،ص )922؛ ومن أمثلته قول الشاعر:
ســــــــــــــريع إىل ابــــــــــــــن العــــــــــــ ـمّ يلطــــــــــــــم وجهــــــــــــــه

ولـــــــــــــــيس إىل داعـــــــــــــــي النـــــــــــــــدى بســـــــــــــــريع

وـــــــــــــريص علـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا ،مضـــــــــــــيع لدينـــــــــــــه

ولــــــــــــيس ملــــــــــــا يف بيتــــــــــــــــــــــه مبضيـــــــــــــــــــــــــــع
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(اجلرجاني6229 ،م ،ص .)699
يرجع القصد من ذلك احلذف إىل أثر نفسي يقع يف نفس املخاطب؛ « فما من اسم أو فعل جتده قد وذف ... ،وأنت جتد وذفه هناك
أوسن من ذكره ،وترى إضماره يف النفس أوىل وآنس من النطق به» (املصدر نفسه ،ص  693ـ .)699

وأما املسألة الثانية فتختص باحلذف يف اجلملة الفعلية :ومن أبرز األمثلة على هذا ذكر الفاعل واملفعول مع الفعل املتعدّي مرة
وحذفه أو حذف أحدهما مرة أخرى ،ولكلّ بنية وظيفة ختتلف عن وظيفة األخرى منهما؛ فإذا:
عدّيت الفعل إىل املفعول فقلت (ضرب زيد عمرا) ،كان ارضك أن تفيد التباس الضّرب الواقع من األول بالثاني ووقوعه عليه ...
فعمل الرّفع يف الفاعل ،ليعلم التباس الضّرب به من جهة وقوعه منه ،والنصب يف املفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه ،ومل
يكن ذلك ليعلم وقوع الضّرب يف نفسه ،بل إذا أريد اإلخبار بوقوع الضّرب ووجوده يف اجلملة من اري أن ينسب إىل فاعل أو
مفعول أو يتعرّض لبيان ذلك ،فالعبارة فيه أن يقال (كان ضرب) أو (وقع ضرب) أو (وجد ضرب) وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد
الوجود يف الشيء (املصدر نفسه ،ص .)692

ويف ضوء عالقة التعدّي ،تتوضح دالالت وأغراض خمتلفة ومنها :إرادة إثبات املعنى يف نفسه للشيء؛ أي إثبات معنى الفعل
ال غري ،ولتحقيق هذا الغرض وجب حذف املفعول (حبريي9009 ،م ،ص  ،)993ومنه قوله سبحانه وتعاىل :وأنه هو أضحك

وأبكى  +وأنه هو أمات وأحيا( النجم  22 :93ـ  ،)23فالغرض هنا إرادة إثبات معاني هذه األفعال هلل تعاىل ،وهي اإلحياء
واإلماتة ،واإلضحاك واإلبكاء؛ يقول اجلرجاني« :وهكذا يف كل موضع كان القصد فيه أن تثبت املعنى يف نفسه فعالً للشيء ،وأن خترب
بأن من شأنه أن يكون منه ،أو اليكون إال منه ،فإن الفعل ال يعدى هناك؛ الن تعديته تنقض الغرض وتغري املعنى» (اجلرجاني6229 ،م ،ص
.)699

يلتقي موضوع احلذف باملعارف املشرتكة بني املتكلم واملخاطَب ،فما حيذف يكون قابالً ألن يدرك تقديره من طرف السامع
كونه مؤوالً للخطاب .يعرج عبد القاهر اجلرجاني على العدول باحلذف يف القول بالنظر إىل السياقات اخلطابية وفقاً للوظيفة اليت
حمدثا تغيريات داللية وتركيبية على مستوى البنية.
وهكذا يتّضح لنا أن اجلرجاني يلحّ على ضرورة ربط البنية املختارة باملعنى املراد ،أو أنّ الصلة بني «االختيار الذي يكمن فيه

الغرض والتأليف الذي يلحظ يف املنطوق صلة وثيقة» (حبريي9009 ،م ،ص  ،)913وأنّ الغرض هو الذي حيدد املبدأ الداللي؛ ألنّنا
حني ننطلق من البنية نبحث عن الوظيفة اليت أنتجتها ،ويف هذا إقرار ضمين بسبق الوظيفة وتأثريها على البنية .إذن املتكلم هو
الذات احملورية يف إنتاج اخلطاب ،والبؤرة األساسية يف العناية باملتكلم كامنة يف البعد التأثريي للمتكلم يف املخاطب والوظيفة اليت

يعكسها اخلطاب عرب املفردات هي اهلدف.
اخلامتة
وتوصّل البحث بعد دراسة العالقة بني الوظيفة والبنية عند عبدالقاهر اجلرجاني على أساس املؤشرات الثالثة التواصل ،والعالقة
بني الوظيفة والبنية ،ودور املتكلم والسامع ،إىل ما يلي:
ـ إنّ التواصل كوظيفة اللغة ،والعالقة بني الوظيفة والبنية ،وكذلك دور املتكلم والسامع من أهمّ مؤشرات الوظيفيني ،وجند
كلّها يف نظرية النظم للجرجاني؛ وبناءً عليه نستطيع أن نعترب اجلرجاني وظيفي ،ولو كانت عنده تشابهات مع املدارس اللسانية
األخرى.
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ـ إنّ اجلرجاني يتفق مع الوظيفيني يف التواصل كوظيفة اللغة ودور املتكلم والسامع يف العملية التواصلية ،ولكن خيتلف معهم
يف التعبري؛ إذ أنّ الوظيفيني يعتقدون بالتالئم بني الوظيفة والبنية ،غري أنّ اجلرجاني يعتقد بأسبقية املعنى على اللفظ أو تقدّم
الوظيفة على البنية.
ـ هذه املؤشرات الثالثة اليت ذكرناها ،مل جندها كمصطلح لساني حديث كما يشري إليها الوظيفيون ،بل نشعر مبالحمه من
خالل نظرية النظم ،واليت تشتمل على كلها.
ـ يتضح من رؤية اجلرجاني عرب التقديم والتأخري واحلذف ،أنها رؤية تواصلية مرتبطة بقصد املتكلم ومهتمّة بإفادة املخاطب أو
املتلقي.
ـ ينطلق اجلرجاني من النظر إىل الرتاكيب على أساس وظيفتها يف إطار من التفاعل بني البنية ومقتضيات املقام.
ـ كل من األمثلة املذكورة يف البحث يدلّ على أنّ التقديم والتأخري أو احلذف والذكر ال يأتيان إال إلقامة التواصل الناجح بني
املتكلم واملخاطب .والوصول إىل هذا النجاح ال يتحقق إال من خالل االهتمام بوظيفة الكالم والبنية اليت تناسبها بالعناية إىل
القصد واإلفادة.
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