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 صـــــــلخـــمــــال
 

 :الملخص

، "النظم و النظام عند عبد القاهر الجرجاني و فرديناند دي سوسير"إن حبثي هذا: 
مبحاولة الكشف عن مالمح املقاربة اللسانية بني اجلرجاين و دي سوسري من خالل   ِني الذي ع  

كتاب "دالئل اإلعجاز" و "علم اللغة العام"، و عليه فقد قسمت البحث إىل مبحثني: 
املبحث األول: تناولت فيه مصطلح النظم و النظام يف الدراسات اللغوية القدمية و احلديثة، اما 

رضت فيه إىل إجراء موازنة بني العاملني انطالقا من الثنائيات اليت طرحها دي املبحث الثاين: تع
 سوسري. 

  .ال و املدلول ـ اللفظ ـ املعىناللغة ـ الكالم ـ الدالنظم ـ النظام ـ  لمات المفتاحية:الك
 العالقات االستبدالية ـ العالقات الرتكيبية ـ نظم احلروف ـ نظم الكلم.

 

Abstract: 

This research attempted to introduce and shed light on Abd ALqahar Aljurjani 

theory of construction which made a great contribution to the Arabic linguistic thinking 

and ferdinand De Saussure’s approach to language though out the two books: "Dalael 

alejaz" ie "the arguments of inimitability" and "Elim Allugha Alaam" ie "the course in 

general linguistics". 

This study is divided into two sections. 

the first section deals with the definition of the two terms "construction and systemes". 

In the second section we will engage in a comparative study of classical Arabic  

linguistic conceptualisations of meanings referring to Aljurjani and recent linguistic 

conceptualisations based on the saussurian definition of linguistic systems. 

Key words: Construction, Systems. 
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 ة:ــدمــقـم

بسم اهلل الذي خلق االنسان علمو البيان ووىبو التمييز و احلكمة و كّرمو على سائر 
سللوقاتو، فأحسن تصويره، فقرى عليو كالم اهلل لريشده، و ليدرك منزلتو و حيمده على ما أثار 

ۡمن علم و حكمة، فقد قال تعاىل:  ۡۡ ََۡويَس  َا ٱ ۡل ٱَ ۡرع لٱوُل مٱ منمۡن ي ُٱ وي
ن
م ۡأ َۡوَن  ٱ ُٱَۡب ِي ر 

َ
ۡم ۡنٱ   و ۖن حُو ۡرّ  ٱ

و ۖٱ ۡلن حُو ۡرّ وُلنَكََ َۡن ٱ

 .]58اإلسراء اآلية: [لَوُلٱيٗلۡ

اجتماعية عامة تؤدي إىل وظائف تشرتك فيها مجيع اجملتمعات إن دراسة اللغة ظاىرة 
 بل الفالسفة و العلماءاالنسانية على اختالفها، و لقد حظيت دراسة اللغة بعناية كبرية من ق  

 قددياً وحديثاً، فدرسوا طبيعتها و وظيفتها االجتماعية و كشفوا لنا مدى أمهيتها.

تعترب جهود العلماء العرب قددياً يف رلال البحث يف اللغة يف القرن الثاين للهجرة، أدق ما 
عرفتو البشرية، و ذلك دلا حظي بو الرتاث اللغوي العريب من أراء منظورة و أمور ىامة، و ما 

، الذي من شأنو أن يسلط يف ادلنهج بو من أصلة يف التفكري و العمق يف التحليل و الدقةيتميز 
توصل  األضواء على العديد من ادلواضيع اليت يلتقي فيها الدرس اللغوي العريب مع أحدث ما

إليو البحث اللساين احلديث، و الذي بال شك سيظهر لنا مدى استمرارية الفكر اللغوي عرب 
 الزمن.

ن أجل محاية لغة القرآن الكرمي و بيان سر إعجازه، قام النحاة بوضع ما يسمى علم و م
النحو حلمايتها و احلفاظ عليها، و لعلى من أبرز جهود القدامى، جند عبد القاىر اجلرجاين 
الذي كرس حياتو العلمية خلدمة اللغة و دراستها، فجاء بنظرية "النظم" اليت تقوم على مراعاة 

 لنحوية، و أراء عبد القاىر اجلرجاين يف النظم ختضع للمقارنة بآراء دي سوسري.   األحكام ا

اللساين احلديث مع عصر النهضة، و لكن علم اللغة مل يأخذ مكانتو و لقد بدأ البحث 
باعتباره علمًا مستقل بذاتو، إال على يد فرديناند دي سوسري الذي يعد األب احلقيقي 

ك من خالل زلاضراتو اليت ألقاىا جبامعة جنيف و قام بنشرىا تالميذه  للسانيات البنيوية، و ذل
             .9191و ألبار سيشيهاي بعد وفاتو سنة  كل من شار بايل
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أشار علماء اللغة حديثًا إىل أن ادلورث اللغوي العريب فيو الكثري من  سبب اختيار الموضوع:
إشارات واضحة إىل القضايا اللغوية العامة، اليت مل تدركها الدراسات اللسانية الغربية إال منذ 
قرن من الزمن، و ىذا ما بث الرغبة يف نفسي إىل أن أعمل على عقد مقاربة لسانية بني 

ربية و اللسانيات احلديثة، وقد اكتفيت يف ذلك دبقابلة بني مصطلح النظم الدراسات اللغوية الع
 و النظام.

كما نعرف أن حقل الدراسات اللغوية شهد تطور ملحوظا يف رلال   إشكالية البحث:
اللسانيات، و لكن إذا توغلنا يف تراثنا اللغوي العريب جند الكثري من النقاط اليت تتوافق مع ما 

 سات اللسانية احلديثة، و ىنا دتثلت نقطة إشكايل: إليو الدرا وصلت

 ؟أين يتجلى النظم والنظام عند الجرجاني و دي سوسير

 رلموعة من التساؤالت و ىي: تفرع ىذه االشكالية إىلتو 

 ىو مفهوم النظم؟ و ما ىو مفهوم النظام؟.  ما

 إىل أي مدى يتوافق مفهوم النظم مع مفهوم النظام؟. 

 أليس النظم يف الرتاث العريب يقف جنبا إىل جنب مع النظام يف الدرس اللساين؟. الفرضيات:

 ىل أخذ الغربيون جهود علماء العرب و حاولوا صياغتها؟.

و اذلدف من ىذا البحث ىو زلاولة تأصيل نظرية لسانية عربية و إبراز قيمة الرتاث اللغوي 
 اجلرجاين و دي سوسري. العريب، من خالل الكشف عن أىم نقاط ادلقاربة بني

و من أجل عرض ادلوضع عرضًا منسجما و يسمح لنا بتحقيق النتائج ادلرجوة من البحث فقد 
 اتبعت خطة معينة يف حبثي احتوت على:

مقدمة فتمهيد يليهما مبحثني، يندرج ضمنا كل مبحث رلموعة من مطالب، و ختمت 
 ادلراجع.البحث كما ىو معلوم خبادتة و قائمة ادلصادر و 

 يف التمهيد حتدثت عن الرتاث اللغوي العادلي و العريب.
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و احلديثة: و وقفت  أما ادلبحث األول: مصطلح النظم و النظام يف الدراسات اللغوية القددية
 فيو عند مفهوم النظم و النظام و احلديث عن مقتضيات كل واحد منهما.

 

 ين و فرديناند دي سوسري.ادلبحث الثاين: ادلوازنة بني عبد القاىر اجلرجا
 و ىذا ادلبحث عبارة عن اجلانب التطبيقي الذي تناولت فيو أىم نقاط االلتقاء بينهما.

 أما اخلادتة: فتضمنت ما توصل إليو البحث من نتائج.

اىرة و حتليلها، من اعتمدت على ادلنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظ المنهج المتبع:
مقتضيات كل من النظم و النظام، كما اعتمدت على ادلنهج ادلقارن يف خالل حتديد مفاىيم و 

 ادلوازنة بني عبد القاىر اجلرجاين و فرديناند دي سوسري.

و قد استعنت يف ىذه الدراسة على رلموعة من الدراسات و الكتب أمهها: عبد القاىر 
حسام البهنساوي  و دراسة ،"، و دي سوسري "علم اللغة العام"اجلرجاين "دالئل اإلعجاز

و مذكرة  "أمهية الربط بني التفكري اللغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي احلديث"،
"النسق و دوره يف اللسانيات العامة مدونة دي سوسري امنوذجا"،و دراسة األستاذة عائشة 

 برارات دالئل اإلعجاز مقاربة لسانية من البنيوية إىل التداولية و غريىا.

من طبيعة األمور أن كل حبث ال خيلو من الصعوبات، و اليت ال خترج عن تلك  :الصعوبات
اليت ديكن أن يلقاىا أي باحث و تتمثل يف صعوبة حتليل بعض مواد الكتب الرتاثية، حيث 
وجدت صعوبة يف فهم ما ترمي إليو نصوص دالئل االعجاز، إضافة إىل أن ادلوضوع جديد ومل 

 العابرة يف الكتب اليت تربط الرتاث بالدرس اللساين.أجد فيو إال بعض االشارات 

اليت أمدت يل يد العون بتوجيهاهتا  عائشة براراتأنوه لألستاذة الفاضلة  يف األخري و
 السديدة وأفكارىا الصائبة اليت أسهمت يف إجناز ىذه ادلذكرة.
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أساسيا يف تشكيل الرتاث ادلعريف و الفكري للحضارة  اتعترب الدراسة اللغوية قطب
لذلك كان تاريخ األمم السابقة غين بالدراسات اللغوية اليت تبحث يف الظاىرة من  اإلنسانية،

ىذا ما أدى باإلنسان إىل الوصول إىل حقائق  الرتكيبية و الداللية،مجيع مستوياهتا الصوتية و 
وذلذا جند اىتمام القدماء باللغة مل ينقطع قط ، عدة حول عدة حول اللغة بشكل عام

عالقة مباشرة بالدين مثل عالقة اذلنود باللغة  خصوصا يف اجملتمعات اليت كانت للغاهتا
 . 1نانية و الالتينية و العرب بالغة العربيةالسنسكريتية واألوربيٌن باللغتٌن اليو 

جند الدراسة اللغوية من مرتكزات ادلعرفية للفكر  الحضارة الهنديةفإذا ما تأملنا يف تراث 
على يد  حيث نشأت وتطورت ىذه الدراسة يف القرن اخلامس أو الرابع قبل ادليالد، اذلندي،

الذي يعد من أعالم ادلدرسة اذلندية  بانيني نفر غًن قليل من الباحثٌن يتقدمهم اللغوي اذلندي
حبيث  ..." معلما من أعظم معالم الذكاء اإلنساني ...يعد بانيني"  بلومفيديقول  ،2القدمية

قدم عرضا شامال و دقيقا للقواعد الصرفية و النحوية للغة السنسكريتية بوصفها أقدم لغات 
ذلذا الزخم ادلعريف ىو وجود كتاب مقدس لدى وقد كان الدافع األساس ، 3األسرة اذلندوأوربية

فاحلضارة  الذي كان مركز اىتمام الفكر اللغوي اذلندي، "الفيدا7" ـ اذلندوس الذي ينعت ب
حيث ركزت على اجلانب الصويت الذي أخذ بعده  اذلندية اىتمت اىتماما بالظاىرة اللغوية،

 .4العلمي يف أحباث اللغوي بانيين
فقد بٌن اذلنود يف الدراسات حنوية أن الكلمة تنقسم إىل أمساء  ،مجال النحوأما يف 

 كما اشرتط اذلنود يف رلال اجلملة توفر عناصر ىي 7إمكانية التوقع ادلتبادل، أفعال و حروف،و 
 كما بينوا انقسام الفعل إىل ماضي و حاضر و مستقبل، والتجاوز يف الزمان، وادلناسبة الداللية،
 .5ىن و اجلمع منذ عصر مبكروعرفوا ادلفرد و ادلث

                                                           
 د ت ط، د مصر، اإلسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية، مبادئ علم اللسانيات احلديث، شرف الدين الراجحي، نظر7ي -1

 .796ص
      م،9144ىـ ـ9،4141ط ديب، اإلسالمية و العربية،كلية الدراسات  مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين، ظر7ين -2

 .76ص
 .743صم،  9114 ،ط داجلزائر،  ،عنابة ،مكتبة اآلداب ،ادلدارس اللسانية ادلعاصرة نعمان بوقرة، -3
 .741صادلرجع السابق، ،أمحد حساين 7نظري -4
 .744صادلرجع السابق، ،نعمان بوقرة 7نظري -5
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 كغًنىا من احلضارات ذلا رصيد معريف رائد يف رلال الدراسة اللغوية،  الحضارة اليونانيةو 
 أفالطونيف البحوث اليت قدمها  ،العلمية للرتاث اللغوي اليوناين حيث تتجلى القيمة

منها  ،و الوجودية يةيف ادلقاربات الفلسفية و البحث عن احلقيقة ادلعرف المدرسة الرواقيةو
إن أول إجناز يف اللسانيات يف اليونان يعود إىل األلف سنة األوىل قبل ادليالد ، 1احلقيقة اللغوية

وقد صار ىذا النظام أساس احلروف  ،ف أجبدية لكتابة اللغة اليونانيةحيث بتصميم نظام حرو 
ونلفت االنتباه إىل أن ، 2خرىاألجبدية اليونانية للغة أثينا الكالسيكية و اللهجات األوربية األ

" جراماتيكوس و تشهد كلمة "  ،الفرتة اقتصرت على معرفة الكتابةادلعرفة اللسانية يف تلك 
 .3وتارخيها بأن أول عمل لغوي علمي يف اليونان كان تطور و استعمال الكتابة

و اليت كانت الوارث الشرعي من  الحضارة الرومانيةوبعد احلضارة اليونانية جند أيضا 
إال أهنا قد طبعت ىذا الرتاث خبصوصياهتا الثقافية  ،لتارخيية للرتاث اللغوي اليوناينالناحية ا

والسيما من جانبيها  ،العلمية يف رلال الدراسة اللغويةيف دفع احلركة احلضارية فأسهمت و 
كانت العلوم اللغوية الرومانية تطبيقا للفكر اليوناين ومن أشهر الكتاب ، و 4الداليل و البالغي

هر بتعريفو لقواعد وقد اشت ،اللغويةوىو أول كاتب التين اىتم بادلوضوعات  فاروالرومانيٌن 
" و بتقسيمو الثالثي لب الشعراء و ادلؤرخٌن و اخلطباءادلعرفة ادلنتظمة الستعمال اغاللغة بأهنا "
 .75 االشتقاق و الصرف و النحولغوية وىيالللدراسات 

وقد  اإلنسان منذ أن خلق،وميكننا أن نلخص إىل أن اللغة ظاىرة إنسانية الحظها 
أصولو وىكذا جند أن تاريخ اإلنسان بغض النظر عن جنسو وعرقو و  حاول دراستها واكتشافها،

تعرفنا على اللغوي الغريب حناول أن وفصلو مليء بالدراسات اليت تناولت الظاىرة اللغوية وبعد 
 أن نبٌن يف مقابلو الرتاث اللغوي العريب.

 
 

                                                           
 .44و 741ص ادلرجع السابق، نظر7 أمحد حساين،ي-1
 .741صادلرجع السابق،  ،شرف الدين الراجحي-2
 .741ص ادلرجع نفسو، نظر7ي-3
 .744ص ،ادلرجع السابق أمحد حساين، نظر7ي-4
  .49ص7ادلرجع السابق،  ،شرف الدين الراجحي5
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 التراث اللغوي العربي: -
خفوا ومع ظهور اإلسالم مل يكن البحث اللغوي عند العرب من الدراسات ادلبكرة اليت 

ألهنم وجهوا اىتمامهم أوال إىل العلوم الشرعية وحٌن فرغوا منها اذبهوا إىل العلوم  ذلا سرعا،
منذ منتصف القرن الثاين اذلجري بدأ  "تاريخ الخلفاءيف كتابو " السيوطييقول ، 1األخرى

وبعد  ،علماء ادلسلمٌن يسجلون احلديث النبوي و يؤلفون يف الفقو االسالمي و التفسًن القرآين
ين ىذه العلوم اذبو العلماء وجهة أخرى حنو تسجيل العلوم غًن الشرعية ومن بينها أن مت تدو 

 .2اللغة و النحو "
وقد نشأت الدراسة اللغوية يف رحاب التحول الفكري و احلضاري الذي أحدثو القرآن 

 انطالقا من الشعور دبعجزة البناء اللغوي على ادلستويٌن الرتكييب الكرمي يف البيئة العربية،
 .3الداليلو 

إن البحث اللغوي العريب قد تنوع و تعددت جوانبو فقد اىتموا باألصوات و النحو 
اجلانب الصويت باىتمام خاص لدى الدارسٌن األقدمٌن على الصرف و ادلعجم ،وقد حظي و 

إن علم األصوات "يصرح بقولو7 فيرثلدرجة أن العامل اإلجنليزي  ،4اختالف توجهاهتم العلمية
 .5السنسكريتية و العربية " نما و شب في خدمة لغتين مقدستين هما قد

فكانت  أصواتهاوصرفها مامل يدرسوا  لقد أدرك النحاة العرب قصور فهمهم حنو العربية
    كما ربدثوا عن صفاهتا العامة و اخلاصة  فتحدثوا عن خمارج األصوات، عنايتهم هبا شديدة،

 يف كتابو الخفاجي و الخليل وابن سنان ابن سيناو و قوانينها ويتجلى ذلك فيما صنع
 .6وغًنىم وابن جني المبردو  و سيبويه" "العين

أن علماء العرب قد أجادوا  الدكتور تمام حسانيذكر لدراسة الصرفية أما فيما خيص ا
حيث يف دراسة مستوى الصرف إجادة ماتزال تستحوذ إعجاب اللغويٌن يف خمتلف العامل 

                                                           
 .746ص ،4655 ،3ط مصر، القاىرة، عامل الكتب، البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر، نظر7ي- 1
 .746ص ادلرجع نفسو،-2
 .7434ص ،ادلرجع السابق أمحد حساين،-3
 .7441ص ،ادلرجع السابق ،رأمحد خمتار عم نظر7ي-4
 .7434ص،ادلرجع السابق ،أمحد حساين 7نظري-5
 .71صم، 4654 ،ط د ،بغداد ،دار اجلاحظ ،يف البحث الصويت عند العرب ،خليل ابراىيم العطية 7نظري-6
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 ت الصرفيٌن العرب دبكان الأفرد إجادة القول فيها،و  الشعبة من دراسة اللغة،يقول7"وىذه 
وال يزال كشفهم عن النظام الصريف  يدانيو أي مكان أخر يف عامل اللغويٌن قدميا و حديثا،

 .1موضع اإلعجاب و االحرتام يف نظر اللغويٌن يف أحناء العامل
فقد بلغت ىذه الدراسات شأن كبًن عند العرب حبيث  ،الدراسة النحويةأما يف رلال و 

 الكويفما بينها كمدرسة البصرة و ظهرت العديد من ادلدارس و اذباىات اليت اختلفت في
فنجد مؤلفات حنوية ىائلة للمهتمٌن بالدراسات  ،البغدادية و ادلصرية و األندلسيةادلدرسة و 

 ،وغًنىم 464و ابن جين  ، 964و ثعلب  ،914الفراء و  ،464غوية و النحوية منهم الكسائي الل
 .2حيث مثلت مؤلفاهتم أساسا قويا يف احلفاظ على اللغة العربية

فإهنا تشهد على قدرهتم على  مجال الداللة و المعجمأما دراسات العلماء العرب يف 
استيعاب مفاىيم ىذا ادلستوى اللغوي فقد امتدت البحوث الداللية العربية من القرون الثالث 

يعين نضجا  و ىذا التاريخ ادلبكر إمنا ،رية إىل سائر القرون التالية ذلاالرابع و اخلامس اذلجو 
دلشرتك اللفظي واألضداد وغًن وا ،لرتادفافقد اىتموا بالظواىر اللغوية ك، 3أحرزتو اللغة العربية

وتعد  ،كثًن من األساليب كاألمر و النهياجملاز و درسوا الوكذلك اىتموا باحلقيقة و  ،ذلك
 .4نظرية النظم لعبد القاىر اجلرجاين بؤرة الدرس الداليل العريب

 عالقة اللسانيات الحديثة بالتراث اللغوي العربي: -
فإذا ما عدنا إىل  ،لغوي العريب و اللسانيات احلديثةالرتاث الىناك عالقة قائمة بٌن 

جند أن النهضة الالتينية قامت أساسا على  ،رة اإلنسانية من العرب إىل الغرباحلضا
وقد عمد الغرب  ،بلت على ترمجة أمهات الرتاث فيهامستخلصات احلضارة العربية بعد أن أق

وبالتايل أصبح أعالم احلضارة العربية ركائز لغرب يف إبان هنضة إىل نقل علوم العرب و معارفهم 

                                                           
 القاىرة  ،مكتبة الثقافة ،لعرب ونظرية البحث اللغوي احلديثأمهية الربط بٌن التفكًن اللغوي عند ا حسام البهنساوي،- 1
 .71ص ،م4661ىـ ـ 4141 ،ط د
 .746ص9112 ،9ط ،اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اللسانيات النشأة و التطور ،أمحد مؤمن 7نظري-2
 .73ص ،م4663ىـ ـ4144 ،9ط ،دمشق ،دار الفكر ،علم الداللة ،فايز الداية ظر7ين-3
 .791ص ،ادلرجع السابق ،بوقرة نعمان 7نظري-4
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ر أعالمها بالرتاث اللغوي وىذا الحظنو يف اللسانيات احلديثة من خالل تأث ،1علومو و معارفو
نذكر من ىؤالء العلماء الذين ربطوا بٌن الفكر اللغوي القدمي و نظريات البحث اللغوي  ،العريب

حيث ، رووبنز، و كريستيفا، و و جورج مونان، وليبتشيو  ،و لوروا ،نعوم تشومسكي
اسات الصوتية اعرتف ىؤالء العلماء الغربيٌن بتفوق تراثنا اللغوي العريب من خالل الدر 

حيث بأمهية الفكر اللغوي العريب إشارة جديرة باالعتبار  روبنزو يشًن  ،الدراسات العجميةو 
ونالحظ ، 2من دراسات قيمة للغتهم يؤكد أن أي باحث ال يستطيع أن ينكر ما قدمو العرب

ًن من القضايا أن بعض ىذه الدراسات أثبتت أن الفكر اللغوي العريب لو فضل السبق يف الكث
وخباصة ادلناىج الوصفية البنيوية  ،توصل إليها البحث اللغوي احلديث اليت ،و ادلباحث اللغوية

واليت أصل معطياهتا العلم اللغوي السوسري  ،لى عرش الدراسات اللغوية احلديثةاليت تربعت ع
 .3أوائل القرن العشرين فرديناد دي سوسير

بٌن وجند بعض الدراسات احلديثة تربىن لنا تقارب بٌن الدراسات اللغوية العربية القدمية و 
 تمام حسانالبحث الذي قام بيو الدكتور  من بينها  ،الدرس اللغوي احلديث لدى الغرب

يف خبثو  محمد عبد السالم شرف الدين" و الدكتور وصف اللغة العربية ألسنيا"إعادة  بعنوان
و الدراسة اليت قام بيها الدكتور  ،دى عناية اللغويٌن العرب بدراستو"الرتكيب و م" بعنوان

الرتاكيب النحوية و سياقتها ادلختلفة عند اإلمام عبد القاىر اجلرجاين " يف كتابو صالح بلعيد
 .العلماء الغربيٌن أمثال دي سوسًنامو بوازنة بٌن أراء اجلرجاين و بعض من خالل قي

الغربية و الرتاث اللغوي  ويف األخًن نستطيع أن نقول أن ىناك عالقة بٌن اللسانيات
، وىذا ما سنوضحو من خالل احلديث عن ن ىذه الصلة التأثر ببعض أعالمهاونتج ع ،العريب

 الثاين. بحثو دي سوسًن يف ادلأىم نقاط التقاطع بٌن اجلرجاين 

                                                           
 ،4653 ،9ط ،طرابلس، لبيا ،دار العربية الكتاب ،فكًن اللساين يف احلضارة العربيةالت ادلسدي،عبد السالم  7نظري-1

 .799ص
 .1و79صادلرجع السابق،  نظر7 حسام  البهنساوي،ي-2
 .74جع نفسو، صادلر  نظر7ي-3



 

 

ام في  ــــظــــم و النــــظــــح النــــــمصطل
الدرس اللغوي القديم و الحديث  

  

مبحث األول ال  

المطلب األول: إشارات إلى مصطلح النظم في الدراسات اللغوية قديما 
  المطلب الثاني: مصطلح النظام في الدرس اللساني الحديث 
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  .قديما المطلب األول: إشارات إلى مصطلح النظم في الدراسات اللغوية
 أوال: مصطلح النظم قبل عبد القاىر الجرجاني

          النحاة لقد تضاربت اآلراء حوؿ مصطلح النظم يف الدركس اللغوية عند الكثَت من 
لبالغيُت، قبل أف تربز بذكر ىذه الفكرة مع عبد القاىر اعبرجاين، دبئات السنيُت ك الذم ا ك

، ال بد من ذه النظرية اللغوية عند اعبرجايننظرية النظم، كلكن قبل اغبديث عن ىأنشأ لنا 
الذم )ه531(سيبويو فمنهم  ،سابقة اليت تناكلت النظم قبلواالشارة اىل بعض الدراسات ال

عن معٌت النظم ك ائتالؼ الكالـ، كما يؤدم اىل صحتو كفساده  كحسنو ك قبحو،  ربدث
، كؿباؿ، كمستقيم  "ىذا بابا االستقامة من الكالـ ك االحالة: فمنو مستقيم حسن حيث قاؿ:

 فأما اؼبستقيم اغبسن فقولك: أتيتك أمس ،ىو ؿباؿ كذب كذب، كمستقيم قبيح، كما
خره تقوؿ: أتيتك غدا ك سآتيك أمس، آاؿ فأف تنقض أكؿ كالمك بك أما احمل كسآتيك غدا،

كأما اؼبستقيم الكذب فقولك: ضبلت اعببل ك شربت ماء البحر ك كبوه، ك أما اؼبستقيم القبيح 
فأف تضع اللفظ يف غَت موضعو، كبو قولك: قد زيدا رأيت، ك كي زيدا يأتيك، كأشباه ىذا، 

، أشار سيبويو إىل مصطلح 1أشرب ماء البحر أمس" كأما احملاؿ الكذب فأف تقوؿ: سوؼ
حبيث ذبلى ذلك بوضح من  النظم من خالؿ تناكلو باب االستقامة من الكالـ ك االحالة،

ك يرجع ذلك إىل النظم من حيث  خالؿ األمثلة اليت قدمها من حيث حسن اللفظ ك قبحو
يف الكثَت من اؼبواضيع بكلمة  ؼبح اليوكمل تكن إشارتو للنظم مباشرة ك لكنو  عالقتو بغَته،

 ،مفهـوأك ؾبموعات كالـ  ها يف شكل كتللفاظ اؼبفردة لضم  "التأليف" كذلك انطالقا من األ
منطلق فبا يتفوه بو العرب السليقيُت، ك بذلك كاف سيبويو أكؿ من أقاـ اعبيد أسسا من أبنية 

كتوصل اىل كضع األسس األكىل للنظرية اللغوية يف مسألة حسن الكالـ بوضع  مفردات اللغة،
 .2كالـ العرب"ضوابط الكالـ من  

 ربدث (ه052)فنجد بشر بن المعتمر  ك إذا كاف سيبويو يرل أف النظم ىو التأليف،
ك يقوؿ يف ذلك: "فاذا  عن األلفاظ يف صحيفتو، ك اليت كردت فيها عبارات تفيد النظم

                                                           
 .26:ص،1ج،ـ1988ق ػ1408 ،3ط ،، القاىرةمكتبة اػباقبى تح: عبد السالـ ؿبمد ىاركف، الكتاب، سيبويو،-1
 .25:ص ،2002 ،دط ،اعبزائر ،دار اؽبومة ،، نظرية النظمصاحل بلعيدينظر -2
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ىل حقها من أماكنها، اؼبقسومة ؽبا، إك  ىل قرارىا،إكمل تصر  اللفظة مل تقع موقعها،كجدت 
كالقافية مل ربل يف مركزىا كيف نصاهبا، كمل تتصل بشكلها، ككانت قلقة يف مكاهنا نافرة من 

ك يتضح من قولو أنو  ،1كنزكؿ يف غَت أكطاهنا" فال تكرىها على اغتصاب األماكن، ،موضعها
فيستحسن على الشاعر كضع اللفظة يف  لذم جيب أف توضع فيها األلفاظ،اأشار إىل اؼبكاف 

 .كىذه اشارة اىل مصطلح النظم حىت تلقى حقها،مواقعها اؼبناسبة ؽبا، 

"كأجود الشعر ما  قولو:كبو بُت نظم القرآين كنظم الكالـ  (ه011)الجاحظ ك أما عن 
كسبك سبكا  األجزاء سهل اؼبخارج فتعلم بذلك أنو قد أفرغ افراغا كاحد،رأيتو متالحم  

أشار اعباحظ يف ىذا القوؿ اىل ثالثة  ،2كاحدا، فهو جيرم على اللساف كما جيرم الدىاف"
كما ربدث عن اللفظة اؼبفردة ك اشًتط فيها شركط (االفراغ ،التالحم، السبك)مصطلحات، 

كمهيكلة  جارية على ألسنة العرب، ال كحشية، اغبركؼ،كىي:" أف تكوف خالية من تنافر 
 نرل اعباحظ يعطي األلفاظ قيمة ك أكلوية على اؼبعاين حيث اعتٌت باأللفاظ ،3قواعديا"
ك رأل أهنا ربسن أكثر يف النظم، كمل يعطي اؼبعاين قدر ما تستحق كمل ينظر إىل ما كنظمها 

 .الصياغةتقيده معاين النحو يف ذلك النظم بل نظر إىل 

كلعل أبرز  أفادكا منها،ن الذين تأثركا بدراسات اعباحظ ك م (ه032) ابن قتيبةكلقد كاف 
تأكيل ": نواحي التأثَت ىو ما تناكؿ فيو ابن قتيبة اغبديث عن ألفاظ القرآف ك مدلوالهتا يف كتابو

العبارة لفاظ أربدث عن النظم من خالؿ اىتمامو بالعالقات النحوية بُت  ،4"مشكل القرآف
كقد شغل  هبا االستحالة ك فساد النظم، تأكيل اغبركؼ اليت ادعى على القرآف كأفرد بابا أظباه:

على الطاعنُت ك اؼبخالفُت كفكرة النظم عنده بالغية على ما ظهر من كالمو يف  بالرد  ابن قتيبة 
أف يقف  ك من اغباجو يف بسط مذاىب البالغة اؼبختلفة دكف( تأكيل مشكل القرآف)كتابو 

                                                           
 .09:، ص1989أيلوؿ1 ط، د ،بغداد مكتبة مازف عبد القاىر اؼببارؾ، نظرية النظم، ضامن،لحامت ا-1
ـ، 1998ق ػ 7،1418، طالقاىرة ،مكتبة اػباقبى ،تح: عبد السالـ ؿبمد ىاركف ،، البياف ك التبيُتاعباحظ-2

 . 67:،ص1ج
 .67:ص ،مرجع نفسو-3
 دار الكتاب اغبديث، ،نقدية ك أدبية حوؿ إعجاز القرآف النقد األديب دراسات ،صالح الدين ؿبمد عبد التواب-4

 .33:ص ،ـ2003ىػ ػ1423 ط،د القاىرة،
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يرل ابن قتيبة أف  ،1علم النحو"كضم الكالـ بعضو اىل بعض على ما يقتضو  أماـ الًتكيب،
ك ىذا ما تفتضيو العالقة القائمة بُت  النظم يكمن يف بالغة تركيب األلفاظ ك عالقتها النحوية،

 .النظم ك علم النحو

اللغوية اليت ربدث من  يرل اؼبربد "أف النظم يف دقة الفركؽ :(ىـ041)المبرد ت  أما عن
حاؿ ألخر، كيستشهد على ذلك بتلك احملاكرة اللطيفة بينو ك بُت شيخو يف الفركؽ اللغوية بُت 

، فاعبملة األكىل تقريرية اخبارية ك الثانية جواب عن ف زيدا لقائمإف زيدا قائم، إ زيدا قائم،
فهي حسن  ،لبالغة بالنظمقبد اؼبربد يربط ا كما 2سؤاؿ سائل، كالثالثة جواب انكار منكر"

كحسن النظم  ،كاختيار الكالـ ،النظم، ك يقوؿ يف ذلك: " فحق البالغة احاطة القوؿ باؼبعٌت
 .3حىت تكوف الكلمة مقاربة اختها كمعاضدة شكلها

عن  (النكت يف اعجاز القرآف)يف كتابو  : (ه443ت) علي بن عيسى الرمانيكعن 
التحدم  شدة اغباجة، كجوه االعجاز ك رأل أهنا سبعة: ترؾ اؼبعارضة مع توفر الدكاعي،

كيف  نقص العادة كقياسو بكل معجزة، األخبار الصادقة عن اؼبستقبل، البالغة، الصرفة، للكافة،
، حسن الكالـ كسهولة اللفظ كيف حديثو عن النظم كعن  حديثو عن البالغة كعن التالـؤ

: "ألف داللة التأليف فأما داللة التأليف فليس ؽبا هناية لة األظباء كالصفات متناىية،يقوؿ:" دال
، 4كما أف اؼبمكن من العدد ليس لو هناية يوقف عندىا ال ديكن أف يزداد عليو" ليس ؽبا هناية،

 .دبا أف الركماين يشَت إىل فكرة النظم على أنو داللة التأليف

بياف اعجاز  يف كتابو: :ىـ444أبو سليمان حمد محمد بن ابراىيم الخطابي ت  فإف
أشار  ،5كرباط ؽبما ناظم" يرل أف الكالـ يقـو على: لفظ حامل، معٌت بو قائم، القرآف

                                                           
 ق1339 ،2ط ،القاىرة ،دار الًتاث ،السيد أضبد صقر :تح ،تأكيل مشكل القرآف ،بو ؿبمد عبد اهلل بن قتيبةأ-1
 .299:ص ،1ج ،ـ1973ػ

 .100:ص،اؼبرجع السابق ،صاحل بلعيد-2
 .13:ص ،اؼبرجع السابق ،حامت الضامن-3
، 3ط، القاىرة، دار اؼبعارؼ، خلف اهلل ك ؿبمد زعلوؿ تح:، النكت يف إعجاز القرآف، علي بن عيسى الركماين-4

 .107:ص،1968
 .102:صاؼبرجع السابق،، صاح بلعيد-5
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كديكن ، ك االرتباطات اليت يطلق عليها النظم كيباػبطايب يف ىذا القوؿ إىل فكرة النظم يف الًت 
أكثر عند اػبطايب فيما راه من االعجاز القرآين ك ما ضبلو من فصاحة توضيح فكرة النظم 

الفضيلة،حىت  ك دت ىذه األمور منو يف غاية الشرؼكنظم تأليف، يقوؿ" اذا تأملت القرآف كج
ال ترل شيئا من األلفاظ أفصح كال أجزؿ كال أعذب من ألفاظو، ك ال ترل نظما أحسن تأليف 

كرأل أف سر  منزلة القرآف الكرمي،فاػبطايب يف قولو أبرز  ،1"كأشد تالـؤ ك تشاكال من نظمو
أم حسن مواقع األلفاظ ، كحسن نظمو كتأليفو، ك بالغتها يكمن يف فصاحة الفاظواعجازه 

 .كداللة ترتيبها ك تأليفها

لإلعجاز القرآين يف دراستو  :(ىـ324ت)أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني ك يأيت 
على ك  "فمدار حبثو قائم قبل كل شيء على الصياغة ك النظم، اؼبعٌت،عن قضية اللفظ ك 

كال يأخذ  كيرل أف اللفظ جزء من النظم يوجو اؼبعٌت، العالقة القائمة بُت اللفظ ك اؼبعٌت،
"ليس االعجاز يف نفس  فيقوؿ: كحدىا،بالقوؿ القائل: اف الفصاحة الكالـ راجعة لأللفاظ 

ثر من كجودىا متقدمة أك متأخرة كليس كصفها أك كصفها، اغبركؼ كامنا يف نظمها كاحكاـ
 .2مرتبة يف الوجود "ك 

كرأل أف  كأخذ بفكرة النظم اليت نادل هبا، ،الخطابيعلى كبو  الباقالنيسار لقد 
 .عاين يف النفسترتيب األلفاظ يف العبارة خاضع لًتتيب اؼب

فقد قسم الكالـ يف بداية   ،"الصناعتين" يف كتابو: أبو ىالل العسكريبعد ذلك يأيت 
مث تكلم عن الفصاحة ك خصها باأللفاظ  فخص البالغة باؼبعاين، بالغة ك فصاحة، كتابو إىل

كيديل أبو ىالؿ العسكرم برأيو يف نظم الكالـ  ك أكىل عنايتو هبما لوجود عالقة بينهما،
اللتها من األمكنة بأف تأخذ األلفاظ مواضعها يف العبارة لتأدية دك  كحسن رصفو داخل السياؽ،

فيقوؿ:" كمن حسن الرصف أف توضع األلفاظ يف مواضعها ك سبكن  اليت جيب أف تكوف فيها،
اال حذؼ ال يفسد  كال يستعمل فيها التقدمي ك التأخَت ك اغبذؼ ك الزيادة  يف أماكنها،

                                                           
 ،1ط ،دمشق ،دار الفكر ،نظرية النظم كقيمتها العلمية يف الدراسات اللغوية عند عبد القاىر اعبرجاين ،كليد ؿبمد مراد-1

 .27،28ص:،ص،ـ1983ىػػ1403
 . 117:ص، ط، دمصر، دار اؼبعارؼ، : السيد أضبد صقر، تحإعجاز القرآف، ؿبمد بن الطيب أبو بكر الباقالين-2
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كاف أبو ك إذا   ،1ك تضم كل لفظة إىل شكلها ك تضاؼ إىل لفظها" ك ال يعمي اؼبعٌت،  الكالـ
 .ىالؿ العسكرم يف موضع  حديثو عن األلفاظ أشار إىل مصطلح النظم بكلمة الرصف

فبا زادىا كضوحا  "اؼبغٍت"بلور ىذه الفكرة يف كتابو  (ق415) القاضي عبد الجبارفإف 
قيمة للفظة  يكمل يعط اؼبيزة لضم الكلمات اىل بعضها ال اىل اؼبعاين الغفل، ييعط حيث"أكثر 

فهو يعترب أف  اللفظة ال قيمة ؽبا  ،2بالضم على طريقة ـبصوصة" كفصاحتها يف الكالـ اؼبفردة،
"قاؿ شيخنا  يقوؿ: كيورد نصا لشيخو ىاشم حيدد فيو فهمو للفصاحة ك النظم، خارج تركيبها،

ألنو لو   امنا يكوف الكالـ فصيحا عبزالة لفظة كحسن معناه كالبد من اعتبار ألمرين، أبو ىاشم:
 األمرين،فإذف جيب أف يكوف جامعا ؽبذين  اللفظ ركيك اؼبعٌت مل يعد فصيحا، كاف جزؿ

ألف اػبطيب عندىم قد يكوف أفصح من  كليس فصاحة الكالـ بأف يكوف لو نظم ـبصوص،
كأشار أيضا اىل فكرة توخي معاين ، 3كالنظم ـبتلف اذا اريد بالنظم اختالؼ الطريقة" الشاعر،

كامنا تظهر يف الكالـ بالضم على  فصاحة ال تظهر يف أفراد الكالـ،"كاعلم أف ال النحو بقولو:
كقد جيوز يف ىذه الصفة أف  صفة،كال بد مع الضم أف يكوف لكل كلمة  طريقة ـبصوصة،

كمن خالؿ ىذا يتبُت لنا أف القاضي ، 4كقد تكوف باؼبواقع" تكوف باؼبواضعة اليت تتناكؿ الضم،
 .على النحو الذم أدركو عبد القاىر اعبرجاينعبد اعببار قد أدرؾ مفهـو النظم 

فن القوؿ إمنا السابقُت ما يشَت إىل أف النمط الرفيع يف ىؤالء  أف يف دراسة ك اػبالصة:
مرجعو إىل بديع النظم ك عجيب التأليف...فقد كانت فكرة تًتدد على ألسنتهم صبيعا لكنهم 

كمل  ،5ديث عن مفعولو يف األداء الكالميكدكف اغب ،صبيعا ربدثوا عن النظم دكف أف يفصلوا فيو
تنل دراستهم حظها الكامل من العناية ك االىتماـ إال على يد عبد القاىر اعبرجاين الذم يعترب 

                                                           
 .31ك 29:ص،اؼبرجع السابق،مراد  كليد ينظر:-1
 .104:ص،اؼبرجع السابق ،صاحل بلعيد-2
 .21:ص ،اؼبرجع السابق ،حامت الضامن-3
 .39:ص،اؼبرجع السابق ،كليد ؿبمد مراد-4
 .136ص:، اؼبرجع السابق، صالح الدين ؿبمد عبد التواب ينظر:-5
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كبٌت لو أسسا حىت أصبح النظم نظرية ؽبا أخر من أرسى قواعد النظم ك دافع عنو حبماسة 
 .1صيتها الكبَت "

 :الجرجانيعبد القاىر مع النظم  مصطلح :اثاني
 ألف غَته، دكف اعبرجاين القاىر عبد يد على قسماتو كاتضحت النظم معامل ربددت لقد

 شيء ىو كإمنا مباشرة، بطريقة مدركسا أك عمد عن مقصودا يكن مل القاىر عبد قبل النظم
 يف الكرمي القرآف يف اإلعجاز أك الشعر جبماؿ يؤخذكف حُت العلماء مالحظات من نابع عفوم
 كتابو حولو يدكر كؿبور مدركس عمل فهو القاىر عبد عند أما. فحسب النطاؽ ىذا داخل

 النحو أكتاؼ على هنضت اليت  الواسعة الدراسة تلك من القصد كىو كلو،" اإلعجاز دالئل"
 2.  النحو أحكاـ مراعاة إىل النظم يف صباؿ كل يرجع إنو حىت لبناتو سباسك كعلى

"دالئل اإلعجاز "ربت عنواف النظم أكرد عبد القاىر  :كتابوكمن خالؿ دراستو اعبادة يف  
  ،ك البناء ،ك الًتتيب ،اعبرجاين بعض اؼبصطلحات اليت ؽبا عالقة دبصطلح النظم كىي التعليق

 ،كقبل اإلشارة إىل مفهـو ىذه اؼبصطلحات كعالقتها بالنظم ،الصياغةك اؼبوقع ك  ،التأليف ك
 .3اعبرجايننشَت إىل مفهـو النظم عند 

 يرل عبد القاىر أف :م(4471-4444ىـ( )074-044مفهوم النظم عند الجرجاني ) -5
فنظم عنده ىو  ،4النظم ىو "تعليق الكلم بعضها ببعض، كجعل بعضها بسب من بعض"

"كليس النظم يف ؾبمل األمر إال أف يضع كالمك الوضع الذم  :يقوؿيف موضع أخر  ك التعليق
        كيقوؿ  ،، كتعرؼ مناىجو، فال تزيغ عندىا"علم النحو، كتعمل على قوانينو كأصولو يقتضيو
كليس ، "فمداره على معاين النحو ك على الوجوه ك الفركؽ اليت من شأهنا أف تكوف فيو أيضا:

ىو إال توخي النحو يف معاين الكلم، فال معٌت للنظم غَت توخي معاين النحو كأحكامو فيما 

                                                           
 .104:ص،اؼبرجع السابق ،بلعيدينظر: صاحل  -1
 .11:ص ،جازاف ،كلية اؼبعلمُت  ،قسم اللغة العربية ،خالد ربيع الشافعي-2
 .186:ص ،1994،دط ،اؼبغرب ،دار البيضاء ،اللغة العربية معناىا ك مبناىا ،: سباـ حسافينظر-3
 ،ـ2004ػػػػق1،1424ط ،بػػػَتكت ،دار اعبيػػػل ،: ؿبمػػػد عبػػػد اؼبػػػنعم خفػػػاجياىر اعبرجػػػاين، دالئػػػل اإلعجػػػاز تػػػحعبػػػد القػػػ-4

 .20،21:،صص
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ىو نظم اؼبعاين النحوية يف نفس اؼبتكلم القاىر  ك يتضح لنا أف النظم عند عبد، 1الكلم"بُت 
 ال بناء الكلمات يف صورة صبلة.

 اصطالحا:مفهوم التعليق  -0
أخطر شيء تكلم فيو عبد القاىر اعبرجاين ىو مفهـو التعليق الذم يعتربه  التعليق: 0-5

أساس النظم ك الذم قصد بو: "إنشاء العالقات بُت اؼبعاين النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن 
اللفظية كاؼبعنوية كاغبالية ألف التعليق حيدد بواسطة القرائن معاين األبواب يف السياؽ كيفسر 

ا على صورة أكىف كأفضل كأكثر نفعا يف التحليل اللغوم ؽبذه اؼبعاين الوظيفية العالقات بينه
 .2النحوية

أقساـ التعليق يف ثالثة أقساـ: كىو تعلق اسم باسم، كتعلق  عبد القاىر اعبرجاين حدد
 .3اسم بفعل، كتعلق حرؼ هبما

 أك صفة :تابعا لوكذلك بأف "يكوف خربا عنو أك حاال منو، أك  :تعلق االسم باالسم -أ(
بأف  أك تأكيدا، أك عطف بياف أك بدال، أك عطفا حبرؼ، أك بأف يكوف األكؿ مضافا إىل الثاين،

كذلك  فعوؿ،اؼب يكوف األكؿ يعمل يف الثاين عمل الفعل، كيكوف الثاين يف حكم الفاعل لو أك
الظامل أىلها"  القرية،: زيد ضارب عمرا ككقولو تعاىل "أخرجنا من ىذه يف اسم الفاعل كقولنا

 .[3ك 2: األنبياء]وَُهۡم يَۡلَعُبوَن ََلهَِيٗة قُلُوُبُهۡمۗۡ : كقولو تعاىل .[75النساء ]
ُ  :: زيد مضركب غلمانو، ككقولو تعاىلكقولنا  :اسم المفعول - ُۡهوٞع َّلج َٰلَِك يَۡومٞ َّمج : هود] نلجاُس ٱَذ

303]. 
 كجهو، ككرمي أصلو، كشديد ساعده. : زيد حسنكقولو  :الصفة المشبهة -
وۡ : ت من ضرب زيد عمرا، ككقولو تعاىل: عجبكقولنا  :المصدر -

َ
 إِۡطَعَٰٞم ِِف يَۡوٖم ذِي َمۡسَغَبةٖ يَتِيٗها أ

 .[35و 34 :البلد]

أك بأف يكوف سبييزا قد جاله منتصبا عن سباما االسم كمعٌت سباـ االسم أف يكوف فيو ما 
قفيزاف برا، أك نوف صبع كقولنا: عشركف  :بأف يكوف فيو نوف تثنية كقولنادينع من اإلضافة كذلك 

حة سحابا، أك تقدير تنوين  : راقود خال كما يف السماء قدر رادرمها، أك تنوين كقولنا

                                                           
 .21:، صالسابقاؼبرجع اىر اعبرجاين، عبد الق -1
 .189-188:صاؼبرجع السابق،ص،، حسافسباـ  -2
 .46:صاؼبرجع السابق، -3
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:طبسة عشر رجال، أك يكوف قد أضيف إىل شيء فال يكمن إضافة مرة أخرل، كقولنا: كقولنا
ۡرِض ٱّنِۡلُء يل ملؤه عسال، ككقولو تعاىل: 

َ
[13 :آل عمران] َذَهٗبا  ۡۡل

1. 
 كذلك "بأف يكوف فاعال أك مفعوال، فيكوف مصدرا قد انتصب بو. :تعلق االسم بالفعل -ب(
 : ضربت ضربا.كقولك  :المفعول المطلق -
 : ضربت زيدا.كقولك  :مفعوال بو -
 أمامك.: خرجت يـو اعبمعة، ككقفت زمانا أك مكانا، كقولك :ظرفا مفعوال بو -
 : جاء الربد كالطيالسة، كلو تركت الناقة كفصيلهتا لرضعها.كقولنا: مفعوال معو -
َوَنو َيۡفَعۡل  :لك إرادة اػبَت بك، ككقولو تعاىل: جنتك إكراما لك، كفعلت ذكقولنا  :مفعوال بو -

َٰلَِك  ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَذ منزلة اؼبفعوؿ، كذلك يف خرب  ، أك بأف يكوف منزال من الفعل [114 :النساء] ّللج
: طاب زيد نفسا كحسن كجها، مييز اؼبنتصب عن سباـ الكالـ مثلكاف كأخواهتا كاغباؿ كالت

 ككـر أصال.
: "جاءين القـو إال زيدا، من قيل ما ثلو االسم اؼبنتصب على االستثناء: كقولككم

 2ينتصب من سباـ الكالـ"
 كقد قسمها اعبرجاين إىل ثالثة أضرب. :تعلق الحرف بهما -(ج
: فيكوف ذلك يف حركؼ اعبر اليت من شأهنا أف أف يتوسط بُت الفعل كاالسم :الضرب األول*

يصل : "مررت" فال أنفسها من األظباء، مثل أنك تقوؿتعدل األفعاؿ إىل ما ال تتعدل إليو ب
كجدتو كصل "بالباء" أك "على" : مررت بزيد، أك على زيد، إىل كبو زيد كعمرك، فإذا قلت

: دبنزلة حرؼ واك الكائنة دبعٌت "مع" يف قولنا: لو تركت الناقة كفصيلها لرضعهاككذلك سبيل ال
اعبر يف التوسط بُت الفعل كاالسم كإيصالو إليو، إال أف الفرؽ أهنا ال تعمل بنفسها شيئا، لكنها 

ستثناء، فإهنا عندىم دبنزلة ىذه الواك تعُت الفعل على عملو النصب، ككذلك حكم "إال" يف اال
 الكائنة دبعٌت "مع" يف التوسط، كعمل النصب اؼبستثٌت للفعل كلكن بواسطتها كعوف منها.

كىو أف يدخل الثاين يف عمل العامل  :من تعلق اغبرؼ دبا يتعلق بو العطف :الضرب الثاني*
 بزيد كعمرك.جاءين زيد كعمرك، كرأيت زيدا كعمرا، كمررت  :األكؿ، كقولنا

                                                           
 .47-46:ص اؼبرجع السابق، عبد القاىر اعبرجاين،-1
 .47:ص،اؼبرجع نفسو -2
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"كتعلق حرؼ النفي كاالستفهاـ كالشرط كاعبزاء دبا  :تعلق دبجموع اعبملة :الضرب الثالث*
 .1يدخل عليو"

فهذه ىي الطرؽ كالوجوه يف تعلق الكلم بعضها ببعض، كىي كما تراىا معاين النحو 
 كأحكامو، ككذلك السبل يف كل شيء لو مدخل يف صحة تعلق الكلم بعضها ببعض، ال ترل

 .2شيئا من ذلك يعدك أف يكوف حكما من أحكاـ النحو ك معٌت من معانيو
 مفهوم الترتيب اصطالحا: -4
يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين "كأف الكلم تًتتب يف النطق بسب ترتيب معانيها يف  :الترتيب 4-5

"كأف ليس الغرض بنظم الكالـ أف توالت ألفاظها يف :كيف موضع أخر يقوؿ  3النفس"
ىو كالًتتيب  ،4النطق،بل أف تناسقت داللتها، كتالقت معانيها على الوجو الذم يقتضو العقل"

العالمات اؼبنطوقة أك اؼبكتوبة يف سياقها االستعمايل حسب رتب خاصة تظهر هبا فوائد "كضع 
ك كذلك يظهر هبذا  ،التقدمي ك التأخَت اللذين كانا موضع عناية فائقة من لدف عبد القاىر

،ك عليو فإف مصطلح الًتتيب عنصر مهم من 5تيب ما كاف من الرتب ؿبفوظا أك غَت ؿبفوظالًت 
ترتيب معانيها يف  فًتتيب األلفاظ يف النطق يرجعها عبد القاىر إىل ،عناصر النظم

 :كيضرب اعبرجاين لذلك مثاال يف قوؿ الفرزدؽ،النفس
ــ   و  ـــــــــمو أ  ـــــــ  با    أ  ــــــــ  كلا م  م   الا إ   اس  ـــــي النف   و  ــــــ  لث  ا م  م  و    6وــــــــ  بار  ق  ـــــ  ي وه  ـــــــ  بأ   ـــــي  حـ

"فانظر أتتصور أف يكوف ذلك اللفظ من  :كقد قاؿ عبد القاىر معلق على ىذا البيت
حيث أنك أنكرت شيئا من حركفو أك صادفت كحشا غريب أك سوقيا ضعيف؟ أـ ليس أنو مل 
يرتب األلفاظ يف الذكر على موجب ترتيب اؼبعاين يف الفكر، فكدك كدر، كمنع السامع أف 

راـ كصار كمن رمى يفهم الغرض إال بأف يقدـ كيؤخر، مث أسرؼ يف إبطاؿ النظاـ كإبعاد اؼب

                                                           
 .48-47:صاؼبرجع السابق،عبد القاىر اعبرجاين، -1
 .109:ص،1983د ط، ،ـبيمر، فلسفة عبد القاىر اعبرجاين النحوية يف دالئل االعجاز، دار الثقافة فؤاد علي ـبمَت-2
 .84ص:اؼبرجع السابق،-3
 .14رجع نفسو، ص:اؼب-4
 .188:، صاؼبرجع السابق سباـ حساف،-5
 .98:، صاؼبرجع السابق عبد القاىر اعبرجاين،-6
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بأجزاء تتألف منها صورة كلكن أف يراجع فيها باب من اؽبندسة لفرط ما عادل بُت أشكاؽبا 
 .1كشدة ما خالف بُت أكضاعها..."

أف الغرض من ىذا البيت مل يكن كاضح فبا دينع القارئ من فهمو. "ال يتصور  نالحظ
يف عقل أف يقـو بُت الكلمات من حيث ىي أكعية جوفاء كأجراس نظم "ألنو ال يتصور يف 

 .2األلفاظ كجوب تقدمي كتأخَت، كزبصيص يف ترتيب كتنزيل"
من ذكرل حبيب  )طويل( "قف نبك :كيضرب اعبرجاين لذلك مثال قوؿ امرئ القيس

"منزؿ قفا ذكرل من نبك حبيب ألخرجناه من كماؿ البياف إىل  :كمنزؿ". لو غَتنا نظمو كقلنا
كالسبب يف ربوؿ ىذا الشعر من النقيض إىل النقيض ليس جرس اغبركؼ ، 3ؾباؿ اؽبذياف"

مل نضيف كلمة جديدة كال غَتنا ترتيب اغبركؼ داخل  كخصائص اللفظ الصوتية فإننا
 .4، كإمنا ىو من إبطاؿ نضده كإفساد ىندستو كقالبو الذم فيو" أفرغ اؼبعٌت كأجرل"الكلمات

       خيلص عبد القاىر إىل أف النظم صنعة يستعاف عليها بالفكرة كتستخرج بالرؤية...
ينتقل إىل الفكر ال يلتبس بالفكر كإمنا يلتبس باللفظ، كما دامت األلفاظ معارض للمعاين  مث

على قدكدىا أك بعبارة أبُت تكوف األلفاظ تابعة للمعاين كدائرة يف ؾباؽبا ترتيبا فإهنا تكوف 
"كاعلم أف ما ترل أنو البد منو من ترتيب األلفاظ، كتواليها على النظم اػباص،  :كاتساقا فيقوؿ

ليس ىو الذم جلبتو بالفكر، كلكنو شيء يقع بسب من األكؿ ضركرة من حيث أف األلفاظ 
ة للمعاين فإهنا ال ؿبالة تتبع اؼبعاين يف مواقعها، فإذا كجب ؼبعٌت أف يكوف أكال إذا كانت أكعي

 .5كجب اللفظ الداؿ عليو أف يكوف مثلو أكال يف الًتتيب"
 
 

                                                           
، 2001دط، الًتاث العريب كيف الدراسات اغبديثة، دار اغبكمة، اعبزائر،ؿبمد الصغَت بناين، اؼبدارس اللسانية يف -1

 .33:ص
د ط،  ادس، منشورات اعبامعة التونسية،ضبادم صمود، التفكَت البالغي عند العرب أسسو كتطوره إىل القرف الس-2

 .505، ص:1981
 .26ص: ،اؼبرجع السابق ،ؿبمد الصغَت بناين-3
 .506، ص:نفسواؼبرجع  -4
 .58ص:1968بَتكت، د ط،  أضبد خليل، اؼبدخل إىل دراسة البالغة العربية، دار النهضة العربية،-5
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 :اصطالحا البناء مفهوم-4
ىو لـز الكلمة حالة كاحدة من الشكل ال تتغَت بتغَت العامل مطلقا كنقيضو  :البناء 3-5

اإلعراب الذم يعٍت تغَت الكلمة حبسب العامل الذم يسبقها، كقد اختلف يف السبب الذم 
تطرؽ عبد القاىر اعبرجاين إىل مفهـو البناء من خالؿ حديثو عن النظم  ،1جيلب البناء للكلمة

 .2تيار اؼبباين اليت يقدمها الصرؼ للتعبَت عن اؼبعاين النحوية""اخ :كيعترب البناء ىو
 :مفهوم التأليف اصطالحا -1
"ىو النظم الذم يضم ؾبموعة من : يرل عبد القاىر اعبرجاين أف التأليف التأليف: 1-5

كيتضح من خالؿ تعريفو أف  ،3العناصر اؼبتحدة يف العملية اللغوية يكوف الكالـ حسنا"
 نظم الكالـ يف ؾبموعة العناصر اللغوية .التأليف ىو 

 :اصطالحامفهوم الموقع  -2
" كأف العلم دبواقع اؼبعاين يف النفس علم دبواقع :يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين الموقع: 2-5

 األلفاظ 
"إذ أكجب ؼبعٌت أف يكوف أكال يف النفوس  :، حبيث يرل اعبرجاين أنو4الدالة عليها يف النطق"

كمن ىنا يرل اعبرجاين أف األلفاظ ال  ،5كجب اللفظ الداؿ عليو أف يكوف مثلو أكال يف النطق"
ك  ،ك إمنا من حيث مالئمة معٌت اللفظة دبعٌت اليت تليها ،تتفاضل من حيث ىي ألفاظ ؾبردة

         فبا يشهد لذلك أنك ترل الكلمة تركقك ك تؤنسك يف موقع مث تراىا بعينها تثقل عليك 
 .6توحشك يف موضع أخر" ك

يف قوؿ عمر بن   "أنظر إىل كلمة " شيء" :كيضرب عبد القاىر مثاال على ذلك يف قولو
 أيب ربيعة:

ــ  يغ   يء  شا  ن  م   يو  ن  ي  مالئ ع   ن  م  و    .ىم  د  ال  ك    البيض   رة  م  الج   و  ح  ن   اح  ز  أ   ذ  إ              ره  ــ
                                                           

 .26، ص:1985، 1ؿبمد سهَت قبيب اللبدم، معجم اؼبصطلحات النحوية كالصرفية، دار الفرقاف، بَتكت، ط-1

 .187:ص، اؼبرجع السابق سباـ حساف،-2
  .93ص: ،اؼبرجع السابقصاحل بلعيد، -3
 .83ص:،اؼبرجع السابق عبد القاىر اعبرجاين،-4
 .83:ص ،اؼبرجع نفسو-5
 .79:ص ،اؼبرجع نفسو-6
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  :كإىل قوؿ أيب حية
 1اي  اض  ق  التـ   ل  م  ي   ال   يء  شا ب   اه  اض  ق  تـ                 ة  ل  يـ  ل  و   وم  ي   رء  م  ى ال  اض  ق  ا تـ  ا م  ذ  إ  

 ،إشارة ضركرة االرتباط بُت اؼبعٌت كاؼببٌت كىنا .2فإنك تعرؼ حسنها كمكاهنا من القبوؿ
 دبوقعها األخص منو.فالكلمة ال تتحدد كظيفتها ك ال تأخذ قيمتها النحوية يف اعبملة إال 

 اصطالحا:مفهوم الصياغة  -3
قوؿ عبد ي ذلك كيف ،إف الصياغة عند اعبرجاين داللة على جالء الصورة األدبية الصياغة: 3-5

  :القاىر اعبرجاين
"كمعلـو أف سبيل الكالـ التصوير كالصياغة كأف سبيل اؼبعٌت الذم يعرب عنو بسبيل الشيء 

ك يتضح لنا أف التصوير ك الصياغة مها  ،3الذم يقع التصوير كالصوغ فيو كالفضة كالذىب"
ف يف سبيل الكالـ ك اؼبعٌت الذم يقع فيو التصوير كالفضة أك الذىب ك اؼبزية يف الكالـ ال تكو 

 .إليو دبجرد معناه فقط النظر
حيث ربط عبد القاىر  ،من اؼبفاىيمكمن ىنا يتضح لنا أف مصطلح النظم ارتبط بالعديد 

كمع ىذا  ،اعبرجاين مفهـو النظم بالتعليق حُت اعترب النظم تعليق الكلمات مع بعضها البعض
و ك تتعلق فيما التعلق بُت األلفاظ البد من ترتيبها حبيث ال نظم يف الكلم حىت تًتتب ألفاظ

ألنو ال ديكن أف يتحقق النظم بًتتيب  ،كما قبد عنصر ترتيب األلفاظ يتصل دبواقعها ،بينها
فبا ينتج عن ذلك بناء ك تأليف بُت  ،اؼبعاين يف النفس فقط بل البد من معرفة اؼبواقع يف النفس

  العناصر اللغوية.
   :مقتضيات النظمثالثا: 

  عالقة النحو بالنظم: -5
اغبديث عن علم النحو  استهل عبد القاىر اعبرجاين يف مقدمة كتابو "دالئل اإلعجاز"

 كبياف مدل أمهيتو كفائدتو يف الدرس اللغوم.

                                                           
 .80:ص ،السابقاؼبرجع عبد القاىر اعبرجاين، -1
 .80:، صاؼبرجع نفسو-2
 .15:، صاؼبرجع نفسو-3
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يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين "ىذا الكالـ كجيز يطلع بو الناظر على أصوؿ النحو، ككل 
أف ننظم كالـ بدكف قواعد النظم ىو شبرة النحو، ألنو ال يكن ، 1مالو يكوف للنظم دفعة..."

النحو، ككذلك ال ديكن أف يكوف لدينا من القواعد اؼبضبوطة دبقاييس كأصوؿ دقيقة من غَت 
عبد ، ك يف موضع آخر يقوؿ: 2أف يكوف ؽبا نظم من الكالـ قد قصد ترتيبو كفقا ؽبذه القواعد

، كعلى الوجوه حوالقاىر اعبرجاين أنو ما دمت "عرفت أف مدار أمر النظم على معاين الن
شأهنا أف تكوف فيو، فاعلم أف الفركؽ كالوجوه كثَتة  ؽبا غاية تقف عندىا، كالفركؽ اليت من 

كهناية ال ذبد ؽبا ازدياد أبعدىا، مث اعلم أف ليست كاجبة ؽبا يف أنفسها، كمن حيث ىي على 
موقع بعضها اإلطالؽ، كلكن تعرض حبسب اؼبعاين كاألغراض اليت يوضع ؽبا الكالـ، مث حيسب 

من بعض، كاستعماؿ بعضها مع بعض، تفسَت ىذا أنو إذا راقك التفكَت يف )دىر( يف قولو فلو 
اذنبا فإنو جيب أف يركقك أبد، كيف كل شيء، كال إذا استحسنت لفظ ما مل يسمى فاعلو يف 

كأنكر صاحب فإنو ينبغي أف ال تراه يف مكاف إال أعطيتو مثل استحسانك ىهنا، بل  :قولو
"ل  .3يس يف فضل كمزية أال حيسب اؼبوضع، كحبسب اؼبعٌت الذم تريده، كالغرض الذم تـؤ

أف النظم شبار النحو كالنحو  :ـز بأنو ال ـبرج لنا من الكالـ إال أف نقوؿال ديكن اعبك 
 .4فهما متالزماف ال انفصاؿ بينهما، أصل للنظم
ربط النحو عند عبد القاىر قضية مهمة للغاية، حيث إنو "الشك كال مزية يف أف  قضية

ليس النظم شيئا غَت توخي معاين النحو كأحكامو فيما بُت معاين الكلم..."، فػ"ليس النظم إال 
أف تضع كالمك الوضع الذم يقتضيو علم النحو تعمل على قوانينو كأصولو، كتعرؼ مناىجو 

كيضفي عبد ، 5غ عنها، كربفظ الرسـو اليت رظبت لك فال زبل شيء منهااليت هنجت فال تزي
القاىر إيضاحا إىل ما ذىب إليو بأف القضية يف معرفة النحو ليس قضية معرفة قواعد النحو 
كالصرؼ، كإمنا ىي قضية معرفة معاين العبارات ككضعها يف مواضعها كذلك عندما يرد على من 

 معاين النحو لكاف البدكم الذم مل يسمح بالنحو قط، كمل "لو كاف النظم يكوف يف :قالوا
                                                           

  .14ص:اؼبرجع السابق، ،عبد القاىر اعبرجاين-1
 .138ص:،اؼبرجع السابق د/ فؤاد على ـبيمر ـبيمر، -2
 .139،140ص: اؼبرجع نفسو، ص،-3
 .141ص: ،اؼبرجع نفسو -4
 .21:ص ،اؼبرجع السابق عبد القاىر اعبرجاين،-5
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يعرؼ اؼببتدأ كاػبرب كشيئا فبا يذكركنو ال يتأتى لو نظم كالـ، كإنا نراه يأيت يف كالمو بنظم ال 
"ىذا ىو السبل فلست بواجد شيئا يرجع  :ويقول الجرجاني، 1حيسنو اؼبتقدـ يف علم النحو

كاف خطأ، إىل "النظم" كيدخل ربت ىذا االسم، إال كىو صوابو إف كاف صوابا، كخطؤه إف  
معٌت من معاين النحو قد أصيب بو موضعو، ككضع يف حقو أك عومل خبالؼ ىذه اؼبعاملة، 

ما ينبغي لو، فال ترل كالما قد كصف بصحة نظم  فأزيل عن موضعو، كاستعمل يف غَت
الصحة كذلك الفساد كتلك أكفساده، أك كصف دبزية كفصل فيو، إال كأنت ذبد مرجع تلك 

اؼبزية كذلك الفضل، إىل معاين النحو كأحكامو، ككجدتو يدخل يف أصل من أصولو، كيتصل 
 .2بباب من أبوابو"

 النظم بأف اعبرجاين كيرل اػبطأ من الواقي ىو ك ،الصاـر قانوهنا ك اللغة نظاـ النحو فإ
 بو يقصد النحو كتوخي ،للنحو خاضعة ك للمعاين خدـ ىي اليت األلفاظ بًتتيب اال حيصل ال

 الذكؽ مراعاة يعٍت النحو كتوخي ،اللغوم كال ،العقلي اؼبنطق زبالف ال اليت اؼبعاين تلك توخي
 كزيد منطلق زيد" :قولك مثل ككجوىو ضركبو ك اػبرب يف مثال فينظر ،لتأليفا مراعاة يف الدقيقة
 ىو كزيد ،اؼبنطلق ىو كزيد ،زيد كاؼبنطلق ،اؼبنطلق كزيد ،زيد كمنطلق ،زيد كينطلق ،ينطلق
 تراىا اليت كالوجوه كاغباؿ كحالتو، كالشرط يقتضها، اليت الوجوه ك اػبرب يف النظر فيتم 3"منطلق

 كجاءين ،يسرع ىو أك ،مسرع كىو كجاءين ،يسرع كجاءين ،مسرعا زيد جاءين" :قولك مثل فيو
 أف يتبُت ىكذا ك استعمالو جيوز كمىت منها كل موضع كمعرفة ،4"أسرع كقد كجاءين ،أسرع قد

 يرل كما ،لو استقامة كال  لنظم قيمة فال بدكنو ك النحو معاين على أساسا يقـو  النظم
 باب ىو" :ذلك يف يقوؿ ك التأخَت ك التقدمي عامل ،النحو مراعاة عوامل من أنو اعبرجاين

 بك يفضي ك بديعو عن لك يفًت يزاؿ ال العناية جيد التصرؼ كاسع احملاسن جم ،الفوائد كثَت
 أف سبب فتجد تنظر مث موقعو لديك كيلطف مسمعو يركقك شعرا ترل تزاؿ كال لطيفو اىل

 .5مكاف إىل مكاف عن اللفظ كحوؿ شيء فيو قدـ أف عندؾ كلطف راقك
                                                           

 .266، ص:عبد القاىر اعبرجاين، اؼبرجع السابق -1
 .83-82:، صص ،اؼبرجع نفسو -2
 .97:ص، نفسواؼبرجع  -3
 .  97:ص ،اؼبرجع نفسو -4
 .110:، صاؼبرجع نفسو -5
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 :المفردة للفظة فصاحة ال -0
  اليت النحوية العالقات دبراعاة ىذا ك مدة ما غَت اعبرجاين كالـ يف تكرار ما ىذا ك
 من يتضح كىذا ،النظم نطاؽ  خارج اللفظة صباؿ كجود ينكر ما كىو ،اعبمل يف تفيدىا
  :البحًتم قوؿ ذلك مثاؿ ك ،أخر يف قبحها ك مكاف يف اللفظة صباؿ خالؿ

دع ي   ال مط امع   ر ق   من أ ح ق ق ت                    ال غ ن ى ش ر ف   بـ ل غ ت ني   إن   و   و أ ن ي  . اخ 
 :سباـ أيب كقوؿ

ر   د ع ي ك   م ن   قوم   يا د ى  ا أ ض ج ج ت                      فـ ق د   أخ   1 خ رق ك   م ن   األ ن ام   ى ذ 
 كعليو ،سباـ أيب قوؿ يف قبيحة ك ،البحًتم قوؿ يف جيدة كانت األخدع لفظة أف كيف فًتل

 على يدؿ ال كىذا ،اؼبعجمي اعبانب مفردة ال ك ؾبردةىي  حيث من تتفاضل ال فاأللفاظ
 من موقفو اعبرجاين ك ،بعض اىل بعضها الكلمات ضم معرفة عليو يدؿ ما بقدر اللغةاؼبعرفة ب

، فاأللفاظ تتفاضل فيما بينها داخل مفرد اللفظ تفاضل يرفض ك اؼبعٌت على قائم  النظم
 التأليف.

  :النفسي و العقلي الجانب و النظم -4
 ىي بل ،الذىن يف اؼبتصورة اؼبعاين ك العقل ك اؼبنطق ىي اعبرجاين القاىر عبد عند اللغة

 على يقـو النظم ك ،منهما كاحد كل ذىن يف ك اؼبخاطب ك اؼبتكلم بُت القائمة العالقات
 الصورة اىل قصد ىناؾ يكوف حىت شيء يف ترتيب يكوف ال أنو األمر صبلة ك" التفكَت ك الركية

 مل بو ثلث بالذم ثٍت أك ،ثٍت بالذم  بدئ ك أخر ما يؤخر كمل ،قدـ ما فيو يقدـ مل اف صفة ك
 اعبانب ك النطق قبل تكوف الفكرة أف نعلم كعليو" الصفة تلك ك الصورة تلك لك ربصل
 فال فبو نبتت الذم ك ؽبا اؼبناسب عشها ؽبا كلمة فكل ،النظم عملية يف العمدة ىو العقلي
  "2.  خارجو تعيش أف ديكنها

 :المعنى و اللفظ و النظم -3
 فصلوا الذين ضد ثار ك اؼبعٌت ك اللفظ قضية يف النظر  اعبرجاين القاىر عبد أعاد

 معرفة ال العبارات مدلوؿ يف العربة أف يرل فهو ،كاؼبعٌت اللفظ ثنائية على كأكد ،بينهما

                                                           
 .80:، صالقاىر اعبرجاين، اؼبرجع السابقعبد  -1
 .139:ص ،اؼبرجع السابق ،صاحل بلعيد-2
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 زيد جاءين قد :كبُت ،ركبا زيد جاءين :يقوؿ أف بُت الفرؽ البدكم عرؼ فاذا" العبارات
 حاؿ راكب يف يقولوا أف فيو النحويُت عبارة كانت راكبا :قاؿ أنو يعرؼ أال يضره مل ،الراكب

 طريق عن اال يكوف ال اؼبعٌت ك اللفظ بُت  الربط ك األلفاظ تتزايد كامنا تتزايد ال اؼبعاين كعليو ،"
 على ترتبها ك األلفاظ اثار تقتضي اليت ىي الكلم النظم اف ،قواعده كاحًتاـ النحو معاين

 النص يف قيمتو مدل ك اؼبعٌت عنصر عن اعبرجاين ربدث ،1"النفس يف اؼبعاين ترتيب حسب
 ،باللفظ االحتفاؿ من كيقللوف ،ؼبعناه الشعر يقدموف من على شديدا ردا رد ذلك كمع ،األديب
 قضي كاف حيث من عابوه بل ،دبعناه الكالـ تقدمي يعيبوا مل اهنم :اعبرجاين القاىر عبد كيقوؿ

 ذلك زبص اليت األكصاؼ اال تلك قضية يف يعترب أال نقص أك بفضل األجناس من جنس يف
 الشعر يقدـ من خطأ يف اعباحظ بكالـ اعبرجاين يستدؿ مث ،حقيقتو اىل ترجع ك اعبنس

دبثابة كرأل من االستحالة الفصل بينهما فاعتربمها  ،،اىتم اعبرجاين بقضية اللفظ ك اؼبعٌت2هدبعنا
 :اعباحظ يقوؿ حيثكما رد على من يهتموف باؼبعٌت ك يهملوف اللفظ  ،كجهاف لعملة كاحدة

 اقامة يف الشأف كامنا ،اؼبدين ك البدكم ك العريب ك العجمي يعرفها الطريق يف مطركحة اؼبعاين ك"
        صياغة الشعر فإمنا ،السبك كجودة ،الطبع كصحة ،اؼبخرج سهولة ك اللفظ زبَت ك الوزف

.كمنو نستخلص أف للنظم خصائص ىي يف اغبقيقة 3"التصوير من جنس ك النسج من ضرب ك
 جزء ال يتجزأ من معاين النحو.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .138،139:ص ،ص ،السابقرجع صاحل بلعيد، اؼب -1
 .15:ص،اؼبرجع السابق  ،عبد القاىر اعبرجاين-2
 .30:ص، ـ1960 ،ط دمصر،  ،القاىرة ،دار العلـو ،نظرية عبد القاىر يف النظم ،دركيش اعبندم-3
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 المطلب الثاني: النظام في الدرس اللساني الحديث.
يأخذ مفهـو النظاـ موضعو يف مقدمة اؼبفاىيم اللسانية الرئيسية اليت جاء هبا علم اللساف 
اغبديث، فهو ديثل أساس اؼبعمار اؼبنهجي الذم كضعت بو مبادئ اللسانيات البنيوية ك الغرض 

يف دراستهم للغات البشرية كيتوخوف بناء  اكتشافواعبوىرم الذم يسعى الباحثوف البنيويوف إىل 
، ك يعد 1تائج أحباثهم على ما تفرزه معطياتو ك تعمل بو أدكاتو داخل مستويات اللغة اؼبختلفةن

العامل اللساين "فرديناند دم سوسَت" من أشهر اللسانيُت البنيويُت الذم تعرض ؼبصطلح 
"النظاـ" من خالؿ ؿباضراتو يف "علم اللغة العاـ"، كإف تتبعنا تاريخ مفهـو "النظاـ" يف 

لوجدنا بعض اإلشارات  (،19)ؽات اللغوية السابقة عند بعض علماء القرف التاسع عشر الدراس
إىل مفهـو "النظاـ"، قبل أف يظهر يف الدراسات اللغوية اغبديثة، ك عليو سوؼ نتعرض إىل 

 اللغة قبل ظهورىا مع "فرديناند دم سوسَت". انتظاميةبعض الدراسات اليت تناكلت مفهـو 

 ظام قبل دي سوسير:أوال: مصطلح الن 

تعترب مرحلة القرف التاسع عشر أقرب اؼبراحل لسانيات القرف العشرين باإلضافة إىل 
إحتضاهنا البدايات األكىل ؽبذه اللسانيات بفضل ما عرفتو جهود بعض اللغويُت الذين 
إستطاعوا أف يتجاكز عصرىم يف كثَت فبا جاءكا بو من أفكار ك مفاىيم، ك لعل ما ميز ىذه 

ؼبرحلة ظهور النزعة التارخيية ك الدراسات اؼبقارنة اليت تعترب السمة اؼبميزة للبحث اللساين ا
 .2اؼبعتمد على اؼبنهج التارخيي

( الذم F.schlegel")شليجلك لعل من أىم ركاد علم اللغة التارخيي ك اؼبقارف "فردريك 
ألهنا ربمل يف داخلها عالقة ، "أمهية دراسة البنية الصرفية للغات اؼبفحوصة"طرح يف كتابو 

 ة ػػػػػػػونانيػػػػػػػية، ك ىذا ىو اعبانب الذم ركزت عليو الدراسات اؼبقارنة اؼببكرة بُت الالتينية ك اليكرث

                                                           
كتاب صباعي ضمن أعماؿ اؼبؤسبر الدكيل، دم سوسَت بعد مائة عاـ من الغياب، كلية اآلداب ك العلـو   نظر:ي-1

 .267، ص: ـ2017ط،  اإلنسانية، جامعة القاضي عياض، اؼبغرب، دار كنوز، عماف، د
ص:  ـ2001دار القصبة، اعبزائر، د ط،  سانيات البنيوية دراسة ربليلية إبستمولوجية،لطيب دبة، مبادئ الالنظر: ي-2

34. 
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القواعد  « "Nergleichende Grammatikبصفة خاصة، ك يعد شليجل كاضع مصطلح "
 .1»اؼبقارنة

بدراسة النظاـ الصريف للغات، نظرا ألمهية العالقات اليت  اعتٌتيتبُت لنا أف شليجل 
فيما أقبزه يف فرنسا ك الذم بوأه  Boppربملها يف داخلها، يف حُت تتميز أعماؿ "فرانس بوب" 

مقارنة بكل  السنسكريتيةاؼبرتبة األكىل يف حقل النحو اؼبقارف اؼبوسـو "نظاـ التعريف يف اللغة 
ك بعض  ىندكأكركبيةك الفارسية ك اعبرمانية"، كما سبيز دبعرفتو للغات من اليونانية ك الالتينية 

اللغات السامية كالعربية ك العربية، ك تواصلت جهوده يف تدريس النحو السنسكرييت إىل غاية 
 .بربلُت ـ1852

العلم اللساين حينما قاؿ: "إف اللغات اليت نعاعبها يف  استقاللية"بوب" إىل  ادعكما   
، 2ىذا الكتاب ىي مدركسة لنفسها، أم أننا نستخدمها كموضوع حبث ال كوسيلة للمعرفة"

لقد حاكؿ "بوب" من ربليلو ؼبا يقدمو من دراسات مقارنة للمجموعة من اللغات التعرؼ على 
، ك عقب 3دراسات جادة يف مقارنة األنظمةمالمح اللغة األكربية األكىل، ك ذلك من خالؿ 

" الذم يعد أكؿ من كتب يف القواعد DanRask" ذلك ظهرت أعماؿ الدمناركي "داف راسك"
 االشتقاقية، ك ديثل حبثو يف العالقات الكالسيكيتُتالنظامية للغتُت اإلسكندنافية ك اإلقبليزية 

فيو نظاـ مقارنة صوت ما يف لغة معينة بصوت ؿبدد يف عدد  اتبعرائدا يف ؾبالو، ك قد  اذباىا
من الكلمات يف لغة أخرل للكشف عن العالقة بُت اللغتُت، ك نص "راسك" على أف اللغة 

 .4ةأصالك أكثرىا لقواعد ىي أكثر اللغات صفاء  اليت سبلك أدؽ أنواع ا

" Von Humboldtبولت" "ك يف نفس الفًتة تقريبا قبد العامل األؼباين "فليلهاـ فوف مه
اللغة بالفكر، كمن أىم ما توصل  ارتباطكبَتا دبسألة   اىتماماصاحب "نظرية رؤية العامل"، يويل 

ك الصورة الظاىرة يف الكالـ، ك يف نظرية اللغة  ك صورة باطنية  sprachblauإليو تقسيمو إىل بنية
                                                           

 1424، مكتبة الرشد، الرياض، دط،ةصرة يف تطور دراسة العلـو اللغوياؼبعا االذباىات: أضبد عبد العزيز دارج، رنظي-1
  .61ـ، ص:2003-ىػ

 .60ص: ،اؼبرجع السابقنظر: نعماف بوقرة، ي-2
 .63ص:اؼبرجع السابق، : رنظي-3
 .61ص:،: اؼبرجع نفسوينظر-4
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اللغة دراسة كلية شاملة، بالنظر إىل صبيع مناسباهتا البنيوية  يعتربىا "نظاـ عضوم تدرس عربه
، ك يتضح أف "مهبولت" يدرس اللغة عرب نظامها دراسة متكاملة ك ىذه إشارة 1اؼبوجودة فيها"
اللغة كما أنو ركز على خصائص البنية اللسانية يف نقطة زمنية ؿبددة  انتظاميةمنو إىل مبدأ 

فهو بذلك يركز على الدراسة التزامنية ك يلغي بذلك الدراسة  2بعيدا عن تطورىا التارخيي"
الزمنية، كيف تأكيده على العالقة األساسية اليت تربط البنية اللسانية بالعقلية القومية ك الثقافة 

 .3اؼبميزة ألمة ما ك عليو يقرر يف قولو: "إف اللغة متميز لركح أمة بعينها"

" الذم احتل مكانة يف الدرس W.D.Whitnes" تٍتداكيك يرل اللغوم األمريكي كيلياـ 
اللساين بفضل إسهاماتو اليت ذباكز هبا معاصريو ك ىيأ هبا ؼبيالد اللسانيات البنيوية األكركبية 

من األصوات ذك مضموف معقوؿ، ك بأهنا تشبو  systèmeمنها ك األمريكية، أف: "اللغة نظاـ 
ك يف موقع آخر يقوؿ: "اللغة اغبقيقة  4بذلك األجساـ اؼبنتظمة األجزاء ذكات البنية اؼبعينة"

 .5نظاـ كبَت من البٌت اؼبعقدة جدا ك اؼبتوازنة ك ىي تقبل سباما اؼبقارنة مع جسم منظم"

صاحب كتاب "النحو  Grimeكمن ىؤالء الركاد اؼبعركفُت كذلك "جاكوب غرمي" 
األؼباين"، ك قد درس ىو آخر التغَتات الصوتية يف النظاـ الصويت األؼباين ك لغات ىندكأكركبية 
أخرل على ضوء التطور التارخيي ك قد عرؼ عملو ىذا بػ"قانوف غرمي"، ك أكمل تلك اعبهود 

، يف حُت قبد 6عندىا غرميالدامناركي "فريز" ببحثو عن قانوف ينظم اغباالت الشاذة اليت توقف 
 linguistique générale linguistiqueيف كتابو: ) Entoine meilletقبد "أنطواف ميي" 

historique1926 اللغة كيف ذلك يقوؿ: "اللغة نظاـ أين تتجلى صبيع  انتظامية( يشَت إىل
اللغة  انتظامية، كمن ىنا يتبُت أف "أنطواف ميي" يرل أف 7الوحدات مشدكدة بعضها إىل بعض"

                                                           
 .86ص: ،اؼبرجع السابقأنظر: الطيب دبة، -1
 .63ص:، ، اؼبرجع السابقنعماف بوقرة-2
 .62اؼبرجع نفسو، ص:-3
 .38:ص ، اؼبرجع السابق،الطيب دبة-4
 .39اؼبرجع نفسو، ص:-5

 .60، ص:اؼبرجع السابقنظر: نعماف بوقرة، ي-6
 .50ص: ،اؼبرجع السابقنظر: الطيب دبة، ي-7
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ؾبموع الوحدات يعٍت ذلك سباسك عناصرىا بعضها  اتساؽك  انتظاـاللغة إمنا تكمن يف 
 .ببعض

بدكره بدراسة النظاـ اللساين  اىتمالذم  D.de courtenayيذىب "بودكاف كورتونام"  ك
للغة السويدية بتقسيم اللسانيات إىل لسانيات تزامنية كصفية ك لسانيات زمنية تطورية، كمن 
خالؿ ذلك أشار إىل أمهية اؼبنهج الوصفي يف الدراسة اللسانية، باإلضافة إىل طرحو العديد من 

وجيزة ؼبا ضبلتو الدراسات اللغوية ، ك يتضح لنا من خالؿ النظرة ال1أفكار متصلة دببدأ النظاـ
اللغة، ك ىذا ما جيعلنا نقر باألمهية  انتظاميةالسابقة، أهنا مل زبلو بدكرىا من إشارة إىل مبدأ 

اليت ضبلتها كاليت كانت فبهدة يف بداية ظهور اللسانيات البنيوية مع العامل اللساين "فرديناند دم 
 سوسَت".

أف  استطاعواأما فيما خيص النحاة احملدثُت الذين قدموا أعماؿ جادة ك جهود قيمة 
يضعوا هبا اغبدث اللغوم الرئيسي يف الربع األخَت من القرف التاسع عشر، ك قد نشرت أسس 

من أكرب أنصارىا  اثنافيف ؾبلة أسسها برمناجية يف مقالة  ـ1878نظريتهم بشكل ـبتصر عاـ 
، كمن أبرز اؼببادئ اللغوية ؽبؤالء النحاة Brugmann، ك بركصباف Osthoffمها: أكستوؼ 

( يف القواعد اليت ربكم التغَت يف الظواىر الصوتية، ك ال االنتظاـ) االطرادؼببدأ  اكتشافهم
يف العلل كذلك كمن أنواع  حبثوايكتفي النحاة احملدثوف بإثبات التغَتات ك كصفها فحسب، بل 

النطقي كىو ما يكشف عنو  االنتظاـالعلل اليت يعمل هبا النحاة احملدثوف: العلل اليت تعود إىل 
داخل القوانُت الصوتية اؼبطردة اليت تعتمد على التفسَت الفيزيولوجي، ك العلل اليت تقـو على 

،لقد 2ىذا ما يعتمد على التفسَت النفساينمبدأ اؼبماثلة اؼببنية على قوانُت الًتابط بُت األفكار ك 
يف دراسة الظاىرة  سوآءاالنحاة احملدثوف على مبدأ النظاـ يف دراستهم  اعتمادبدل كاضحا 

الصوتية من ناحية التغَتات اليت ربصل للصوت، أك من ناحية حبثهم يف العلل اليت تقـو على 
 .ك اؼبماثلة االنتظاـ

  :دي سوسير معثانيا: مصطلح النظام 
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تناكؿ دم سوسَت مصطلح "النظاـ" مرات عديدة يف كتابو "ؿباضرات يف علم اللغة 
، ككضح آلية عملها اللساين، ك ربدث عن "langue"حينما عمد إىل تعريف اللغة  ـ"،العا

بعض خصائصها اؼبميزة كمن ىنا نشَت إىل مفهـو النظاـ من منظور "فرديناند دم سوسَت" 
ظاـ اللساين ىو: "ؾبموعة من الوحدات تتحدد كل منها يف ضوء العالقات اليت الن اعتربالذم 

، ك نظاـ اللغة كما تصوره دم سوسَت ليس ؾبرد 1تتبادؽبا مع بقية الوحدات كمع ؾبموع النظاـ"
نظاـ من الوحدات يف ذاهتا فقط بل ىو نظاـ من القيم أم فيما ربملو الوحدات من 

 .2معنوية فيما بينها اختالفات

يتضح لنا أف دم سوسَت يربط النظاـ اللغوم بالوحدات اليت ربدد يف ظل عالقتها بغَتىا 
من الوحدات األخرل، ك مل يعتربه ؾبرد نظاـ من الوحدات فقط، بل ىو ؾبموعة من القيم 

العالمات  اختالؼالقائمة بينها، ألنو يرل من خالؿ آلية  االختالفاتربدد من خالؽبا تلك 
 ة اللغة دراسة شكلية.نستطيع دراس

  :النظاممقتضيات لثا: ثا
، حيث 3القضايا اللغوية دبفهومها اعبديديعد العامل اللغوم "دم سوسَت" أكؿ من أثار 

ساسية يف الدرس اللساين األعمد إىل دراسة اللغة من خالؿ طرحو ؾبموعة من اؼبفاىيم 
"ؿباضرات يف علم اللغة العاـ"،  اغبديث، كاليت جسدىا يف شكل ثنائيات مت عرضها يف كتابو:

ك اؼبتمثلة يف ثنائية اللغة ك الكالـ، ك مفهـو العالمة اللغوية )الداؿ ك اؼبدلوؿ(، ك ثنائية 
الزمنية، كالعالقات اإلستبدالية ك الًتكيبية، ك كانت دراستو ؽبذه الثنائيات دراسة  ك التزامنية

، ك من ىنا ديكننا أف كبدد أين يتجلى اءاالستقر تعتمد على الوصف  ك الدقة يف اؼبالحظة ك 
 دم سوسَت".بثنائيات اليت جاء هبا " ارتباطومفهـو النظاـ ك ما مدل 

 تحديد مفهوم اللغة نظام:  -5

                                                           
 .87:ص ،اؼبرجع السابق ،الطيب دبة  1
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لقد فرؽ دم سوسَت بُت ثالثة مفاىيم أساسية يف الدرس اللساين، ك يعد ىذا التمييز 
         اللغة،  بانتظاميةمنو دم سوسَت إىل القوؿ  إنطالؽ، الذم 1إقباز جديد يف البحث اللساين

 تتمثل ىذه اؼبفاىيم يف "اللغة" ك" اللساف" ك"الكالـ". ك
ىي نظاـ من عالقات ك صيغ ك قواعد، ينتقل من جيل إىل جيل كليس : la langueاللغة  -أ

 لو ربقق فعلي، ألف الناس ال يتكلموف القواعد ك إمنا يتكلموف كفقا ؽبا، ك أقرب شيء إليها أهنا 
 .2تشبو السمفونية يف حُت يشبو الكالـ العزؼ على اآلالت

 كل ما يلفظو أفراد اجملتمع اؼبعُت، أم ما خيتاركنو من مفردات  :le paroleالكالم -ب
 .3أكتراكيب ناذبة عما تقـو بو أعضاء النطق من حركات مطلوبة

ك اإلنتاج،  االكتسابك جزء من الفطرة ك يعٍت  اجتماعيةظاىرة  :le languageاللسان  -ج
"ك يدؿ اللساف على النظاـ العاـ للغة، ك يضم كل ما يتعلق بكالـ البشر، ك ىو بكل بساطة 

 .4لساف قـو من األقواـ"
دم سوسَت غَت مرة أف اللغة ال اللساف أك الكالـ ك أعتربىا موضوع البحث  قررلقد 

ت، ك من تلك اؼبوازنة لعلم اللغة، كمن مث كازف يف غَت موضوع من كتابو بُت ىذه اؼبصطلحا
، يقوؿ 5"دم سوسَت" كحدىا موضوعا للبحث فيو نتبُت ظبات كل منها، ك نتبُت ؼباذا عدىا

فهو يعتربىا عرؼ  6دم سوسَت:" اللغة جزء ؿبدد من اللساف، ك ىي إنتاج ؼبلكة اللساف"
ملك  مكتسب ك نتاج إجتماعي ؼبلكة اللساف، يف حُت يعترب اللساف يف قولو: " أما اللساف

عكس اللغة ؽبا كياف قائم بذاتو، فهي زبضع للتصنيف،       ،للفرد ك للمجتمع ال ديكن أف نصنفو
ك ربتل اؼبركز األكؿ بُت عناصر اللساف ك ىذا التصنيف يضفي نظاما طبيعيا على كتلة غَت 

                                                           
 .121ص: ،اؼبرجع السابق أضبد مؤمن،-1
 .20ص:، اؼبرجع السابقالعزيز،  ؿبمد حسن عبد-2
 .20اؼبرجع نفسو، ص:-3
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، ك يقوؿ دم سوسَت ضركرة الفصل 1متجانسة )اللساف( ال ديكن أف زبضع ألم تصنيف آخر
بُت "اللغة" ك "الكالـ"، يعٍت يف الوقت نفسو "الفصل بُت ما ىو إجتماعي كما ىو فردم، 

 .2ي"بُت ما ىو جوىرم كما ىو ثانوم عرضكفصل 
كمن ىنا نستخلص أىم الفركؽ اليت سبيز اللغة عن الكالـ: فالكالـ نشاط فردم متنوع 

متجانسة كىي عالمات ـبتزلة يتلقاىا كل فرد من األفراد اآلخرين  كىو غَت متجانس بينما اللغة
أف  حُت يفبالقوة ك على ىذا فهي موجودة  اجملتمع اؼبعُت الذين يستخدموف اللغة نفسها يف

الكالـ موجود بالفعل، ك اللغة  زبتلف عن الكالـ حبيث ديكن دراستها مستقلة فاللغات اؼبيتة 
 .3يةتستطيع دراسة أنظمتها اللغو 

كيتبُت لنا أف دم سوسَت كاف يريد "أف تدرس اللغة دراسة علمية صحيحة ك قد أعانو 
ك ما ال التفرقة السابقة على أف حيدد ما ديكن دراستو، أم ما ىو ضركرم كما ىو إجتماعي، 

ي ك فردم، فاللغة ال الكالـ، ك ىي اليت ديكن أف تدرس ألهنا ديكن دراستو أم ما ىو عرض
 .4عالمات لغوية متفق عليها، ك طائفة من قواعد تنتظم ىذه العالماتطائفة من 

ك من ىنا عدل "دم سوسَت" اللغة "نظاـ" ك عليو ينبغي أف نشَت قبل اػبوض يف 
فاللغة اؼبلكة مقدرة  ،تعريف اللغة إىل تفريق دم سوسَت بُت "اللغة اؼبلكة" ك "اللغة اؼبعينة"

، كىي أىم السمات الفطرية اليت يتميز هبا اإلنساف عن فطرية بطبيعتها يزكد هبا مولد بشرم
نية فهي نظاـ مكتسب متجانس إهنا نظاـ الصيأك اإلقبليزية أك  اغبيواف، أما اللغة اؼبعينة كالعربية

سوسَت" دييز بُت نوعُت من اللغة،  ، يتضح لنا أف "دم5اؼبعٌت باؼببٌت اربادمن العالمات قوامو 
حبيث يعترب األكىل لغة فطرية طبيعية عن اإلنساف، يف حُت أف اللغة الثانية مكتسبة خاضعة ؼبا 
يسمى النظاـ، كىي النقطة األساسية اليت دار حوؽبا الدرس اللساين، حينما قدـ "دم سوسَت" 
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، كقولو: "اللغة 1" تشكل اللغة نظاما"ك عدىا نظاما ك ذلك يف قولو:  أك تصور يف دراسة اللغة
طريف اإلشارة نظاـ من اإلشارات جوىره الوحيد الربط بُت اؼبعاين ك الصور الصوتية، ككال 

 .2سايكولوجي"
اللغة عند دم سوسَت حينما رأل أف اللغة نظاـ أساسو  انتظاميةك ىذا ما يوضح مبدأ 

اؼبدلوؿ( من خالؿ اؼبنهج التزامٍت الذم رأل  الوحيد الربط بُت مفهـو العالمة اللغوية )الداؿ ك
أنو اؼبنهج اؼبناسب لدراسة اللغة، ك يف موضع آخر يقوؿ دم سوسَت: "اللغة ظاىرة 

 .كمن ىنا تعد اللغة ظاىرة إجتماعية عكس اللساف فهو فردم 3إجتماعية"
كمن ىنا نستخلص أف ؿبور الدراسات اللسانية اغبديثة أساسو الوحيد ىو "اللغة"، 

دم  استطاعكاعبديد الذم أضافو دم سوسَت يف ربديده ؼبفهـو اللغة ىو عنصر النظاـ، الذم 
 سوسَت أف يؤسس بو ما أصبح يسمى "اللسانيات البنيوية".

 ل و المدلول(: )ثنائية الدا Signelingمفهوم العالمة اللسانية  -0
اللغة عند دم سوسَت يف ثنائية الداؿ ك اؼبدلوؿ حيث يرل أف العالمة  انتظاـتظهر فكرة 

، ك يضع لو دم سوسَت مصطلح conceptاللسانية كياف نفسي ذك كجهُت، كمها: التصور
، ك يضع ؽبا مصطلح اؼبدلوؿ "Imageacoutique"، ك الصورة السمعية "Signifiant"الداؿ

"Signifie" إذف فالعالمة يف 4ىذين الوجهُت تنشأ العالمة اللسانية دابارب، كىو بذلك يرل أف ،
، كمن الداؿ ك التصور الذىٍت أم اؼبدلوؿنظر دم سوسَت ذبمع بُت الصورة السمعية ك ىي 

ىنا تشكل لنا "العالمة اللسانية بنية اللغة الصورية )الشكلية(، كاليت ينظر ؽبا دم سوسَت على 
أهنا ـبزكف كبَت من التصورات الذىنية ك الصور السمعية، حيث ال يصبح الصوت يف ىيئة 
اؼبادية جزءا من العالمة بل مكوف من مكونات الكالـ ك جزء خارج عن اللغة ك ال يكوف 

 .5األداة اؼبنفذة لنظاـ اللغة"
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اللغة يتضح لنا أف دم سوسَت ينطلق من اؼبوضوع اعبوىرم للدراسة اللسانية ك ىو 
بوصفها نظاما من القواعد ك القوانُت الصورية ك بذلك فهو يراعي يف دراستو للغة اعبانب 

 النفسي الذىٍت ك يهمل العنصر اؼبادم )الصوت(.
تتميز العالمة اللغوية عند دم سوسَت بصفتاف جوىريتاف ك مها الطبيعة اإلعتباطية 

 .1الصفة اػبطيةك 
: أم أف العالقة اليت تربط الداؿ باؼبدلوؿ Arbitrairedysigne عتباطية "العالمة":مبدأ اال -5

غَت مربرة من الناحية اؼبنطقية، فال يوجد ما يربر إرتباط الداؿ ك اؼبدلوؿ، ك يضرب دم سوسَت 
اليت  (s-o-r)تًتبط بأية عالقة داخلية بتعاقب األصوات  ال مثاال لذلك: فكرة)األخت( اليت

تقـو مقاـ الداؿ يف اللغة الفرنسية، فهذه الفكرة ديكن التعبَت عنها بإستخداـ أم تعاقب صويت 
 .2آخر

-sالدكاؿ، ففي اإلقبليزية قبد ) اختالؼاللغات ك بالتايل  اختالؼك الدليل على ذلك 
i-s-i-r) ت( -خ-ىي اليت تدؿ على فكرة )األخت( ك يف اللغة العربية يدؿ التعاقب الصويت)أ

كىذه األصوات ليست ؽبا داللة يف حد ذاهتا ما مل تكن موجودة داخلها  3على ىذه الفكرة
  ألىتدمؿبور اإلستبداؿ، ك ىكذا فلو أف عالقة الداؿ باؼبدلوؿ مربرة  ضمن تركيبها فهي تدرس

كافة الناس إىل األلفاظ نفسها ك لتوحدت اللغات لديهم، ك اإلعتباطية عند "دم سوسَت" 
لكل العالمات لسانية أك غَت لسانية، لكن ىذا ال يعٍت أف أمر إختيار الداؿ خاضع خاصية 

 .4غبرية اؼبتكلم كليا، بل يعٍت أف ىذا الداؿ ال تربطو أم صلة طبيعية باؼبدلوؿ
فالعالقة إذف بُت الداؿ ك اؼبدلوؿ ضركرية ك غَت معللة يف اآلف نفسو، فهي ضركرية من 

ك إذا سلم هبذا القوؿ كما عرب عنو دم  5مربرة من الناحية اؼبنطقيةكغَت  الناحية اإلجتماعية
سوسَت، فإف ىذه اغبقيقة العلمية تثبت أف العالقة بينهما غَت معللة، ك لكنها خاضعة إىل ما 
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يفرضو النظاـ اللغوم، الذم يعترب الكلمات أك العالمات اللسانية كحدات دالة يف إطار 
 .1الًتكيب

أف العالقة بُت الداؿ ك اؼبدلوؿ )العالمة اللسانية(، يف معتقد دم ىو  فبا ديكن فهمو
سوسَت عالقة غَت مربرة أم أف "العالمات اللسانية" ليس ؽبا أم داللة كىي منعزلة عن تركيبها 

دم سوسَت أف "الدراسة اللسانية يضبطها النظاـ  اعتربأم خارج نظامها اللغوم، كمن ذلك 
داللية بُت الداؿ ك مدلوالهتا حيث تنبأ بظهور علم آخر يوطد الذم يعمل على كضع عالقات 

 .2العالقة بينهما كىو علم السيميولوجيا الذم يدرس الرموز ك اإلشارات
دم سوسَت أف العالمة اللسانية )الداؿ ك اؼبدلوؿ( أىم عناصر النظاـ  اعتربك 

اؼبتوخية تعريف اللغة من خالؿ اللساين،كاليت إعتربىا كحدات اللغة، كمن أبرز ربديداتو الدقيقة 
ؿباضراتو، كاليت من خالؽبا يبُت أف العالمات  تلك العبارة اؼبتكررة يفربطها دبفهـو النظاـ 

اللسانية ىي عناصر النظاـ اللغوم ك مكوناتو اليت ينهض هبا، كمن ذلك يقوؿ: "إهنا نظاـ من 
راء العالمة اللسانية )الداؿ ك ، ك ىنا يتجلى لنا مفهـو النظاـ من ك 3العالمات اإلعتباطية

 اؼبدلوؿ( اليت ىي يف األساس اؼبكوف ك العنصر اؼبهم الذم يقـو عليو نظاـ اللغة.
الداؿ ذك طبيعة ظبعية ك ال جيرم إال يف الزمن، ك لذلك فهو يستعَت مبدأ الخطية للدال:  -0

القابل ألف يقاس يف بعد كاحد،  االمتداد، ك امتدادىاتُت اػباصيتُت من الزمن، فهو عبارة عن 
اػبط، كىذا اؼببدأ أساسي ك نتائجو ال حصر ؽبا، ك تساكم أمهية اؼببدأ األكؿ ألف كل ميكانيـز 
)أك آلية( اللساف تابع ؽبذا اؼببدأ ك الدكاؿ السمعية ال سبتلك سول خط الزمن على عكس 

 . 4إذف سلسلة لالدكاؿ اؼبرئية ك تظهر عناصرىا الواحد تلو اآلخر، فهي تشك

كمن خالؿ ما سبق ديكن القوؿ أف تصور دم سوسَت" للعالمة اللغوية ىو تصور لساين 
، ىذين الطرفُت مها أطرفهاالعالمة كحدة ثنائية اؼببٌت ال ديكن فصل بُت أحد  اعتربؿبض حيث 

 ) الداؿ ك اؼبدلوؿ( اليت ذبمع بينهما عالقة إعتباطية.
                                                           

 .40ص: ،اؼبرجع السابقنظر: سليماف بن ظبعوف، ي-1
 .41:، صنفسو ؼبرجع ا نظر:ي-2
 . 271،ص:بعد مائة عاـ من الغياب كتاب صباعي ضمن أعماؿ اؼبؤسبر الدكيل، دم سوسَت-3
 .53، ص:1987دم سوسَت، دار البيضاء، اؼبغرب، دط،  تإىل لسانياحنوف مبارؾ، مدخل -4
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 :système:مفهـو النظاـ sign et valeur العالمة و القيمة:
 1"كاختالفاتدم سوسَت "تعمل اآللية اللغوية دبجملها كفق ؼبا ربويو من تشاهبات يقوؿ 

 )التفاح(، "pomme"ك يضرب لذلك مثاال يفرؽ فيو بُت ؾبموعة من الكلمات كىي: 
)ىرب(،  "fuir")أتذكؽ(، كبُت" je goute")قطرة(، ك  "goutte"، كبُت )راحة اليد("paume"ك
، يرل دم سوسَت أف ىذه الكلمات ك إف كانت متشاهبة صوتيا، فهي 2)حفر( "fouir"ك

 .زبتلف من حيث الداللة، ك هبذا اإلختالؼ تستمد العالمة قيمتها
 .3ك من ىنا كضح دم سوسَت "الوظيفة  اإلجيابية ؼببدأ اإلختالؼ

ال ديكن أف تصبح ؽبا قيمة إال إذا  أك يتضح لنا أف العالمة اللسانية ال ديكن أف تدؿ
العالمة ال تدؿ  لألف اختالؼتشاهبت مع بعضها البعض كمع ىذا التشابو البد ال من 

، كبذلك فإف مبدأ اإلختالؼ حيوم ضمنيا مبدأ التشابو، ك يف تااختالفمتشاهبة إال إذا 
األلفاظ اللسانية  موضع آخر يقوؿ "إف ضركب العالقات ك أنواع الفركؽ اؼبميزة بُت اغبدكد ك

تقع يف ؾبالُت متمايزين حيث يكوف كل كاحد من تلك الضركب كاألنواع  مولدا ك ؿبدثا 
ألنواع معينة من القيم، ك إف تقابل ىذين الصنفُت من العالقات كالفركؽ اؼبميزة جيعلنا ندرؾ 

 .4طبيعة كل كاحد منهما فهما يطابقاف صورتُت من صور نشاطنا الذىٍت
ج أف الذم يهم دم سوسَت من أمر العالمة ك قيمتها ىو تلك تستنف نك ديكننا أ

 االختالؼك  العالقات القائمة بينها ك بُت العالمات األخرل مستندة إىل مبادئ: التشابو
، ك يضرب دم سوسَت أمثلة لتوضيح مفهـو القيمة، ك منها أف كلمة 5كالتقابل ك التمايز

"mouton"  خركؼ( يف الفرنسية اغبديثة تقابلها من حيث الداللة اإلقبليزية("shccp" ك لكن
  "mutton"ليس ؽبا قيمة نفسها، نظر ألسباب عديدة خاصة ألف اإلقبليزية تستعمل كلمة

عند اغبديث عن قطعة غبم مهيأة لألكل على اؼبائدة، كمن ىنا يتضح لنا  "shccpكليس"
                                                           

 .175، ص:، اؼبرجع السابقدم سوسَت فرديناند-1
 .85ص:،، اؼبرجع السابقطيب دبة-2
 .85نظر: اؼبرجع نفسو، ص:ي-3
 .41ص، اؼبرجع السابقسليماف بن ظبعوف، -4

 .85ص: اؼبرجع السابق،نظر: طيب دبة، ي-5
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حيث أف الكلمة األكىل ؽبا عبارة  "mutton"ك  "shccp"ؼ القيمة بُت الكلمتُت االختالؼ
تقف إزائها يف حُت أف الكلمة الفرنسية ليست ؽبا أية عبارة أخرل من ىذا القبيل ىذا  أخرل

 .1ما جعلها تكتسب قيمة ألهنا سبثل فكرة معينة "كىي اػبركؼ"
قاؿ: "إف اللغة ال ديكن أف تكوف إال نظاما كمن ىنا أقر دم سوسَت يف نظره للغة حينما 

، ك لبياف 2من القيم اجملردة ك تكمن قيمة الكلمة يف خاصيتها اليت سبكنها من سبثيل فكرة معينة
أف اللغة نظاـ لقيم ؾبردة حسب دم سوسَت يكفي أف تأخذ بعُت اإلعتبار عنصرين أساسيُت 

قيمة ال تتحقق إال يف ضوء حسابات لفا لها مها: "األفكار ك األصوات"، يشًتكاف يف عم
الث خصائص يقـو نسبية تقابلية لعالقة األفكار باألصوات، كىذا فبا أشبر لديو الوقوؼ على ث

مة اللسانية داخل النظاـ كىي خاصية التحديد الصورم ك خاصية اإلعتباطية عليها تعريف العال
سانية ىي بدكف شك عنصر من ، أما خاصية التحديد الصورم للقيمة الل3ك خاصية التقابل

عناصر الداللة، كيبدك من الصعوبة دبا كاف معرفة كيف تتميز الداللة عن القيمة يف الوقت 
الذم تتصور فيو الداللة خاضعة للقيمة، فالتصور يرمز إىل الداللة، لكن من اؼبعلـو أف ليس 

دكف القيمة الكجود ؽبذا التصور قيمة ؿبددة من قبل عالقاتو بقيم أخرل فباثلة، ك أنو ب
 .4للداللة

يتضح لنا أف مفهـو القيمة ك الداللة كالمها موجود يف العالمة اللسانية لكنهما خيتلفاف 
فالتصور الداليل ال يكتسب قيمة إال إذا كانت لو قيمة معينة يف عالقتو بغَته من القيم اؼبماثلة 

لداؿ ك اؼبدلوؿ يف العالمة اللسانية، اليت تؤكد على الربط بُت ا االعتباطيةلو، ك أما اػباصية 
إليها ينهض مفهـو القيمة، ك منو ترتقي خاصية اإلعتباطية من  باالستنادفإنو على أساسها  ك 

ك يف ذلك يقوؿ  5ناحية أمهيتها، بفضل ما تقدمو ؼبفهـو القيمة لتصبح عمدة النظاـ ك سنده

                                                           
 .130ص: ،اؼبرجع السابق، نظر: أضبد مؤمني-1
 .130، ص:نفسورجع اؼب -2
 .275ص:،اؼبرجع السابقضمن أعماؿ اؼبؤسبر الدكيل،  كتاب صباعي-3
 .89.86ص،ص:، اؼبرجع السابقنظر: حنوف مبارؾ، ي-4

 .276 ص: ،اؼبرجع السابقنظر: كتاب صباعي ضمن أعماؿ اؼبؤسبر الدكيل، ي-5
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ؼباذا يستطيع اغبدث اإلجتماعي  دم سوسَت: "ذبعلنا إعتباطية العالمة بدكرىا أكثر فهما
 .1كحده أف يكوف نظاما لسانيا"

دم سوسَت أف مفهـو القيمة يتجلى داخل العالمة اللسانية فبا يكسبها  اعتربكمن ىنا 
أمهية، ك جعل من العالمة ك القيمة األساس الذم يقـو عليو النظاـ اللساين، ك أما خاصية 

عالمات اللسانية فبا يثمر فيها قيما ك كظائف كيعد مفهـو التقابل فيعود الفضل إليو يف تنظيم ال
 التقابل أىم مفاىيم النظاـ يف لسانيات سوسَت.

 M.Diachroniqueو المنهج الزمني M.Synchroniqueالمنهج التزامني  -4
ق دم سوسَت يف تأسيسو للسانيات من منهج جديد عرؼ "دبنهج الدراسة انطل
 اعتمدتة، كجاء ىذا اؼبنهج يف مقابل اؼبنهج الزمٍت الذم نيالتزام descriptiveالوصفية" 

عليو الدراسات التارخيية، حبيث أعاب دم سوسَت الدراسة الزمنية ك كجد أهنا ربـر الباحث 
اللساين من كصف النظاـ اللغوم، بينما يرل أف الدراسة التزامنية سبكن الباحث من كصف 

القوانُت البيانية اؼبتحكمة  استنباطئمة بُت عناصره ك النظاـ اللغوم، ك مالحظة العالقات القا
ك يضرب مثاال لذلك يف حديثو عن لعبة الشطرنج حيث يقوؿ:" أف أية حالة من ،2فيها

حاالت ترتيب قطع الشطرنج تشبو كثَتا حالة من حاالت اللغة، فقيم القطع تعتمد على 
اللغوية يستمد قيمتو من تقابلو مع موقعها على لوحة الشطرنج، كما أف كل عنصر من العناصر 

 .3العناصر األخرل"
رأل دم سوسَت أف ترتيب قطع الشطرنج تقابل حالة اللغة سباما، حيث ال ربمل العالمة 
أم معٌت مستقال بذاهتا ما مل تكن داخل نظاـ معُت، بل تستمد قيمتها ك معناىا من النظاـ  

، ك يتم 4ؽبا يف نفس السياؽ الذم ترد فيوككل، كمن الوحدات ك العالمات األخرل اؼبقابلة 
الًتكيز يف  الدراسة التزامنية على الواقع اغبايل للغة الذم ديكننا من النظر إىل نظامها ذلك على 

                                                           
 .85ص: ،، اؼبرجع السابقد دم سوسَتفردينان-1

  66.67ص:ص،،اؼبرجع السابق نظر: طيب دبة،ي-2
 .106ص: ،اؼبرجع السابق -3
، 1طبيت اغبكمة، اعبزائر،  سانيات التداكلية ؿباكلة تأصلية يف الدرس العريب القدمي،يف الل ادم،جخليفة بو  ينظر: -4

 .19:ص، ـ2005
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ك ديثل دم ،1"الًتكييب" ك ىذا ما ال ديكننا مالحظتو يف الدراسة الزمنية مستول احملور األفقي
و العرضي ك دراستو يف اؼبقطع الطويل، كما خلص سوسَت لذلك يف دراسة ساؽ نبتة يف مقطع

إليو أف اؼبقطع الطويل يرينا األنسجة اليت تولف النبات، ك اؼبقطع اؼبستعرض يرينا االنسجة على 
سطح معُت، كلكن اؼبقطع الثاين خيتلف عن األكؿ ألنو يبُت بعض العالقات األنسجة اليت ال 

 .2تول الطويلإىل اؼبستستطيع أف نفهمها إال إذا نظرنا 
أخذ دم سوسَت اعبانب التزامٍت من الثنائية ك ألغى اؼبنهج الزمٍت ك أعاب عجزه يف 

اؼبنهج التزامٍت كسيلة  اعتربفهمو للغة ك رأل أف منطلقو صحيح لكن ىذه خطأ، لذلك 
لوصف نظاـ اللغة ك فهمها كمن خالؿ ذلك يتبُت لنا أف ربديد النظاـ اللغوم يتم على 
مستول اؼبنهج التزامٍت ىذا ما أقره دم سوسَت حينما قاؿ: "إف اللغة نظاـ ديكن بل ينبغي أف 

راسة التعاقبية ، ك لذلك ينبغي أف تسبق الد3)تزامٍت( موحد سنكركينتدرس أجزاؤه ضمن إطار 
)التارخيية( للغة، بدراسة التزامنية )آنية(، ألف النظاـ ك النسق الثابت فهمو أكثر من التغَت، 

  .4فضال عن أف التغَت ناشئ من ذلك النظاـ ك النسق، فبا يفرض على الدارس معرفة حالة أكالن 
ظاـ اللغة كمن ىنا نرل دم سوسَت خيالف من سبقو يف دراسة اللغة، ك خلص إىل أف ن

 يتجلى يف الدراسة آنية للغة أم يف كاقعها الراىن ك يف زماف ك مكاف ؿبدد.
 ستبدالية: العالقات التركيبية و اال -3

حقيقة ذلك الفارؽ اغباسم بُت العالمة اللغوية يف حالتها السلبية  إف معرفة "دم سوسَت"
اؼبنعزلة، ك بينها كىي كحدة داخل نظاـ، أدل بو إىل إدراؾ كجود ؿبورين أساسُت يقـو عليهما 

كالعالقات  R.Syntgmatiqueمبدأ العالقة بُت العالمات كمها ؿبور العالقات الًتكيبية 
فهي العالقات األفقية بُت  ، أما "العالقات الًتكيبية":R.Paradigmatiques5 اإلستبدالية

                                                           
 .69ص:اؼبرجع السابق، نظر: طيب دبة،ي-1
 .105ص:اؼبرجع السابق، ،دم سوسَت فرديناند نظر:ي-2

 .105ص:، اؼبرجع نفسو -3
 .19ص:اؼبرجع السابق، خليفة بوجادم، -4

 .89ص: ،اؼبرجع السابق نظر: طيب دبة،ي-5



 المبحث االول      مصطلح النظم و النظام في الدرس اللغوي القديم و الحديث
 

41 
 

"من حيث  ، ك ينظر إليها دم سوسَت:1الوحدات اللغوية ضمن السلسلة الكالمية  الواحدة
ىي مبٍت على صدفة اػبطية ألهنا ترتبط بعضها ببعض، ك ىذه اغبقيقة ربوؿ دكف النطق 

، ك تتمثل 2رة متعاقبة يف سلسلة الكالمية"بعنصرين يف آف كاحد، ك تكوف  العناصر مرتبة بصو 
ىذه العالقات يف أف عبارة ما يف تركيب "ال تكتسب قيمتها إال بتقابلها مع الوحدات اليت 

، ك ال ديكن توضيح ذلك من خالؿ اؼبثاؿ الذم أكرده "دم 3تسبقها أك تليها أك معها صبيعا"
عالقة تركيبية بُت الوحدات، فبا منح  كجود  4سوسَت" ففي صبلة "إذا كاف الطقس صبيال خرجنا"

  ذلك ؼبا يسبقها ك يلحقها منالوحدات قيمتها ك ىي داخل النظاـ،  كل كحدة من ىذه
كحدات، فلو أخذنا كلمة "الطقس" كعزلناىا عن تركيب الذم كردت فيو تصبح كحدة غَت 

 نظاـ.دالة ألهنا تنتمي إىل ؾبموعة الوحدات األخرل اليت تكسبها قيمتها داخل ال
كمن ذلك يرل دم سوسَت "أف مفهـو العالقات الًتكيبية يتحدد يف ما يعود إىل قوانُت 

إىل ؾبموعة من  انتمائوالنظاـ ك عالقاتو، ك عليو فإف ما دينح تركيب مكانة يف اللغة ىو 
كال خيرج ذلك  هبغَت ك عليو فإف نظاـ الوحدات يستمد قيمتو من خالؿ عالقتو  5الوحدات"

عن إطار الًتكيب حيث حدد دم سوسَت ذلك حينما ربط مفهـو العالقات الًتكيبية دبعرفة 
 النظاـ. 

ستبدالية فهي العالقات اليت تقع بُت الوحدات اللغوية اليت ديكن أف ربل أما العالقات اال
 عالمة ؿبل بعضها البعض يف سياؽ كاحد ك بعبارة أخرل فإهنا تعكس عالقات موجودة بُت

، كفبا ال شك فيو أف ىناؾ 6أخرل غَت موجودة يف اعبملة أصال بل موجودة يف أذىاننا طبعا
عالقة كطيدة بُت الداللة اللغوية للكلمة أك العالمة اللسانية كبُت احملورين اإلستبدايل ك الًتكييب،        

، تعرؼ األكىل بالعالقة ك عليو ىناؾ عالقتُت تؤخذاف معا بعُت اإلعتبار يف الداللة اللغوية
اإلستبدالية ألف فيها يتم إختيار عنصر كاحد من عناصر بديلة، ك تعرؼ الثانية بالعالقات 

                                                           
 .130، ص:اؼبرجع السابقأضبد مؤمن، -1
 .142:، صاؼبرجع السابقنظر: فرديناند دم سوسَت، ي-2
 .  130:ص ،اؼبرجع السابق-3
 .142ص: اؼبرجع السابق، ،سوسَتفرديناند دم -4

 .91:ص ،اؼبرجع السابق نظر: طيب دبة،ي -5
 . 131، ص:اؼبرجع السابقأضبد مؤمن، ينظر:  -6
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كمن ذلك فإف معرفة داللة الوحدات ال  1الًتكيبية اليت يتم تأليف عنصر مع آخر إلفادة معٌت
ييب كديثل ؿبور خيرج عن إطار احملورين اإلستبدايل ك الذم ديثل ؿبور الكلمات ك الًتك

اعبمل،كتربز كظيفة ىذين احملورين يف أهنما ديثالف اعبانب اإلجرائي الذم يعمل فيو النظاـ 
ديكن  .2كيتحكم عن طريقو يف حركية العالمات ك جيسد آلية اإلختالؼ ك التقابل فيما بينها

دم سوسَت ك ىي القوؿ أف ما ميز الدراسة اللسانية السوسرية ىي ىذه الثنائيات اليت سبيز هبا 
 ال زبرج عما ظباه نظاـ اللغة.

                                                           
 .42، ص:اؼبرجع السابقبن ظبعوف سليماف،  ينظر: -1
 .89ص:اؼبرجع السابق، طيب دبة، -2
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  الموازنة بين الجرجاني ودي سوسير.المبحث الثاني : 

دي  عبد القاىر الجرجاني و فرديناند"على الرغم من الفارؽ الزمٍت الذم يفصل بُت 
 ك مفاىيم يف دراسة اللغة، ك انطالقا شلا ارتكزت عليو الدراسة البنيوية من مبادل ،"سوسير

و الدال  ،اللغة و الكالمكاليت سبثلت يف أىم الثنائيات اليت طرحها دم سوسَت كىي 
العالقات ك  العالقات االستبداليةك  ،التزامنية و الزمنيةك  ،"العالمة اللغوية " والمدلول

يظهر ك ،القاىر اجلرجاينؽلكننا التماس بعض جوانب الدرس اللساين البنيوم عند عبد  ،بيةيالترك
ذلك يف حديثو عن النظم من خالؿ كتابو "دالئل اإلعجاز" األمر الذم غلعلنا نقف عند أىم 

 .نقاط االلتقاء بُت اجلرجاين ك دم سوسَت ك الكشف عن أكجو ادلقاربة بينهما

 المطلب األول : مقاربة بين الجرجاني و دي سوسير في اللغة و الكالم

"فرديناند دم سوسَت" ىو حد  اليت قامت عليها دراسة اللسانيات عندف أكذل ادلبادئ إ
كمن حدىا أيضا  ،األلسنية اليت تتوخى الوصف ك التاريخ ما ؽلكنها أف تبلغة من اللغات

ك أف نستخلص من كراء ذلك  ،البحث القول اليت تعمل باستمرار يف لغات العادل كلها
اللغة كعلى ىذا األساس تكوف ظاىرة اللساف أك  ،اللغات القوانُت العامة اليت ؽلكن أف تلتقي فيو

نظاـ " اللغة عند" دم سوسَت " عبارة عن ك يعٍت ذلك أف  ،أداة تبليغ ك تلك كظيفتو األصلية
"دم سوسَت" النظاـ اللساين ىو عبارة عن: "رلموعة من الوحدات  كعلى حد قوؿ ،1ك بنية "

ك أما  ،2تتبادذلا مع بقية الوحدات ك مع رلموع النظاـ"تتحدد كل منها يف ضوء العالقات اليت 
 .3البنية فهي: "رلموع  العالقات اليت تربط بُت العناصر ادلؤلفة  للبنية نفسها "

باعتبارىا نظاـ أم أهنا رلموعة من ظر إذل اللغة ينكمن ىنا يتضح لنا أف دم "سوسَت" 
ك اليت ال تكوف ذلا قيمة يف حد  ،بينهارلموعة الكلمات ادلنسجمة فيما  الوحدات اللغوية أك

اليت أم داخل العالقات اليت تربطها بباقي الوحدات ك  ،ذاهتا إال إذا  ربددت داخل بنية كاحدة

                                                           
 ص:،ص ،ـ1،2008ط ،القاىرة ،مصر ،ادلكتبة األزىرية للًتاث ،مدخل إذل ادلدارس اللسانية ،ينظر: السعيد شنوقة-1

20،21.  
 .87:صادلرجع السابق،  ،طيب دبةال-2
 .10ص:،ـ1991 ،1ط ،دار البيضاء تعاريف ػ األصوات، ،العربية اللسانياتاللسانيات العامة ك  ،ليليحعبد العزيز -3
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ك ىذا ما  ،قق من خاللو اللغة كظيفتا التواصليةربُ شلا يشكل لنا نظاـ  ،تركب بعضها ببعض
من أكده دم سوسَت حينما قاؿ: "إف اللغة ىي رلموعة العادات اللغوية اليت سبكن ادلتكلم 

 .1الفهم كاإلفهاـ"

ل إال ك ىو يعمل نظم ال ؽلكن دراسة ىذا الكُ مُ  ك يفهم من خالؿ قولو أف اللغة ىي كلّ 
بعضها البعض  فال ؽلكن أف ندرس الوحدات اللغوية أك العناصر ك ىي منعزلة عن ،كمجموعة

كهبذا يتضح  ،ألهنا ال تشكل لنا أية داللة لوحدىا ك ىي منفردة عن بقية العناصر األخرل
 :حيث يقوؿ دم سوسَت ،2ف اللغة ظاىر اجتماعية غرضها إعالـ السامع خربا غلهلوأتأكيده ب

 .3"اجتماعي"أف اللغة نظاـ 

أهنا مؤسسة اجتماعية فهي أداة التبليغ ك التواصل بُت أفراد اجملتمع  ىك باعتباره للغة عل
فقد  ،"اللغة و الكالم"كمن ىنا انطالقا" فرديناند دم سوسَت" يف توضيح الفرؽ بُت ثنائية 

اعترب اللغة ىي اجلانب األساسي ك اجلانب االجتماعي زلض مستقل عن الفرد ك ىذا اجلانب 
على أنو اجلانب الفرعي  يف حُت نظر إذل الكالـ ،صبيع صفاتويف  "ترامٍت"سايكولوجي أم 

كشلا ال شك فيو أف اللغة كالكالـ يرتبطاف ببعضهما  ،كاعتربه اجلزء الفردم من اللساف )الثانوم(
فاللغة ضركرة إذا أريد للكالـ أف يكوف  ،حدعلا على األخرأحبيث يعتمد  ،البعض ارتباط كثيق

 .4مث إف الكالـ ضركرة لتثبيت أركاف اللغة ،ادلتوخاة منومفهومو ػلقق الغاية 

بُت ما ىو ة(،ك اللغ) ملكة بشرية ك يقصد بذلك لقد ميز" دم سوسَت" بُت ما ىو
 كىو بذلك ؽليز بُت ما ىو اجتماعي ،(الكالـ)إصلازم فردم ملموس بوعي ك اختيار ك يقصد 

الذم حدده دم سوسَت بُت اللغة ك برغم من الفارؽ  ،ك فردم ك بُت ما ىو جوىرم ك ثانوم
فهو يؤكد على ضركرة  ،ك الكالـ  من جهة فهو ال ينفي الصلة اليت تربطهما من جهة أخرل

ذبمع بينهما عالقة   (اللغة ك الكالـ)كمن ىنا يتضح لنا أف كل من  ،العالقة القائمة بينهما

                                                           
 .123ص: ،ادلرجع السابق ،فرديناند دم سوسَت-1
 .21ص: ادلرجع السابق، ،السعيد شنوقة-2
 .34، ص:ادلرجع السابق -3
 .37ص: ،ادلرجع نفسوينظر: -4
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ًتتب عليو صبيع توس ك ملمفاللغة ضركرية كي يصبح الكالـ  ،إذ يفًتض أحدعلا األخرترابط 
 .1كما أف الكالـ ضركرم كي تقـو اللغة "  ،نتائجو

كىذا ما يقره دم سوسَت يف قولو:" اللغة ك الكالـ يعتمد أحدعلا على األخر مع أف 
األخر ىذا ال ؽلنع اللغة ىي أداة الكالـ ك حصيلتو كلكن على الرغم من اعتماد أحدعلا على 

الكالـ التوافق احلاصل بُت اللغة ك  دم سوسَت بعدما أقر ،2من كوهنما شيئُت متميزين سباما"
 ،من حيث الدراسة ذىب إذل اعتبارعلا شيئُت سلتلفُتإال أنو  ،الثاين أف كالعلا ػلتاج إذلك 

الدراسة الوحيد الذم ازبذه دم سوسَت ىو دراسة اللغة يف ذاهتا ك من  حيث نعلم أف موضع
   أجل ذاهتا.

فادلتتبع  ،يف دراسة الظاىرة اللغوية يف الًتاث العريب القدمي غائبان دل يكن ىذا التصور 
أسس لغوية هنا مبنية على أيدرؾ  "عبد القاىر اجلرجاين" عند البالغي" نظرية النظم"ألصوؿ 

حيث ؽلثل الكالـ زلور أراء عبد القاىر ألف البالغة تعتٍت  ،قوامها التمييز بُت "اللغة ك الكالـ"
يف األصل دبا ينجزه ادلتكلم بصفة فردية بالتصرؼ يف استعماؿ عناصر النظاـ اللغوم ك التأليف 

التعليل حتمت بدكرىا  مقاصده فإف مقتضيات االحتجاج ك كبينها بكيفية ربقق أغراضو 
كىذا ما يؤكد أف احلديث عن اللغة ك الكالـ دل  ،3يا"ازباذىا أساسا منهج اللغة ك احلديث عن

 .يكن غائب عن ذىن "عبد القاىر اجلرجاين"

"فرديناند دم سوسَت"  ك ىو بذلك يتفق مع ،ك رؤيتو كانت كاضحة يف التمييز بينهما
ك يشَت عبد القاىر يف  ،يف اعتبار الكالـ ىو اجلانب الفردم ك اللغة ىي اجلانب االجتماعي

ك بأنفس الكلم ادلفردة ك دبا طريقة  ،العلم جبميع ذلك ال يعدك أف يكوف علما باللغةقولو: " 
   أخر يقوؿ:ك يف موضع  ،4احلفظ دكف ما يستعاف عليو بالنظر، ك يوصل إليو بإعماؿ الفكر"

كلكن ألف يضم  ،ف األلفاظ ادلفردة اليت ىي أكضاع اللغة دل توضع لتعرؼ معانيها يف أنفسهاأ" 
                                                           

 .23ص :،ـ1998ىػ ػ 1،1419ط،مصر ،القاىرة ،دار الشركؽ ،نظرية البنائية يف النقد األديب ،فضل صالح ينظر:-1
 .38:ص ،ادلرجع السابق نظر: فرديناند دم سوسَت،ي-2
 .501ص:رجع السابق، ضبادم صمود، ادل ينظر:-3
، 1حليمة أضبد عمايرة، االذباىات النحوية لدل القدماء، دراسة ربليلية يف ضوء ادلناىج ادلعاصرة، دار كائل، عماف، ط-4

 .156ـ ص:2006
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كالدليل على ذلك أنا إف زعمنا أف األلفاظ اليت  بعض فيعرؼ فيما بينها من فوائد، بعضها إذل
 يف ىي أكضاع اللغة إظلا كضعت ليعرؼ هبا معانيها يف أنفسها ألدل ذلك إذل ما ال شك عاقل

 .1ك ىو أف يكونوا قد ك ضعوا لألجناس األمساء اليت كضعوىا ذلا لنعرفها هبا ،استحالتو

ىي منعزلة عن تدؿ على معٌت زلدد ك يؤكد عبد القاىر اجلرجاين أف األلفاظ ادلفردة ال 
ىي مفردة ك إظلا تأخذ قيمتها فاللفظة ال قيمة ذلا ك  ،فهي تكتسب داللتها من خاللو ،سياقها

كال بد أف تكوف الفائدة الناذبة " ،بضمها مع بعضها البعض يف السياؽ أم داخل تركيب كاحد
ك إال سقطت احلاجة  ،بُت األلفاظ مباينة دلا تدؿ عليو كحدات اللغة يف أصل الوضع عن الضم

واصل أف من شركط التّ  إذْ إذل الكالـ ألنو ليس ىناؾ شيء موجود يف اللغة ال يعرفو السامع 
ك أيها ادلتكلم حيث يقوؿ اجلرجاين: "ك معلـو أنّ ،2يشًتؾ يف العلم باللغة ك كيفية مواضعتها"

فال تقوؿ لو خرج  ،كلمو هبااليت تُ  (لكلمات) امع معاين الكلم ادلفردةف تعلم السّ أتقصد لست 
كلمو بألفاظ ال يعرؼ ىو كيف ك زلاؿ أف تُ  ،زيد لتعلمو معٌت خرج يف اللغة ك معٌت زيد

 .3معانيها كما تعرؼ؟"

توضع كيف  يرل عبد القاىر أف كل من ادلتكلم ك السامع ذلما نفس العلم باللغة ك
 فادلتكلم حينما قاؿ خرج زيد دل يقصد من كراء إخباره أف ،بذلك يتحقق التواصل بينهماك 

ألف السامع على دراية هبذه الكلمات يف أك معٌت "زيد" يف اللغة  "خرج" يعلم السامع معٌت
فكلهما غلب أف  ،اللغة فمن االستحالة إخباره بألفاظ ال يدرؾ معانيها كما يدركها ادلتكلم

"فالغاية من الكالـ تتجاكز ما ضمنتو اللغة من معاف بالوضع  ،يكوف لديهما نفس العلم باللغة
كاالصطالح إذل معاف جديدة ربدث كقت تؤلف ك حداهتا ضربا خاصا من التأليف ك يعمد 

ك يقصد بادلعاين األحكاـ اليت يولدىا ادلتكلم  ،تيبالًتّ ا إذل كجو دكف كجو من الًتكيب ك هب
فاللغة توفر  ،شلا ينشئ ما ال أصل لو يف اللغة ،حدات اللغة ك الربط بينها بعالقاتبتعليق ك 

                                                           
 .332:ص ،ادلرجع السابق، عبد القاىر اجلرجاين-1
 .503ص: ،سابقالادلرجع  ،ضبادم صمود ينظر:-2
 .264ص:ادلرجع السابق، -3
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لك ال ربدد لو طرؽ ذلكنها مع  ،ضركب من الكلمات ادلنفردة  دلستعملها أم مستعمل اللغة
 .1التعليق فيما بينها"

تؤدم ك الكلمات منفردة ال أيفهم شلا سبق ذكره أف اللغة تنتج لنا رلموعة من الوحدات 
معاف إال إذا قاـ ادلتكلم بتعليق تلك الوحدات مع بعضها البعض لتشكل لنا رلموعة العالقات 
اليت كانت يف أصل اللغة كلمات منفردة ك ادلتكلم ىو من ػلدد معانيها كذلك من خالؿ 

ك يف ذلك يقوؿ عبد القاىر:  تعليق بعضها مع بعض ك ىذا ما يشكل لنا ما يسمى "النظم"
ض بنظم الكلم أف توالت ألفاظها يف النطق بل أف تناسقت داللتها ك تالقت "ليس الغر 

 .2تضاه العقل"قمعانيها على الوجو الذم ا

الذم يتمثل يف أف   "اللغة ك الكالـكمن ىنا يربز عبد القاىر الفارؽ الكبَت بُت ثنائية "
ؽلكن يف" الكالـ" ألنو كىذا ما ال  ،االتفاؽ ك االعتباطك قيامها على التواضع  اللغة حبكم

زلكـو يف األصل بزماـ العقل ك ترتب ادلعاين يف النفس ك ال يصدر من ادلتكلم إال عن قصد 
ال يكوف ترتيب يف شيء حيت  علم سابق بادلباين ادلالءمة دلا يريد أف يصوغ من ادلعاين إذْ ك 

 .3"تيكوف ىناؾ قصد إذل صورة كضع

اصطالح بُت الناس باعتباره للغة على أهنا مواضعة ك  ؽليز عبد القاىر بُت اللغة ك الكالـ
أم بُت اجلماعة يف حُت يرل اجلانب الثاين من ثنائية ك ىو الكالـ أنو احملكـو الفردم عكس 

يقر بأف اللغة ظاىرة كمن جهة أخرل صلد اجلرجاين يف التفريق بُت اللغة ك الكالـ  ،اللغة
ذلك من خالؿ "إبرازه الصالت القائمة بُت الكلمات ية  كظيفتها التبليغ ك التواصل ك اجتماع

ك ىذا ما  ،ك يهتم بالعالقات القائمة بصورة متبادلة بُت كحدات الكالـ ،اليت تولف اجلملة
كيرل أف اللغة كضعت من أجل التواصل فهي ظاىرة اجتماعية ال  ،أكده يف النظم صباال

 .4فردية

                                                           
 .503،504ص:،ص، ادلرجع السابق ،ينظر :ضبادم صمود-1
 .81ص: ،ادلرجع السابقعبد القاىر اجلرجاين، -2
 .507ص: ،ادلرجع السابق ينظر:-3
 .10ص:،ـ2017،دط اجلزائر، ،اجمللس األعلى للغة العربية ،تركيبية على قواعد النحاة مالحظات ،عيسى قيزة ينظر:-4



 الموازنة بين الجرجاني ودي سوسير                                   المبحث الثاني
 

49 
 

مات تولد لنا صبل تتبادؿ كحداهتا فيما بينها يرل اجلرجاين أف العالقات القائمة بُت الكل
لك يف قولو : " اعلم أف معاين الكالـ ال ذكيؤكد  ،ك ىذا ما يشكل لنا ما يسمى نظم رلمال

ك إذا أحكمت ىذا العلم هبذا ادلعٌت  ،ك األصل ك األكؿ ىو اخلرب ،تتصور إال فيما بُت شيئُت
أنو ال يكوف خرب حيت ك من الثابت يف العقوؿ ك القائم يف النفوس  ،فيما عرفتو يف اجلميع

 ،لو ان ك مثبت ان كاإلثبات يقتضي مثبت ،ألنو ينقسم إذل إثبات ك نفي ،يكوف سلرب بو كسلرب عنو
ثبات معٌت أك نفيو من دكف أف إتصور تفلو حاكلت أف  ،عنو ك منفيان  النفي يقتضي منفياك 

كمن أجل  ،ك ال يقع يف كىم ،حاكلت ما ال يصح يف عقل ،عنومنفي  ك يكوف ىناؾ مثبت لو
ذلك امتنع أف يكوف لك قصد إذل فعل من غَت أف تريد إسناده إذل شيء مظهر أك مقدر 

 .1تصونو سواء" تإذا أنت دل ترد ذلك ك صو ككاف لفظك بو  ،مضمر

القوؿ  طالقا منكمن خالؿ ذلك نفهم أف عبد القاىر اجلرجاين ناقش مفردات اللغة ان
كسواء قلنا أف أصل  ،مث عاد ليناقش مفردات اللغة انطالقا من أف اللغة إذلاـ ،بأهنا مواضعة

الكلمات بعضها ببعض ك يقـو ذلك  بُت ربطالنظاـ الـ أك مواضعة فإف اللغة ىي اللغة إذلا
ك بفعل  ،كفق دلقتضيات دالالهتا الفعلية ،النظاـ اللغوم على ربط الكلمات بعضها ببعض

 .لك النظاـ تتمكن اللغة من القياـ بوظيفتها األساسية كوسيلة اتصاؿ بُت الناس ببعضهمذ

اللغة تعمل كمجموعة ىذا يعٍت أف النظم الذم أكد عليو عبد القاىر اجلرجاين يرل أف ك 
رأل اجلرجاين أف أصل  ،2عاة تلك الركابط تؤدم اللغة غايتها التواصليةاذلا ركابط معينة ك دبر 

إذلاـ ك اعتبارىا نظاـ لغوم يتشكل من رلموعة كلمات مًتابطة مع بعضها  مواضعة أكاللغة أـ 
 .تها التواصليةكظيف ديةأتكن اللغة من شلا ؽلُ  ،البعض تؤدم داللة فعلية

ك من ىنا يتبُت لنا أف كل من اجلرجاين ك دم سوسَت يتفقاف يف دراستهما للغة حبيث  
اللغة بأهنا ظاىرة اجتماعية ك نظاـ تؤدم من خاللو  كانت ذلما نفس النظرة اللغوية يف كصف

" اللغة نظاـ فنجد دم سوسَت يف كصفو للغة يقوؿ : ،التوصلأال ك ىي التبليغ ك  ك كظيفتها

                                                           
 .323ص:ادلرجع السابق، ،عبد القاىر اجلرجاين-1
 ،اجلامعية ديواف ادلطبوعات ،الًتاكيب النحوية ك سياقاهتا ادلختلفة  عند اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين ،صاحل بلعيد ينظر:-2

 .214ص: ،ـ1994 ط،د  ،اجلزائر
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تؤثر على عناصره ك ترهتن يف كل حقبة من التاريخ بالنظاـ اللغوم  ،يرتكز على قوانُت توازف
يرتكز على قاعدة من ادلتميزات  ادلعاين نظامان كمن الطبيعي أف تؤلف رلموعة  ،ادلتزامن

 .1"ادلقابالتك 

كمن ىنا يبُت لنا دم سوسَت أعلية العنصر اللغوم اليت ال تظهر إال من خالؿ كجودىا 
يقـو على قوانُت  كفقا نظامان  ،داخل سياقها أم داخل تركيبها ك مقابلتها مع باقي كحداهتا

يوضح دم سوسَت أف اللغة عبارة عن نسق ك نظاـ  كحيت ،تساىم يف الربط بُت تلك الوحدات
فما ىو خارج يف الشطرنج ؽلكن فصلو بسهولة عما ىو  "بو النظاـ اللغوم بلعبة الشطرنج ش

العاج بدال من اخلشب فإف ىذا فإذا استخدمنا اجزاء من الشطرنج مصنوعة من  ،داخلي
لعبة الشطرنج أك أضفنا إليها أجزاء أما إذا قللنا من أجزاء  ،بَت ال أثر لو يف نظاـ الشطرنجغالت

إضافية فإف ىذا التغيَت سوءا بإضافة أك حبذؼ سوؼ يكوف لو أثر كبَت يؤدم إذل خالؿ يف 
ستطيع يك  ،ك بُت ما ىو داخلي يى ادلرء أف ؽليز بُت ما ىو خارجكلذلك ينبغي عل ،نظاـ اللعبة

فكل شيء  ،ػلدد طبعة الظاىرة باستخداـ ىذه القاعدةادلرء يف كل حالة من احلاالت أف 
 .2ػلدث تغيَت يف النظاـ بأم اسلوب كاف إظلا ىو داخلي"

كبذلك دل ينطلق دم سوسَت أف نظاـ اللغة نفس نظاـ لعبة الشطرنج ك من ىنا يفهم 
القطع حبيث لو استبدالنا نوع  ،من فارغ يف تشبو اللغة بالشطرنج ألف قواعدىا الداخلية خاصة

ال يهم يف  ألنو ،دلا أدل ذلك دبساس النظاـ الداخلي للعبة ،اخلشبية بقطع أخر مثل العاج
خشبية أـ ىي عاج ألف دم سوسَت يعترب مادة القطع شيء خارجي  ىياللعبة نوعية القطع أ

فإذا كاف عدد بقدر أعلية عدد القطع اليت تكوف داخل اللعبة يف لعبة الشطرنج   لو ال أعلية
كىذا العدد من منظور دم سوسَت غلعل قطعة  وفكثالث افاثنطع ادلتكونة منها اللعبة ىي الق

لكن لو أنقصنا قطعة كاحدة أك زدنا قطعة أك لعبت ىذه اللعبة بطريقة  ،نظاـ اللعبة متكامل
زبالف القوانُت اليت كضعت ذلا ألدل ىذا التغَت إذل إخالؿ نظاـ اللعبة ك قواعدىا ك فسد 

فإهنا تشبو قيمة قطع  ،العالقة بُت العناصر اللغوية فيما بينهاأما قيمة  ،الداخليتركيبها 

                                                           
 .162ص: ،ادلرجع السابق ،حليمة أضبد عمايرة-1
 .41ص: ،ادلرجع السابق ،فرديناند دم سوسَت ينظر:-2
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حيث تستمد كل قطعها قيمتها من حيث ادلوقع الذم تأخذه   ،الشطرنج أيضا على رقعة اللعبة
 .1كل قطعة الرقعة مقابل ادلواقع اليت تأخذىا القطع األخرل"

لوجدنا أف ىذا " ،" للغة بلعبة الشطرنجك لو أننا توقفنا قليل عند تشبيو "دم سوسَت
ك أف مكونات ىذا النسق  ،التشبيو يؤكد أكال أف اللغة "نظاـ أك نسق" لو قواعده اخلاصة

فضال عن أنو ثانيا يعطي األكلوية ك الصدارة  ،النظاـ مًتابطة فيما بينها ككل متماسكأك 
ادلهم ىو التنظيم الباطٍت للغة ال على اعتبار أف  ،للغويات الداخلية على اللغويات اخلارجية

 .2مراحل تطورىا" تارؼلها أك نشأهتا أك

لقد كضح دم سوسَت مبدأ انتظامية اللغة كذلك من كراء تشبيو الدقيق الذم أعطاه للغة 
نظاـ  كالذم أراد من خاللو أف يؤكد أف ،بوصف نظامها بنظاـ ارل تقـو عليو لعبة الشطرنج

ك ىذا ىو األمر ادلهم الذم  ،فيو ك تكوف دائما داخل اللغةيت ربتكم اللغة غلرم كفق القواعد ال
اليت تنظر إذل العالقات الداخلية ك تنفي كل ما  ،بٌت عليو دم سوسَت دراستو البنيوية الوصفية

ك قد صدر عبد القاىر اجلرجاين عن مثل ىذا ادلفهـو الذم أقره دم سوسَت  ،ىو خارج اللغة
اجلرجاين مشاهبة فهو ينظر إذل اللغة على أهنا نظاـ كىذا إذا دؿ إظلا يدؿ فكانت نظرة  ،للغة

فقد اعتبار اجلرجاين  ،عل أسبقية اجلرجاين لتناكلو موضوع اللغة حينما أقر ما أقره العادل اللساين
 .3أف اللغة ليست رلموعة من األلفاظ بل رلموعة من العالقات"اللغة يف قولو: "

بٌت عبد القاىر اجلرجاين تفكَته اللغوم الفٍت حينما قاؿ: "اف  على ىذا األساس العاـك 
األلفاظ ال تتفاضل من حيث ىي ألفاظ رلردة ك ال من حيث ىي كلم مفردة ك إظلا تثبت ذلا 

لو  أك ما أشبو ذلك شلا ال تعلق  ،اللفظة دلعٌت اليت تليها معٌت الفضيلة ك خالفها يف مالئمة
 .4بصريح اللفظ"

                                                           
 .162،ادلرجع السابق ،ينظر :حليمة أضبد عمايرة-1
 .47ص: ،ـ1990 ػ ق3740 ،ط د ،مكتبة مصر ،مشكلة البنية ،ينظر :زكريا إبراىيم-2
 .201ص:،ـ1988 ،1ط ،تونس ،مؤسسات بن عبد هلل ،يف ادليزاف اجلديد ،رينظر: زلمد مندك 3
 .21ص: ، ادلرجع السابق،عبد القاىر اجلرجاين4
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أف األلفاظ ك ىي رلردة أم منفردة خارج تركيبها ال ربمل أم قيمة يف يرل اجلرجاين 
ىي خارج على لفظة أخر أك استحساف لفظة على لفظة ك  لفظة ذاهتا لذلك ال ؽلكننا تفضيل
ادلزية ها ك حسنها ك تثبت ذلا الفضيلة ك ك إظلا تأخذ األلفاظ قيمت ،سياقها الًتكييب الذم ترد فيو

كمن ىنا يقرر  ،بها يف ادلعٌت األلفاظ اليت تليها ك يف ادلواقع اليت تستحقهادبجاكرهتا مع ما يناس
أما األمر الثاين  ،اجلرجاين أمرين: األكؿ: أف األلفاظ تأخذ قيمتها بضمها إذل بعضها البعض

يف حُت أف دم سوسَت يكتفي  ،فهو: إقراره بأف األلفاظ تتفاضل فيما بينها داخل الًتكيب
 .كاهنا ادلناسب دكف أف يفضل بُت لفظة ك لفظة أخر يف الًتكيببوضع اللفظة يف م

َك ِقيَل }يوضح اجلرجاين ما ذىب إليو من خالؿ ادلثاؿ التارل: ك ىو قوؿ عز ك جل: 
َي اأْلَْمُر َك اْستَػَوْت َعَلى اجلُْوِدِم َك يََأْرُض أُبْػَلِعي َمأَءِؾ َك َيَسَماُء أَْقِلِعي َك ِغيَض اْلَماُء َك ُقضِ 

أرجع عبد القاىر صباؿ اآلية الكرؽلة إذل ادلواضيع  ،[44{]ىود ِقْيَل بُػْعدان لِْلَقوـِ الظِلِمَُت 
"يَا" دكف "أم" يَا  ػك أف كاف النداء ب ،نوديت األرض مث أمرت "يَا أْرُض أبْػَلِعي""التالية: أف 

مث أْف نادل  ،ادلاء إذل الكاؼ حينما قاؿ "َماَءِؾ" ك دل يقوؿ ادلاءإضافة  مث ،يَا مَسَاءُ  ،أْرضُ 
مث استخدـ ادلبٍت للمجهوؿ يف لفظة  ،األرض ك أمرىا دبا ؼلصها ك ما ىو من شأهنا كذلك

مقابلة قيل يف الفاربة مع  ك،التقرير يف قولو: "َك اْستَػَوْت َعَلى اجُلوِدِم"ك التأكيد ك  ،"َكِغيَض"
 .1"اخلاسبةقيل يف 

ا ضبلتو ألفاظها من مزية إذل حسن نظمها دلاآلية الكرؽلة إعجاز اجلرجاين صباؿ ك  رجعي
حبيث لقيت كل لفظة  ،فضيلة قاىرة يعود ذلك كلو إذل رلاكرة ألفاظها ببعضها البعضظاىرة ك 

لى كشلا يشهد كذلك ع ،حسنها ك قيمتها من خالؿ مواقعها داخل اآلية ك الًتابط القائم بينها
تفاضل األلفاظ فيما بينها أنك يف بعض األحياف ترل كلمة تركقك ك تؤنسك ك تستحسن يف 

ثقل عليك ك توحشك يف موضع مث من جهة أخرل ترل نفس اللفظة بعينها ت ،موضع معُت
    مثاؿ ذلك لفظة األخدع يف بيت احلماسة: أخرل ك 

  2لْيتاً َو أَخِدعاً تَ َلَفَت َنْحَو اْلَحْي َحَتى َوَجْدتَِنْي           َوِجْعُت ِمْن اإلْصَغاِء 

                                                           
 .78ص: عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ادلرجع السابق، :ينظر1
 .80ادلرجع نفسو، ص: 2
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حبيث ترل لفظة األخدع يف ىذا ادلوضع ذلا احلسن ك ادلؤنسة ك ىذا راجع حلسن موضعها يف 
 :األخدع يف بيت أيب سباـ يف قولو حُت لو تأملنا لفظة

  1جَت َىَذا اأْلنَام ِمْن ُخُرِقكَ خِدِعْيَك فَ َقْد            أْضجَ يَا َدْىُر َقوم ِمْن أ

قارنة لفظة األخدع يف بيتُت األكؿ ك الثاين نالحظ أف ىناؾ فارؽ بينهما فإذا قمنا دب
حيث القت لفظة حسنو ك شرفها ك قيمتها يف البيت األكؿ فكاف ذلا الفضل ك مزية يف 

أما إذا نظرنا إليها يف بيت الثاين فنجدىا ذلا  ،تناسبت معهارلاكرهتا ما يليها من ألفاظ اليت 
ثقل على النفس ك تنغيص ك تكدير ألف اللفظة دل تلقى حسنها ك قيمتها دبا جاكرىا من 

 كما القتو يف بيت األكؿ. ،ألفاظ

ك إذا ذىب "دم سوسَت" يف دراستو للغة إذل تشبيو نظامها اللغوم بنفس نظاـ لعبة 
صلد عبد القاىر اجلرجاين يف مقابل ذلك يذىب إذل تشبيو نظاـ اللغة بنظاـ  فإننا ،الشطرنج

النسيج ك يف لك يقوؿ: "يكفي يف معرفة نسيج الديباج الكثَت التصاكير أف تعلم ترتيب للغزؿ 
ك صبلة األمر  ،ضم لطاقات االبرسيم بعضها إذل بعض على طرؽ شىتك  ،على الوجو سلصوص

ك ربلى حىت تكوف شلن يعرؼ اخلطأ فيها سبر فيو  صناعات علمان أنك لن تعلم يف شيء من ال
اإلحساف فاضل بُت اإلحساف ك من الصواب ك يفصل بُت اإلساءة ك اإلحساف بل حىت تُ 

تضع اليد على اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكلم ك تعدىا كاحدة ك  ،كتعرؼ طبقات احملسنُت
الصنع احلاذؽ أم ادلاىر الذم يعلم كل تكوف معرفتك معرفة كتسميها شيئا شيئا ك  ،كاحدة

 ككل ،ك كل قطعة من القطع ادلنجورة يف الباب ادلقطع ،خيط من اإلبرسيم الذم يف الديباج
      .2من األجر الذم يف البناء البديع"أجرة 

اللغة عند اجلرجاين ىو نفسو النسيج الذم تتداخل خيوطو ظم ك يفهم من ىنا أف ن
بعضها إذل بعض فلو ك قع خطأ يف تداخل احلركؼ أك ُقطع أحُد خيوط بضم غزؿ اإلبرسيم 

فعلى الذم ينسج الديباج أف يعرؼ كيفية ترتيب غزؿ  ،النسيج ألدل ذلك إذل فساد الديباج

                                                           
 .80:ص ،ادلرجع السابقعبد القاىر اجلرجاين، -1
 .74،75:،صصادلرجع نفسو، :ينظر-2
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ك كذلك احلاؿ يف نظاـ اللغة فإذا جعلت ألفاظها تتبع بعضها  ،يف ادلواقع اليت تناسب نسجها
 لنحو لفسد نظمها.بعضا دكف أف يتوخى فيو معاين ا

     : الذىب ك الفضة ك يف ذلك يقوؿ:لو نظاـ اللغة بأنواع احللي مثل ك يف تشبيو أخر
ك أف سبيل ادلعٌت الذم يعرب عنو بسبيل الشيء  ،"ك معلـو أف سبيل الكالـ التصوير ك الصياغة

فكما أف  ،كالفضة ك الذىب يصاغ منهما خامت أك سوار ،الذم يقع التصوير ك الصوغ فيو
زلاال إذا أنت أردت النظر يف صوغ اخلامت ك يف جودة العمل ك رأيت أف تنظر إذل الفضة 

أك الذىب الذم كقع فيو العمل ك تلك الصنعة كذلك زلاؿ إذا أردت أف  ،احلاملة لتلك الصورة
لى ك كما أنا لو فضلنا خاسبا ع ،يف الكالـ أف تنظر يف رلرد معناهتعرؼ مكاف الفضل ك ادلزية 

 أنفس، دل يكن ذلك تفضيال لو من حيث ىو بأف يكوف فضة ىذا أجود، أك َفصُّوُ  خامت
كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتان على بيت من أجل معناه أف ال يكوف تفضيال لو من حيث خامت،

فهو ال يريد أف يسوم بُت النظم فعبد القاىر حينما أكثر من ىذا التشبيو  ،1ىو شعر ك كالـ "
غلعل الصياغة ىي األساس ال ادلادة إظلا يريد أف يقرب الصورة ك ك  ،يف صبيع أطرافهماالنسج ك 

النظم أساسان ال األلفاظ من حيث ىي ألفاظ ك ال ادلعٌت من أم غلعل  ،اليت يصاغ منهما
 .2حيث ىو معٌت

ك إنا لنرل يف الناس من إذا رأل أنو غلرم يف "كقد أكضح اجلرجاين مذىبو ىذا بقولو :
ياس ك ضرب ادلثل أف تشبو الكلم يف ضم بعضها إذل بعض بضم غزؿ اإلبرسيم بعضو إذل الق

الذم ينسج منو  إلبرسيمالوشي ال يصغ بايعمل النقش ك ك  رأل أف الذم ينسج الديباجك  ،بعض
يتخَت ألصباغ ادلختلفة ادلواقع اليت يعلم أنو إذا أكقعها ك  ،شيئا غَت أف يضم بعضو إذل بعض

جرل يف ظنو أف حاؿ الكلم يف ضم  ،يف نسجو ما يريد من النقش ك الصورةفيها حدث لو 
 ال ك رأيت كالمو كالـ منْ  ،حاؿ خيوط اإلبرسيم سواء ،يف زبَت ادلواقع ذلاك  ،بعضها إذل بعض

حىت يكوف قد توخى فيها معاين  كال ادلوقع موقعان  ،يعلم أنو ال يكوف الضم فيها ضمان 
ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضَا من غَت أف تتوخى فيها معاين أنك إف عمدت إذل ك ،النحو
ك تشبو معو دبن عمل نسجَا أك صنع على اجلملة  ،دل تكن شيئا تدعى بو مؤلف ،النحو

                                                           
 .188ص:ادلرجع السابق،د ،عبد القاىر اجلرجاين-1
 .82ص: ،ـ1973ػ  ىػ1،1393ط ،بَتكت ،ككالة ادلطبوعات ،نقدهعبد القاىر اجلرجاين بالغتو ك  ،أضبد مطلوب-2
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 يرل اجلرجاين أنو ال معٌت للنظم غَت توخي ،1يتصور أف تكوف قد زبَتت ذلا ادلواقع" كدل ،صنيعاَ 
ففكرة اإلبرسيم اليت استقها يف  ،الص ادلعاين اخلفيةاستخمعاين النحو فيما بُت الكلمات ك 

 ،اليت ربطها دبعاين النحو ال ؽلكن أف تكوف دقيقة ك زلكمة مثل فكرة "النظم" ،تشبيهو للنظم
مثاؿ ذلك أنك إف قدرت يف بيت ك  ،ك اليت تقـو على التذكؽ ك التعمق يف األساليب ادلختلفة

    أيب سباـ قولو: 

 .2أْيِد َعَواسلِ  ورتْ تَ اشّ ِجَنى اأْلفَاِعْي اْلَقاِتالِت لَُعابُُو          َو أرَي الْ لَُعاُب 

أبطلت "لعابو" خرب كما ىو الظاىر، أفسدت عليو كالمو ك "لعاب" األفاعي مبتدأ كإف "
على معٌت أنو إذا كتب  ذلك أف الغرض أف يشبو مداده بأرم اجلٌتك  ،الصورة اليت أردىا فيو

ك  ،اللذة عليهاأدخل السركر ك ك  ،مذاقتو عندىاالصالت أكصل بو إذل النفوس ما ربلو العطايا ك 
أف يكوف "لعاب  فأما تقديرؾ ،لعاب األفاعي خربان إظلا يكوف إذا كاف لعابو مبتدأ ك ىذا ادلعٌت 

ؼلرج بالكالـ إذل ما ال غلوز أف ك  ،البتة"لعابو" خربَا فيبطل ذلك ك ؽلنع منو األفاعي" مبتدأ ك
ك ىو أف يكوف أراد أف يشبو لعاب األفاعي بادلداد ك يشبو   ،يكوف مرادنا يف مثل غرض أيب سباـ

كاف لفلو كاف حاؿ الكلم يف ضم بعضها إذل بعض كحاؿ غزؿ اإلبرسيم  ،األرم بوكذلك 
عض حىت تزاؿ عن ينبغي أف ال تتغَت الصورة احلادثة عن ضم غزؿ اإلبرسيم بعضو إذل ب

 .3"مواضعها

 ،ادلعاين اليت تكمن كراء العالقاتتتوضح لنا تلك الدالالت ك  كمن خالؿ ىذا التحليل
أخرل حىت ال ؼلتلط بُت صورة ك ك  ،اليت تبُت لنا الفرؽ بُت موضع ك موضععاين اخلفية ك ادلك 

 .ادلعاين النحويةمرتبطة بتوخي ال ؼلفى علينا أف تلك الدالالت تكوف دائما عليك األمر ك 

مث يرتب ىذه  ،اليت تكمن يف الذىن اإلنساف"أف اللغة ىي ادلعاين  بذلك ؽلكننا القوؿ:ك 
كن أف كبعد ذلك يبحث عن األلفاظ اليت ؽل ،ادلعاين على نسق ىو مراده الذم يهدؼ إليو

أراد أف ذا كفق يف صبع األلفاظ ادلفردة ك خادمة ألداء ادلعاين فإتكوف من كجهة نظره أداة ك 
                                                           

 .244ص: ،ادلرجع السابقعبد القاىر اجلرجاين، -1
 .245ص: ،نفسورجع ادل -2
 .245ص:،ادلرجع نفسو ينظر:-3
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ينظر يف قواعده فال بد أف يعمد إذل علم النحو ك  ،غلد فيو ىدفو  يضعها على النسق الذم
 ،عندئذ تربز ادلعٍت كاضحة ،ادلفصل حىت تصيب كفق ذلذه القواعد الموكمث يرتب   ،أصولوك 
 ،كيت فهم علم النحوال من أُ إليس ىذا يف مقدكر كل الناس تكوف شبرة لتطبيق ىذه القواعد ك ك 
كال يكتفي عبد القاىر ،1ادللكة اليت تؤىلو ذلذا التقنُت الدقيق "كاف عنده من الذكؽ ك   ك

الفضة" بل ذىب إذل أبعد من ذلك حينما شبهو  "الذىب ك "بالنسيج" ك اجلرجاين بتشبيو النظم
ىذا ما ال نعتقد أف الدراسات اللسانية القدؽلة أـ احلديثة قد فكرت يف مثل ىذا "ك ،"بالبناء"

حينما قاؿ : "كاعلم أف شلا ىو  2"التصور الذم خلص فيو نظرية "النظم" يف صورتو اذلندسية
ف تتحدد أجزاء الكالـ أ ،يغمض ادلسلك يف توخي ادلعاين اليت عرفتك  ،أصل يف أف يدؽ النظر

تضعها يف أف ػلتاج يف اجلملة إذل أف ك  ،يشتد ارتباط ثاف منها بأكؿك  ،يدخل بعضها يف بعضك 
أف يكوف حالك حاؿ الباين يصنع بيمينو ىهنا يف حاؿ ما يصنع بيساره ك  ،كضعان كاحدان النفس 

 .3"ف ثالث ك رابع يضعها بعد األكلُتيف حاؿ ما يبصر مكانعم ك  ،ىناؾ

مثل ىندسة البناء تقـو على يفهم من كراء ىذا التشبيو أف ىندسة النظم عند اجلرجاين ك 
صا تراعي فيو األبعاد الفضائية يف اجلدار الكالمي ر  رصهاكلماتو ك جرات" النص يعٍت  أنطم "

هبذا التشبيو اذلندسي ك  ،صوؿ إذل ادلساحةط ك السطوح ادلختلفة انطالقا من النقطة مركران باخلك 
عملي يف نفس  النحو التطبيقي كىو ضلو نظرم ك نقل اجلرجاين الكالـ من النحو النظرم إذل

 .4غ منتهى التعقل يف مدارؾ اإلعجازالوقت رابطا إياه بادلنطق الرياضي لبلو 

كشلا طللص إليو أف الًتكيز على مبدأ انتظامية اللغة أمر دل يكن بغائب عن تراثنا العريب 
ك الذين قطعوا بالدراسات  ،فقد مهد دلعرفتو الكثَت من علماء اللغة من قدماء العرب ،القدمي

من العلماء  "عبد القاىر الجرجاني" كما أشارنا سابق كافاللغوية شوطان كبَتان من نضوجو ك 
ك قد كانت طريقتو يف تناكؿ اللغة تتالءـ مع رلريات الدرس  الذين تناكؿ موضوع  "اللغة"
الفكرة حبيث ذىب كالعلا إذل نفس  ،"فرديناند دي سوسير" اللساين احلديث ك خباصة مع 

                                                           
 .137 ،136:،صص ،، ادلرجع السابقفؤاد علي سليمر سليمر-1

 .39، ص:ادلرجع السابق ،ينظر: زلمد الصغَت بناين 2
 .103ص: ،ادلرجع السابقعبد القاىر اجلرجاين، -3
 .39ادلرجع السابق، ص: :ينظر-4
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قارنا التشبيو الذم أكرده كلو  ،"اللغة نظاـ" يتكوف من رلموعات العالقات أال ك ىي اعتبار
كالتشبيو  ،: التشبيو بالنسيجالتشبيو الثالثة اليت قدمها ك ىي"للنظم" من خالؿ أنواع  اجلرجاين

"للنظاـ اللغة" كالذم قصره  بتشبيو الذم أكرده دم سوسَت ،التشبيو بالبناءك  ،الفضةبالذىب ك 
 توضيح ك دقة دلبدأ انتظامية اللغة. على تشبيو كاحد ىو لعبة الشطرنج لوجدنا ىذا األخَت أكثر 

 المطلب الثاني: اللفظ و المعنى في مقابل الدال و المدلول.

ادلعٌت من القضايا اجلدالية ادلهمة اليت شغلت حيزا تعترب قضية الداؿ كادلدلوؿ أك اللفظ ك 
اليت  ؽلةال باس بو يف الدراسات اللغوية منذ زمن بعيد سواء كانت يف الدراسات العربية القد

يف الدراسات اللغوية اللسانية اليت دراسة ثنائية "الداؿ كادلدلوؿ" ادلعٌت" أك تناكلت ثنائية "اللفظ ك 
ك اليت عدت ىذه األخَتة من أىم القضايا  ،"بالعالمة اللسانية"أك ما يطلق عليها ما يسمى 

  ، اليت أف النظاـ يتكوف من العالمات. يت تناكذلا الدرس اللساين احلديثال

  ا الدرسأىم ادلرتكزات الكربل اليت تناكذلإحدل  المدلول"و  "الدالتعترب العالمة اللغوية 
عناية دلا القتو من صدل  فقد احتلت ىذه الثنائية أكلوية ك "فرديناند دم سوسَت"،  مع اللساين

فهي العنصر اللساين الذم  ،فالعالمة من منظوره ماىي إال كحد النسق ،كبَت يف فكره اللساين
ك مفهـو  ،"الدال"كىي ما اصطالح عليها  "Acoustique image" يتكوف من صورة مسعية

concept  1، أم الفكرة اليت تقًتف بالصورة السمعية"بالمدلول"ك الذم عرب عنو. 

ُت ك علا كمن ىنا يتبُت لنا أف مفهـو العالمة عند "دم سوسَت" عبارة عن كياف ذك كجه
فهما دبثابة كجهاف لعملة  ،رأل بذلك استحالة الفصل بينهماادلدلوؿ" ك عرب عنهما "بالداؿ ك  ما

:"أف الوحدة اللغوية ىي كياف ثنائي أم كياف  كىذا ما أقره دم سوسَت حينما قاؿ ،كاحدة
 .2يتألف من الربط بُت عنصرين"

العالقة بُت الداؿ  ك من ىنا يذىب إذل توضيح العالقة اليت ذبمع بينهما يف قولو: "إف
أف ادلدلوؿ ليس مرتبطا بالداؿ بأية عالقة  ،ك ادلقصود بكلمة االعتباطية ،3ادلدلوؿ اعتباطية"ك 

                                                           
 .36ص: ،ادلرجع السابق ،: أضبد حساينينظر-1
 .84ص،، ادلرجع السابقفرديناند دم سوسَت-2
 .86:ص ،ادلرجع نفسو-3
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ليس يف  ،كبعبارة أدؽ ،مهما كاف نوعها أم ال عالقة بُت اجملموعة الصوتية ك التصور ادلفهـو
لك أف العالقة بُت الداؿ معٌت ذك  ،1الطبيعة ما غلربنا على مقابلة ىذا الداؿ هبذا ادلدلوؿ

 .ادلدلوؿ تواضعية اصطالحية مت التوافق عليهاك 

عالقة  ىي "signifie"ك ادلدلوؿ  "signifier" إذا سلمنا هبذا األمر بأف العالقة بُت الداؿك 
فإف ىذه احلقيقة العلمية اليت أقرىا  تثبت أف العالقة  ،اعتباطية كما عرب عنها "دم سوسَت"
اللغوم العاـ لكنها خاضعة إذل ما يفرضو النظاـ ك  ،مربرةبينهما ىي عالقة غَت معللة أم غَت 

 .2العالمات اللسانية كحدات دالة يف إطار الًتكيب أك الذم يعترب الكلمات

بُت ىي الداؿ أم اللفظ ك ورة مسعية ك يفهم شلا سبق أف العالمة  اللسانية  ذبمع  بُت الص
فهي بذلك زبضع  ،مربرةىو ادلعٌت ك ىذه العالقة اليت ذبمع بينهما غَت ادلدلوؿ ك التصور أم 

ىي داخل الًتكيب ات أك العالمات اللسانية داللة ك للحكم نظاـ اللغة الذم يعطي للكلم
 األمثلة اليت توضح من بُتكحدات دالة ما دل تكن يف تركيب ك حبيث ال ؽلكن أف نعترب 

حيث يرل أف ىذه الكلمة  sistreاعتباطية العالمة اللغوية عند دم سوسَت : فكرة  "األخت" 
حبيث  ،اليت تقـو بوظيفة الداؿلية بتعاقب األصوات "أػ خ ػ ت" ك ال ترتبط بأية عالقة داخ

اختالؼ بُت  كما ىو كاضح من ،باإلمكاف سبثيل ىذا ادلفهـو بأية رلموعة أخرل من األصوات
"o k r"بينما نقوؿ عنو يف األدلانية  bـoـ fؿ " ثور " لو داللة يف الفرنسية فالدلو  ،اللغات

3، 
م على مستول العالقة بُت فمبدأ االعتباطية عند دم سوسَت مبدأ جذرم ذك أعلية عالية ال يت

الصورة التصور ك اطية تدعي أف الربط بُت إظلا على مستول الشكل فاالعتبادلعٌت ك الصوت ك 
 .ىذا ما ػلميها من التغَتات ادلفاجئةمسبباَ ك الصوتية ليس 

ادلدلوؿ ال يعٍت ية العالمة اللسانية بُت الداؿ ك ىنا غلدر بنا اإلشارة إذل أف القوؿ باعتباطك 
كليس معٌت االعتباطية بُت الداؿ ك ادلدلوؿ أيضا  ،الفوضى ك احلرية ادلطلقة يف اختيار األلفاظ

إف  ،ادلتكلم لو احلرية الكاملة يف اختيار الدالالت اليت يريد أف يعطيها ذلذه العالمة أك تلكأف 
                                                           

 ،بَتكت ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة ،مفاىيمها ،موضوعها ،طبيعتها ،يف اللسانيات العامة تارؼلها ،مصطفى غلفاف-1
 .232:ص ،ـ 1،2010ط  ،لبناف

 .40ص: ،ادلرجع السابق ،ينظر: سليماف بن مسعوف2
 . 87ص: ،ادلرجع السابق ،ينظر: فرديناند دم سوسَت3
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معينة للساف ال ؼلتار أبدَا داللة العالمات اليت   Etat synchroniqueادلتكلم يف حالة سكونية
 .1ادت تكوف خارج األفر الألف تلك الدال  ال ؽلكنو أف يغَت منها أك ػليد عنهاك  ،يستعملها

ك يفهم من خالؿ ذلك أف دم سوسَت دل يكن يقصد باالعتباطية تلك االعتباطية 
ادلطلقة اليت تعطي األشخاص احلرية يف التعبَت عما ػللو ذلم من الدكاؿ على ادلدلوالت ألنو 
يرل ذلك خارج األفراد بل ىو يقصد االعتباطية ادلقيدة حينما قاؿ: "مث إف كلمة االعتباطية 

عٍت أبل  ،هذه الكلمة ال تعٍت أمر اختيار الداؿ مًتكؾ للمتكلم كلياتستوجب توضيح ف
 .2باالعتباطية أهنا ال ترتبط بدافع أم أهنا اعتباطية ألهنا ليس ذلا صلة طبيعية بادلدلوؿ"

بل ىو  ،يفهم شلا سبق أف مبدأ االعتباط ليس شيء  مطلق خاضع الختيار ادلتكلمك 
داؿ ليس أمَر خاضعا حملض اختيار ادلتكلم فهو أمر غَت شيء مقيد الذم يفهم من خاللو أف ال

 .مربر بالنسبة للمدلوؿ

وية ليست استطاع "دم سوسَت" من خالؿ حبثو اللغوم أف يكشف أف ادلفردة اللغ
كأف تقوؿ مثال: أف الصورة الكتابية لكلمة شجرة  ،جملسد مادم مرئي ان مباشر معادال بسيطَا ك 

بل  ،ػ ج ػ ر" اليت نراىا مصورة كتابة تعادؿ صورة الشجرة احلقيقيةأك أف  احلركؼ ادلتوالية: "ش 
رأل أف العالقة بُت ىاتُت الصورتُت ذبرم كفقَا لعملية معقدة كأف ذلذه العملية أكثر من 

يعترب دم سوسَت احلركؼ ادلتعاقبة "ش ػ ج ػ ر" أصوات سبثل الصورة الصوتية أم  ،مستول
عالمة اللغوية يصرح دم سوسَت بأف الرة الذىنية ادلدلوؿ ك صو الداؿ أـ شكل الشجرة فيمثل ال

لكن بُت ادلفهـو ك صورة أكوستيكية لكنو ال يلبث أف يؤكد أف ك  ،اسمال ذبمع بُت شيء ك 
ك كل ما  ،3طبيعة العالمة ىي اعتباطية ألهنا ليس ذلا مع ادلدلوؿ أم ارتباط طبيعي بالواقع"

رلموعة من  عناللغة نظاـ  الذم يرل أف سبق ذكره ؽلثل الدليل اللغوم حسب سوسَت
 الدالئل.    

                                                           
 .235:صادلرجع السابق، ،مصطفى غلفاف ينظر:1
 .87،88،ص،ص:ادلرجع السابق ،فرديناند دم سوسَت ينظر:2
دار الكتاب  ،مر: نادر سراج ،زلمود البقاعي زلمد خَت :تح دك سوسَت، دالبحث عن فردينان ،يشاؿ أريفيوم ينظر:3

 .88،89ص:ص، ،ـ1،2009ط لبناف، ،بَتكت ،اجلديدة ادلتحدة
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كإذا ما كقفنا قليال عند ىذه النقطة فنجد أف صفة االعتباطية دل تكن غائبة يف الدرس 
فقد تناكؿ "عبد القاىر  ،فقد شغلت ىذه الظاىرة اللغوية علماء العربية ،العريب القدمي

كذلك  ،أف يشَت إليو "فرديناند دم سوسَت" اجلرجاين" قضية االعتباط يف احلدث اللساين قبل
 ،زلضا دبعناه دلا كاف يف منشئة تواطؤان  من زاكية اختبارية كصفية ملّحا على أف اقًتاف أم  اللفظ

ادلدلوؿ من االقتضاء ما ؽلْنع تصور أم داؿ اخر لنفس ادلدلوؿ كاف فإنو ال يقـو بُت الداؿ ك 
االنتهاج االستدالرل ال ؽلتنع تصور أم مدلوؿ أخر ك بنفس  ،ؽلكن أف يقـو مقاـ الداؿ األكؿ

 .1ألم داؿ من دكاؿ اللغة كاف ؽلكن أف يكوف كامنا كراءه بدالَ عنو"

كمن ىنا نالحظ أف عبد القاىر اجلرجاين ربدث عن قضية االعتباط اليت سبق هبا الفكر 
 ،للعالقة القائمة بينهماإقرار منو ك  ادلعٌتذلك عند تناكلو لثنائية اللفظ ك ك  ،اللساين السويسرم

 .2كيف ذلك يقوؿ اجلرجاين: "أف اللفظ رمز دلعناه"

ـ فادلعٌت ال يقو  ،فهما متالزماف "ادلعٌتاللفظ ك "ح مدل العالقة اليت تربط كمن ىنا يوض
 خصائص كل ك منو صبع بُت اللفظ ك ادلعٌت كسول بُت ،دبعناه بغَت لفظو ك اللفظ ال يقـو إال

رجاين فكرة ك يؤكد اجل ،مالزمة الركح للجسد فكاحد متالزما ءكاحد منهما فهما شي
ال ك  ،نظم احلركؼ ىو تواليها يف النطق ك ليس نظمها دبقتضى عن ادلعٌت" االعتباطية يف قولو:

فلو أف كاضع  ،الناظم ذلا دبقتف يف ذلك رمساَ من العقل اقتضى أف يتحرل يف نظمو ذلا ما ربراه
 .3مكاف ضرب دلا كاف يف ذلك ما يؤدم إذل فساد "اللغة كاف قد قاؿ "ربض" 

كيتضح من ذلك أف اجلرجاين قد أدرؾ الطبيعة االعتباطية للعالقة الكائنة بُت الداؿ 
فقد جانب كلكنو يُ  ،ك تواؿ ك ترتيبه  فهو يؤكد أف احلركؼ نطمه  ،أك اللفظ ك ادلعٌت كادلدلوؿ

د ىذا التوضيح الذم أكرده اجلرجاين يف حديثو كلو كقفنا عن ،ادلعٌت إذ ترتيبها عريف أك اعتباطي
عن حركؼ منظومة لوجدنو يتفق مع دم سوسَت حينما كضح فكرة االعتباطية يف حديثو عن 
تعاقب أصوات كلمة "أخت" كما يرل اجلرجاين أف احلركؼ أك نظمها منطوؽ ك لكن ليس لو 
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عتباطية أك جزافية سابقة على مرحلة النطق كىو ما يعرؼ با ،مرحلة سابقة يف الذىن
العشوائية اليت تتميز هبا العالمة اللغوية إذ ال يوجد ارتباط حتمي بُت الداؿ ك ادلدلوؿ أك بُت أك 

 .1اللفظ كادلعٌت

داللة اللغوية ماىي كمن ىنا نرل أف كل من اجلرجاين ك دم سوسَت يتفقاف على أف ال
بُت الداؿ  كوف بسب االختالؼتواضع اجتماعي ك أف االختالؼ بُت اللغات يإال اصطالح ك 

ك يف موضع أخر يرل اجلرجاين أف الداللة تعدك متداكلة  ،العالقة بينهما عند كل قـوكادلدلوؿ ك 
:"ىل  حيث يقوؿ،2يف كل لغة هبذا الًتابط الذىٍت القائم على العرؼ بُت الداؿ ك ادلدلوؿ

أدلة على معناىا الذم يتصور أف يكوف بُت اللفظتُت تفاضل يف الداللة حىت تكوف ىذه 
 أكؿ على معناه من حىت يقاؿ إنو "رجال" ،كضعت لو عن صاحبتها علة ما ىي موسومة بو

"فرس" على ما مسي بو ك حىت يتصور يف االمسُت ادلوضوعُت لشيء كاحد أف يكوف ىذا أحسن 
 نبأ عنو ك أبُت ك أكشف عن صورتو من األخر؟ فيكوف "الليث" مثال أدؿ على معٌت السبع

حىت إنا لو أردنا ادلوازنة بُت لغتُت كالعربية ك الفارسية ساغ لنا أف صلعل "األسد" ك ادلعلـو من 
يفهم من قوؿ اجلرجاين  3لفظة "رجل" أدؿ على العالقة األدمي الذكر من نظَته يف الفارسية"

ر يف نفسية تدك  ،غَت لغوية أنو ػلاكؿ أف ػللل عملية اإلبداع فيقسمها إذل عملتُت األكذل:
 أما الثانية كىي: ،أك ما يطلق عليها االختيار ،الذىن حيث ػلدث التالـؤ بُت ادلعٌت ك اللفظ

 ..منطوقة أك بدايتها النطق حيث يوجد التأليف أك ما يطلق عليها عملية التأليف ،لغوية

فال فضيلة للفظة على  ،كيتبُت شلا سبق أف األلفاظ ال تتفاضل من حيث ىي لفظة مفردة
ك عليو فإف داللة لفظة  ،خر يف الداللة حىت تدؿ على معناىا الذم ك ضعت من أجلولفظة أ
ليست ذلا الفضيلة على لفظة "األدمي" يف اللغة العربية ك الكلمة الدالة عليها يف  "رجل"

الفارسية ألف كالمها تؤدم كظيفتها اخلاصة هبا حسب ادلوقع الذم تأخذه ك من ىنا كانت 
ك ال يعقل أف تكوف لفظة  ،ُت الداؿ ك ادلدلوؿ ىي عالقة اعتباطية عشوائيةالعالقة ادلوجودة ب
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"رجل" أدؿ على ما كضعت لو من كلمة "فرس" أك لفظة "الليث" أدؿ على ما كضعت لو من 
 .كلمة "السبع"

 ،كيشَت اجلرجاين يف موضع أخر إذل استحالة أف ربمل األلفاظ دالالهتا يف أنفسها
داللتو الواقعية ك يقوؿ يف ذلك: "اعلم أف ىاىنا أصال أنت ترل الناس فاللفظ يف ذاتو ػلمل 

فيو يف صورة من يعرؼ من جانب ك ينكر من أخر ك ىو أف األلفاظ ادلفردة اليت ىي أكضاع 
فيعرؼ فيما بينها  ،اللغة دل توضع لتعرؼ معانيها يف أنفسها ك لكن ألف يضم بعضها إذل بعض

ك الدليل على ذلك إف زعمنا أف األلفاظ ىي أكضاع  ،عظيمفوائد ك ىذا علم شريف ك أصل 
ما ال يشك عاقل يف  إظلا كضعت لُيعرؼ هبا معانيها يف نفسها ألدل ذلك إذل ،اللغة

لكن صلهل معانيها فال نعقل نفيا ك ال هنيا  ،حىت لو دل يكْونوا قد كضعوا احلركؼاستحالتو...ك 
اضعة ال تكوف ك ال تتصور إال على معلـو فمحاؿ أف ك ال استفهاما كال استثناءن ك كيف ؟ك ادلو 

 .1غَت اسم لغَت معلـو ك ألف ادلواضعة كاإلشارة" يوضع اسم أك

 ،ك من ىنا يتضح أف عبد القاىر قد حسم أف العالقة بُت الداؿ "الصورة الصوتية"
وات اليت قد كاف عبد القاىر كصفيا يف تفسَت األصادلعٌت الذىٍت" عالقة اعتباطية ك ادلدلوؿ "ك 

الناس عندما أرادك ك  ،فاجلرجاين يرل أف اللغة نتاج بشرم ،تبدكا مشاهبة دلسمياهتا عند اإلنساف
من األصوات أك  يوافقوما ك  ،كضع اسم دلسمى معُت حاكلوا التوفيق بُت صفة الشيء ادلسمى

"،2الدكاؿ الداؿ كادلدلوؿ تكوف نسبتو إليها نسبة ادلرجع إذل  فادلواضعة تستند حتما إذل "ادلعلـو
انتظامها دبا غلعلها جهازا إبالغيان الركيزة الشرعية يف استقامتها ك  فهو دبثابة ،يف ادلثلث الدالرل

ال تتصور إال حُت صرح بأف ادلواضعة ال تكوف ك  ك ىذا ما دققو عبد القاىر اجلرجاين ،تواصليان 
ادلواضعة كاإلشارة لتعرؼ السامع ألف ك  ،فمحاؿ أف يوضع اسم أك غَت اسم لغَت معلـو ،معلـو

 ،تبصرىان بُت سائر األشياء اليت تراىا ك ك لكن لُيعلم أنو ادلقصود م ،شار إليو يف نفسوادل
دان يقوؿ كيف موضع اخر يقوؿ اجلرجاين :" كىل ذبد أح ،3"وكذلك حكم اللفظ مع ما كضع ل

 ،معناىا دلعٌت جاراهتا ىو يعترب مكاهنا من النظم ك حسن مالءمةىذه اللفظة فصيحة إال ك 
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كىو بذلك يقر بعدـ الفصل بُت اللفظ كادلعٌت ألف التالـز ،1كفضل مؤانستها ألخواهتا ؟"
 ،ادلؤانسة أك التناسب بُت األلفاظ ك ادلعاين يكوف قد كقع بينهما يف العملية الذىنية األكذلأك 

حيث ال ينفصل  ،الثانية كليس من ادلنطقي بعد ذلك أف نتصور انفصاذلما يف العملية الذىنية
 .2فالنظم إذا يصل بُت اللفظ كمعناه ،االختيار عن التأليف

نالحظ أف مصطلح التأليف لدل اجلرجاين يقابلو مصطلح الًتكيب عند  هشلا سبق ذكر 
دم سوسَت من حيث اختيار الكلمات يف الذىن  ك أف الكلمات أك الوحدات ال ربمل أم 

 ت إذل كلمات أك كحدات أخرل معها يف نفس التأليف أكداللة يف حد ذاهتا إال إذا ضم
ىي منفردة أم رأل أف الكلمات ال تؤدم داللة ك  ىذا ما أشار إليو دم سوسَت حينماالنظم ك 

كيف تأكيده على العالقة بُت  ،خارج تركيبها فالعالمة ال تكتسب فيمتها إال داخل نظامها
اللساين إال باجتماع الداؿ ك ادلدلوؿ مًتابطاف  ادلدلوؿ يقوؿ: "ال يتصور كجود الكيافالداؿ ك 

فإذا تناكلت عنصر كاحد من ىذه  ،تربطهما ىذا يؤدم بضركرة عدـ الفصل بينهماك 
دم ذلك إذل ؤ ي وأك ادلدلوؿ كحده بغَت دال ،أم الداؿ لوحده منفصل عن ادلدلوؿ،العناصر

ك ؽلثل دم سوسَت لذلك يف قولو: "إذا قسمنا السلسة ادلنطوقة إذل  ،3تالشيوالكياف ك  اءاختف
فتعاقب األصوات ليس شيئا  ،"الفونولوجي" ألف ادلقطع ال قيمة لو يف النظاـ الصويت ،مقاطع

أما أخذ ىذا التعاقب لألصوات بصورة مستقلة أصبح مادة  ،لغويا إال إذا عرب عن فكرة ما
رنا فإذا نظ ،ك نفس الشيء بالنسبة دلدلوؿ حينما يفصل عن الداؿ ،لدراسة فسلجية ليس إال

من علم  غَتىا بصورة مستقلة نفهي جزء"رأل" ك كإذل مفهومات كل من "البيت" ك"أبيض" 
 .4ال تصبح كيانات لغوية إال إذا ارتبطت بالصورة الصوتية"النفس ك 

إف ما يراد توضحو من كراء قوؿ دم سوسَت ىو قولو بأف الكل ملموس ك ىو يقصد 
فإذا عد كل جزء من  ،الداؿ ك ادلدلوؿ ك األجزاء اليت يتكوف منها ىذا الكل ىي أجزاء رلردة

فإف ىذا االنفصاؿ يف  ،ادلدلوؿ لوحدهتبارنا الداؿ دبفرده ك أم إذا اع ،ىذه األجزاء يف ذاتو
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ل ىو بذلك يلـز ضركرة ارباد كك  ،جزاءم العالمة اللغوية ال يعرب عن خصائص الًتكيبية بينهما
كىذا ما يؤكد عليو  ،عدـ الفصل بينهماادلعٌت دبفهـو اجلرجاين ك من الداؿ ك ادلدلوؿ أك اللفظ ك 

جوىر نظريتو "النظم" إال ذلك اإلقرار بعدـ الوصوؿ إذل ادلدلوؿ ما رل فاجلرجاين من جهة أخ
من أنو إظلا تصعب إذا احتيج  ،ذكرت ادلتعلل دبثل ما يف ذلك يقوؿ: " ك ك  ،إال من خالؿ الداؿ

كىو أف يصعب مراـ اللفظ  ،إذا تأملت يذىب إذل شيء طريف ،مع ذلك إذل مراعاة ادلعاين
كىو أف يصعب مراـ ادلعٌت  ،يعرفو العقالء عكس ذلك ألف الذم ،بسب ادلعٌت ك ذلك زلاؿ

 .1بسب اللفظ"

النظم إال  التأليف أك ما بينها ال يثبت ذلا اإلعجاز أكيفهم من ىنا أف توارل احلركؼ في
كىو بذلك  ،ليس ادلعٌتفهم معٌت يرجع إذل صعوبة اللفظ ك إذا كانت األلفاظ دالة فصعوبة 
ألف اجلرجاين  ،كذلك يقصرىا على ادلعٌت يف الظاىرك  ،كحدهيشَت إذل حصر ادلزية يف اللفظ 

يضرب اجلرجاين ك  ،يرل أف اللفظ ال يتصور منفصال عن ادلعٌت إذ ال بد لكل داؿ من مدلوؿ
"كثَت  كيف قوذلم: ،"ىو طويل النجاد" يريدكف طويل القامةأمثلة للدليل اللغوم مثل قوذلم :

قوذلم: "ادلرأة نؤـك الضحى" داللة على أهنا مًتفة  رماد القدر" داللة على كثَت القرل كيف
فلقد أرادكا من كراء ىذا كلو الوصوؿ إذل ادلعٌت الذم دل يذكره  ،سلدكمة ذلا من يكفيها أمرىا

كلكنهم توصلوا إليو من خالؿ ذكرىم دلعٌت أخر من شأنو أف يرادفو  ،بلفظو اخلاص بو مباشرة
 .2قاىر الكناية"كىذا ما أطلق عليو عبد ال ،يف الوجود

ك يورد أمثلة على ما أطلق عليها االستعارة مثل اف تقوؿ: "رأيت رجالن ىو كاألسد يف 
كيف ذلك ادعاء يف إنساف إنو  أسد كال يكوف  ،الشجاعة" فتدع ذلك ك تقوؿ: "رأيت أسد"

 .3اإلنساف أسد فهذه مبالغة ك داللة من كراء ىذا التشبيو ىو إثبات الشجاعة"

ر اجلرجاين بأف تأثَت االستعارة ك الكناية ال يكوف يف ادلعٌت ك حقيقتو بل ك يف ذلك يق
كىو يقصد بذلك أنك إذا كنيت عن معٌت قد زدت يف ذاتو بل  ،ىو يف إغلابو ك احلكم عليو
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فهو أف ادلزية كالفضيلة ليست يف اللفظ  ،ادلعٌت أنك زدت يف إثباتو فجعلتو أبلغ ك أثبت ك أشد
ليس بأدؿ على "قرل أكثر" بل ىو إثبات ك تأكيد  لو القرل الكثَت من  فذلك "جم الرماد"،

ك كذلك ليست ادلزية اليت تراىا يف قولك : "رأيت أسد" على قولك: "رأيت رجال  ،كجو أبلغ
أنك قد أفادت باألكؿ زيادة يف مساكاتو األسد بل  ،ال يتميز عن األسد يف شجاعتو ك جرأتو"

 ..يدافدت بذلك االثبات ك التأك

يعمد عبد القاىر اجلرجاين إذل موقف نقدم صريح من تصور الّناس لفكرة الّتحوؿ 
أف  فال يقتنع دبا حّدكا بو اجملاز ارتكاز على أف اللفظ ال ػلوؿ عن مدلولو مثلما ،الدالرل عموما

يف استنطاؽ اجلرجاين ذلذه القضية دّقة تًتقى إذل مراتب النظرية الداؿ ال ينسلخ عن دالو ك 
لكلية يف ادلعرفة ك الّتصور فتالمس جوىر األشكاؿ الّنظرم من حيث عالقة التفكَت ا

يف ذلك يقوؿ اجلرجاين: "فقد تبُت من غَت كجو أف االستعارة إظلا ىي اّدعاُء معٌت ك ،1باللغة
ك إذا ثبت أهنا اّدعاء معٌت االسم للشيء علمنا أف  ،ال نقل االسم عن الشيء ،االسم للشيء

ضعت لو ىو ضعت لو يف اللغة ك نقل ذلا عما ك قالوه من تعليق للعبارات على ما ك الذم 
الكالـ قد تسازلوا فيو ألنو إذا كانت االستعارة اّدعاء معٌت االسم دل يكن االسم ُمزاال عما 

 .2كضع لو بل مقرا عليو"

 موقف اجلرجاين يؤيد ما ذىب إليو دم سوسَت فنجد دم سوسَت قد قدما اعًتاضُت ك
ؽلنعاف األخذ دببدأ ارتباط أصوات الكلمة بادلاىية ك علا: االعًتاض األكؿ: يرل أف الكلمات 

أم أف مبانيها   arbitraireليست دائما جزافية  signifiantاحملاكية لألصوات تدؿ على أف الدالة 
عدد ىذه إال أف  ،ادلدلوؿادلعٌت أك الداؿ ك أحيانا بارتباط معُت بُت اللفظ ك الصوتية توحي 

إضافة إذل  ،الكلمات كاف قليال نسبة إذل ألفاظ اللغة كما أهنا سبثل جزان ىامان يف ادلعجم اللغوم
كما يرل أف الكثَت منها ؽلكن أف يكوف  ،أهنا ال سبثل عناصر عضوية يف داخل النظاـ الصويت

أما  ،قد حدث تطورات صوتية تضعف من تصور ىذه الكلمات رلرد زلاكاة لألصوات طبيعية
كالصيحات االنفعالية  ،االعًتاض الثاين :أنو لو كانت الكلمات ربمل دالالهتا ادلطابقة للواقع

                                                           
 .194ص: ،، ادلرجع السابقعبد السالـ ادلسدم-1
 .194ص: ،نفسو ادلرجع -2
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إال أف ادلقارنة  ،لوجدنا ىذه األلفاظ متماثلة يف كل لغات العادل ،أك الكلمات اليت سبثل داللتها
 .1اقف نفسهابُت ىذه الصيحات يف لغتُت تدؿ على التفاكت اليت تعرب بو كل منهما على ادلو 

ك ىكذا يتبُت لنا أف العالمة إعتباطية من خالؿ النظم ك النظاـ، ك ىذا ما ػليل إذل 
       احلديث عن العالقة بُت اللغة ك الفكر ك سوؼ نشَت إليو فيما يلي:

 العالقة بين اللغة و الفكر: -

تصورىم بأف ذلك من خالؿ اجملودة بُت "اللغة ك الكالـ" ك  لقد تصور القدماء العالقة
بأنو ال  كمن ىنا يذىبوف إذل القوؿ ،تقبلوعطفات الفكر اللساين يف إبالغو ك اللغة لوحة ترسم من

فما دل ينطو على  ،ال لغة بدكف تفكَت، كىذا مراماه أال كالـ بغَت زلتولتفكَت بال لغة ك 
بالتفكَت  يتبُت من ادلعادلة نفسها أف عالقة اللغةك  ،مضموف فهو لغو كتصويت غَت ذم معٌت

كلعل من أىم ىؤالء صلد "عبد القاىر  ،2عالقة إجرائية ك عالقة انعكاسية يف األف معان 
فما نظريتو "النظم" إال ذلك  ،اجلرجاين" الذم أدرؾ تلك العالقة القائمة بُت "اللغة ك الكالـ"

ادلعاين ك ادلعاين كيف ذلك يرل اجلرجاين أف األلفاظ زبدـ  ،الًتابط العضوم بُت اللغة ك الكالـ
فاللغة إذان ىي غَت الفكر مع كجود تالحم  ،ىي األصل يف أم تعبَت لغوم داخل نظاـ زلكم

ك يذىب "جوف ديوم" بنفس فكرة اجلرجاين حوؿ ىذه العالقة  ،بينهما يف ارتباط عضِو زلكم
 .3"ديوم" بأف اللغة غَت الفكر مع كجود التالـز ك الًتابط العضوم بينهما حيث يرل

كمن ذلك يفهم أف عبد القاىر اجلرجاين دل يفصل بُت اللغة ك الكالـ إال فصال مظهرم 
لكنو من جهة أخر ال يغض النظر عن الصلة القائمة بُت  ،حينما اعترب اللغة سلتلف عن الفكر

:"ليس الغرض من نظم الكلم أف توالت ألفاظها يف النطق بل أف  اللغة كالفكر حيث يقوؿ
 .4ك تالقت معانيها على الوجو الذم اقتضاه العقل" تناسقت داللتها

                                                           
 .99:،صـ1974دط، مصر، ،القاىرة ،االسكندرية ،منشأة ادلعارؼ ،اللغة بُت العقل ك ادلغامرة ،مصطفى مندكر :ينظر-1
 .22،23ص:،،صـ1996أكت ،1ط،تونس،دار التونسية ،اللسانيات ك أسسها ادلعرفية ،ادلسدمعبد السالـ  :ينظر-2
 .20ص: ،، ادلرجع السابقينظر: عبد القاىر اجلرجاين-3
 .14ص: ،ادلرجع نفسو-4
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الفكر رىا عبد القاىر بُت اللغة ك ك من خالؿ ىذا النص نلمس العالقة العضوية اليت أق
كلقد صلح  ،من حيث ترابط دالالت الكلمات مع كلمات اجملاكرة ذلا داخل نظاـ كاحد

العتباط االبتدائي إذل ذلك يف ربديد موقع العقل من قضية خركج الكالـ من ااجلرجاين "
انتهى إذل أف الكالـ ال ؼلرج منو قة اإلنساف باللغة عرب التفكَت ك حُت حلل عال ،التالـز الصائر

لى فبمجرد ضم كلمة إذل أخر ضلصل ع ،شيء عن عمل العقل إال داللة األلفاظ بالواقع ادلبتدأ
اليت ك  ،تبقى ادلشكلة مطركحة على صعيد نظرية ادلعرفة اخلالصة كبنية مفيدة تقـو على االسناد 

ك يرجع  ،مفادىا ما الذم يكمن ك راء التحاـ جزأين حيت يصَت منها كل دالرل ال يتجزأ ؟
 .1اجلرجاين جواب ذلك إذل العقل "

كمن ىنا ينطلق اجلرجاين من فكرة مفادىا أف ما ؽليز اإلنساف عن سائر ادلخلوقات ىو 
ك ػلاكؿ  ،فهذه الفكرة ازبذىا لربط اللغة بالتفكَت ،الفهملذم يعٍت القدرة على اإلدراؾ ك ا العلم

ق ببٌت اجلرجاين تفكَته باعتباره س كعلى ىذا األساس ،2بعدىا إبراز دكر التفكَت يف نشؤ اللغة"
 كيف ،النظريات احلديثة اليت تؤكد أنو ال كجود للغة بدكف فكر ك ال كجود للفكر بدكف اللغة

كياف للغة إال   ذلك يدرل دم سوسَت برأيو حوؿ طبيعة العالقة بُت اللغة ك الفكر قائال: "إنو ال
 .3ال حياة للكلمات بدكف أفكار"فال كجود ألفكار بدكف كلمات ك على ذلك يف ذىن األفراد ك 

ألف اللغة ال كجود  ،الفكرمن بالعالقة القائمة بُت اللغة ك يفهم شلا سبق أف دم سوسَت يؤ 
كىذا ما يستلـز عدـ كجود أفكار بدكف   ،ذلا إال يف أذىاف متكلميها فالفرد يفكر مث يتكلم

كيف حديثو عن  ،كلمات فال نستطيع أف نعرب عن أفكارنا إال من كراء الكلمات اليت ننطق هبا
لكن ك  ،اللغوية يقوؿ إف العالمة اللغوية ال زبلو من الوحدة بُت االسم ك الشيء ةطبيعة العالم

الفكرة اليت ىي العالقة بُت الكلمة ك الفكرة ك مسعية فالوحدة جامعة بُت االسم ك ُت فكرة كصور ب
كيرل أف الدكر ادلميز بالنسبة  ،الشيء كحدة كاحدةوف من الكلمة ك ال ؽلكن أف يكيف الذىن ك 

ـ بوظيفة حلقة الوصل بُت الفكر بل القيا ،للفكر ليس كسيلة صوتية مادية للتعبَت عن األفكار

                                                           
 .178ص: ،ادلرجع السابق ،عبد السالـ ادلسدم -1
 .31ص:،ـ 1980 ،ط د ،دمشق ،دار اجليل ،اإلعجازادلوجز يف شرح دالئل  ،جعفر دؾ الباب :ينظر-2
 .107ص: ،ادلرجع السابق ،كليد زلمد مراد-3
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ك يضرب ،1الصوتالتمييز ادلتبادؿ لوحدات الفكر ك الصوت يف ظركؼ تؤدم بالضركرة إذل ك 
دم سوسَت مثاال :كىو تصور اذلواء عند مالمسة سطح ادلاء :فإذا تغَت الضغط اجلوم سبوج 

مادة ُت الفكر ك األمواج تشبو الربط ب سطح ادلاء إذل سلسلة من األقساـ أك األمواج كىذه
ك ىذا ما يؤكد على ارتباط اللغة بالفكر ك شلا ينتج عن ىذا االرتباط شكل ك ليس ،2الصوت

 .3ك ىل الكالـ إال دبعناه ؟" ،ما يف اللفظ لوال ادلعٌتة ك يف ذلك صلد اجلرجاين يقوؿ :"ادلاد

بُت عبد كىذا ما يؤدم بنا إذل القوؿ أف ىناؾ نوعا من التشاكل ك التوافق احلاصل 
فكالعلا يرل أف  ،القاىر اجلرجاين ك فرديناند دم سوسَت حوؿ قضية العالقة بُت اللغة ك الفكر

فال اللغة بدكف فكر ك ال الفكر  ،فال حياة ألحدعلا بدكف األخر ،العالقة بينهما قوية طبيعية
 بدكف للغة فهما يشكالف قطعة كاحدة ذات كجهُت أحدعلا اللغة ك األخر فكر.     

ادلدلوؿ ىي ما يؤكد اعتباطية العالمة النهاية أف العالقة بُت الداؿ ك  ؽلكن القوؿ يف
إال أهنا يف  ،حديثان الثنائية قدؽلان ك على الرغم من اختالؼ اللغويُت يف دراسة ىذه ك  ،اللسانية

زلل االئتالؼ بينهم يف رلاؿ الدراسة اللغوية كمع ذلك فقد اختلفت  ىي كاقع األمر
اليت تناكلت ىذا ادلفهـو ففي الدراسة العربية الًتاثية صلد اخلالؼ قائما بُت اللفظ ادلصطلحات 

 .4ك ادلعٌت

ك بذلك طللص إذل أمر ك ىو أف الداؿ عند دم سوسَت يقابلو اللفظ عند اجلرجاين 
 كادلدلوؿ يقابلو ادلعٌت.

 

 

 

                                                           
 . 132ص:،ادلرجع السابق ،فرديناند دم سوسَت-1
 .132ص: ،نفسوادلرجع  -2
  .186ص: ،ادلرجع السابق ،القاىر اجلرجاينعبد -3
  .46ص: ،ادلرجع السابق ،ينظر :سليماف بن مسعوف-4
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ية و العالقات المطلب الثالث: نظم الحروف و نظم الكلم في مقابل العالقات االستبدال
 التركيبية.  

يتميز كجود اللغة عند "فرديناند دم سوسَت" على مستول احملورين األساسُت الذين تقـو 
    ك يتمثل ىذاف احملوراف فيما يسمى بالعالقات الًتكيبية ،عليهما العالقة بُت العالمات اللغوية

R syntagmatiques،  كالعالقات االستبداليةR paradigmatiqus، فهي  أما العالقات االستبدالية
تلك العالقات اليت ربقق كظيفتها ضمن ادارؾ الًتابط الذىٍت احلاصل بُت العالمات اللغوية، 

، أما العالقات الًتكيبية :فهي تلك العالقات من حيث ىي مبنية على 1اليت ؽلكن أف ربل زللها
يقة ربوؿ دكف النطق بعنصرين يف ، ألهنا ترتبط بعضها ببعض، كىذه احلقlineariteصفة اخلطية 

عالقات الًتكيبية ،تعترب ال2أف كاحد، كتكوف العناصر مرتبة بصورة متعاقبة يف سلسلة الكالمية
ائيات اليت تناكذلا "دم أبرز الثنستبدالية "االػلائية"، من أىم ك العالقات اال"السنتاكمية" ك 

 .اليت بٌت عليها درسو اللساين نظرا ألعليتهاسوسَت" ك 

كانطالقا شلا سبق فقد كضح دم سوسَت كظيفة كل من احملورين، فاجملموعات اللغوية 
احلاضرة يف الذىن تكوف موجودة على مستول االستبداؿ كىي عبارة عن كيانات منفصلة أم 

قات سبثل القدرة على تبادؿ الظاىر اللغوية، أما العال ،عبارة عن كلمات أك عالمات منفردة
 ،3ىي سبثل اجلمل، أثناء التعبَت هبا فتكوف على مستول الًتكيبت اللغة ك اليت تربط بُت كحدا

العالقات الًتكيبية، يتبُت لنا أهنما ؽلثالف للوظيفة العالقات االستبدالية ك  من كراء ىذا التحديدك 
اجلانب االجرائي الذم يعمل كفقو النظاـ، فالعالمات اللسانية كىي منعزلة تكوف على مستول 

مثل: "األمساء ك األفعاؿ ك احلركؼ"، كلتوضيح ذلك نأخذ على سبيل ادلثاؿ االستبداؿ 
ىذه العالمات ال تؤدم رلموعة من العالمات كىي: "زيد، جاء، مررت...إخل"، نالحظ أف 

ىي منعزلة يف ادلستول االستبدارل، فإذا أردنا االنتقاؿ من ادلستول االستبدارل إذل أم داللة ك 
ىي داخل ي منعزلة إذل العالمة اللسانية ك ىالعالمات اللسانية ك  كييب، أم منمستول الًت 

"جاء زيد" ك "مررت بزيد"، فهذا االنتقاؿ ؽلنح العالمات داللتها شلا يكسب   الًتكيب نقوؿ:
                                                           

 .89ص: ،ادلرجع السابقالطيب دبة، -1
 . 142ص: ،، ادلرجع السابقد دم سوسَتينظر: فردينان-2
 .20ص: ،ادلرجع السابقينظر: خليفة بوجادم، -3
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سوسَت" يف  دم"ىذا ما يقره أك يلحقها من عالمات، ك كل عالمة قيمتها دبقابلتها دلا يسبقها 
يف الًتكيب ألنو يتقابل مع ما يسبقو أك يأيت بعده أك معهما يف قولو: "يكتسب العنصر قيمتو 

 .1أف كاحد"

شكل لنا صبلة تتم ك من ىنا يفهم أف الًتكيب ىو ما تكوف من كلمتُت أك أكثر شلا ي
فال منشأ ذلك الًتكيب ىو االنطالؽ من مستول االستبداؿ إذل مستول الًتكيب،االفادة منها ك 

بذلك ال ؽلكن الفصل بُت االستبداؿ، ك  النحوية مادل تكن يفؽلكن أف نتحدث عن اجلوانب 
الًتكيب عالقة نظامية من منظور دم سوسَت، إف ورين، فالعالقة بُت االستبداؿ ك ىذين احمل

ة حديثو عن ىذين النوعُت من العالقة يراد منو ربديد ضاِؼ للقيمة اللسانية، ذلك أف ذلا كظيف
كيب، كلقد بُت دم سوسَت كيف أف قيمة كلمة تتحدد الًت مزدكجة حبسب زلورم االستبداؿ ك 

دبا غلاكرىا، كمعٌت ذلك أف مفهـو القيمة شديد الصلة باجملاكرة أم بالعالقة ك اجملاكرة بُت 
 .        2الكلمات

لًتكيبية عند تمس تلك العالقات االستبدالية ك كإذا ما رجعنا إذل تراثنا اللغوم القدمي، نل
"عبد القاىر اجلرجاين" فقد أشار لذلك قبل "دم سوسَت" يف حديثو عن حركؼ ادلنظومة 

 كنظم الكلم، ك إبراز الفرؽ بينهما، إذ ؽليز اجلرجاين يف العالقات الًتكيبية بُت مستويُت: 

 كيقوؿ اجلرجاين: "ذلك أف نظم احلركؼ تواليها يف النطق ك ليس أ   مستوى نظم الحروف:
نظمها دبقتضى عن معٌت ك ال الناظم ذلا دبقتف يف ذلك رمسا من العقل اقتضى أف يتحرل يف 

، يفهم من ذلك أف تالـز احلركؼ ك تعديل مزاجها مرتبط بالعالقات 3نظمو ذلا ما ربراه"
اع فيها نظم الًتكيبية اليت يرد فيها، حىت ال تثقل على اللساف، ك قد ضرب اجلرجاين أمثلة دل ير 

 ذلك ما أنشده اجلاحظ من قوؿ الشاعر:ركؼ ك تواليها، ك احل

ُر. ُر َحْرِب ِبَمكاِن قَ ْفِر            َو قُ ْرَب َحْرِب قَ ب ْ  َوقَ ب ْ

 ك يف قوؿ ابن بشَت:
                                                           

 .142ص: ،ادلرجع السابقفرديناند دم سوسَت، -1
 .109ص: ،ادلرجع السابقحنوف مبارؾ، -2
  .81ص: ،ادلرجع السابق، عبد القاىر اجلرجاين-3
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 .1َلْم َيِضْرىاَ َو الَحْمُد لَِلو َشْيء             َوانْ ثَ َنْت َنْحَو َعْزِف نَ ْفِس َذُلولِ 

دنا فيها من ناحية الداللة، لوجة من ناحية الًتكيب أك التأليف ك لو سبعنا يف أبيات السابق
يرجع ذلك لعدـ مراعاة الشاعر للمعاين النحوية، حبيث كانت حركفها ما ىو فساد يف النظم، ك 

رأهتا لتنافرىا ربمل نوعا من الصعوبة يف النطق فلو قرأهنا كجدهنا تثقل على اللساف ك يصعب ق
التالـؤ بينها، كمن ناحية ادلعٌت فهي ال تؤدم أم داللة ك ال تكتسب قيمة كعدـ االنسجاـ ك 

 بسبب االضطراب احلاصل داخل الًتكيب، شلا أدل إذل عدـ انتظامها.   

كؽليز بُت نوعُت، يقوؿ اجلرجاين، "أما نظم الكلم فليس األمر فيو   ب   مستوى نظم الكلم:
ى حسب ترتيب ادلعاين يف النفس، فهو إذف نظم كذلك ألنك تقتفي أثار ادلعاين ك ترتبها عل

يعترب فيو حاؿ ادلنظـو بعضو مع بعض، كليس ىو النظم الذم معناه ضم الشيء للشيء كيف 
،كيف ىذا يرل اجلرجاين أف تأليف الكلمات ؼلتلف عن تأليف احلركؼ، ألف 2جاء ك اتفق"

معانيها، بضم بعضها نظم الكلم خاضع لقواعد النحو، حبيث ترتب األلفاظ حسب ترتيب 
لما الحظنا يف إذل بعض، كال يكوف ضماَ عشوائياَ، حبيث ال يؤدم إذل داللة داخل الًتكيب مث

يقر اجلرجاين بفائدة الفرؽ بُت قولو: "حركؼ منظومة" ك"نظم احلركؼ" يف ك األبيات السابقة، 
يف النطق، بل إف قولو: "أنك إذا عرفتو عرفت أف ليس الغرض بنظم الكلم إف توالت ألفاظها 

تناسقت داللتها، ك تالقت معانيها على الوجو الذم اقتضاه العقل، ككيف يتصور أف يقصد بو 
أنو نظَت فيو حاؿ ادلنظـو بعضو مع بعض، ك  إذل توارل يف النطق، بعد أف ثبت أنو نظم يعترب

 نشك يف أف كل ما يقصد بو التصوير، ك بعد أف كنا ال  كالتفويف كالنقش  الصياغة كالتحبَت ك
، ك يف ىذا يؤكد أف اجلملة 3ال حاؿ للفظة مع صاحبتها تعترب إذا أنت عزلت داللتها جانباَ"

كحدة متناسقة متماسكة العناصر ذلا نظمها ك عالقاهتا ك ىذا ما نص عليو الدرس اللساين، 
ؿ فالنظاـ النحوم عند دم سوسَت يتكوف من رلموعة من الوحدات تقـو بينها عالقات، يقو 

" كاف دم سوسَت أكؿ من دعا إذل... كصف علمي للغة يف إطار العالقات اليت  ِىْلمسلف:

                                                           
 .84، ص:القاىر اجلرجاين، ادلرجع السابق-1
 .81ص: ،ادلرجع نفسو-2
 . 81،82:، صادلرجع نفسو، ص-3
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بُت الوحدات بصرؼ النظر عن اخلصائص اليت تقدمها ىذه الوحدات إال ما يتصل بالعالقات 
 .1يستنبط منها"  ك ما ؽلكن أف

الدكر الكبَت نالحظ أف كل من اجلرجاين ك دم سوسَت كانت ذلما نفس الفكرة يف إبراز 
الذم تؤديو العالقات االستبدالية ك العالقات الًتكيبية، برغم من اختالفهما يف ادلصطلحات، 

ما ها شلا ينتج لنا عالقات بينها، ك إال أف اجلرجاين ال يرل النظم إال بضم األلفاظ فيما بين
ما بينها،  تقـو على عالقات فيالنظاـ عند دم سوسَت إال ذلك اجملموع من الوحدات اليت

ذل نطلق األساس فهو "االستبداؿ"، ك قد ذىب اجلرجاين إموقع ذلك ىو "الًتكيب" أما ادلك 
كىو االسم ك الفعل مع االسم، ك القسم الثاين:  :مؤتلفتقسيم الكلم إذل قسمُت: األكؿ: 

 .2ك ىو ما عدا ذلك، كالفعل مع الفعل، ك احلرؼ مع احلرؼ غير مؤتلف:

أك الػتأليف ما ىو إال ذاؾ التناسق كالتالـؤ ك االتفاؽ بُت  من ىنا نرل أف النظمك 
اكيب الكالمية يف سلسلة الكلمات أك ما يطلق عليها دم سوسَت العالمات، اليت ذبرم يف الًت 

اليت تقـو على قانوف الوئاـ، كمن أمثلة ذلك قوؿ اجلرجاين: "ك إف أردت أف ترل كاحدة، ك 
أزؿ أجزاءه عن مواضعها كضعها كضع ال ؽلتنع معو ك ك عيانا فاعمد إذل أم كالـ شئت ذل

دخوؿ شيء من معاين النحو فيها، فقل يف: قفا نبك من ذكرل حبيب ك منزؿ، من نبك قفا 
ك اجلواب أكيد ال، ألف ىذا  ،3حبيب ذكرل منزؿ مث انظر ىل يتعلق فكر دبعٌت كلمة منها"

خركجها من كماؿ لفساد نظمها، ك  ب أللفاظ شلا أدلالتعبَت خاطئ بسب عدـ الًتتيب ادلناس
البياف إذل زلاؿ اذلذياف، كىذا ما يؤكد أف الفائدة ليست يف رلرد توارل األلفاظ بل الفائدة 

،كمن جهة أخر يضرب عبد القاىر اجلرجاين 4تكمن يف تناسقها ك تأليفها شلا يؤدم إذل معٌت

                                                           
 .208ص: ،السابق ادلرجعينظر: زلمد عبد العزيز الدامي، -1
 .290ص:ادلرجع السابق، ،عبد القاىر اجلرجاين-2
 .263ص: ،نفسو ادلرجع -3
 .26، ص:ادلرجع السابقالصغَت بناين،  ينظر: زلمد-4
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للمبادئ النحوية إال أهنا ال تلتـز أمثلة من "القسم األكؿ "ادلؤتلف" على الرغم من خضوعها 
 ،ك ذلك ضلو قوؿ الفرزدؽ:         1بصحة النظم"

    َو َما ِمثْ ُلُو ِفي الناِس ِإالَّ ُمَملَّكاً                أَبُوُه أُمِو أبُوُه حيٌّ يُ َقارِبُو.

 ك قوؿ ادلتنيب:

ُيوِف َعَواِمُل.َو ِلَذا اْسُم أْغِطَيِة الُعُيوِن ُجُفونُ َها           ِمْن   أنَ َها َعَمُل السُّ

 ك قوؿ األخر:

 .2الطَْيب أْنَت إَذا اَصابَ ْتَك ِطْيَبة             َو الَماء أْنَت اْغَتَسلَت الَغاِسلَ 

رغم أف ىذه األبيات من الناحية الًتكيبية قد اتسمت ألفاظها بتوخي ادلعاين النحوية، إال 
، أف ألفاظها دل تكن مرتبة حبسب  الًتتيب ادلعٌت الذم تؤديو، فالغرض  ادلراد منها غَت مفهـو

ألف ال كجود لصحة يف نظمها، "فالفساد ك اخللل يف الذم أكقعو الشاعر يف ىذه األبيات 
 عائد إذل ما تعاطاه من كىذا الشأف على غَت الصواب، فقدـ ك أخّر، أك حذؼ ك أضمر، أك

فخرج على النظم السليم أك ابتعد عن توخي معاين  فصل بُت ركٍت اجلملة فصاَل باعد بينهما،
غَتىا مشركط دبراعاة العالقات الًتكيبية ، فاحلكم على الكالـ بالفصاحة ك 3النحو ك أحكامو"

مرفوعة من الكالـ الذم من خالؿ توخي معاين النحو إذ ال ذبب الفصاحة للفظة مقطوعة 
 .4اىا دبعٌت ما يليهاإظلا ذبب ذلا موصولة بغَتىا ك معلقا معنىي فيو، ك 

نرل أف للًتكيب جانبُت علا: كحدات ىذا الًتكيب ك العالقات اليت تقـو بينها حىت ك  
يتشكل ىذا الًتكيب، إذ ال بد لقياـ الًتكيب من كحدات يتم تركيبها معاَ، كما ال يتم الًتكيب 

ذلك من أف نتحقق  عا من خالؿ عالقات تربط بينها، كؽلكنحىت تُرصف ىذه الوحدات م

                                                           
ينظر: عائشة برارات، دالئل اإلعجاز من البنيوية إذل التداكلية، رللة الواحات للبحوث ك الدراسات، قسم اللغة العربية -1

 .17ص:، 11، ع2011داهبا ادلركز اجلامعي غرداية، أك 
 .98ص: ،ادلرجع السابقرجاين، عبد القاىر اجل-2
 .69، ص:ادلرجع السابق أضبد مطلوب،-3
 .291ادلرجع السابق، ص:4
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مقارنتها بنحو :"زلمد  ك  "كتاب زلمد، كيف البيت صديق كيف" خالؿ تأمل تراكيب مثل:
وية مقررة "طالبه كفية"، حيث مت تركيب األمثلة األكذل بعالقات ضل كيف ؼلرج"،  كتاب"، ك"
خضعت الظرفية كالنعت شلا أكسب كل لفظة قيمتها دبا جاكرىا من بقية العناصر ك يف اإلضافة ك 

كاـ النحوية أدل إذل حسن نظمها داخل العالقات الًتكيبية، يف حُت غابت مثل ىذه لألح
ألخر عن األمثلة الثانية، شلا ينبغي أننا ظللك يف األمثلة األكذل ما ؽلكن  العالقات ألمر أك

تسميتو بالًتكيب كال ظللك يف األمثلة الثانية سوء كحدتُت أك عالمتُت غَت مركبتُت ال داللة ذلما 
 .1 حالتهما االفرادية كىذا ما يسمى باالستبداؿيف

بعد توضيح اجلرجاين ألعلية العالقات الًتكيبية، ك االىتماـ هبا دبختلف ما ضبلتو من 
مستويات، دل يغب عن فكره االشارة إذل العالقات االستبدالية، ك ذلك من خالؿ حديثو "عن 

إذل معٌت كاحد فقد تكوف بعض ىذه العالمات اليت تؤدم تعدد الصور أم تعدد الكلمات أك 
" يف ذلك بأف "من شأف ادلعاين أف زبتلف عليها الصور، 2الصور باىتة أك بديعة مستدال

، ك عليو ال يكفي أف نستبدؿ لفظة مكاف 3ربدث فيها خواص ك مزايا من بعد أف ال تكوف"ك 
 لفظة أخرل، كما كرد يف بيت احلطيئة يف قولو:     

اِسي           الَ تَ ْرَحْل لِبُ ْغَيِتَها     دَِع الَمَكارِم  ُعْد فَِإنََّك أْنَت الطاَِّعُم الكَّ  َواق ْ
 4َذْر الَمَفاِخَر الَ َتْذَىْب ِلَمْطَلِبهاَ                َو اجِلْس فَِإنََّك أْنَت الطّاِعُم االَِّبُس.

ذلما نفس الداللة  نالحظ من خالؿ األبيات اليت أكردىا احلطيئة، أنو استعمل لفظتُت
اجلس" حبيث يف البيت األكؿ استعمل كلمة "اقعد"، يف حُت البيت الثاين دل كعلا :"اقعد ك 

يكررىا بنفس صورهتا أم شكلها بل استبدذلا بكلمة "اجلس"، فلو قلنا اقعد أك اجلس يؤدياف 
نشأ منو معاين إذل القياـ بنفس الفعل يف كلتا احلالتُت، ىذا على ادلستول االستبدارل الذم ت

ف حبيث ىذه الكلمات، أما إذا انتقلنا إذل مستول الًتكييب الذم كردت فيو، فنجد أهنما ؼلتلفا
 .ادلزية حبسب الًتكيب ادلناسب الذم تقع فيو كل منهماتكتسب كل منهما الفضيلة ك 

                                                           

 .207، ص:ادلرجع السابقينظر: عبد العزيز الدامي، -1
 .17ص:دلرجع السابق ا عائشة برارات،-2
 .345ص: ، ادلرجع السابق،اجلرجاينعبد القاىر -3
 .300:، صنفسو ادلرجع  -4
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لك إذل بتحديد اللفظة يف السياؽ الذم تريد فيو، بل ذباكز ذ يدل يكتففاجلرجاين 
تفاضل الذم ػلصل بُت األلفاظ يف نفس الًتكيب، يقوؿ اجلرجاين: "ك ما كاف ىذه سبيلو،  
كاف دبعزؿ من أف يكوف بو اعتداد، ك أف يدخل يف قبيل ما يفاضل فيو بُت عبارتُت، بل ال 
يصح أف غلعل ذلك عبارة ثانية، فكما ال تكوف الفضة أك الذىب خاسبا، أك سوارا أك غَتعلا 

صناؼ احللي بأنفسهما، ك لكن دبا ػلدث فيهما من الصورة كذلك ال تكوف الكلم من أ
، كىذا نفسو ما ذىب إليو فرديناند دم سوسَت لكنو اكتفى بقوؿ أف العالمة تكتسب 1ادلفردة"

 قيمتها دبا جاكرىا داخل الًتكيب ك دل يفضل لفظة على أخرل.       

الستبدالية ك العالقات الًتكيبية اعتبارعلا مقياسُت إف ما يربز اىتماـ اجلرجاين بالعالقات ا
ا يقـو عليهما النظم، ذلك أف مراعاة ىذين اجلانبُت ىو ما ؽلنح للنظم صحتو، مث ينبٍت عليهم

القات الًتكيبية الفضل ثانيا، فالنظم من منظور اجلرجاين ىو رلموعة العترتيبو حبسب ادلزية ك 
ىذه نفس نظرة فرديناند ، ك 2اظ كيف مت جاء ك اتفقليس رلرد رصف لأللفكاالستبدالية، ك 

دم سوسَت حينما اعترب العالقات االستبدالية ك الًتكيبية احملورين األساسُت الذين يقـو عليهما 
 نظاـ اللغة.

 

                                                           
 .301، ص:ادلرجع السابقعبد القاىر اجلرجاين، -1
 .18ص: ،ادلرجع السابق ،ينظر: عائشة برارات-2
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:خاتمة  

بعد ىذه اجلولة البسيطة يف رحاب الدراسات اللغوية القدمية و الدراسات اللغوية 
احلديثة، من خالل تطرقنا إىل مصطلح النظم عند عبد القاىر اجلرجاين، و مصطلح النظام عند 
فرديناند دي سوسَت، و ادلوازنة بينهما، ميكنٍت أن أخلص أىم النتائج اليت توصل إليها البحث 

 فيما يلي: 

حيمل مصطلح النظم عند عبد القاىر اجلرجاين نفس مفهوم النظام عند دي  -1
فإذا كان األول يقصد  إذا الحظنا وجود عالقة بُت النظام النحوي و ادلفهوم الكتايب، سوسَت،

بو التعليق و التأليف للكلمات مع بعضها البعض، فإن الثاين ىو رلموعة الكلمات اليت تتحدد 
   .داخل العالقات

استطاع عبد القاىر اجلرجاين أن يأيت بنظرية متكاملة إال و ىي نظرية النظم، اليت  -2
تضاىي أحدث النظريات اللغوية يف القرن العشرين، و ىي نظرية البنيوية مع فرديناند دي 
سوسَت، فقد احتلت نظرة اجلرجاين مكانة ىامة يف علم اللغة احلديث، دلا جاءت بو من 

ا قامت عليو البنيوية مع دي سوسَت، و إن اختلفوا يف مصطلحات فرؤية  مفاىيم مساوية دل
 كانت نفسها.

ق دي سوسَت يف التفريق بُت اللغة و الكالم من القول بأن اللغة نظام اجتماعي انطل -3
وظيفتها التبليغ و التواصل، يف حُت رأى أن الكالم ىو اجلانب الفردي من اللغة، فكان 
اىتمامو الوحيد ىو دراسة اللغة لوحدىا و أمهل الكالم، و ىذا ما أشار إليو عبد القاىر 

القائمة بُت الكلمات يف إطار ما مساه النظم، و رؤيتو للغة ال لعالقة اجلرجاين حينما أبرز ا
  ختتلف عن دي سوسَت.

ق عبد القاىر اجلرجاين و دي سوسَت من مبدأ واحد ىو انتظامية اللغة، فذىب انطل-4
دي سوسَت إىل تشبيو نظامها بنظام لعبة الشطرنج، فكان تشبيها دقيقا يصف من ورائو النظام 

غة، يف حُت ذىب عبد القاىر اجلرجاين إىل تشبيو نظم اللغة، بالنسيج، و البناء، الداخلي لل
 وأصناف احللي.
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يف نظر دي سوسَت توجد إن العالمة اللسانية بوصفها مكون من مكونات النظام -5
بُت الدال وادلدلول، و قد أقر بأن العالقة بينهما اعتباطية، و مبدأ االعتباط أشار إليو عبد 

اجلرجاين يف تناولو  للقضية اللفظ و ادلعٌت، فالنظم ال يقوم إال على ترابط بينهما، فقد القاىر 
 دعا إىل استحالة فصل اللفظ و ادلعٌت أو الدال و ادلدلول.

إن النظم عند عبد القاىر اجلرجاين مرتبط بادلزية و التفاضل، حبيث يرى أن ال -6
ادلعٌت، فاللغة عنده عبارة عن بنية مفتوحة ألهنا تفاضل للفظة على لفظة أخرى إال إذا ارتبطت ب

ال يوجد ذلك عند دي سوسَت، ألن اللغة عبارة عن تعتمد على األلفاظ و ادلعاين، يف حُت 
 بنية مغلقة تعتمد على العالقات الداخلية و ال يهتم بادلعٌت. 

يقر عبد القاىر اجلرجاين بالعالقة القائمة بُت اللغة و الفكر من حيث ترابط دالالت -7
الكلمات مع الكلمات اجملاورة ذلا داخل النظام، و ىذا ما أشار إليو دي سوسَت حينما رأى 
أن اللغة كيان موجود يف أذىان األفراد، و عليو فال وجود للكلمات بدون أفكار و ال حياة 

 ن كلمات. لألفكار بدو 

اىتم عبد القاىر اجلرجاين بالعالقات االستبدالية و الًتكيبية و ذلك من خالل  -8
حديثو عن نظم احلروف و نظم الكلم، واعتربمها مقياس يقوم عليو النظم حىت تثبت صحتو، و 

ثالن قد حظي بنفس االىتمام من قبل دي سوسَت الذي اعتبارمها احملورين األساسُت الذين مي
 ب االجرائي الذي يعمل وفقو النظام.اجلان

يرى عبد القاىر اجلرجاين أن األلفاظ دبفردىا ال فائدة منها يف تأدية ادلعٌت إال  -9
بضمها إىل أخواهتا، أي أن معٌت اللفظة يف االستبدال ال يؤدي فائدة إال إذا كان يف الًتكيب، 

لة ال تعٍت شيئا يف الًتكيب إال إذا  و ىذا ما يقابلو عند دي سوسَت فالعالمات ادلتفرقة ادلنعز 
 كانت رلموعة داخل وحدات متداخلة.

يرى دي سوسَت أن اللغة ليست رلموعة من األلفاظ بل رلموعة من العالقات  -11
اليت تشكل لنا نظام اللغة، و ىذا ما أقره عبد القاىر اجلرجاين يف أخر كتابو دالئل اإلعجاز، 



 ةــــــمــــــاتــــــــخ

 

79 
 

ليت ىي أوضاع اللغة، مل توضع إال لضم بعضها إىل بعض مما حينما رأى أن األلفاظ ادلفردة ا
 يشكل لنا نظم حيمل فائدة.

إن مواطن االلتقاء بُت نظرية النظم عند عبد القاىر اجلرجاين، و نظرية دي  -11
سوسَت ليست من قبيل ادلصادفة، فهذا إن دال إمنا يدل على اطالع الغرب على تراثنا العريب، 
واألخذ منو للنهوض بدراسة لسانية جديدة، و ىذا ما مل يعًتف بو الغربيُت، و لكن ىناك 

 تأثر اللسانيات بالًتاث اللغوي العريب.  بعض الباحثُت من أثبت

و صفوة القول أن تراثنا اللساين العريب غٍت جداً و يستحق أن ينفض عنو الغبار و ينظر 
إليو، ففيو نظريات و أراء و مبادئ ال ميكن أن تستغٍت عنها اللسانيات ادلعاصرة و خباصة 

لحات و أليات لسانية و اليت سبقت نظرية النظم عند عبد القاىر اجلرجاين دلا محلتو من مصط
 دي سوسَت يف عدة جوانب. 
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