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العالمة اللغوية
بين قدامى العرب ودي سوسير
عا�صم �شحادة علي
اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا

امللخ�ص
ظلت الدرا�سات اللغوية تعتمد على الن�صو�ص املكتوبة لإعادة �صياغة البنية النحوية للغة الأ�صلية ،ويف
بداية الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر اهتم الباحثون باللهجات احلية يف �إطار الدرا�سات املقارنة،
وظهرت مدار�س اهتمت باللغات الهندو-الأوروبية وباللهجات ال�سامية ،وقد ر�أت �أن اللغة موجودة يف الفرد،
و�أن ما يحدث من تغريات �صوتية �أو داللية فيها يعود �إىل الفرد ،وما زالت هذه الدرا�سات وثيقة ال�صلة
ب�أعمال النحاة اجلدد ،كفيلهلم فون هامبولتو ،ورايت ،و�سو�سري و�أندريه مارتينية ،و�إدوارد �سابري وفرانز
بوا�س وليوناردو بلومفيلد وغريهم .بد�أت الدرا�سات اللغوية املعا�صرة ت�أخذ منحى جديد ًا يف جمال التطبيق،
وكان لبع�ض النظريات �إرها�صات �سابقة� .ستقوم الدرا�سة بتتبع جهود فرديناند دي �سو�سري وت�أثري حما�ضراته
يف الدرا�سات اللغوية يف �أوروبا و�أمريكا؛ �إذ قدم مالحظات مهمة حول طبيعة اللغة وكيفية درا�ستها ،واقرتح
�أن ت�صنف اللغة �ضمن حقل يدر�س فيه جميع �أنظمة العالمات والإ�شارات وما يتعارف عليه النا�س من
رموز ودالالت ،وعالج اللغة عرب ظواهر ثنائية منها :ثنائية اللغة والكالم ،ودرا�سة اللغة بالبعدين التاريخي
والو�صفي ،والعالمة اللغوية ،والعالقة بني العنا�صر اللغوية ،وثنائية ال�سيمولوجيا؛ �أما القدامى العرب فتناولوا
ما عاجله دي �سو�سري من ق�ضايا لغوية جند فيها تكامال بني اجلهد اللغوي العربي القدمي ،وجهوده يف اللغة
يف الأمور الآتية :التفريق بني اللغة والل�سان واللغة والكالم بني دي �سو�سري واجلرجاين ،والعالقة بني الكلمات يف
التعبري ،والعالمة اللغوية.

الكلمات املفتاحية:

�سو�سري ،اللغة ،العالمة اللغوية ،ال�سيمولوجيا ،القدامى العرب.

http://journals.uob.edu.bh

17

Semat 3, No. 1, (Jan. 2015)

Linguistic Sign:

Between the Ancient Arabs and De Saussure
Asem Shehadeh Ali
Islamic University of Malaysia

Abstract
Linguistic studies remained reliant on written texts to recast the grammatical
structure of original language. At the beginning of the nineteenth century researchers
focused on modern dialects in the context of comparative studies and many schools
appeared to deal with languages of the Indo-European and Semetic dialects, where
it was found that the individual language of the human being and the changes that
happen on his/her voice or the semantic changes are because of the person himself/
herself. These studies are still relevant to the work of neo-grammarians as; Kvelhelm
Fone Hambolto, Wright, Saussure, Andre Martanyh, Edward Sapir, Franz, Boas,
Leonard Bloomfield and others. A contemporary linguistic study took a new direction
in the field of applied study, and was to some theories, the harbingers of precedent.
This study will track the efforts of Ferdinand de Saussure and the impact of his
lectures in linguistic studies in Europe and America; since he introduced important
observations about the nature of language and its study. De Saussure found that the
language study is within the field of system that all signs, signals, what the people
recognize as symbols and semantics. The language is categorized through the bilateral
phenomena including: bilingual speech, language study by its dimensions; historical
and descriptive, the linguistic sign, the relationship between linguistic elements, and
bilateral semiology. The ancient Arab dealt with issues of language that are done by
de Saussure. The study discovered the integration between the efforts of ancient Arabs
in the following matters: the distinction between language, tongue and speech; the
distinction between de Saussure and Jurjani and the relationship between words in
speech, language and signs.
Keywords: Saussure-language, Linguistic Sign, semiology, Ancient Arabs.
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العالمة اللغوية
بين قدامى العرب ودي سوسير
عا�صم �شحادة علي
اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا
املقدمة:
تعد الدرا�سات اللغوية حاليا من املو�ضوعات
الأ�سا�سة التي ينبغي على الباحثني الإملام
مبو�ضوعاتها املتنوعة التي تتمحور يف درا�سة اللغة
العربية يف م�ستوياتها الأربعة ،ومن هذا املنطلق بد�أ
اللغويون املعا�صرون بدرا�سة الل�سانيات املعا�صرة
عرب عناوين خمتلفة للكتب املعا�صرة التي تناولت
الل�سانيات املعا�صرة ،مب�ضامني خمتلفة ،حيث
جند �أن هذه الكتب يعتمد عليها الدار�سون ب�شكل
عام يف درا�سة الل�سانيات وعنا�صرها ،فبع�ض هذه
الكتب يعر�ض لنا مفاهيم اللغة ،وموقف القدامى
واملعا�صرين الغربيني من اللغة ،وتت�ضمن بع�ض
امل�ستويات اللغوية وتفا�صيلها ،وبع�ضهم يتناول
موقف القدامى من الق�ضايا املتعلقة بالل�سانيات؛
�أما امل�ستويات اللغوية وق�ضاياها ،فقد تناولتها
بع�ض الكتب وحتدثت عن امل�ستوى ال�صوتي،
فذكرت الفونيم وعنا�صره ،واملقاطع والتنغيم
والنرب والوقف؛ و�أما امل�ستوى النحوي فتناولوا
ق�ضايا الرتتيب داخل الرتاكيب ،وعن امل�ستوى
الداليل كان التحدث عن نظرية ال�سياق لدى
الغربيني والقدامى ،والداللة و�أنواعها ،وبع�ض
الكتب حتدثت عن امل�ستوى ال�صريف فتحدثت عن
املورفيم والكلمة واملورف والألومورف .وجند �أحيانا
بع�ض الكتب تتحدث عن موقف الأ�صوليني من اللغة
العربية ،وربطها مع املعا�صرين وتناولهم للغة ،من
هنا كانت هذه الدرا�سة للدار�سني يف هذه اجلامعة
http://journals.uob.edu.bh

كي ي�ستوعبوا عنا�صر مهمة لها عالقة بالل�سانيات
التي ذكرها الغربيون ،وباملدار�س الغربية يف
درا�سة اللغة و�أ�شهر علمائهم الذين كان لهم دور يف
الت�أ�سي�س لدرا�سة اللغة عرب منهجية كان لها الأثر
يف فهم اللغة لكل قوم ،ومن �أ�شهرهم :دي �سو�سري،
وفريث ،وت�شوم�سكي وغريهم ،ف�ضال عن التحدث
عن الرتاث العربي القدمي يف درا�سة اللغة على
امل�ستوى ال�صوتي وال�صريف والنحوي والداليل.
ومنذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر �أخذ مفهوم
«اللغة» وطبيعتها ووظيفتها ودرا�ستها يف التغيري،
وقد �أحدث ذلك التغيري جهود ًا متالحقة بذلها
علماء الغرب لدرا�سة معظم لغات العامل و�صف ًا
وتاريخ ًا ومقارنة ،وللو�صول من ذلك �إىل نظرية
�أو نظريات عامة يف (اللغة) تك�شف عن حقيقتها
ن�ش�أة وتطورا ،وتربز (القوانني)� ،أو الأ�صول العامة
التي ت�شرتك فيها لغات الب�شر وتعني على حتديد
مناهج الدرا�سة اللغوية وتدقيقها وو�سائلها .وقد
ع ّرفت اللغة ب�أنها قدرة ذهنية مكت�سبة ميثلها
ن�سق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة يتوا�صل
بها �أفراد جمتمع ما ،وهذا التعريف يف واقعه يقرر
جمموعة من احلقائق هي� :أن اللغة قدرة ذهنية
تتكون من جمموع املعارف اللغوية ،مبا فيها املعاين
واملفردات والأ�صوات ،والقواعد التي تنظمها
جميعا ،تتولد وتنمو يف ذهن الفرد ناطق اللغة �أو
م�ستعملها ،فتمكنه من �إنتاج عبارات لغته كالما
�أو كتابة ومتكنه من فهم م�ضامني ما ينتجه �أفراد
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جمموعته من هذه العبارات ،وبذلك توجد ال�صلة
بني فكره و�أفكار الآخرين ،وتتداخل يف تكوين
هذه القدرة عوامل ف�سيولوجية تتمثل يف تركيب
الأذن واجلهاز الع�صبي ،واملخ واجلهاز ال�صوتي
لدى الإن�سان؛ وهذه القدرة تكت�سب وال يولد
الإن�سان بها ،و�إمنا يولد ولديه اال�ستعداد الفطري
الكت�سابها ،ويدفعه لهذا االكت�ساب يف العادة �شعوره
باالنتماء �إىل جمموعته الب�شرية نف�سيا واجتماعيا
وح�ضاريا ،ورغبته يف التعاي�ش ،وتبادل املنافع
وامل�صالح بينه وبني �أفراد هذه املجموعة؛ وهذه
القدرة املكت�سبة يف طبيعتها تتمثل يف ن�سق متفق،
�أو متعارف عليه بني �أفراد ما يطلق عليه اجلماعة
اللغوية� ،أو اجلماعة الناطقة بلغة ما ،وتدخل يف
تكوين هذا الن�سق يف العادة وحدات� ،أو �أن�ساق
�أخرى متفرعة يرتبط بع�ضها ببع�ض.
فرديناند دي �سو�سري (1857م1913-م)
 :Ferdinand De Saussureارتبط املنهج الو�صفي
لدرا�سة اللغة بفرديناند دي �سو�سري العامل
ال�سوي�سري الذي ن�شر مذكرة بعنوان "النظام
البدائي لأحرف العلة يف اللغات الهندو� -أوروبية"،
ومن �أهم الأفكار التي وردت يف مذكراته
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حما�ضرات يف علم الل�سان العـام 1،وهي كمـا ي�أتي:
قدم مالحظات مهمة حول طبيعة اللغة وطبيعتها
وكيفية درا�ستها ،واقرتح �أن ت�صنف اللغة �ضمن
حقل يدر�س فيه جميع �أنظمة العالمات والإ�شارات
وما يتعارف عليه النا�س من رموز ودالالت،
و�أطلق عليه علم النغمات � SEMIOLOGYأو علم
2
ال�سيموطيقا.
 -1ثمة ترجمات عدة لهذه املحا�ضرات التي قام بجمعها تالميذه،
وكان �أ�صل الن�شر باللغة الفرن�سية بعنوان:
 ،LINGUSTIGUE GENERALEوقام برتجمة الكتاب
من الفرن�سية �إىل الإجنليزية واد با�سكني WAD BASKIN
وترجم �إىل لغات عدة كالأملانية والأ�سبانية واملاليوية وغريها.
ومن الرتجمات امل�شهورة لهذه املحا�ضرات :فرديناند دي �سو�سري،
ف�صول يف علم اللغة العام ،نقله �إىل العربية( :من الإجنليزية)
�أحمد نعيم الكراعني (اال�سكندرية :دار املعرفة اجلامعية)1985 ،؛
وحما�ضرات يف علم الل�سان العام ،ترجمة :عبد القادر قنيني (من
الفرن�سية) ،مراجعة� :أحمد حبيبي (املغرب� :أفريقيا ال�شرق،
)1987؛ فرديناند دي �سو�سري ،درو�س يف الأل�سنية العامة ،ترجمة:
�صالح الفرماوي ،وحممد عجينة ،وجميد الن�صر (طرابل�س -لبنان:
الدار العربية للكتاب1985 ،م).
وقد ت�أثر �سو�سري بثالثة علماء لغويني من قبله �أثروا فيه مبا�شرة ،وهم:
دي ويتني 1827( D. WHITNEYم1894-م) ،وقد طرح مفهوم
القانون اللغوي والنظام اللغوي والبنية اللغوية ،وهي من املفاهيم التي قام
عليها علم اللغة الو�صفي ،مما دفع �سو�سري �إىل الأخذ مببد�أ الل�سانيات
ال�سانكرونية (الو�صفية) ،و ُيع ُّد (ويتني) اللغة م�ؤ�س�سة اجتماعية.
و�أما العامل الثاين فهو بودين دي كورتينيه BOUDOUIN DE
1845( COURTENAYم1914-م) ،وقد ت�أثر �سو�سري منه بتحديد
الوحدات الل�سانية وت�صور اللغة بو�صفها نظاما من اخلالفيات .والعامل
الثالث هو بري�س 1839( CH. S. PEIRCEم1914-م) الذي حتدث
قليالعنالدليلاللغوي،مماكانذا�أثريف�سو�سريلبناءعلمال�سيمائيات.
انظر ما ذكرناه بت�صرف يف :حممد احلنا�ش ،البنيوية يف
الل�سانيات (الدار البي�ضاء :دار الر�شاد احلديثة-181 )1991 ،
182؛ حممد علي احل�سيني ،علم اللغة التوحيدي بني النظرية
والتطبيق (طهران� :سل�سلة كتاب التوحيد ،ط.18 )1997 ،1
 -2كان لهذا االقرتاح �أثر يف تف�سري الظواهر والن�شاطات االجتماعية
املعا�صرة ،حتى كان له �أثر وت�أثري يف نظرية العامل �أميل دوركهامي
1858( EMILE DARKHEIMم ،)-و�سيجموند فرويد رائد
علم النف�س التحليلي ،وقد �ساهم ه�ؤالء ببحوث قيمة حول طبيعة
الظواهر االجتماعية وتو�صلوا �إىل �أن اللغة وال�سلوك والتقاليد
والعادات والثقافات والأعراف مل تف�سر قبلهم تف�سريا علميا ،ومل
تعرف وظيفتها ومكانتها عرب نظام حيوي �شامل لها ،فاملجتمع لدى
دوركهامي نظام التقاليد والعقائد اجلامعة ،والنف�س عند فرويد
نظام لتحليل دوافع ال�شخ�صية� ،أي معرفة الظواهر االجتماعية
ومعرفة الأفراد وجتاربـهم يف املجتمع ينتج عن معرفة حقيقية
للأنظمة والقوانني املتعارفة التي تعطي الأحداث والأ�شياء معانيها؛
انظر :احل�سيني ،علم اللغة التوحيدي بني النظرية والتطبيق.161 ،
COURSE DE
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�-1أ�س�س نظرية دي �سو�سري ومباد�ؤها:

عالج �سو�سري اللغة عرب ظواهر ثنائية ،من �أهمها:
�أ -ثنائية اللغة والكالم :ميز �سو�سري بني
اللغة والكالم وطرح �س�ؤا ًال على نف�سه عن ماهية
اللغة ،حيث ع ّرف اللغة مبعناها العام le langague
ب�أنها ظاهرة اجتماعية عامة ال ي�ستغني عنها
املجتمع الإن�ساين ،وهي تخرج عن نطاق الفرد،
فال ي�ستطيع مبفرده �أن ين�شئها وال ميكنه تعديلها،
وهي نظام من الرموز املتباينة التي تعرب عن �أفكار
خمتلفة ،وهي �شيء ممكن �أن يدر�س منف�صلة
عن الكالم ،وتختلف عن اللغة املعينة la langue
ويق�صد بها عادات جمتمع معني للتوا�صل والتفاهم
والأفكار؛ ولذلك ميز بني الكالم  la Paroleبو�صفه
ن�شاط ًا ع�ضلي ًا �صوتي ًا لدى الفرد ب�شقيه النف�سي
واالجتماعي ،وكان تق�سيمه للغة ،كالآتي:
 اللغة ب�شكل عام  ، le langageوتقر�أ (ال كاج)،بقلب اجليم �إىل �شاف م�شددة كما يف لفظ
احلرف  sيف كلمة  ،pleasureوهي القواعد
العامة للغة ،وهي نظام م�شرتك يحدد مالمح
كالم �أع�ضاء هذه اجلماعة.
 اللغة املعينة  la langueوتقر�أ /lāg /وهي تعربعن العادات التي نتعلمها من املجتمع الكالمي،
وبها نت�صل بالآخرين ،ويكون بينها الفهم
املتبادل ،وميكن �أن يعرب عنها باملعادلة الآتية:
langague + la parole

la langue le

 كالم �أو لغة الفرد  ،la paroleوتقر�أبارل ،وهي اللغة التي يتكلمها الفرد وت�صدر
عن وعي ولي�س واقعة اجتماعية ،وهي عبارة
عن عالمات �صوتية ،ولذلك ذهب ت�شوم�سكي
�إىل القول ب�أن الن�شاط اللغوي مظهر ذهني
ومظهر واقعي؛ �أما الذهني فيتمثل يف ال�صور
الذهنية يف عقل اجلماعة اللغوية ،وهي اللغة،
ولها ت�صوران� :أحدهما ت�صور اللفظ ب�أ�صواته
وهيئته ،والثاين يف ت�صور ارتباط الأ�صوات
هذه املرتبة ترتيبا معينا يف اللغة واملظهر
الواقعي يتمثل بالأ�صوات �أو نظام الرموز التي

()par l
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يتكلم بها فعال ،وهي الكالم .والتمييز بني هذه
املفاهيم له نتيجة ،ومنها:
• �أن كالم الفرد فردي يقوم على عن�صر االختيار،
وال ميكن التنب�ؤ به ،ولذلك ال ميكن درا�سته
درا�سة علمية.
• اللغة العامة مبعناها العام لي�ست واقعة اجتماعية
نقية؛ لأنها ت�ضم جوانب فردية واجتماعية.
• اللغة املعينة هي التي متار�س فر�ضا على املتكلمني
الأفراد ،وهي عامة وواقعية واجتماعية ،فهي
بذلك جتريد ي�صلح للدرا�سة وتخ�ضع لل�صياغة
العلمية .وميكن التمييز بني الكالم املتغري
بطبيعته  la paroleوبني اللغة املجردة الثابتة
بطبيعتها  la langueعرب املثال الآتي :املعجم
اللغوي للغة ما ،مثال اللغة املاليزية ،ثابت
يرجع �إليه كل باحث ،واملتكلم املاليزي الذي
يجيد لغة �أخرى غري املاليوية مثال الفرن�سية،
توجد يف ذهنه ن�سخة �أخرى من ذلك املعجم
الذي وزع افرتا�ضا على �سائر �أفراد تلك اللغة،
وراثيا واكت�سابا؛ لكنهم �أثناء التحدث �أو الكالم
ميتازون ك ٌل ح�سب ما يختار من هذه املفردات
والتعابري املجردة ،لذلك ر�أى �سو�سري �أن ُيعنى
بدرا�سة هذا اجلانب من اللغة  la langueولي�س
3
الكالم .la parole
 -3انظر :دي �سو�سري ،حما�ضرات يف علم الل�سان العام ،ترجمة
عبد القادر قنيني16 ،؛ �صالح الدين �صالح ح�سنني ،درا�سات
يف علم اللغة الو�صفي والتاريخي واملقارن (الريا�ض :دار العلوم
للطباعة والن�شر ،ط33 )1984 ،1؛ كرمي زكي ح�سام الدين� ،أ�صول
تراثية يف علم اللغة (القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ط54 )1984،2؛
�أحمد دراج ،االجتاهات املعا�صرة يف تطور درا�سة العلوم اللغوية
(القاهرة :مكتبة الر�شد78 )2003 ،؛ حممد علي عبد الكرمي
الرديني ،ف�صول يف علم اللغة العام (بريوت :عامل الكتب ،ط،1
2002م) 22؛ عاطف ف�ضل ،مقدمة يف الل�سانيات للطالب اجلامعي
(عمان :دار الرازي ،ط64 )1،2005؛ عبده الراجحي ،النحو العربي
والدر�س احلديث (اال�سكندرية :دار املعرفة اجلامعية28 )1988 ،؛
جون جوزيف ،اللغة والهوية :قومية�-إثنية-دينية ،ترجمة :عبد النور
خرايف (الكويت� :سل�سلة عامل املعرفة76 )2007 ،؛ وقد قارن بني
�سو�سري والعامل فولو�شينوف (1895م1936-م) �صاحب نظرية �أن
اللغة ال متلك بعد ًا فردي ًا و�إمنا الكالم هو الذي ميلك بعدا فرديا؛
�صربي �إبراهيم ال�سيد ،ت�شوم�سكي وفكره اللغوي (اال�سكندرية :دار
املعرفة اجلامعية22 )1989 ،؛ �أحمد حممد قدور ،مبادئ الل�سانيات
(دم�شق :دار الفكر ،ط1996 ،1م).16 ،
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ب -درا�سة اللغة بالبعدين التاريخي
والو�صفي :طور �سو�سري نظريته يف منهج البحث
اللغوي ،حيث قرر ـ كما ذكرنا ـ اللغويون ال�شبان �أن
درا�سة اللغة ال�صحيحة تتم عرب الدرا�سة التاريخية
( diachronicالدياكرونيكية) والدرا�سة الو�صفية
( synchronicال�سايكرونيكية) ،وذكر �سو�سري يف
كتابه ق�ضية �أن تدر�س اللغة يف مراحل خا�صة �أو
حالة ا�ستقرارها يف بيئة مكانية وزمانية حمددة،
و�أطلق على ذلك  synchronicوتعني كلمة ()syn
(يف) ،وكلمة ( )chronicمبعنى زمن درا�سة اللغة،
(ع َرب) وكلمة ( )chronicمبعنى
وكلمة ( )diaمبعنى َ
4
زمن� ،أي درا�سة اللغة عرب الزمن .و�شبه درا�سته
بدرا�سة مقطع �أفقي ومقطع ر�أ�سي ،فالأفقي ي�صف
حالة خا�صة وحمدودة للغة ،والتي ميكن فيها و�صف
اخلاليا والألياف واحللقات؛ مبعنى حتديد الزمان
واملكان وربطه مبا يجاوره ،وهكذا يف اللغة حيث �ش ّبه
اللغة باخللية  cellالتي تتكون من عنا�صر تكونها.
فاملنهج التاريخي �أو التزامني يتتبع تطور اللغة
عرب الزمن ،وقد تكون نتائجه غري دقيقة ويدمج
املعطيات اللغوية دون ت�صنيف لها� ،أما البعد
الو�صفي �أو التزامني فيعنى بدرا�سة اللغة لع�صر
معني باالعتماد على اال�ستقراء ال�شامل للأمثلة،
وي�ستبعد عن�صر الزمن ويركز على الظواهر
املتعا�صرة .ويرى �سو�سري يف الدرا�سة الو�صفية
طرح كل ما له عالقة بنتاج اللغة ،والنظر �إىل حالة
الثبات لها؛ لأن و�صف اللغة يقت�ضي اال�ستقرار �أما
التطور فم�س�ألة �أخرى.
ج -العالمة اللغوية (الدال واملدلول) :تناول
�سو�سري العالمة بني اللفظ واملعنى ور�أى �أنها
عالمة اعتباطية ،حيث بني �سو�سري �أن الرمز
اللغوي احتاد ت�صور مع �صورة (�سمعية �أو ذهنية
�أو نف�سية) ،ومييز بني الكلمة وال�شيء ،ويق�صد
بالكلمة ما ن�سمعه �أو ننطقه �أو نكتبه �أو نقر�ؤه ،وهي
املظهر التعبريي احل�سي ملا يتمثل بالرمز اللغوي،
و�أ�شار �سو�سري �إىل �أن الت�صور  conceptوهو املدلول
 -4انظر :ماريوباي� ،أ�س�س علم اللغة ،ترجمة وتعليق� :أحمد خمتار عمر
(القاهرة :عامل الكتب ،ط.36 )1987 ،3
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يتم التعبري عنه ب�صورة �سمعية (الدال) ورمز
لكل منهما باملعادلة الآتية :مدلول  signifierودال
 significantحيث الدور للأ�صوات بو�ضع الرمز
اللغوي يف مكان حمدد يف متوالية من الأ�صوات،
دال �أو
وهذا الرمز ما هو �إال جمع نف�ساين بني ٍ
مدلول ،ويق�صد بذلك �أن الدال ال يوجد متحدا
ٍ
مع مدلول ،وعند انعدام املزج بينهما ال تبقى �إال
ال�صورة ال�سمعية �أو الذهنية �أو النف�سانية ملتوالية
من الأ�صوات ،فمثال جند يف اللغة العربية الأفعال:
(كتب ،جل�س) ت�شري �إىل دال �أو ت�صور ميتزج
باملدلول ،وميكن ت�شبيه العالقة بني الت�صور
(الدال) والكلمة (املدلول) بالورقة التي لها
وجهان ،وهما :الوجه الأول وهو الدال ،والوجه
الثاين وهو املدلول (الوجه والظهر للورقة)؛ لذلك
ال ميكن وجود وجه للورقة دون وجود ظهرها،
5
ولذلك ي�ستحيل وجود مدلول دون وجود دال.
مبعنى �آخر يرمز للرمز اللغوي تار ًة بالعالمة
اللغوية ،حيث جعل �سو�سري اللغة نظاما من
العالمات ،والبحث العلمي ي�ؤمن بوجود �أ�شياء
حمدودة ومعينة ،وما يعرب به النا�س عن اللغة يعد
 -5انظر ما ذكره دي �سو�سري بتفا�صيل حول هذين املنهجني مع
الأمثلة التي ت�ؤكد على ما يرنو �إليه يف كتابه «حما�ضرات يف علم الل�سان
العام» ،ترجمة :عبد القادر قنيني� ،ص� ،85ص�-105ص ،127وقد ذكر
�أمثلة ت�ؤكد منهجية الدرا�سة التاريخية عرب تطور الكلمة الالتينية
 crispusمبعنى َجعدٌ ،وا�شتقاق اللغة الفرن�سية منها الأفعال :وهو
اجلذر  crepirمبعنى الطلي بالطني ،ومثال �آخر له �صفة العموم
مثل gast :يف الأملانية القدمية التي تعني (�ضيف) وجمعها ،gasti
وكذلك احلال بالن�سبة �إىل لفظ  hantمبعنى (يدٌ) و�أيدٍ مبعنى hanti
حيث كان للحرف ال�صائت �أثر يف تغيري املعنى وهكذا .انظر ما ذكره
العلماء الآتية �أ�سما�ؤهم حول املنهجني الذين تناولهما �سو�سري كما
ي�أتي :احلنا�ش ،البنيوية يف الل�سانيات� ،ص185؛ دراج ،االجتاهات
املعا�صرة79 ،؛ ح�سام الدين� ،أ�صول تراثية54 ،؛ جفري �سامب�سون،
املدار�س اللغوية :التطور وال�صراع ،ترجمة� :أحمد نعيم الكراعني
(بريوت :امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،د .ت) 39؛
خليل عمايرة ،يف نحواللغة وتراكيبها (جدة :عامل املعرفة للتوزيع،
1403ﻫ1983/م) 42-40؛ الراجحي ،النحو العربي والدر�س
احلديث� ،ص24؛ رمزي منري بعلبكي ،فقه اللغة املقارن (بريوت:
دار العلم للماليني ،ط ،1د .ت) 21؛ ح�سنني ،درا�سات يف علم اللغة
الو�صفي64 ،؛ وغريها من املراجع احلديثة الكثرية التي اعتمدت على
ما ذكره احلنا�ش يف كتابه «البنيوية يف الل�سانيات» وما ذكره املرتجمون
لكتاب �سو�سري بطريقة تكاد تكون مت�شابهة مع اختالف يف �أ�سلوب
الطرح وفنيته.
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م�ستودعا من العالمات اللغوية فهمها النا�س على
�أنها مفردات اللغة �أو ال�صلة بني اللفظ وال�شيء
الطبيعي  ،onomatopoeiaوهذه العالمة اللغوية
ال ت�صل ال�شيء باللفظ ولكنها ت�صل الت�صور
6
بال�صورة ال�سمعية.
و�أكد �سو�سري على اعتباطية العالمة اللغوية
بني الدال واملدلول ،ور�أى �أنها لي�س بينها وبني ما
تدل عليه �أية عالقة �صورية جتعلنا نعرف هذا
مبجرد ر�ؤيتنا لذاك .فمثال كانت العالمة اللغوية
تدل على ما هو يف الواقع اخلارجي linguistics-
 extraبطريقة ح�سية؛ مبعنى �أن العالمة اللغوية
تثري ما هو يف الواقع؛ فمثال ال�شجرة هي ال�شجرة
�سواء �أكان ذلك يف اللغة العربية �أم الإيطالية �أم
الفرن�سـية �أم الرو�سية �أم املاليوية �أم الأ�سبانية،
ففي اللغة املاليزية مثال نقول ال�شجرة ( )pokokويف
الفرن�سية ( )arbreوالرو�سية ( )Aepeboوالإجنليزية
( )treeوالإيطالية ( ،)alberoوكذلك دوال (ماء)
يف العربية يقابله دوال يف اللغات الأخرى ،يف
الإجنليزية نقول ،water :ويف الأملانية نقول ،wasser
ويف الفرن�سية نقول  ، o / eau /حيث يختلف الدال
من لغة �إىل �أخرى؛ ولكن املفهوم الذهني يبقى هو
7
نف�سه املت�صور الذهني جلميع اللغات.
-6انظر ما ذكره حول هذا املو�ضوع يف :دي �سو�سري ،حما�ضرات يف علم
الل�سان العام145 ،؛ دراج ،االجتاهات املعا�صرة81 ،؛ احلنا�ش ،البنيوية يف
الل�سانيات.204-200،
 -7انظر ما ذكرناه من كلمات يف اللغات املختلفة يف:جماعة من
�أ�ساتذة اللغة ،كيف تتعلم اللغة الفرن�سية بدون معلم (بريوت :دار
الأندل�س للطباعة والن�شر)1963 ،؛ م�صطفى �آل عيال ،الإيطالية
من غري ُمع ِّلم (بريوت :دار العلم للماليني)2000 ،؛ يادفيغا
كور�شونوفا وعبد ال�سالم علي ال�شهباز ،كتاب املحادثة املدر�سي:
عربي-رو�سي (مو�سكو :دار اللغة الرو�سية للن�شر305 )1986 ،؛ وما
ذكره عبداهلل الغذامي ،اخلطيئة والتفكري (د .ط ،ط30 )1991 ،2؛
وانظر :حممد �سامل �سعد اهلل ،مملكة الن�ص :التحليل ال�سيميائي
للنقد البالغي (عمان :جدارا للكتاب العاملي2007 ،م) .106
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د-العالقة بني العنا�صر اللغوية :ق�سم
�سو�سري العالقات القائمة بني عنا�صر اجلملة �إىل
ق�سمني عرب عنهما مبحورين ،وهما:
املحور الر�أ�سي �أو اال�ستبدايل ،paradigramticحيث ميكن عرب هذا املحور تبادل الكلمات �أو
العالمات التي ت�أخذ موقعا ما يف اجلملة ،وهي
عالقة بني كلمات يف اجلملة ي�ستطيع �أن يحل حمل
بع�ضها يف ال�سياق نف�سه ،ومن ذلك قولنا:
حفظ الول ُد القر�آن الكرمي
حفظ البائ ُع القر�آن الكرمي
حفظ حمم ُد القر�آن الكرمي
امل�سلم القر�آن الكرمي
حفظ
ُ
واملعنى �صحيح ب�سبب العالقة اجلدولية الر�أ�سية.
املحور الأفقي �أو النظمي ،sentegmaticويق�صد به لدى �سو�سري العالقة بني كلمة و�أخرى
يف اجلملة ويف ال�سياق نف�سه ،كالعالقة بني كلمات
اجلملة الواحدة �أو العالقة بني �أ�صوات الكلمة
الواحدة ،ومثال ذلك :و�صل املعلم ،فالعالقة بني
الكلمات (و�صل) و(املعلم) عالقة �أفقية ،وهي
عالقة امل�سند (و�صل) وامل�سند �إليه (املعلم)،
وعالمة امل�سند �إليه (املعلم) هو (الفاعل) ال�ضمة؛
ما�ض مبني وهو
�أما امل�سند (الفعل و�صل) فهو فعل ٍ
مفرد مذكر ،وكذلك امل�سند �إليه (املعلم) .فهذه
العالقة ميكن �أن تكون يف اللغة العربية ح�سب
8
الإعراب واملوقعية ،ويطلق عليها العالئق الرتكيبية.

 -8انظر ما ذكره حول املو�ضوع :دي �سو�سري ،حما�ضرات يف علم
الل�سان العام ،ترجمة حممد قنيني� ،ص 26-25بت�صرف158 ،؛
�سامب�سون ،املدار�س اللغوية50 ،؛ ح�سنني ،درا�سات يف علم اللغة
الو�صفي66 ،؛ دراج ،االجتاهات املعا�صرة82 ،؛ احلنا�ش ،البنيوية
يف الل�سانيات209 ،؛ رونالد �إيلوار ،مدخل �إىل الل�سانيات ،ترجمة:
بدر الدين قا�سم (دم�شق :مطبعة جامعة دم�شق 56 )1980 ،وما
بعدها؛ قدور ،مبادئ الل�سانيات.19 ،
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ﻫ-ثنائية ال�سيمولوجيا :تناول �سو�سري
ال�سيمولوجيا 9من وجهة نظر لغوية ،حيث عرف
اللغة ب�أنها :نظام من الإ�شارات يعرب بها عن
الأفكار ،ولذا ف�إنها ت�شبه نظام الكتابة و�أبجدية
ال�صم والبكم والطقو�س الرمزية ،ومظاهر الأدب
والإ�شارات الع�سكرية ،واللغة �أ�شدهن قيمة لديه.
وال�سيمولوجيا علم يدر�س حركة الإ�شارات يف
املجتمع ،وهو علم قابل للت�صور ،وهو جزء من علم
النف�س االجتماعي ،ومن ثم علم النف�س العام ،وهو
من امل�صدر الإغريقي � Semeionأو  ،signوهذا
يعني �أنه يو�ضح مكونات الإ�شارات والقوانني التي
يحكمها ،ولأن العلم مل يوجد بعد ف�إنه ال ميكن لأحد
�أن يقول ماذا �سيكون هذا العلم؟ والأل�سنية لي�ست
�إال جزءا من هذا العلم العام ،و�إن القوانني التي
�سيك�شف عنها علم الداللة �ستكون قابلة للتطبيق
على الل�سانيات ،وبذلك �أ�صبحت اللغة جزءا من
ال�سيمولوجيا ،والإن�سان بطبعه مييل �إىل ال�صورة
الكتابية �أكرث من ال�صورة ال�صوتية ،ولذلك يعتني
بقواعد الإمالء orthograph؛ وقد ميز �سو�سري
بذلك بني النطق والكتابة ،ور�أى �أن النطق ي�سبق
الكتابة ،ويتميز النطق بالتغري ،و�أما الكتابة فتتميز

 -9ترجم العلماء العرب املعا�صرون كلمة �سيمولوجيا ِبـ(علم
العالمات) كما عند امل�سدي� ،أو (�سيمياء) كما عند ن�صرت عبد
الرحمن و�سعد م�صلوح� ،أو (الدالئلية) عند الطيب بكو�ش ،وعند
املن�صف عا�شور �أي�ضا .انظر تفا�صيل هذه الرتجمات يف :عبد
ال�سالم امل�سدي ،الأ�سلوبية والأ�سلوب :نحو بديل �أل�سني يف نقد
الأدب (ليبيا :الدار العربية للكتاب178 )1977 ،؛ �سعد م�صلوح،
الأ�سلوب :درا�سة لغوية �إح�صائية (الكويت :دار البحوث)1980 ،
13؛ الغذامي ،اخلطيئة والتفكري .42 ،وال�سيمولوجيا علم يدر�س
حركة الإ�شارات يف املجتمع ،وله حقول ثالثة وهي :العالمات
والإ�شارات والرموز .انظر ذلك يف:

Barthes, R. 1983. Elements of Semiology, Translated
by A. Lavers and C. Smith, Hill and Wang, New
York.,. 38; De Ssaussure, Ferdinanad. Pengantar
Linguistik Umum, p 19.
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بالثبات ،ولذلك فالكتابة هي التي ت�سبب غمو�ض
10
اللغة يف الغالب.
يف �ضوء ذلك �أ�صبحت اللغة ظاهرة اجتماعية
لها عنا�صر مرتابطة وحتوي عنا�صر فونولوجية
ومعجمية وقواعدية ،ولي�ست كيانات مكتفية بذاتها،
ومن ّثم فاللغة �شكل ولي�ست جوهرا ،وال ميكن �أن
تعمل بو�صفها عالمات لغوية �أو رموزا لغوية �إال
عرب خ�صائ�ص متيزها عن غريها ،والفروق هي
التي تو�ضح مالمح ال�صورة ال�سمعية (الأ�صوات)
كما ذكر العامل هيلم�سليف .وكان ل�سو�سري �أثر بليغ
يف و�ضع دعائم ت�أثري الل�سانيات الو�صفية ،و�أثرها
يف املدار�س اللغوية الأوروبية ،و�سنحاول يف هذه
العجالة تناول �أهم مبادئ هذه املدار�س وذلك
بالتطرق �إىل �أهم علمائها.
القدامى العرب:
عند النظر يف تاريخ الل�سانيات يف العامل
العربي جند �أنها واجهت �إ�شكالية التجديد ،وقد
جتد اليوم من يحاول �أن يتهم اللغوي العربي بخلوه
من املالحظات واملنهجية ،وقد ر�أى بع�ضهم �أن
الرتاث يف جمال الل�سانيات �إما معطيات مو�صوفة
�أو مفاهيم و�صفية �أو �أ�صول وت�أمالت ،ور�أوا �أن
اخلط�أ الأول يف ت�صور الرتاث هو اعتقاد �أن ال ب ّد
من توظيفه يف بناء نحو ي�صف اللغة العربية ،و�أن
 -10انظر :دي �سو�سري ،حما�ضرات يف علم الل�سان العام،35 ،
( .67ف�صل ت�صوير الل�سان عن طريق الكتابة املنظورة) ،و�أ�شار
�سو�سري �إىل ما ذكرنا �أعاله ،ور�صد اخللط الذي يقع فيه اللغويون
عند معاجلتهم للغة والكتابة ك�أنهما �شيئان متالزمان ،وهذا
جماف للحقيقة بدليل اختالف النطق عن الكتابة يف
ـ عنده ـ
ٍ
الإجنليزية ،ومن �أمثلة ذلك يف كتابه� ،48 ،أننا نقر�أ بطريقتني؛
فالكلمة اجلديدة �أو املجهولة لنا نتهجاها حرفا حرفا� ،أما الكلمة
امل�ألوفة لنا واملعتادة ف�إننا ندركها بلمحة واحدة يف ا�ستقالل عن
جمموع احلروف التي تت�ألف منها .و�إن �صورة هذه الكلمات تكت�سب
بالن�سبة لنا قيمة ومعنى ،فمثال يف ر�سم الكلمة ذاتها .وهنا ميكن
للكتابة الإمالئية التقليدية �أن تطالب بحقوقها من �أجل احلروف،
والكلمات قد تختلف يف الر�سم املكتوب ولكنها ت�شرتك يف ال�صوت:
�إذ �إن من املفيد �أن منيز بني  ،temps, tantوبني  ،est, etوكذلك
بني  ،dû, duو�أخريا بني  ils devaient, il devaitوغريها؛
انظر :روبنز ،موجز تاريخ علم اللغة320 ،؛ جورج مونني ،علم اللغة
يف القرن الع�شرين ،ترجمة جنيب غزاوي (دم�شق ،وزارة التعليم
العايل51 )1982 ،؛ دراج ،االجتاهات املعا�صرة.85-84 ،
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اعتقاد �أن الآلة الوا�صفة للغة العربية املعا�صرة �أو
القدمية حتتاج �ضرور ًة �إىل مفاهيم القدامى العرب
11
و�أ�صولهم ،اعتقاد خاطئ من وجهة نظرهم.
ويف املقابل ثمة من ر�أى �أن العرب القدامى
قد �أولوا اللغة العربية اهتماما وا�سعا ،وقدموا
مالحظات ذات قيمة حول ق�ضاياها ،وتعد ر�ؤ�آهم
هذه بالن�سبة لزمانهم متطورة ،وقد قاموا بجهد
هائل يف درا�سة اللغة ،واجتهدوا يف جمع �أ�صول
اللغة و ِّمل �شتاتها وا�ستنباط �أحكامها العامة،
بل ر�أوا �أنه بالإمكان تتبع املفاهيم التي �أتوا بها
12
ومقارنتها ببع�ض املفاهيم الأل�سنية املعا�صرة.
فق�ضية العودة �إىل الرتاث القدمي لي�ست �شيئ ًا
جديد ًا على املعا�صرين العرب ،فقد جاء يف كتاب
ت�شوم�سكي «الأل�سنية الديكارتية» 13مدى اهتمام
 -11انظر :عبد القادر الفا�سي الفهري ،الل�سانيات واللغة العربية:
مناذج تركيبية وداللية (بريوت/باري�س :من�شورات عويدات)1986 ،
 ،61-51وقد �أ�شار �إىل �أن اللغة العربية املو�صوفة و�أزمة املنهج يف
ا�ستعمال معطيات القدامى لدى املعا�صرين مما جعلهم �سجناء
مناهج القدامى ،ورف�ض فكرة احلل يف كتب النحو العربي القدمية
لالهتداء �إىل احلل املن�شود لبع�ض الق�ضايا اللغوية ،وا�ستدل ببع�ض
املعطيات اللغوية لدى القدامى ور�أى �أنها ناق�صة وغري متثيلية
وزائفة يف بع�ض الأحيان ،وا�ستدل من كتاب همع الهوامع لل�سيوطي
عددا من الرتاكيب املبنية للمفعول عدّها بع�ض القدامى �سليمة يف
ُ
الرجال زيد ًا».
الرتكيب ،وهي«ِ :ك َني قائم»ِ ،وك َني ِق َيم» ،و» ِاخت َري
حيث �إن غياب الت�أويالت املمكنة لهذه الرتاكيب يدل على �أنها
م�صطنعة ،ثم �أ�شار �إىل ق�ضايا �أخرى تقع يف هذا الإطار .وتناول
بعد ذلك الت�صور اخلاطئ للغة العربية ،فهي من وجهة نظره لي�ست
متميزة تنفرد بخ�صائ�ص ال توجد يف لغات �أخرى ،بل هي ك�سائر
اللغات الب�شرية الأخرى لها خ�صائ�ص �صوتية وتركيبية وداللية،
ولها �ضوابط وقواعد ت�ضبطها ،وتناول ادّعاء بع�ض العلماء للعلمية
واملنهجية كتمام ح�سان و�أني�س فريحة ،وحاول بيان ت�صورهم
اخلاطئ للعلم واالفرتا�ضات العلمية وغريها .وانظر يف هذا التوجه
يف نقد معطيات القدامى� :أحمد املتوكل« ،نظرية املعنى يف الفكر
اللغوي العربي القدمي» ،جملة �آفاق ،ع.76 : )1981( 8
 -12انظر :مي�شال زكريا ،امللكة الل�سانية يف مقدمة ابن خلدون
(بريوت :امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع)1992 ،
7؛ نهاد املو�سى ،املو�سى ،نهاد ،نظرية النحو العربي يف �ضوء مناهج
النظر اللغوي احلديث (عمان :دار الب�شري ،ط،25-11 )1987 ،2
وقد �أ�شار �إىل جهود القدامى وكيفية ا�شرتاكها مع اللغات الأخرى يف
جمال النحو املعياري وبع�ض الق�ضايا اللغوية.
 -13انظر:

Chomsky, Noam. 1960. Cartesian Linguistics, New
York,
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اللغويني املعا�صرين ب�ضرورة العودة �إىل الرتاث
القدمي من �أجل التقارب بني بع�ض جوانبه املهملة
وبني املفاهيم اللغوية احلديثة؛ و�أبرز ت�شوم�سكي
�أوجه االتفاق وااللتقاء بني معطيات نظريته
التوليدية التحويلية وبني القواعد التي �أر�ساها
(ديكارت) التي �أطلق عليها قواعد (بورت رويال).
ومن العلماء الذين ربطوا الفكر اللغوي القدمي
والبحث الل�ساين احلديث ليوردي و ِلبت�شي ومونان
14
وكري�ستيفا وروبنز وغريهم.
لذلك ف�إن اتهام الرتاث العربي اللغوي
بالنق�صان والزيف �أحيانا يجب �أن يكون يف
حدود التخ�صي�ص ال التعميم ،لأن املالحظات
والتحليالت التي �أثارها القدامى ميكن �أن تعرب
عن مناهج املعا�صرين يف الل�سانيات املعا�صرة،
وهذا جعل كثريا من علماء الغرب يف جمال
الل�سانيات يتجاهلون جهود القدامى العرب يف
جمال الدرا�سات اللغوية لأ�سباب �سيا�سية �أو فكرية
15
�أو للجهل املطبق �أو لظروف �أخرى ال نعلمها.
ومن ناحية �أخرى هناك اعرتافات للغربيني
املعا�صريني يف اجلهود اللغوية العربية القدمية
و�إ�سهامها يف جماالت عدة ،ومنها :الدرا�سات
ال�صوتية والدرا�سات املعجمية ،حتى �أن بع�ض
الغربيني املن�صفني قد �ألفوا كتبا تتحدث عن جهود

-14انظر م�ؤلفات العلماء الذين ربطوا بني معطيات املعا�صرين
والفكر اللغوي اليوناين القدمي يف� :أحمد البهن�ساوي� ،أهمية الربط
بني التفكري اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي احلديث يف
جمايل مفهوم اللغة والدرا�سات النحوية (القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية.2 )1994 ،
 -15انظر مثال:

R. H.1997. Short History of Linguistics, Longman,
London,

وقد خ�ص�ص �صفحتني فقط حتدث فيها عن الفكر اللغوي العربي
القدمي ،وخ�ص�صت كري�ستيفا خم�س �صفحات فقط ح�صرتها يف
بيان �أهمية الفكر اللغوي العربي يف الع�صور الو�سطى.

)Semat 3, No. 1, (Jan. 2015

القدامى العرب 16.وثمة ق�ضايا تناولها املعا�صرون
العرب تو�صلوا عربها �إىل نتائج مهمة �أثبتت �أن
الفكر اللغوي العربي له بدايات يف ذكر كثري من
الق�ضايا املتعلقة باملباحث اللغوية املعا�صرة� ،سواء
من ناحية املناهج الو�صفية البنيوية �أم التوليدية
التحويلية �أم تعاريف اللغة �أم يف مو�ضوع اجلهود
النحوية التي قام بها العلماء قدميا� .أما الق�ضايا
التي �أ�سهم فيها القدامى العرب يف جمال
الل�سانيات فهي كما ي�أتي:
تعريف اللغة :اهتم العرب القدامى بتعريف
اللغة ،وذكروا تعريفات عدة للغة تتفق �أحيانا
مع ما طرحه املعا�صرون الغربيون ،فمثال �أ�شار
الكياه ّرا�سي �إىل �أن الكالم حرف و�صوت�...إىل
قوله« :وكان الأ�صل �أن ب�إزاء كل معنى عبارة تدل
عليه ،غري �أنه ال ميكن ذلك؛ لأن هذه الكلمات
متناهية ،وكيف ال تكون متناهية ومواردها
17
وم�صادرها متناهية».
وجند عبارة (موارد اللغة وم�صادرها
متناهية) ،ت�شابه ما ذكره همبولت الذي ركز على
اجلانب اخلالق يف اللغة وتختلف اللغة يف اجلزء
الثاين املتناهي يف الكلمات املتناهية ،وربطها
بالعقل عرب منهج توليدي ،و�أن اللغة عمل العقل؛
ولذا ثمة عوامل تكمن حتتها وهو �شكل اللغة
اخلارجي (الآيل) و�شكل اللغة الداخلي (ع�ضوي)،
وال�شكل الداخلي الع�ضوي هو الأهم عنده لأنه
يتطور من الداخل فهو البنية العميقة ملا يحدث
على ال�سطح.
التفريق بني اللغة والل�سان واللغة والكالم
بني دي �سو�سري واجلرجاين :فرق دي �سو�سري
 -16انظر :ج برج�سرتا�شر ،التطور النحوي للغة العربية ،ترجمة:
رم�ضان عبد التواب (القاهرة :مكتبة اخلاجني1982 ،م)؛ �أحمد
خمتار عمر ،البحث اللغوي عند العرب (القاهرة ،د .ط ،ط،4
 ،)1972وطبعة (القاهرة :عامل الكتب)1982 ،؛ يوهان فك، ،
يوهان ،العربية :درا�سات يف اللغة واللهجات والأ�ساليب ،ترجمة:
رم�ضان عبد التواب (القاهرة ،مكتبة اخلاجني.)1980 ،
 -17انظر :عبد الرحمن جالل الدين ال�سيوطي ،املزهر يف علوم
اللغة و�أنواعها (القاهرة :مكتبة دار الرتاث ،القاهرة ،د .ت) :1
.37-36
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بني اللغة والل�سان واللغة والكالم ،وع َّد الل�سان
خمتلفا عن اللغة ،ولكنه يقع �ضمن اللغة ،فمثال دي
�سو�سري ميز بني (� )La Langueأي اللغة ،وبني (La
� )Paroleأي الكالم �أو احلديث .وهذا التعريف بني
اللغة والكالم ذكره ابن جني يف تعريفه حلد اللغة
18
ب�أنها �أ�صوات يعرب بها كل قوم عن �أغرا�ضهم.
ومما ذكره اجلرجاين يف هذا املجال �أنه فرق بني
اللغة والكالم ب�أن جعل اللغة يف اجلانب النظري،
وجعل الكالم يف اجلانب التطبيقي ،و�أطلق على
الأول (علم اللغة) ،وعلى الثاين (الو�ضع اللغوي)،
ومن ذلك قوله« :واعلم �أنا مل نوجب املزية من �أجل
العلم ب�أنف�س الفروق والوجوه فن�ستند �إىل اللغة
ولكننا �أوجبناها �إىل العلم مبوا�ضعها ،وما ينبغي
�أن ي�صنع فيها ،فلي�س الف�ضل للعلم ب�أن الواو للجمع
و(ثم) به ي�شرط الرتاخي
تراخ َّ
والفاء للتعقيب بغري ٍ
و(�أن) لكذا و(�إذا) لكذا ،ولكن لأن يت�أتى لك �إذا
نظمت و�أ ّلفت ر�سالة حت�سن التخري و�أن يعرف لكل
ذلك مو�ضعه» 19.ويف هذا الن�ص يركز اجلرجاين
على معرفة املتكلم للمعنى الذي اختاره ،فهو مييز
بني العلم باللغة وما يجب �أن يقوم به املتكلم؛ حيث
�أ�شار �سو�سري �إىل �أن اللغة لها �أهداف معينة عند
الكالم ،وهو يربط بني ال�صورة ال�سمعية والت�صور،
وال ي�ستطيع الفرد �أن يغري هذا الت�صور.
 -18انظر� :أبو الفتح عثمان ابن جني ،اخل�صائ�ص ،حتقيق :حممد
علي النجار (القاهرة :دار الكتب امل�صرية.33 :1 )1956 ،
 -19انظر :اجلرجاين ،دالئل الإعجاز169 ،86 ،؛ دي �سو�سري،
حما�ضرات يف علم اللغة العام ،ترجمة عبد القادر قنيني16 ،؛
ح�سام الدين� ،أ�صول تراثية54 ،؛ دراج ،االجتاهات املعا�صرة78 ،؛
الرديني ،ف�صول يف علم اللغة24 ،؛ ف�ضل ،مقدمة يف الل�سانيات.64 ،
وقد عرف �سو�سري اللغة ب�أنها ظاهرة اجتماعية عامة ال ي�ستغني عنها
املجتمع الإن�ساين ،وهي تخرج عن نطاق الفرد ،فال ي�ستطيع مبفرده
ن�شئها وال ميكنه تعديلها وهي �أي�ضا نظام من الرموز املتباينة
�أن ُي ِ
التي تعرب عن �أفكار خمتلفة ،وهي �شيء ممكن �أن تدر�س منف�صلة عن
الكالم ،وتختلف اللغة املعينة  la langueويق�صد بها عادات جمتمع
معني للتوا�صل وتبادل التفاهم والأفكار .ولذلك ميز بني الكالم la
 paroleبو�صفه ن�شاطا ع�ضليا �صوتيا لدى الفرد ب�شقيه النف�سي
واالجتماعي ،ولذلك كان تق�سيمه للغة كالآتي� :أوال :اللغة ب�شكل عام
 la langageوهي القواعد العامة للغة ،وهي نظام م�شرتك يحدد
مالمح كالم �أع�ضاء هذه املجموعة ،وهي تت�ضمن الكالم الفردي
والقواعد العامة للغة؛ ثانيا لغة الفرد �أو كالمه  la paroleوهي اللغة
التي يتكلمها الفرد وت�صدر منه عن وعي ولي�ست واقعة اجتماعية.
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العالقة بني الكلمات يف التعبري� :أ�شار
�سو�سري �إىل العالقة بني الكلمات يف قوله« :ويف
اخلطاب تقيم الكلمات �ضمن تعاقدها فيما بينها
عالقات مبنية على �صفة اللغة اخلطية تلك التي
ت�ستثني �إمكانية لفظ عن�صريني يف �آن ،وهذان
العن�صران �إمنا يقع الواحد منهما �إىل جانب الآخر
�ضمن ال�سل�سلة الكالمية ،وميكن ت�سمية الأن�ساق
التي يكون املدى لها تراكيب» 20.وي�ؤكد اجلرجاين
يف نظريته يف النظم �أنه ال نظم يف الكلم وال ترتيب
حتى يعلق بع�ضها ببع�ض ويبني بع�ضها على بع�ض،
وجتعل هذه ب�سبب من تلك ،حيث عرب عن فكرة
نظام اللغة حيث ترتيب الكالم يف النف�س ،ثم
انتقاء كلمات عدة ،وهذا الرتتيب يخ�ضع لقواعد
21
اللغة وفق الداللة العقلية للكلمات.
ففكرة النظم عند اجلرجاين هو ت�صور
العالقات النحوية كالعالقة بني امل�سند وامل�سند
�إليه ،ونظر اجلرجاين للكلمة قبل دخولها الت�أليف
وقبل �أن ت�صري كلمة لها معنى الإخبار �أو الإفراد
�أو التعجب ،ور�أى �أنها يف حالة الإفراد تفقد
خ�صو�صيتها ،ور�أى �أن الألفاظ �سمات ملعانيها ،ولذا
ال يت�صور �أن ت�سبق الألفاظ معانيها ،وذلك �ضرب
من املحال 22.ونظر اجلرجاين �إىل �أن الفكر ال
يتعلق مبعاين الألفاظ نف�سها ،و�إمنا مبا بني املعاين
من عالقات؛ وبذلك كانت نظرية النظم عملية
توفيق بني ال�شكل املادي لل�صياغة واجلانب العقلي
للمعنى عرب اال�ستعانة بالنحو وحتويله �إىل �أحداث.
العالمة اللغوية :تناول �سو�سري العالمة بني
اللفظ واملعنى ور�أى �أنها عالمة اعتباطية حيث
بني �سو�سري �أن الرمز اللغوي احتاد ت�صور مع
�صورة (�سمعية �أو ذهنية �أو نف�سية) ،ومييز بني
الكلمة وال�شيء ،ويق�صد بالكلمة ما ن�سمعه �أو
ننطقه �أو نكتبه �أو نقر�ؤه ،وهي املظهر التعبريي
احل�سي ملا يتمثل بالرمز اللغوي ،و�أ�شار �سو�سري �إىل
�أن الت�صور  conceptوهو املدلول يتم التعبري عنه
 -20انظر دي �سو�سري ،حما�ضرات يف علم اللغة العام.156 ،
 -21انظر :اجلرجاين ،دالئل الإعجاز.54 ،
 -22انظر :اجلرجاين ،دالئل الإعجاز.290-289 ،
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ب�صورة �سمعية (الدال) ورمز لكل منهما باملعادلة
الآتية :مدلول  signifieودال  significantحيث الدور
للأ�صوات بو�ضع الرمز اللغوي يف مكان حمدد يف
متوالية من الأ�صوات ،وهذا الرمز ما هو �إال جمع
مدلول ،ويق�صد بذلك �أن الدال
دال �أو
ٍ
نف�ساين بني ٍ
ال يوجد متحدا مع مدلول ،وعند انعدام املزج
بينهما ال تبقى �إال ال�صورة ال�سمعية �أو الذهنية
�أو النف�سانية ملتوالية من الأ�صوات ،فمثال جند يف
اللغة العربية الأفعال( :كتب ،جل�س) ت�شري �إىل دال
�أو ت�صور ميتزج باملدلول ،وميكن ت�شبيه العالقة
بني الت�صور (الدال) والكلمة (املدلول) بالورقة
التي لها وجهان ،الوجه الأول هو الدال والوجه
الثاين هو املدلول (الوجه والظهر للورقة) .لذلك
ال ميكن وجود وجه للورقة دون وجود ظهرها،
23
ولذلك ي�ستحيل وجود مدلول دون وجود دال.
مبعنى �آخر يرمز للرمز اللغوي تار ًة بالعالمة
اللغوية ،حيث جعل �سو�سري اللغة نظاما من
العالمات ،والبحث العلمي ي�ؤمن بوجود �أ�شياء
حمدودة ومعينة ،وما يعرب به النا�س عن اللغة يعد
م�ستودعا من العالمات اللغوية فهمها النا�س على �أنها
مفردات اللغة �أو ال�صلة بني اللفظ وال�شيء الطبيعي
 ،onomatopoeiaوهذه العالمة اللغوية ال ت�صل ال�شيء
 -23انظر ما ذكره �سو�سري بتفا�صيل حول هذين املنهجني مع الأمثلة
التي ت�ؤكد على ما يرنو �إليه يف كتابه «حما�ضرات يف علم الل�سان
العام» ،ترجمة عبد القادر قنيني� ،85 ،ص ،127-105وقد ذكر
�أمثلة ت�ؤكد منهجية الدرا�سة التاريخية عرب تطور الكلمة الالتينية
 crispusمبعنى َجعدٌ ،وا�شتقاق اللغة الفرن�سية منها الأفعال :وهو
اجلذر  crepirمبعنى الطلي بالطني ،ومثال �آخر له �صفة العموم مثل:
 gastيف الأملانية القدمية التي تعني (�ضيف) وجمعها  ،gastiوكذلك
احلال بالن�سبة للفظ  hantمبعنى (يدٌ) و�أيدٍ مبعنى  hantiحيث كان
للحرف ال�صائت �أثر يف تغيري املعنى وهكذا .انظر ما ذكره العلماء
الآتية �أ�سما�ؤهم حول املنهجني الذين تناولهما �سو�سري كما ي�أتي:
احلنا�ش ،البنيوية185 ،؛ دراج ،االجتاهات املعا�صرة79 ،؛ ح�سام
الدين� ،أ�صول تراثية54 ،؛ �سامب�سون ،املدار�س اللغوية39 ،؛ عمايرة،
يف نحو اللغة42-40 ،؛ الراجحي ،النحو العربي24 ،؛ عبد ال�صبور
�شاهني ،يف علم اللغة العام (بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة31 )1996 ،؛
رمزي منري بعلبكي ،فقه اللغة املقارن (بريوت :دار العلم للماليني،
ط ،1د .ت) 21؛ ح�سنني ،درا�سات يف علم اللغة ،64 ،وغريها من
املراجع احلديثة الكثرية التي اعتمدت على ما ذكره حممد احلنا�ش
يف كتابه « البنيوية يف الل�سانيات» وما ذكره املرتجمون لكتاب �سو�سري
بطريقة تكاد تكون مت�شابهة مع اختالف يف �أ�سلوب الطرح وفنيته.
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باللفظ ولكنها ت�صل الت�صور بال�صورة ال�سمعية 24.من
جانب �آخر �أ�شار اجلرجاين �إىل مو�ضوع العالمات
وال�سمات ،و�أنه ال معنى للعالمة �أو ال�سمة حتى يحتمل
ال�شيء ما جعلت العالمة دليال عليه ،وهو بذلك ي�شري
�إىل الدال واملدلول الذي ذكره �سو�سري 25.ولتو�ضيح
ذلك �أكرث ،ذكر �سو�سري معنى لفظ الأخت soeur
ب�أنه لي�س مرتبطا ب�أي عالمة قد نتخيلها داخل �سل�سلة
�أ�صوات لفظة الأخت s-Ö-r :وهي �أ�صوات اتخذت
و�سيلة ك�صوت دال ،لأنه ميكن لهذه العالمة ت�صور
ب�أية �سل�سلة �أخرى من الأ�صوات تكون دالة 26.ولذلك
ر�أى كل من اجلرجاين و�سو�سري �أن ال�صوت ال معنى
له �إال �إذا حمل بعد ًا دالليا ،و�أن الداللة اللغوية ما هي
�إال ا�صطالح وتوا�ضع اجتماعي يقت�ضيه الفكر و�أن
االختالف بني اللغات يكون ب�سبب االختالف بني
الدال واملدلول والعالقة بينهما عند كل قوم.
ومن ناحية �أخرى �أ�شار �ستيف �أوملان �إىل فكرة
درا�سة علم الداللة تكون يف العالقة بني العالمة
(� )signeأي اللفظ �أو الكلمة ،واملدلول عليه ،وهو ما
دل على معنى ال�شيء املعني 27.وهذا املعنى يف�سر
لنا الوظيفة الداللية والوظيفة ال�صوتية داخل
الرتكيب ،وهي تعرب عن العالقة اجلدلية بني اللغة
والفكر� .أ�شرنا�إىلفكرةنظريةالنظملدىاجلرجاين،
وهيفكرةتقومعلى�أ�سا�سالرتابطوالنظاميفالنظام
اللغوي وحتدث ب�إرادة املتكلم ،حيث يقول اجلرجاين:
«فينبغي �أن ينظر �إىل الكلمة قبل دخولها يف الت�أليف
وقبل �أن ت�صري �إىل ال�صورة التي بها يكون الكلم �إخبارا
ونهيا وا�ستخبارا وتعجبا ،وت�ؤدي يف اجلملة معنى من
املعاين التي ال �سبيل �إىل �إفادتها �إال ب�ضم كلمة �إىل كلمة
وبناءلفظة�إىللفظة،هليت�صور�أنيكونبنياللفظتني
تفا�ضل يف الداللة حتى تكون هذه �أدل على معناها الذي
28
و�ضعت له من �صاحبتها على ما هي مو�سومة».
 -24انظر ما ذكره حول هذا املو�ضوع يف� :سو�سري ،حما�ضرات
يف علم الل�سان العام145 ،؛ ودراج ،االجتاهات املعا�صرة81 ،؛
احلنا�ش ،البنيوية.204-200 ،
-25نظر :اجلرجاين� ،أ�سرار البالغة.356 ،
 -26انظر :دي �سو�سري ،حما�ضرات يف علم اللغة العام.88 ،
 -27انظر� :أوملان� ،ستيف ،دور الكلمة يف اللغة ،ترجمة :كمال ب�شر
(القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر ،ط.76 )1997 ،12
 -28اجلرجاين ، ،دالئل الإعجاز.47 ،
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وهذا ذكره �سو�سري عندما ر�أى �أن الرتكيب
ال ينطبق على الكلمات فح�سب ،ولكنه ينطبق
�أي�ضا على جمموع الكلمات والوحدات املعقدة
من املقايي�س والأ�صناف كافة ك�أق�سام اجلملة
والكلمات املركبة وامل�شتقة ،وال يكفي العالمة
الرابطة بني �أجزاء الرتكيب ولكن ي�ؤخذ بعني
االعتبار العالقة التي تربط الكل ب�أجزائه� ،أي �أن
اجلمل لها دور ت�ؤديه يف نظام الكالم ،وقد �أكد
ذلك �سو�سري عندما �أ�شار �إىل املركبات الرتتيبية
29
والعبارات النحوية.
يف �ضوء ما ذكرناه يالحظ �أن م�صطلح
الت�أليف لدى اجلرجاين يتفق مع مفهوم الرتكيب
لدى �سو�سري من حيث اختيار الكلمة يف العقل ثم
اختيار الكالم املرتبط يف هذه الداللة ،و�أن الكلمة
بحد ذاتها ال حتمل داللة �إال �إذا �ضمت �إىل كلمة
�أخرى تكون معها البناء �أو الرتكيب ،حيث �أ�شار �إىل
هذا املعنى �أي�ضا �سو�سري عندما بني ب�أن الكلمات
املتفرقة ال معنى لها داخل الرتكيب �إال �إذا اجتمعت
يف وحدات متداخلة ،و�أن الكلمة ال تف�ضل الكلمة
الأخرى عند اجلرجاين �إال يف حالة وجود داللة
تربط املعنى مبدلوله ،بينما �سو�سري ي�ؤكد على
�أنه ال معنى للعالمة �إال بعالقتها مبا ترتبط به
من معنى ك ّلي ،وال�صورة الكالمية عرب الن�ص ال
تتحدد �إال من الوظيفة التعبريية للجملة كالإخبار
واال�ستفهام ،و�أما دي �سو�سري فريى �أن اجلمل لها
دور يف حتديد نظام الكالم �أي نوع اجلملة التي
يقوم فيها املتكلم باختيار ال�ضمري يف الفرن�سية
30
(كم) للتمييز املراد يف املو�ضع املعني.
 -29انظر :دي �سو�سري ،حما�ضرات يف علم اللغة العام ،ترجمة
عبد القادر قنيني .9 ،ويف  166من هذا الكتاب ذكر �سو�سري مثال
ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه من ذكره للعبارة que vous dit-il :والتي تعني
يف العربية :ماذا قال لكم ،حيث ي�ستبدل عن�صر ًا من مناذج حمور
املركب الرتتيبي ،وهو قولك مثال يف الفرن�سية que te dit-il :وتعني
يف العربية :ماذا قال لك؛ �أو � que nous dit-ilأي :ماذا قال لنا.
ثم ذكر �سو�سري ا�ستقرار املتكلم على ال�ضمري املت�صل (كم) .vous
 -30انظر ما ذكره حممد عبا�س ،الأبعاد الإبداعية يف منهج عبد
القاهر اجلرجاين :درا�سة مقارنة( ،دم�شق :دار الفكر)1999 ،
 ،27-26وقد �أ�شار امل�ؤلف �إىل ما �أ�شرنا �إليه وا�ستفدنا منه مبا�شرة
ولكن ب�صيغة تختلف نوعا ما عما كتبه.
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وهذا الذي ذكرناه �أ�شار �إليه مالينوف�سكي ودي
�سو�سريكما�أ�شرنا�إليه يفجهودهم يف نظريةال�سياق.
�أن ما جاء به الغربيون ك�سو�سري وفريث
وبلومفيلد وغريهم �أ�شار �إليه القدامى امل�سلمون
العرب ،وال �س ّيما عبد القاهر اجلرجاين وابن
خلدون وبع�ض النحاة كابن ه�شام و�سيبويه
وغريهم ،حيث اختلفت املنهجية يف عر�ض
احلقائق اللغوية عن املعا�صرين.
امل�صادر واملراجع:
ابن جني� ،أبو الفتح عثمان ،اخل�صائ�ص ،حتقيق:
حممد علي النجار .القاهرة :دار الكتب
امل�صرية.1956 ،
�آل عيال ،م�صطفى ،الإيطالية من غري ُمع ِّلم،
بريوت :دار العلم للماليني.2000 ،
�أوملان� ،ستيف ،دور الكلمة يف اللغة ،ترجمة كمال
ب�شر .القاهرة :دار غريب للطباعة والن�شر،
ط.1997 ،12
�إيلوار ،رونالد ،مدخل �إىل الل�سانيات ،ترجمة :بدر
الدين قا�سم .دم�شق :مطبعة جامعة دم�شق،
.1980
برج�سرتا�شر ،التطور النحوي للغة العربية،
ترجمة :رم�ضان عبد التواب .القاهرة :مكتبة
اخلاجني.1982 ،
31

 -31تناول فريث ال�سياق وتعر�ض �إىل املعنى وقال ب�أن نقل الفكرة
من املتكلم �إىل ال�سامع ال يكون �إال مبعزل عن مقت�ضى احلال ،وتناول
مثال ال�سياق االجتماعي بقوله( :متر الطائرة الآن يف منطقة مطبات
هوائية ،يرجى ربط �أحزمة املقاعد) ،فال�سياق الذي قيل فيه الن�ص
ي�ؤكد على �أن القول جاء يف �سياق رحلة جوية .انظر� :شاهراحل�سن،
احل�سن� ،شاهر ،علم الداللة :ال�سمانتيكية والرباجماتية يف اللغة
العربية (عمان :دار الفكر للطباعة والن�شر ،ط2001 ،1م) 110؛
قدور ،مبادئ الل�سانيات290 ،؛ جفري �سامب�سون ،املدار�س اللغوية:
التطور وال�صراع ،ترجمة �أحمد نعيم الكراعني (بريوت :امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،د .ت) 236؛ حيث ذكر
�سامب�سون �أن مالينوف�سكي قد ذكر �أن اللغة �أداة تخدم حاجات
املجتمع ولها وظيفة �سياق احلال كما ذكر يف كتاب The meaning
 of the meaningلأوجدن ريت�شارد؛ �أما مالينوف�سكي فقد قال ب�أن
الفكرة القائلة حول اللغة بو�صفها و�سيلة لنقل الأفكار للمتلقي خرافة
م�ضللة ،واللغة عنده واقع عملي وحلقة ات�صال يف الن�شاط بني الب�شر.
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بعلبكي ،رمزي منري ،فقه اللغة املقارن ،بريوت:
دار العلم للماليني ،ط ،1د .ت.
جماعة من �أ�ساتذة اللغة ،كيف تتعلم اللغة
الفرن�سية بدون معلم ،بريوت :دار الأندل�س
للطباعة والن�شر.1963 ،
جوزيف ،جون ،اللغة والهوية :قومية�-إثنية-
دينية ،ترجمة :عبد النور خرايف .الكويت� :سل�سلة
عامل املعرفة.2007 ،
ح�سام الدين ،كرمي زكي� ،أ�صول تراثية يف علم
اللغة ،القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ط،2
.1984
ح�سنني� ،صالح الدين �صالح ،درا�سات يف علم
اللغة الو�صفي والتاريخي واملقارن ،الريا�ض:
دار العلوم للطباعة والن�شر ،ط.1984 ،1
احل�سيني ،حممد علي ،علم اللغة التوحيدي بني
النظرية والتطبيق ،طهران� :سل�سلة كتاب
التوحيد ،ط.1997 ،1
احلنا�ش ،حممد ،البنيوية يف الل�سانيات ،الدار
البي�ضاء :دار الر�شاد احلديثة.1991 ،
دراج� ،أحمد ،االجتاهات املعا�صرة يف تطور درا�سة
العلوم اللغوية ،القاهرة :مكتبة الر�شد.2003 ،
دي دي �سو�سري ،فرديناند ،حما�ضرات يف علم
الل�سان العام ،ترجمة :عبد القادر قنيني (من
الفرن�سية) ،مراجعة� :أحمد حبيبي .الدار
البي�ضاء� :أفريقيا ال�شرق.1987 ،
دي �سو�سري ،فرديناند ،درو�س يف الأل�سنية العامة،
ترجمة :الفرماوي� ،صالح ،وعجينة ،حممد،
والن�صر ،جميد .طرابل�س/لبنان :الدار
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القاهر اجلرجاين :درا�سة مقارنة ،دم�شق :دار
الفكر.1999 ،
عمايرة ،خليل ،يف نحواللغة وتراكيبها ،جدة :عامل
املعرفة للتوزيع.1983 ،
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