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Abstract 

Abd Al-Qahir Al-Jurjani, known as the founder of semantics in the fifth century A.H. 

(1009-1078 A.D.), has important works such as Dalā’il Al-I’jāz covering topics on 

semantics, and Asrār Al-Balāgha on discussions about metonymy, simile, allegory and 

metaphor. Hehas played an important role in the development of Islamic rhetorical 

sciences. Taking into account the context and mental states of the speaker and the audience, 

Abd Al-Qahir reformulated the views of the rhetoricians before him in the form of a 

syntactic construction, and presented a new perspective referred to as the “meanings of 

syntax”. It refers to new meanings that are obtained by repositioning sentence elements, 

relating sentences to each other, introducing some elements and omitting others, and 

emphasizing some words. Al-Jurjani has looked at the language and rhetoric from as many 

angles as possible, in such a way that the views and theories of western linguists and 

philosophers such as I. A. Richards, Ferdinand de Saussure, Michael Halliday, Leonard 

Bloomfield, Noam Chomsky, George Lakoff, and Benjamin Lee Whorf are not as 

comprehensive and inclusive as his. In this article, views of cognitive linguists are analyzed 

in comparison with the linguistic perspectives of Abd Al-Qahir. Cognitive linguists and 

Abd Al-Qahir both consider language as one of the cognitive faculties of human beings that 

has an empirical origin with a psychological and social role. And, in this view, grammar 

follows meaning and sense and the meaning of language is influenced by the individual’s 

point of view, position, and knowledge, as well as the objective application of language. 
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  دراسة مقارنة لمبادئ علم اللغة المعرفية 

  الجرجانيمن منظور عبد القاهر 

  *رضا شعبانلو علی

  الملخص

کان عبدالقاهر اجلرجاين أحد أبرز علماء اللغة واألدب والنحو والبالغـة يف القـرن 
اخلامس اهلجري، وله آراء يف البالغة العربية، وقد لعـب دوراً هامـاً يف تطـوير علـوم 

، وهـــو يتضـــمن معـــاين کـــدالئل اإلعجـــازالبالغـــة اإلســـالمية. وقـــّدم أعمـــاًال مهمـــة 
الـــذی يشـــتمل علـــی مباحـــث فـــی اـــاز والتشـــبيه  أســـرار البالغـــةالنحـــو، و کتـــاب 

والتمثيل واالستعارة. لقـد صـاغ اجلرجـانی وجهـات نظـر البالغيـني مـن قبلـه، آخـذاً 
بعـــني االعتبـــار الســـياق واحلـــاالت النفســـية للمـــتكلم واملخاطـــب علـــى شـــكل بنـــاء 

، يعين التقدمي والتأخري »معاين النحو«ر إليه باسم حنوي، وقدم منظوراً جديداً أشا
والــذكر واحلــذف والقصــر واحلصــر والفصــل والوصــل والتعريــف والتنكــري. نظــر عبــد 
القــــاهر إىل اللغــــة والبالغــــة مــــن معظــــم الزوايــــا املمكنــــة، لدرجــــة أن وجهــــات نظــــر 

فيلــد اللغـويني والفالســفة الغـربيني مثــل ريتشـاردز وسوســور ومايكـل هوليــداي وبلوم
وتشومســـكي وجــــورج ليكــــاف وبنيــــامني يل ويـــرف وغــــريهم، تتســــم بشــــمولية أقــــّل 
مقارنة بوجهـات نظـره. يف هـذه املقالـة، قمنـا مبقارنـة وحتليـل آراء اللغـويني املعـرفيني 
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مع املنظورات اللغوية لعبد القاهر. يعترب كل من املعرفيني وعبد القاهر أّن اللغة من 
نشـــأ جتـــرييب ونفســـي واجتمـــاعي. والنحـــو يتبـــع املعــــىن القـــوى اإلدراكيـــة الـــيت هلـــا م

  واملفهوم، ويتأثر معىن اللغة بوجهة نظر الفرد وموقعه ومعرفته وتطبيقها املوضوعي.

: عبــــد القــــاهر اجلرجــــاين، اللغويــــات املعرفيــــة، املعــــىن، املعرفــــة، الكلمــــات الرئيســــة
  النحو.

  
  مقدمة. 1

  إشكالية البحث 1.1

ق)، النحــوي والفقيــه  474عبــد القــاهر أبــو بكــر بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد اجلرجــاين (املتــوىف 
الشافعي واملتكلم األشعري يف القرن اخلامس اهلجري، املعروف مبؤسس علـم البالغـة. يعـّد كـّل 

مــن أهــّم أعمــال عبــد القــاهر يف جمــال علــوم البالغــة  أســرار البالغــة ودالئــل اإلعجــازمــن كتــايب 
لــــم البيــــان وعلــــم املعــــاين، وقــــد لعــــب كــــّل منهمــــا دوراً هامــــاً يف تطــــور علــــوم البالغــــة مثــــل ع

اإلســالمية. انقســم البالغيــون املســلمون قبــل عبــد القــاهر، إىل فــريقني يف شــرح وإثبــات إعجــاز 
القـرآن: فـالفريق األول کاجلـاحظ وقدامــة بـن جعفـر والقاضـي اجلرجــاين اعتـرب أّن إعجـاز القــرآن 

القرآن وعباراته وأجزائه، و الفريق الثانی مثـل أبـو عمـرو الشـيباين وحسـن بـن  يكمن يف كلمات
بشر آمدي، اعترب أن اإلعجاز يكمن يف املعىن. ولکن مجع عبد القاهر وجهات نظـر الفـريقني 

وقّدم منظورًا جديًدا قائًمـا علـى النظـام » اهليكل النحوي«وصّبها يف قالب » نسيج«يف سياق 
ظــّل ــج عبــد القــاهر يف اللغــة ». معــاين النحــو«ر إليــه هــو نفســه باســم النحــوي، والــذي أشــا

تعتقــد جمموعــة كبــرية مــن البــاحثني األدبيــني أنــه «جديــداً نســبياً حــىت يومنــا هــذا، إىل حــد أنــه 
ميكن العثور على العديد من القواسـم املشـرتكة بـني آراء اجلرجـاين ونظريـات علمـاء النقـد األديب 

  ).39: 2008س، (عبا» اليوم يف الغرب
علـــى أبعـــاد وجوانـــب كثـــرية لدرجـــة أن » معـــاين النحـــو«تشـــتمل نظريـــة عبـــد القـــاهر حـــول 

ـــات اللغـــويني والفالســـفة الغـــربيني مثـــل ريتشـــاردز وسوســـور ومايكـــل هوليـــداي وبلومفيلـــد  نظري
وتشومســـــكي وجـــــورج ليكـــــاف وبنيـــــامني يل وارف وغـــــريهم  مـــــن أصـــــحاب وجهـــــات النظـــــر 
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رب أحاديــة البعـــد مقارنـــة بنظرتــه للغـــة، ألـــم مل يــدركوا ســـوى جـــزء مـــن والنظريــات اللغويـــة، تعتـــ
قـــدراا وخصائصـــها اللغويـــة. مت إجـــراء الكثـــري مـــن األحبـــاث حـــول تشـــابه وجهـــات نظـــر عبـــد 
القاهر مع اللغـويني مـن أتبـاع مدرسـة البنيويـة والوظيفيـة وآراء النقـاد األدبيـني احلـديثني. لكـن ال 

عديـد مـن أوجـه لقاهر يف اللغويـات املعرفيـة، بينمـا يوجـد هنـاك اليوجد حبث يفحص آراء عبد ا
  التشابه بينهما.

النهج املعريف للغة هو أحدث مدرسة لغويات، ولكن ميكـن القـول إنـه األكثـر شـعبية اآلن. 
بــدأ هــذا الــنهج يف الواليــات املتحــدة يف الســبعينيات والثمانينيــات وانتشــر إىل أوروبــا يف أواخــر 

وســرعان مــا انتشــر إىل أجــزاء كثــرية مــن العــامل يف التســعينات. يف مقابلــة مــع رضــا الثمانينيــات، 
اللغويـــــات «و» املخططـــــات الذهنيـــــة«نيليبـــــور، ذكـــــر ليكـــــاف أن النغـــــاكر بدراســـــته ملوضـــــوع 

املخططـات «، وتـاملي بتقدميـه لنظريـة »املسـاحات الذهنيـة«، وفوكونييه بتقدميها لنظرية »املعرفية
هــم رواد علــم اللغــة املعــريف » أســاس جتســيد الــتعلم«فســه بتقدميــه لنظريــة وليكــاف ن» التصــويرية

اللغويات املعرفية ليست نظرية واحدة، بل هي مزيج مـن األفكـار ). «22: 2015(نيلي بور، 
الرائــدة واملختلفــة الــيت تعمــل كحقــل منفصــل عــن الكــل، بشــكل مــرتابط إلنشــاء منــوذج واحــد. 

هـــي االلتـــزام املعـــريف، أي االعتقـــاد بـــأن هنـــاك وحـــدة وتفاعـــل النقطـــة احملوريـــة للنمـــوذج بأكملـــه 
ـــاء املفـــاهيم  ـــاه وتصـــنيف املقـــوالت وبن ـــة مثـــل اإلدراك واالنتب أساســـيني بـــني مجيـــع القـــوى املعرفي

). يأخـذ driven& de Mendoza Ibanez, 2010: 14» (واملعرفـة والـذاكرة واالسـتدالل واللغـة
اكيـــب النحويـــة القائمـــة علـــى البنـــاء الـــذهين ويركـــز علـــى هـــذا الـــنهج يف اللغـــة بعـــني االعتبـــار الرت 

املعـــىن، وال ســـيما مفهـــوم التفســـري، ويعتقـــد أن: معـــىن املعرفـــة واإلدراك البشـــري لـــيس مســـتقالً، 
ويتضـــمن ترميـــز اللغـــة عوامـــل مثـــل االختيـــار، واملنظـــور، والرتكيـــز، والتـــأطري، وأســـاليب تصـــنيف 

هــي انعكــاس مباشــر لــإلدراك، أي أن أيــة عبــارة لغويــة املقــوالت، ومــا إىل ذلــك. البنيــة اللغويــة 
)؛ هــذا الــرأي مشــابه جــداً 8- 11: 2018حمــددة بطريقــة معينــة هــي موقــع حمــدد ومــرتبط (يل، 

لنظرية النظام لعبـد القـاهر والـيت تـنّص علـى: أّن املعـىن الـذي لـه كـان هـذه الكلـم بيـَت شـعٍر أو 
صــوهلا علــى صــورة مــن التــأليف خمصوصــة، فصـَل خطــاٍب، هــو ترتيبهــا علــى طريقــة معلومــة، وح

يقــع يف األلفــاظ مرتبــاً علــى املعــاين املرتـبَــة يف  - أعــين االختصــاص يف الرتتيــب  - وهــذا اُحلْكــُم 
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الــــنفس، املنتظمــــِة فيهــــا علــــى قضــــّية العقــــل، وال يـُّتصــــور يف األلفــــاظ ُوُجــــوُب تقــــدمي وتــــأخري، 
املراتـــُب واملنـــازُل يف اجلمـــل املركبـــة، وأقســـام وختصـــٍص يف ترتيـــب وتنزيـــل، وعلـــى ذلـــك ُوِضـــَعت 

  ).14: 1422الكالم املدونة (اجلرجانی، 
إن االنتبــاه إىل الــدور املعــريف للغــة وأمهيــة املعــىن، واتبــاع اهلياكــل النحويــة هليكــل املعــىن الــذهين 

بــالنظر إىل  والعوامــل الــيت يعتربهــا املعرفيــون فعالــة يف ترميــز اللغــة واضــحة يف خطــاب عبــد القــاهر.
أمهيــة املنظــور املعــريف يف اللغويــات املعاصــرة، والــذي كــان يفضــله اللغويــون والنقــاد األدبيــون بســبب 
الدعم الفلسفي للتأويل مثل جادامر و هيـدجر و ريكـور، ومـن ناحيـة أخـرى بسـبب مشوليـة ودقـة 

كــن أن جيعــل النقــاد آراء عبــد القــاهر اللغويــة يف األوســاط العلميــة، فــإن مقارنــة هــذين املنظــورين مي
واملهتمـــني باللغويـــات والنقـــد األديب أكثـــر درايـــة بـــالرتاث الثقـــايف والعلمـــي لإليـــرانيني واملســــلمني، 
واستعادة التاريخ القدمي للفكر املعريف يف أعمال عبد القاهر. لذلك، سوف نسعى يف هذه املقالـة 

   املعرفيني وعبد القاهر اجلرجاين.إىل بيان القواسم املشرتكة بني وجهات النظر األساسية للغويني
  
 سؤال البحث 2.1

القـــاهر   مـــا هـــی القواســـم املشـــرتكة بـــني وجهـــات النظـــر األساســـية للغـــويني املعـــرفيني و آراء عبـــد
  اجلرجاين؟

  

 خلفية البحث 3.1

مع ظهور املدارس اللغوية يف املائة عـام األخـرية وبدايـة الدراسـة العلميـة للغـة، جـذبت آراء عبـد 
القـاهر اجلرجـاين انتبـاه البالغيــني واللغـويني والكتـاب. تعـرف حممــد رشـيد رضـا مبسـاعدة الشــيخ 

ق واسـتكمل وأكمـل أعمـال التصـحيح الـيت بـدأها 1315حممد عبده على أسـرار البالغـة عـام 
حممد عبده. بعد احلصول على نص تدقيقي من أسرار البالغـة، بـدأ الشـيخ حممـد عبـده  الشيخ

تدريســه يف جامعــة األزهــر يف مصــر. وهكــذا فقــد حظيــت آراء عبــد القــاهر بالبحــث والدراســة 
النقــد املنهجــي «يف  منــدورعبـد احلميــد موســى  محمــدوالتحقيـق وازدهــرت ببحــوث أفــراد مثــل 

،  »قضــايا النقــد األديب بــني القــدمي واحلــديث«، حممــد زکــي الَعشــماوي يف کتــاب »عنــد العــرب
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وليـد حممـد مـراد يف  ؛ »Al- Jurjani's theory of poetic imagery«کمـال أبـو ديـب يف کتـاب 
؛ حممـد »نظرية النظم وقيمتها العلميـة يف الدراسـات اللغويـة عنـد عبـد القـاهر اجلرجـاين«کتاب 

    ».االبعاد االبداعية فی منهج عبد القاهر اجلرجانی«عباس يف کتاب 
فــوجئ البــاحثون عنــدما وجــدوا أن العديــد مــن وجهــات النظــر اللغويــة اجلديــدة موجــودة  - 

يف أعمال اجلرجاين وكالمه، وأن نظرة عبـد القـاهر للغـة كانـت أكثـر مشـوالً مـن معظـم وجهـات 
ديدة. بعد ذلـك، أجـري الكثـري مـن األحبـاث حـول عبـد القـاهر وآرائـه النظر اللغوية واألدبية اجل

اللغوية والبالغية، حبيث تعترب هذه البحوث أن عبد القاهر هـو أبـرز العلمـاء املسـلمني يف جمـال 
البالغة واللغويات وتكشف مكانته العليـا أكثـر فـأكثر. يف إيـران، مت نشـر العديـد مـن املقـاالت 

عبــد القــاهر البالغيــة واللغويــة ومقارنتهــا بوجهــات النظــر اللغويــة  حــول التعريــف بوجهــات نظــر
  احلديثة مبا يف ذلك املدارس الشكلية والوظيفية، ومن هذه املقاالت ميكن أن نذكر:

النظــــام والبنيــــة يف النظريــــة البالغيــــة «)، يف مقالــــة 416- 403: 2007مــــرمي مشــــرف ( - 
االت: اللفظيـــة والنحويـــة والدالليـــة، مـــع آراء ، تقـــارن آراء عبـــد القـــاهر يف ثالثـــة جمـــ»للجرجـــاين

فردينانــد دوسوســـور ونـــاعوم تشومســكي وأتباعهمـــا، أي النقـــاد البنيــويني وأتبـــاع مدرســـة النحـــو 
  التوليدي التحويلي.

نظـــرة علـــى نظريـــة البنـــاء واملعــــاين «)، يف مقالـــة 324- 315: 2008فرهـــاد ساســـاين ( - 
اين الـيت مت احلصـول عليهـا مـن العالقـات النحويـة أو ، يدرس املع»املضافة لعبد القاهر اجلرجاين

  بعبارة أخرى، عرض التقدمي والتأخري يف يف تكوين الكالم.
، يقـارن آراء »الكيـان األديب«) يف مقالـة 207- 174: 2010( حنيف أفخمي سـتوده - 

عبــد القــاهر حــول النظــام والنحــو والتقــدمي والتــأخري مــع آراء اللغــويني أصــحاب وجهــات النظــر 
  وخاصة المربيكت.

دراســــة أوجــــه «)، يف مقالــــة 147- 127: 2013( روح اهللا هــــادي ولــــيال ســــيد قاســــم - 
، يستعرضــان أهــم أوجــه »التشــابه بــني نظريــات عبــد القــاهر اجلرجــاين مــع البنيويــة والنقــد اجلديــد

التشــابه بــني نظريــة عبــد القــاهر اجلرجــاين يف النظــام وأشــخاص مثــل جاكوبســون وتشومســكي 
   اعتبار اللغة نظاماً للتواصل.يف وريتشاردز
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دراســــة أوجــــه «)، يف مقالــــة 129- 111: 2014لــــيال ســــيد قاســــم وروح اهللا هــــادي ( - 
، »التشـــابه بـــني نظريـــات عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين يف املمارســـة التطبيقيـــة للغـــة ووظيفيـــة هوليـــداي

فرعـــي املمارســـة يقومـــان بتحليـــل نظريـــة النظـــام لعبـــد القـــاهر ودراســـة أوجـــه التشـــابه بينهـــا وبـــني 
  التطبيقية ووظيفية هوليداي.

ج عبـد القـاهر اجلرجـاين يف البالغـة: مقارنـة مـع «)، 72- 51: 2013پروين مزيدي ( - 
، يقــارن البالغـة مـن وجهــة نظـر عبـد القــاهر اجلرجـاين بأفكـار كينيــث »بعـض املنظـرين احلـديثني

ملعــىن يف أي نــص وكــالم والــدفاع أمهيــة اجلماليــات وا«دوفــا بــورك وميخائيــل بــاختني ويعتقــد أّن 
عـــن التقليـــد اجلمـــايل لألعمـــال األدبيـــة هـــي مـــن أهـــم القواســـم املشـــرتكة ألفكـــار عبـــد القـــاهر 

  ».وباختني وبورك
التحليــل النفســي للكــالم القــائم «)، يف مقالــة 84- 65: 2014حســني عبــد احلســيين ( - 

، »يف كتـاب دالئـل اإلعجـاز على التأويـل النحـوي لـنهج عبـد القـاهر اجلرجـاين يف فلسـفة اللغـة
  حياول حتديد وتفسري وجهة نظر عبد القاهر يف علم نفس الراوي من خالل التأويل النحوي.

دراســـة وحتليـــل نظريـــة «) يف مقالـــة 2016راضـــيه الســـادات ســـادات احلســـيين وآخـــرون ( - 
لنظــام لعبــد ، يقومــون مبقارنــة نظريــة ا»عبــد القــاهر اجلرجــاين يف ضــوء النظريــة الوظيفيــة هلوليــداي

. النظــــام والنحــــو النظــــامي، 1القــــاهر اجلرجــــاين بالنظريــــة الوظيفيــــة هلوليــــداي يف حمــــاور ثالثــــة: 
  . نظرية النظام والبناء النصي.3نظرية النظام والسياق،   .2

دراســة مقارنــة «)، يف مقالــة 35- 17: 2017ســيد حممــد رضــا ابــن الرســول وآخــرون ( - 
، وجـــدوا أّن اجلرجـــاين »النظـــام ونظريـــة ســـياق املوقـــف لفـــارثلنظريـــة عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين يف 

ىل حـّد  وفارث يوليـان اهتماًمـا للسـياق اللغـوي ومفهـوم السـياق يف وجهـة نظـر اجلرجـاين يشـبه إ
  كبري مفهوم فارت للسياق.

دراسة مقارنـة لوجهـات نظـر «وقد استعرضت فاطمة أصغري يف أطروحة دكتوراه بعنوان  - 
(جامعــــة الفردوســــي،  »وجــــورج ليكــــاف حــــول االســــتعارة املفاهيميــــة: عبــــد القــــاهر اجلرجــــاين

  )، االختالفات والتشاات بني وجهات نظر اجلرجاين وليكاف حول االستعارة.2015
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مـــن بـــني األحبـــاث الســـابقة، فـــإن أكثـــر مـــا يـــرتبط مبوضـــوع مقالتنـــا هـــو أطروحـــة فاطمـــة  - 
الطبع القواسـم املشـرتكة بـني آراء عبـد أصغري حول النهج املعريف للغة، والـيت استعرضـت فيهـا بـ

القاهر وليكاف حول موضوع االستعارة، لكنها مل تتطرق ملبادئ النظرية اللغويـة املعرفيـة؛ بينمـا 
سندرس يف هذه املقالـة العالقـة بـني اآلراء األساسـية للغويـات املعرفيـة وآراء عبـد القـاهر. مبـا أن 

ــــات املعرفيــــة هــــي أحــــدث مدرســــة لغويــــة وقــــ د تطــــورت أكثــــر يف معارضــــة وجهــــة نظــــر اللغوي
تشومســكي الشـــكلية، فقـــد اســـتخدمت بعـــض مبـــادئ املـــدارس اللغويـــة الســـابقة (مبـــا يف ذلـــك 
وجهــات نظــر هوليــداي حــول الســياق) وبعــض مبــادئ علــم الــنفس الغشــتالتية؛ لــذلك، رمبــا مت 

جمــال ذكــر بعــض مواضــيع مقالتنــا يف مقــاالت ســابقة. ومــع ذلــك، مل يــتم إجــراء أي حبــث يف 
  الدراسة املقارنة بني وجهات نظر اللغويات املعرفية واألفكار اللغوية لعبد القاهر اجلرجاين.

  
 القسم التحليلی .2

، أي التقـدمي والتـأخري »معـاين النحـو«يذكر عبد القاهر وجهات نظـره اللغويـة والبالغيـة بعنـوان 
أن الـّنظم كمـا «والذكر واحلذف والقصر واحلصر والفصل والوصل والتعريف والتنكري، معتقـداً: 

سـت معـاين بـَيـناُه هو توخي معاين النحو وأحكامـه وفروقـه ووجوهـه والعمـل بقوانينـه وأصـوله ولي
أن لــيس الــنظم شــيئاً إال تــوخي النحــو «) و452: 1410اجلرجــانی، »(النحــو معــاين األلفــاظ

). لكــــن العلمــــاء 525(املرجــــع نفســــه: » وأحكامــــه ووجوهــــه وفروقــــه فيمــــا بــــني معــــاين الكلــــم
  نظرية عبد القاهر كنظرية نظام. املعاصرين مثل كمال أبو ظيب وحممد عباس يفسرون

بإجيــاز بعــض القواســم املشــرتكة يف نظريــة اللغويــات املعرفيــة ونظريــة عبــد  لقــد قــدمنا بالفعــل
القاهر حول النظام، ومن أجل اإلجياز، سنلخص أوالً وباختصـار مبـادئ اللغويـات املعرفيـة، مث 

  نقارا بآراء عبد القاهر.
يــع ميكــن اعتبــار الفرضــيات الرئيســية الثالثــة مبثابــة مقدمــة ملــنهج لغــوي معــريف يتفــق فيــه مج

  املعرفيني على هذه املبادئ:
  أ: اللغة مهارة أو قوة إدراكية غري مستقلة؛

  ب: النحو هو مفهوم [أي املعىن اللغوي هو الذي حيدد العالقات النحوية]؛
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  .)Croft & Cruse, 2005: 1( ج: املعرفة اللغوية هي نتيجة استخدام اللغة
  فكر عبد القاهر: سنقارن هذه الفرضيات الرئيسية الثالث مبعادالت من

  

  الفرضية األولى 1.2

اللغــة مهــارة أو قــوة إدراكيــة غــري مســتقلة: هلــذا االفــرتاض نتيجتــان مهمتــان. النتيجــة األوىل هلــذا 
االفرتاض هي أن تقدمي املعرفة اللغوية هو يف األساس مماثل لعرض اهلياكـل املفاهيميـة األخـرى، 

عرفيـة الـيت والعمليات اليت يـتم فيهـا اسـتخدام املعرفـة ال ختتلـف اختالفًـا جوهريًـا عـن القـدرات امل
ــــة  ــــيالت النحوي ــــأن التمث ــــون ب ــــون املعرفي يســــتخدمها البشــــر خــــارج نطــــاق اللغــــة. جيــــادل اللغوي

  ).11- 10: 2019والصوتية هي أيًضا مفاهيمية بشكل أساسي (كرافت، كروز، 
النتيجــة الثانيــة هــي أن العمليــات املعرفيــة الــيت حتكــم اســتخدام اللغــة، وخاصــة جمــال املعــىن 

اللغــة، هــي يف األســاس القــدرات املعرفيــة األخــرى نفســها. أي أن القــدرات  وانتقالــه عــن طريــق
املعرفية اليت نستخدمها للتحدث وفهم اللغة ال ختتلف عـن القـدرات الـيت نسـتخدمها يف املهـام 

). هلـذا 11املعرفية األخرى مثل اإلدراك البصري أو التفكـري أو النشـاط احلركـي (املرجـع نفسـه: 
. التمثيـــل النحـــوي هـــو أيًضـــا 2. اللغـــة قـــوة معرفيـــة (إدراكيـــة)؛ 1؛ يســـيتاناالفـــرتاض ميزتـــان رئ

مفاهيمي بشكل أساسي ويستند إىل عملية الفهم. كلتـا ميـزيت اللغـة هـذه ميكـن العثـور عليهمـا 
  يف أفكار عبد القاهر اجلرجاين.

  اللغة قوة معرفية (إدراكية) 1.1.2

تعـد املعرفـة اللغويـة جـزءًا «البشـرية. يقـول الجنـاكر:  يعترب املعرفني اللغـة جـزءاً مـن القـوى املعرفيـة
ال يتجــزأ مــن اإلدراك البشــري، وجيــب أن نعتربهــا جــزءًا مــن القــوى املعرفيــة ولــيس كقــوة إدراكيــة 
مستقلة وجوهرية. حىت لو كانت القوة اللغوية ذاتية ومستقلة، فهي تقـع يف صـميم علـم الـنفس 

اليت ليس هلا منشـأ حمـدد. لـيس لـدينا سـبب وجيـه للتنبـؤ  العام، ألا متثل تطور وترسخ اهلياكل
ـــاالختالف واالزدواجيـــة الواضـــحة بـــني القـــدرة اللغويـــة واجلوانـــب األخـــرى للمعاجلـــة املعرفيـــة  »ب

)Langacker, 1987: 13.(  



 157   )رضا شعبانلو علی( اجلرجايندراسة مقارنة ملبادئ علم اللغة املعرفية من منظور عبد القاهر 

لــذا فــإن تعلــم معــىن شــيء مــا ينطـــوي علــى موضــوع متزايــد مــن مجيــع الصــفات واملفـــاهيم 
والتمييـــزات والـــذكريات املرتبطـــة مبـــا حـــدث مـــن قبـــل، والتنبـــؤ بـــاخلربات املســـتقبلية احملتملـــة الـــيت 
ســتتبع ذلــك. ال يوجــد شــيء حيتــوي علــى مفهــوم منفصــل ومعــزول يف جــوهره. تصــبح األشــياء 

رموز ذات مغزى بالنسـبة لنـا بسـبب كيفيـة ارتباطنـا جبوانـب أخـرى مـن والصفات واألحداث وال
  ).367: 2018جتربتنا احلقيقية أو احملتملة، لذلك فإن املعىن هو عالقة وأداة. (جانسون، 

يعتــرب عبــد القــاهر أيًضــا اللغــة أداة معرفيــة ويقــول يف تعريفهــا: إعلــم أّن الكــالم هــو الــذي 
مراتبها، ويكشُف عـن ُصـَورها، وجيـين صـنوَف َمثَرهـا، ويـدل علـى  يُعطي العلوَم منازهلا، ويبّني 

ســرائرها، ويـُــْربُِز مكنــون ضــمائرها، وبــه أبــان اهللا تعــاىل اإلنســان مــن ســائر احليــوان، ونّبــه فيــه 
ـــَق اإلْنَســـاَن، َعلَمـــُه ﴿علـــى ِعظَـــم االمتنـــان، فقـــال عـــّز مـــن قائـــل:  الـــرْمحَُن َعلـــَم الُقـــْرآَن، َخَل

... مث إّن الوصـف اخلـاص بـه، واملعـىن املثبِـَت لنسـبه، أنـه يريـك املعلومـات بأوصـافها ﴾نَ البَـَيا
الــيت وجــدها العلــم عليهــا، ويقــرر كيفياــا الــيت تتناوهلــا املعرفــُة إذا َمسَــْت إليهــا، وإذا كــان هــذا 

أوىل  الوصُف مقوَم ذاتـه وأخـص ِصـفاته، كـان أشـرف أنواعـه مـا كـان فيـه أجلـى وأظهـر، وبـه
  ).13: 1422وأجدر (اجلرجانی، 

بالنظر إىل أن عبد القاهر، مثل سوسور، "مييز بـني اللغـة والكـالم، ويعتـرب اللغـة صـاحلة مـن 
الناحية النظرية ويشري إليها على أا علم املفردات (علم اللغـة)؛ لكنـه يعتـرب الكـالم صـاحلاً مـن 

) 42: 2008معجميــة أو لغويــة (عبــاس، حيــث املقارنــة والتطبيــق العملــي ويصــفها بأــا حالــة 
لــذلك عنــدما يتحــدث عــن الكــالم، فإنــه يف الواقــع يتحــدث عــن اللغــة بشــكل عــام (ســواء مــن 
حيــث قواعــد اللغــة والفكــر والكــالم)، وإشــارته إىل الكــالم كفصــل مميــز بــني اإلنســان واحليــوان 

ويقـول: » وأداة للمعرفـة عـامالً يف اإلدراك«تؤكد ذلك. يعتـرب السـمة اجلوهريـة واخلاصـة للكـالم 
وقــد جتــد يف كــالم املتــأخرين اآلَن كالمــاً َمحَــل صــاحَبه فــرُط َشــَغِفه «القــول للتفهــيم والتوضــيح: 

» بــــأموٍر ترجــــع إىل مــــا لــــه اســــم يف البــــديع، إىل أن ينســــى أنــــه يــــتكلم لــــُيفِهم، ويقــــول ليُبــــني
خبصــائص الكــالم وتعــرب  ). لــذلك، فــإّن أداة اإلدراك واملعرفــة خاصــة17: 1422(اجلرجــاين، 

وإذا كـان هـذا الوصـُف مقـوَم ذاتـه وأخـص ِصـفاته، كـان أشـرف أنواعـه «عن جوهره. و يقـول: 
). إن بنـاء نظريـة عبـد القـاهر 13(املرجـع نفسـه: » ما كان فيـه أجلـى وأظهـر، وبـه أوىل وأجـدر
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تيـــة واخلاصـــة وطريقـــة البحـــث يف دالئـــل اإلعجـــاز وأســـرار البالغـــة مبنيـــة علـــى هـــذه الســـمة الذا
  ».عامل يف اإلدراك وأداة للمعرفة«لسمات الكالم، وهي 

ـــه بعلـــوم املنطـــق والكـــالم، اســـتخدم عبـــد القـــاهر التعريـــف املنطقـــي لإلنســـان  بســـبب معرفت
لتعريــف اللغــة وتــأثر بــه. إنــه يعتــرب اللغــة علــى غــرار طريقــة املنطقيــني وســيلة لتميــز اإلنســان عــن 

مــن وجهــة نظــره، فـإّن الكــالم هــو نفــس قــوة النطــق وآثــاره هــي األنـواع األخــرى مــن احليوانــات. 
تلك القوة، أي قوة الفكر والتعبـري عـن الفكـر حيـث قيـل يف تعريـف اإلنسـان: اإلنسـان حيـوان 
نــــاطق. يلعــــب تعريــــف الكــــالم هــــذا دورًا مهًمــــا للغايــــة وجيعــــل معنــــاه أوســــع نطاقــــا مــــن عــــامل 

 عـدة طبقـات يف الكــالم، والقـول هـو الطبقــة الكلمـات واملعـاين. ــذا التعريـف، يضـع اجلرجــاين
األكثر سطحية من الكالم، والفكر هو الطبقة األساسية واألعمق من الكالم. وبعبارة أخـرى، 

، فإنه يشـمل سـياقه األساسـي، أي إنشـاء املعـىن مـن خـالل قـوة »الكالم«عندما يتحدث عن 
  لتحدث والكتابة.الفكر والفهم والقياس إىل املرحلة األخرية من ظهوره، أي ا

إّن أحـد أهـّم اجلوانـب التحليليـة إلنشـاء «باإلضافة إىل ذلك فهو يشرح نظرية النظام ويقـول: 
علــى عكــس االفرتاضــات ». صــور خياليــة هــو تفســريه للقــوة أو النشــاط الــذي ينــتج صــورًا خياليــة

منهــا مصــدر  األساســية للنظريــة امليكانيكيــة، فإنــه اليقســم نشــاط الشــعر إىل أنــواع منفصــلة، لكــلّ 
خـاص بــه يف قــوة متميــزة. العقــل والــذاكرة والـوهم واإلدراك والعقــل واخليــال، يف رأيــه، هــي جوانــب 
مرتابطــة مــن الكــل (الغشــتالتية)؛ إــا يف الواقــع قــوة إبداعيــة تتشــكل فيهــا عناصــر التجربــة الشــعرية 

  ).292: 2005من خالل الوجود اخلالق الذي يشكل جزءًا ال يتجزأ من الكل (أبو ديب، 
عامـل لــإلدراك «وقـد أدى هــذا املفهـوم لــدور الكـالم (اللغــة)، الـذي يتميــز خبصوصـيته بأنــه 

، إىل تقــدمي نظريــة النظــام (معــاين النحــو) الــيت ميكــن قياســها مــن خــالل التمثيــل »وأداة للمعرفــة
  النحوي (عملية التعبري) يف اللغويات املعرفية.

  لتمثيل النحوي هو مفاهيمي بشكل أساسي ويستند إلى عملية الفهم. 2.1.2

صنف كرافت العمليـة الكاملـة للتمثيـل النحـوي (أو عمليـة التعبـري) واملخططـات التصـويرية الـيت 
الغـرض الـرئيس مـن هـذا التصـنيف هـو «ناقشها اللغويون املعرفيـون حتـت اسـم تصـنيف جديـد. 
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ات التعبرييــة الــيت اقرتحهــا اللغويــون والعمليــات النفســية الــيت إظهــار العالقــة الوثيقــة بــني العمليــ
اقرتحهــا علمـــاء الـــنفس وعلمـــاء الظـــواهر املعرفيــة. إذا كانـــت العمليـــات التعبرييـــة لـــدى اللغـــويني 
معرفية حًقا، فيجب أن تكون متطابقة مع العمليات املعرفية العامة اليت يفرتضها علمـاء الـنفس 

م هــذه العمليــات التفســريية (إن مل تكــن كلهــا) هــي أمنــاط حمــددة وتتصــل ــا. يف الواقــع، معظــ
من العمليات املعرفيـة العامـة املوصـوفة يف علـم الـنفس والظـواهر. تنـتج هـذه النظـرة عـن الفرضـية 
األساســية للغويــات املعرفيــة، والــيت تعتــرب اللغــة مبوجبهــا مثــاًال علــى القــدرات املعرفيــة العامــة. ال 

ات التعبرييــة إىل أربــع عمليــات فقــط. تتميــز العمليــات املختلفــة املدرجــة خيتــزل التصــنيف العمليــ
ــــة. يتمثــــل حتليلنــــا يف أن  ــــع العمليــــات املعرفي ــــاه حتــــت هــــذه العنــــاوين األربعــــة اخلاصــــة جبمي أدن
العمليات التفسريية املختلفة هي مظـاهر القـدرات املعرفيـة األساسـية األربعـة مـن حيـث جوانـب 

ــــــ» التجربــــــة املختلفــــــة ــــــت (71- 70: 2019ت، (كراف ) 110- 72: 2019). يصــــــف کراف
  »:االنتباه واحلكم والرؤية والبناء«العمليات التعبريية حتت العناوين العامة األربعة 

االهتمـام/ الـربوز: النظـر إىل اخلـربة والدقــة يف مكونـات التجربـة ذات الصـلة بـالغرض احلــايل  أ:
للمتحــدث، مث اختيــار تلــك املكونــات مــن التجربــة والعثــور علــى الكلمــة املناســبة للمفهــوم الــذهين 

بالغـة لتلك املكونات. األمثلة اليت يرويها كرافت هلذه العملية هـي نفـس اـازات والكنايـات يف ال
الفارســية. مثــل التطبيــق االفرتاضــي لبــاريس يف مجلتــني متقــابلتني تظهــر تســليط الضــوء عليهــا مــن 
جوانب خمتلفـة: أ: بـاريس تغلـق شـارع سـانت مايكـل. ب: بـاريس ختتـار مرشـح احلـزب األخضـر 

  رئيساً للبلدية. يف اجلملة أ، مت إبراز حكومة باريس، ويف اجلملة ب، شعب باريس.
ملقارنة: عملية احلكم هي عملية معرفية أساسية وتشمل التصنيف واالستعارة احلكم/ ا ب:

وطريقـــة ترتيـــب الشـــكل. يتضـــمن إجـــراء التصـــنيف مقارنـــة التجربـــة املرغوبـــة بالتجـــارب الســـابقة 
واحلكــم علــى أن هــذه التجربــة تنتمــي إىل فئـــة مــن التجــارب الســابقة الــيت مت اســتخدام العبـــارة 

ـــــة هـــــي أيضـــــاً واحـــــدة مـــــن  اللغويـــــة حوهلا.االســـــتعارة ـــــب الشـــــكل واخللفي ـــــة جيـــــدا وترتي املعروف
العقــل البشــري، عنــدما يواجــه كــل مشــهد، «املصــطلحات النفســية الغشــتالتية. وهــذا يعــين أّن 

» خيتار جزءًا كصـورة / شخصـية واجلـزء اآلخـر كخلفيـة (أرضـية) ويـوفر معلومـات حـول املشـهد
ى الطاولة"، الكتاب شكل والطاولة خلفية. ). يف مجلة "الكتاب عل30- 1: 2019(شعبانلو، 
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أو عندما يلعب الطفل والقط مًعا، ميكننا اختيار الطفل كشكل / دور ونقول أن الطفل يلعب 
مـــع القـــط. هـــذا هـــو احلـــال إذا كـــان الطفـــل أقـــرب إلينـــا، أي طفلنـــا، وحنـــن حنـــاول معرفـــة حالـــة 

/ شـكل ونقـول: ا خنتـار القطـة كـدورغريبًـا، فإننـ الطفل. ولكن إذا كان لدينا قطة، وكان الطفـل
  / الشكل.املوقف دور مهم يف اختيار الدور القطة تلعب مع الطفل. بالطبع، للرؤية/

الرؤيــة/املوقف إن موقــف اإلنســان كفاعــل يعــين املتحــدث أو الكاتــب يف العــامل الــذي  ج:
لرؤيـــة علـــى أـــا يـــؤدي منـــه هـــذا املوقـــف إىل التجربـــة املرغوبـــة. ينظـــر اللغويـــون اإلدراكيـــون إىل ا

وجهــة نظــر تســتند إىل املعرفــة واإلميــان واملواقــف املســتمدة مــن الظرفيــة املكانيــة، ويعتقــدون أن 
أقرب ميزة معرفية إىل الرؤية تُرى بـاملعىن الفلسـفي ملكاننـا يف العـامل، حيـث جيـب أن يـتم تفسـري 

كـــذلك املكانيـــة. هـــذا املكـــان علـــى نطـــاق واســـع ليشـــمل الســـياقات الزمنيـــة واملعرفيـــة والثقافيـــة و 
قريـــب. » الوجـــود يف العــامل«التفســري الواســـع للمكــان يتماشـــى بالتأكيــد مـــع مــا يقولـــه هايــدجر: 

ال يعـين ببسـاطة إنشـاء الفضـاء ودمـج اإلنسـان يف الفضـاء » الوجـود يف العـامل«بالنسبة هلايـدجر، 
دائًمـــا يف وضـــع واملكـــان؛ املوقـــف هـــو مبـــدأ أساســـي يف مجيـــع جوانـــب الوجـــود البشـــري. أي أننـــا 

. )Croft & Cruse 2005:58-59( ميكننـا مــن رؤيـة كــل شـيء وفهمــه وتفسـريه مــن هـذا املنظــور
ــــدما يوصــــف شــــخص يتســــلق ســــلًما، إذا كــــان املتحــــدث يف األعلــــى  علــــى ســــبيل املثــــال، عن
فســـيقول: إنـــه آٍت إىل األعلـــى. أمـــا إذا كـــان املتحـــدث يف أســـفل الـــدرج فســـوف يقـــول: إنـــه 

  األعلى.ذاهب إىل 
البنـــاء/ الغشـــتالتية تصـــف كيـــف يـــتم بنـــاء مفهـــوم هيكـــل الوجـــود نفســـه يف املشـــهد.  ت:

ـــة تـــوفري أبســـط مســـتوى مـــن تكـــوين اخلـــربة وإعطائهـــا هـــيكًال أو  تتضـــمن هـــذه العمليـــة التعبريي
غشــتلت، وهــو مــا يطلــق عليــه تــاملي املخطــط اهليكلــي. علــى ســبيل املثــال، زيــد وعمــرو حياربــان 

الشــخص الــذي يبلــغ عــن هــذا املشــهد قــد ينظــر إىل احلــادث مــن منظــور أن بعضــهما الــبعض، 
زيــد يهــزم عمـــرو وســيقتله حقــاً قريبـــاً. لــذلك يقــول: زيـــد قتــل عمــرو ورمبـــا يقــوم شــخص آخـــر 

  بتصميم املشهد بطريقة خمتلفة ويقول: أصاب زيد عمرو جبروح بالغة. أو أن زيداً يقتل عمرو
ا «ألربــع هــو أنــه نتيجــة تعريــف كرافــت هلــذه العمليــات ا يف رؤيــة املشــهد، مــا نــراه حًقــ

ا أكـرب هلـا،  يعتمد بالضبط على كيفية تقييمه، وما خنتار رؤيته، والعناصر اليت نـويل اهتماًمـ



 161   )رضا شعبانلو علی( اجلرجايندراسة مقارنة ملبادئ علم اللغة املعرفية من منظور عبد القاهر 

واملوقــــف الــــذي نلقــــي منــــه نظــــرة عليهــــا. التســــميات املقابلــــة الــــيت أســــتخدمها [الجنــــاكر] 
 »كــز االهتمــام والشــهرة والــرأيموعــة واســعة مــن الظــواهر التفســريية تشــمل الصــراحة ومر 

  ).101: 2018(الجناكر، 
واأللفاظ ال تُفيد حىت تُؤلف ضرباً خاّصاً من التـأليف، ويـُْعَمـد ـا إىل «يقول عبد القاهر: 

وجه دوِن وجٍه من الرتكيب والرتتيب،... ويف ثبوت هذا األصل ما تـَْعلم بـه أّن املعـىن الـذي لـه  
فصَل خطـاٍب، هـو ترتيبهـا علـى طريقـة معلومـة، وحصـوهلا علـى كان هذه الكلم بيَت شعٍر أو 

يقـع يف األلفـاظ  - أعـين االختصـاص يف الرتتيـب  - صورة من التأليف خمصوصة، وهذا اُحلْكـُم 
ــة يف الــنفس، املنتظمــِة فيهــا علــى قضــّية العقــل، وال يـُّتصــور يف األلفــاظ  مرتبــاً علــى املعــاين املرتـَب

وختصـــٍص يف ترتيــب وتنزيــل، وعلــى ذلـــك ُوِضــَعت املراتــُب واملنـــازُل يف ُوُجــوُب تقــدمي وتــأخري، 
). کما يقول فی تعريف النظم: 14: 1422(اجلرجانی، » اجلمل املركبة وأقسام الكالم املدونة

إّن نظــم احلــروف هــو تواليهــا يف النطــق فقــط ولــيس نظمهــا مبقتضــى عــن معــىن وال النــاظم هلــا 
عقــل اقتضــى أن يتحــرى يف نظمــه هلــا مــا حتراه...وأمــا نظــم الكلــم مبقتــف يف ذلــك رمســا مــن ال

فليس األمر فيه كذلك ألنك تقتضي يف نظمها آثار املعاين وترتبها على حسـب ترتيـب املعـاين 
يف النفس فهو إذا نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مـع بعـض. ... لـيس الغـرض بـنظم الكلـم 

سقت داللتها وتالقت معانيها على الوجـه الـذي اقتضـاه أن توالت ألفاظها يف النطق بل أن تنا
  ).50- 49: 1410العقل (اجلرجانی، 

والكلمـــات الرئيســـية » أداة معرفيـــة اللغـــة / عامليـــة اإلدراك«أســـاس نظريـــة عبـــد القـــاهر هـــو 
لنظريتــه هــي الســياق واملعــىن والــنفس والعقــل واتبــاع بنــاء املعــىن الــذهين املرتــب. مــن وجهــة نظــر 

، يفكـر املـتكلم وفًقـا للوضـع والسـياق ويرتـب املعـاين يف نفسـه وقلبـه حسـب ترتيـب عبد القـاهر
العقــل ويضــع الكلمــات احلاليــة بــنفس الرتتيــب، كمــا جيــب أن يســتقبل القــارئ واملســتمع كــالم 
املــتكلم أيًضــا. إن تركيــز عبــد القــاهر الكبــري علــى الــذهن والعقــل يظهــر أنــه يعتــرب معــىن الكــالم 

روحي واملعقول هو املبدأ. إا ميزة الكالم اليت تؤدي إىل املعرفة ونقل املعرفـة ومفهومه ونظامه ال
والــوعي مــن شــخص إىل آخــر. هكــذا يشــرح عبــد القــاهر أصــالة البنــاء العقلــي للمعــىن بطبيعتــه. 
لكن ما يكشف هذه األصـالة وجيسـد مـا حـدث يف القلـب بـأمر مـن العقـل، هـو حنـو اللغـة أو 
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ت الصوتية للمعاين. لذلك، جيـب أن يتبـع اهليكـل النحـوي البنيـة الذهنيـة العالقات بني املعاِدال
للمعـــــىن. يـــــتم صـــــياغة وتنظـــــيم املعـــــىن أوالً يف القلـــــب والعقـــــل، مث يصـــــب يف شـــــكل الكلمـــــة 
ويكتســب مســة الوجــود املــادي. كلمــا كــان الوجــود املــادي للكــالم يعكــس وجــوده املعنــوي كــان 

  أكثر بالغة.
بينما يويل اللغويون املعرفيون االنتباه للدور التجرييب واالجتمـاعي للغـة، يقـوم عبـد القـاهر 

الــدور االجتمــاعي مـن خــالل تقـدمي هــذا التعريــف للغـة وعمليــة الفهـم، بتســليط الضــوء علـى 
للغـــة ويؤكــد علــى أمهيـــة الســياق والبنــاء ومعرفـــة مجهــور املــتكلم. ال ميكـــن  والســياق التجــرييب

ر اجلمهــور عنــدما يتعلــق األمــر بســمات لغــة العامليــة يف اإلدراك. يف هــذا القســم، جتاهــل دو 
حيتاج إدراك مجهور املتكلم ومعرفته إىل علوم مثل علم االجتماع وعلم النفس، كما أن جتربة 
املــتكلم تكــون ذات أمهيــة وهــي عبــارة معرفتــه املوســوعية. وهكــذا، مــن الواضــح أنــه باإلضــافة 

، فــإن موقــف املــتكلم واملســتمع (الســياق املــوقفي والرؤيــة) مــؤثر أيًضــا يف إىل النظــام الــذهين
ترتيب كلمات اجلملة. وبعبارة أخرى، حيدث النظام املعنوي فيما يتعلـق جبميـع اجلوانـب، مبـا 

  يف ذلك املوقف والسياق.
ربعــة ، يبــني عبــدالقاهر عمليــات االهتمــام أو الــربوز األ»قتــل اخلــارجي زيــدُ «يف حتليلــه ملثــال 

لسـيبويه وهـو ينـاقش التقـدمي والتـأخري فـی الكتـاب وهي احلكم والرؤية والغشـتالت. يقتـبس مـن 
ــــا مجيعــــا يهمــــام «قولــــه:  ــــه أهــــّم هلــــم وهــــم بشــــأنه أعــــىن وإن كان كــــأم يقــــدمون الــــذي بيان

إّن «) مث يشـــرح كلمـــات ســـيبويه بكلمـــات النحـــويني بقولـــه: 107(املرجـــع نفســـه: » ويعنيـــام
ه قـد تكـون أغـراض النـاس يف فعـل مـا أن يقـع بإنسـان بعينـه وال يبـالون مـن أوقعـه  معىن ذلك أنـ

كمثل ما يعلم من حاهلم يف حال اخلارجي خيرج فيعيث ويفسد ويكثـر يف األذى أـم يريـدون 
قتله وال يبالون من كان القتل منه وال يعنيهم منه شيء فإذا قتل وأراد مريد اإلخبار بذلك فإنـه 

رجي فيقــول قتــل اخلــارجي زيــد وال يقــول قتــل زيــد اخلــارجي ألنــه يعلــم أن لــيس يقــدم ذكــر اخلــا
للنــاس يف أن يعلمــوا أن القاتــل لــه زيــد جــدوى وفائــدة فيعنــيهم ذكــره ويهمهــم ويتصــل مبســرم 
ويعلــم مــن حــاهلم أن الــذي هــم متوقعــون لــه ومتطلعــون إليــه مــىت يكــون وقــوع القتــل باخلــارجي 

 ).108(املرجع نفسه: » ختلصوا منهاملفسد وأم قد كفوا شره و 
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يف هــذا اخلطــاب، ســلط املتحــدث الضــوء علــى املقتــول مــن كــل مــن طــريف مســرح اجلرميــة، 
أحـــدمها كـــان القاتـــل واآلخـــر الضـــحية، وهـــذا حيـــدث نتيجـــة لعمليـــة االهتمـــام واحلكـــم. عمليـــة 

رف أن احلكــم حتــدث عنــدما يــدرك املــتكلم احتياجــات اجلمهــور وموقفــه يف هــذا الســياق، ويعــ
األشــخاص يف هــذا املوقــف بالــذات ال يســعون إىل حتديــد القاتــل، لــذلك فهــو يهــتم بالضــحية 
وخيتاره دوراً أو شخصية، مث خيتار الرؤية اليت جيب أن يعلن من خالهلا خرب القتل، فيقول: قـََتَل 

كليًـا علـى جتربتـه   اخلارجي زيٌد؛ ومل يقل أنه قـََتَل زيٌد اخلارجي. يعتمـد هـذا التحليـل لعبـد القـاهر
  احلية ومعرفته وفهمه لتوقعات الناس ومعرفته بالبىن اللغوية املناسبة للتعبري عن البناء الداليل.

  
  الفرضية الثانية (النحو مفاهيمي) 2.2

هذا االفرتاض هو جانـب رئيسـي مـن القـدرة اإلدراكيـة البشـرية علـى بنـاء املفـاهيم التجريبيـة، والـيت 
). 12 :2019جيـــب نقلهـــا يف التواصـــل، وكـــذلك فهـــو بنـــاء مفهـــوم معرفتنـــا اللغويـــة (كرافـــت: 

النحو هو إطار نظري يصف بنية اللغـة كمنـتج لـإلدراك والتفاعـل االجتمـاعي. الفكـرة الرئيسـية 
هــي أن النظــام ذو مغــزى (لــيس نظاًمــا صــورياً مســتقًال) وال ميكــن وصــفه إال مــن حيــث تــأثريه 

). النحــو هــو جــزء ال يتجــزأ مــن اإلدراك 7 :2018املفــاهيمي ودوره يف التواصــل (الجنــاكر، 
رًا رئيســـًيا يف فهمـــه. إن املعـــاين اللغويـــة الـــيت يـــتم التفـــاوض عليهـــا بنـــاًء علـــى التقيـــيم ويلعـــب دو 

املتبـــادل للمعرفـــة والفكـــر والنيـــة لـــدى أطـــراف احملادثـــة، متجـــذرة أيًضـــا يف التفاعـــل االجتمـــاعي 
). يعتمد األمر بشكل أساسي علـى الظـواهر اإلبداعيـة والبنـاء الـذهين. النظـام 14(املرجع نفسه: 

ذا معــىن فحســب، بــل يعكــس أيًضــا جتربتنــا األساســية يف العــامل. يف قلــب املعــىن النحــوي،  لــيس
). األدوار 16- 15هناك عمليات عقلية متأصـلة يف عناصـر احليـاة حلظـة بلحظـة (املرجـع نفسـه: 

ليست جمرد بناء لغوي، ولكنها جزء من جمموعة من األدوات املعرفيـة الـيت نسـتخدمها يف اللغـة 
اجلة غري اللغوية للذهن. الصـور النوعيـة للـدور هـي نتيجـة جتربتنـا للتفاعـل مـع العـامل وكذلك املع

  ).234 :2018(أوجنرر، مشيت، 
يعــرب اللغويــون املعرفيــون عــن هــذه اآلراء يف نفــس العمليــات التعبرييــة األربــع املوصــوفة أعــاله 

  بتفصيل كبري.
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ييـف املتغـريات مـع العبـارات الـيت على سبيل املثـال، "جتعـل القواعـد النحويـة مـن املمكـن تك
تعـــرض نفـــس العالقـــات النحويـــة. يف حـــني أن هـــذه العبـــارات غالًبـــا مـــا تـــرتبط بتكـــوين تكيـــف 

  معني، فإن تصنيفها ال يعتمد على هذا التكوين.
يف النهج املسـتقل للنحـو [أي أولئـك الـذين يعتقـدون أن النحـو نظـام مسـتقل عـن املعـىن]، 

  ل مثل:غالًبا ما يُزَعم أن اجلم
  The package [that I was expecting]وصل الطرد [الذي كنت أنتظره]. 

  مبساعدة القاعدة اليت حترك االسم املوصول إىل النهاية، يستخرج من عمق بناء مثل
  .The package arrived [that I was expecting]وصلت الطرد [الذي كنت يف انتظاره]. 

لكــن قواعــد اللغــة تقبــل األســاس املفــاهيمي للعالقــات النحويــة وتبــين البيانــات دون اللجــوء 
إىل اهلياكل النظرية املريبة يف عمق البنـاء. ال يـتم اشـتقاق أيـة مـن العبـارات أعـاله مـن األخـرى. 
وبــدالً مــن ذلــك، فــإن هــذه العبــارات هــي طريقتــان خمتلفتــان لتصــنيف عناصــر املكــون نفســه يف 

  ).353- 349 :2018نفس البنية الرتكيبية (الجناكر،  حتقيق
كمــا يعتــرب عبــد القــاهر النحــو ذا معــىن، ويقــدم الرتكيبــات النحويــة علــى أــا تاليــة للرتكيبــات 
الذهنية للمعىن وتعكسها. إنه حيـاول تفسـري ذلـك يف دالئـل اإلعجـاز عنـد التعبـري عـن الفـرق بـني 

وذلـــك أن نظـــم احلـــروف هـــو «بنيـــة النحويـــة)، فيقـــول: احلـــروف املنظومـــة والكلمـــات املنظومـــة (ال
تواليهــا يف النطــق فقــط ولــيس نظمهــا مبقتضــى عــن معــىن وال النــاظم هلــا مبقتــف يف ذلــك رمســا مــن 

مكـان » ربـض«العقـل اقتضـى أن يتحـرى يف نظمـه هلـا مـا حتـراه فلـو أن واضـع اللغـة كـان قـد قـال 
الكلــم فلــيس األمــر فيــه كــذلك ألنــك  ملــا كــان يف ذلــك مــا يــؤدي إىل فســاد وأمــا نظــم» ضــرب«

تقتضي يف نظمهـا آثـار املعـاين وترتبهـا علـى حسـب ترتيـب املعـاين يف الـنفس فهـو إذا نظـم يعتـرب فيـه 
وهــو أنــه لــو كــان القصــد بــالنظم إىل ). «49: 1410(اجلرجــانی، » حــال املنظــوم بعضــه مــع بعــض

النطـق باأللفــاظ علـى حـذوها لكــان اللفـظ نفسـه دون أن يكــون الغـرض ترتيـب املعــاين يف الـنفس مث 
ينبغي أال خيتلف حال اثنني يف العلم حبسن الـنظم أو غـري احلسـن فيـه ألمـا حيسـان بتـوايل األلفـاظ 

). إّن 51 (املرجـع نفسـه:» يف النطق إحساسا واحدا وال يعرف أحدمها يف ذلك شـيئا جيهلـه اآلخـر
ع املعـاين يف مواقعهـا فـإذا وجـب ملعـىن أن يكـون األلفاظ إذا كانت أوعية للمعاين فإا ال حمالة تتبـ



 165   )رضا شعبانلو علی( اجلرجايندراسة مقارنة ملبادئ علم اللغة املعرفية من منظور عبد القاهر 

). 52(املرجـــع نفســـه: » أوال يف الـــنفس وجـــب اللفـــظ الـــدال عليـــه أن يكـــون مثلـــه أوال يف النطـــق
  ).53(املرجع نفسه: » يرتب الفروع على األصول ويتبع املعىن املعىن ويلحق النظري بالنظري«

ه النحـوي اخلـاص بـه، وأن كـل بنيـة حنويـة يعتقد عبد القاهر أن كل بناء داليل يتطلب تركيبـ
تعكس بنية داللية معينة وأن أي تغيري يف البنية النحوية يتسبب يف تغيري يف املعـىن. علـى سـبيل 

  .﴾واشتَـَعَل الرأُس َشيبأ﴿املثال، ميكن أن نشري إىل حتليل عبد القاهر لآلية 
وهذه الروعة اليت تدخل على النفـوس عنـد هـذا الكـالم ـرد االسـتعارة ولكـن ألن «يقول: 

سـلك بــالكالم طريـق مــا يسـند الفعــل فيـه إىل الشــيء وهـو ملــا هـو مــن سـببه فريفــع بـه مــا يســند 
إليــه ويــؤتى بالــذي الفعــل لــه يف املعــىن منصــوبا بعــده مبينــا أن ذلــك اإلســناد وتلــك النســبة إىل 

إمنا كان من أجل هذا الثاين... يبـني أن الشـرف كـان ألن سـلك فيـه هـذا املسـلك ذلك األول 
وتـــوخي بـــه هـــذا املـــذهب أن تـــدع هـــذا الطريـــق فيـــه وتأخـــذ اللفـــظ فتســـنده إىل الشـــيب صـــرحيا 
فتقــول اشــتعل شــيب الــرأس والشــيب يف الــرأس مث تنظــر هــل جتــد ذلــك احلســن وتلــك الفخامــة 

  ).101- 100املرجع نفسه: » (وهل ترى الروعة اليت كنت تراها
ووزان هــذا أنــك « إلثبــات وجهــة نظــره، يقــارن عبــد القــاهر هيكــل هــذه اآليــة ببــىن مماثلــة: 

تقول اشتعل البيـت نـارا فيكـون املعـىن أن النـار قـد وقعـت فيـه وقـوع الشـمول وأـا قـد اسـتولت 
ال يقتضـي عليـه وأخـذت يف طرفيـه ووسـطه وتقـول اشـتعلت النـار يف البيـت فـال يفيـد ذلـك بـل 

  ).101(املرجع نفسه: » أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه
وأمــا قولنــا املنطلــق زيــد والفــرق بينــه «مثــال آخــر هــو كالمــه حــول احلصــر والقصــر. يقــول: 

وبـني زيـد املنطلـق فــالقول يف ذلـك أنـك وإن كنــت تـرى يف الظـاهر أمـا ســواء مـن حيـث كــان 
د سبق العلم بـه لزيـد فلـيس األمـر كـذلك بـل بـني الكالمـني الغرض يف احلالني إثبات انطالق ق

فصل ظاهر وبيانه أنك إذا قلت زيد املنطلق فأنت يف حديث انطالق قد كان وعـرف السـامع  
كونــه إال أنــه مل يعلــم أمــن زيــد كــان أم مــن عمــرو فــإذا قلــت زيــد املنطلــق أزلــت عنــك الشــك 

ك علــى ســبيل اجلــواز ولــيس كــذلك إذا وجعلتــه يقطــع وبأنــه كــان مــن زيــد بعــد أن كــان يــرى ذلــ
قدمت املنطلق فقلت املنطلق زيد بل يكون املعىن حينئذ علـى أنـك رأيـت إنسـانا ينطلـق بالبعـد 
منك فلـم يثبتـه ومل تعلـم أزيـد هـو أم عمـرو فقـال لـك صـاحبك املنطلـق زيـد أي هـذا الشـخص 

  ).186(املرجع نفسه: » الذي تراه من بعد هو زيد
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اهر هنــا حبــث الــدور / الشــكل وســياق الغشــتالتية، وهــي واحــد مــن يشــبه خطــاب عبــد القــ
  أسس نظرية اللغويات املعرفية، وقد حتدثنا عنها بالفعل.

بيــان عبــد القــاهر يعــين أنــه جيــب حتديــد مبتــدأ أو خــرب شــيء مــا علــى أســاس البنيــة الذهنيــة 
مهـــور وتـــدخل للمعـــىن، والبنيـــة الذهنيـــة للمعـــىن تتحـــدد بعوامـــل مثـــل الســـياق واحتياجـــات اجل

العقل. لذلك، عندما يتم اختيار املعىن يف العقل كمبتدأ، فإن معادل كالمه هو أيًضا مبتـدأ يف 
  أي حال، حىت لو مل يكن يف بداية اجلملة.

  

  الفرضية الثالثة (المعرفة اللغوية هي نتيجة استخدام اللغة) 3.2

أي أن املقـــوالت والبـــىن يف علـــم الداللـــة، وبنـــاء اجلملـــة، والرتكيـــب الصـــويت، وعلـــم األصـــوات 
). 13: 2015تتكون من معرفتنا خلطابات حمددة حـول مواقـف معينـة مـن التطبيـق (كرافـت، 

ــــة املتحــــدث  ــــذلك، ال جيــــب مراعــــاة ني "ُتســــتخدم اجلمــــل دائًمــــا يف ســــياق عملــــي أو لفظــــي. ل
 :2012ذ مالحظــات املســتمع يف الســياق بعــني االعتبار"(لوريــا، فحســب، بــل جيــب أيًضــا أخــ

). يفهــم اإلنســان املعــىن اللغــوي بنــاًء علــى خربتــه البيولوجيــة والتفاعــل مــع العــامل. يعتقــد 228
ليكــاف أن العقــل البشــري ال يعمــل بطريقــة منطقيــة، لكــن تعلمنــا يتشــكل يف العقــل بنــاًء علــى 

). علـى سـبيل املثـال، معـىن كلمـة األمحـر يف اجلملتـني 21 :2015جتاربنا اجلسدية (نيلي بـور، 
"ســيارة علــي محــراء" و "شــعر علــي أمحــر" مــرتبط مبعرفتنــا بالعــامل ونعلــم أن اللــون األمحــر يف 

ـــون الشـــعر األمحـــر (راســـخ مهنـــد،  ). وـــذه الطريقـــة، 22 :2014الســـيارة خيتلـــف عـــن ل
السـياقات االجتماعيـة واملاديـة واملعرفـة  يكتسب املعىن الطبيعة التجريبية والنصية (مبا يف ذلك

» خيتفي احلد الفاصل بني علـم الداللـة والتأويـل«املرتاكمة يف ذهن املتحدث أو اجلمهور) و 
 ) ويتغري معىن اللغة بسبب التغيري يف السياق.33 :2016 (أفراشي،

نشــيط إن املعــىن األكثــر دقــة هلــذا العمــل هــو ت«يقــول جونســون عــن معــىن اللوحــة الفنيــة: 
بعـض األمنـاط العصـبية املهمـة للكائنـات ذات العقـول واألجسـام مثلنـا، والـيت تعـيش وتعمــل يف 

  ).322: 2018(جونسون، » بيئات متنوعة
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تعتمد حتليالت عبـد القـاهر لعملـه الشـهري أسـرار البالغـة ودليـل اإلعجـاز علـى االسـتخدام 
اآليـات واجلمـل واألبيـات، بالسـياق املوضوعي للغة. إنه يهـتم يف كـل مكـان يف حتليـل خطـاب 

املكـــاين للمعـــىن وحـــاالت املتحـــدث واملخاطـــب والتـــأثري النفســـي للكـــالم والبيئـــة علـــى املســـتمع 
واملتحدث، باإلضافة إىل اهلياكل اللغوية املشرتكة أو املناسبة للمعـىن. إنـه يـدرك أن اللغـة تنتمـي 

ناميكيــة أيًضــا، ويكــون معــىن اللغــة لإلنســان، ومــن خــالل ديناميكيــة اإلنســان، تكــون اللغــة دي
والفهــم جســديًا وجتريبًيــا. لــذلك، يــتكلم البشــر حســب الســياق واحلالــة واخلــربة ومجيــع الظــروف 

عليقــه العقليـة والنفســية للجمهــور واحتياجاتـه، وبالغــة كــل خطــاب خمتلفـة حســب املكــان. يف ت
  على بالغة األبيات التالية

ـــــا َقَضْيـــــَنا ِمـــــْن ِمــــًىن ُكــــ َحاجـــــةٍ وَلم ـل  
  

ــــــحُ    ـــــْن هـــــو ماســ ــــــح باألركـــــان َم ـ وَمس  
  وُشــــدت علــــى ُدْهــــم املَهــــاَرى رَِحالُنــــا  

  
  ومل يـَْنظُــــر الغـــــادي الــــــِذي هــــو رائــــحُ   

َننـــــا     أخـــــــْذنا بأطـــــــراف األحــــــاديث بـَيـْ
  

ـــــــْت بأعنـــــــاق املطــــــــي األبــــــاطحُ      وَساَل
وذلــک أن أّول مــا يتلقــاك مــن حماســن هــذا الشــعر أنــه قــال: " وملــا قضــينا مــن «... يقــول:   

ِمــًىن كــل حاجــة " فعــّرب عــن قضــاء املناســك بأمجعهــا واخلــروج مــن فُروِضــها وُســَنِنها، مــن طريــٍق 
أمكنـــه أن يُقصـــر معـــه اللفـــظ، وهـــو طريقـــة العمـــوم، مث نبّـــه بقولـــه: " ومّســـح باألركـــان مـــن هـــو 

ســـُح " علـــى طـــواف الـــوداع الـــذي هـــو آخـــر األمـــر، ودليـــل املســـِري الـــذي هـــو مقصـــوده مـــن ما
الشـعر، مث قـال: " أخـذنا بـأطراف األحاديـث بيننـا " فوصــل بـذكر مسـح األركـان، مـا وليـه مــن 
َزم الركـــاب وركـــوب الركبــــان، مث دّل بلفظـــة األطـــراف علــــى الّصـــفة الـــيت خيــــتّص ـــا الرفــــاق يف 

لتصرف يف فنون القوِل وشـجون احلـديث، أو مـا هـو عـادة املتظـرفني، مـن اإلشـارة السفر، من ا
والتلويح والرْمز واإلمياء، وأنبـأ بـذلك عـن ِطيـب النفـوس، وقـُـوة النشـاط، وَفْضـِل االغتبـاط، كمـا 
 تُوجُبه ألفة األصحاب وأُنسُة األحباب، وكما يليق حبال من ُوفـق لقضـاء العبـادة الشـريفة ورجـا
ـــــة واألوطـــــان، واســـــتماع التهـــــاين والتحايـــــا مـــــن اخلُـــــالن  ـــــَم روائـــــح األحّب ُحســـــن اإليـــــاب، وتنس

  ).27- 26: 1422(اجلرجانی، » واإلخوان
ترجع مالحظات عبد القاهر يف تفسري هـذه اآليـات إىل معرفتـه املوسـوعية ومعرفتـه النفسـية 
واللغويـــة واالجتماعيـــة واألنثروبولوجيـــة يف ســـياق اجتمـــاعي ومـــادي معـــني. يـــرى أن الشـــخص 
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الذي ميكن أن يكون لديه فهم شامل نسبًيا ملعاين هذه األبيـات وخطاـا هـو الشـخص الـذي  
نظـم القصـيدة أو يف ظـروف مماثلـة لتلـك الفـرتة مـن احلـج؛ ويعـرف شـعائر  كان حاضراً يف زمن

احلج، ركوب اجلمل؛ مشاهدة السلوك واحلركـة اجلماعيـة لإلبـل بعنايـة؛ املعانـاة مـن مـرارة الفـراق 
واالنفصال عن األسرة واألحبـاء وجتربـة األشـياء األخـرى الـيت حتـدث عنهـا عبـد القـاهر؛ أي أن 

  ر ومعرفته.يكون لديه خربة الشاع
  

  النتائج. 3

مــن جمموعــة خطابــات وحتلــيالت عبــد القــاهر، ميكــن أن نســتنتج أنــه وقبــل اللغــوين املعــرفيني: 
اعتــرب اللغــة واحــدة مــن القــوى املعرفيــة الــيت تعمــل يف انســجام مــع القــوى املعرفيــة األخــرى.   .1
ي جتريبيـاً ونتيجـة لتطبيقـه. . اعتـرب املعـىن اللغـو 3البناء النحوي متأثر بالبناء الـذهين للمعـىن.   .2

باإلضـــافة إىل ذلـــك، يعتـــرب أن عمليـــة التحـــدث وفهـــم معـــىن الكـــالم هلـــا ثـــالث مراحـــل عامـــة، 
  ومجيع عمليات التعبري اليت يقول ا املعرفيون كامنة يف هذه املراحل:

: حيــدث شــيء حنتــاج إىل اإلبــالغ عنــه. مثــل مقتــل عمــرو علــى يــد زيــد وهطــول 1املرحلــة 
  ف األشياء األخرى.املطر وآال

املرحلة الثانية: منو املعـىن يف الـذهن. عنـد هـذه النقطـة، جتـري عمليـات كرافـت الـثالث 
للتفسـري: االهتمــام واملقارنــة والرؤيــة يف انسـجام: أوًال، يفحــص املقــرر (املتحــدث) احلــادث 

فــة االجتماعيــة باالعتمــاد علــى العقــل (اخلــربة واملوقــف واملعرفــة اللغويــة واملعرفــة البيئيــة واملعر 
والنفســـية وباختصـــار كـــل مـــا يـــدور يف ذهنـــه)، خيتـــار املعـــاين املطلوبـــة ويزيـــل املعـــاين غـــري 
الضرورية، مث يعطي األولوية للمعاين وحيدد ترتيبها، مث حيدد املعادالت احلرفية للمعـاين مـن 

  بني الكلمات.
املرحلة الثالثة: تلبيس املعىن بالكالم، أو حتويل املعىن إىل كـالم. تقابـل هـذه اخلطـوة العمليـة 
البنــاءة وجهــة نظــر كرافــت. يف هــذه املرحلــة، مــن بــني البــىن النحويــة املمكنــة، خيتــار املقــرر بنيــة 

كلمــات حنويــة مناســبة للتعبــري عــن املعــاين ويف النهايــة، يصــب املعــاين يف شــكل كلمــات ويقــرأ ال
بنــاًء علــى الرتتيــب واألولويــة العقليــة للمعــىن يف اجلملــة. بالنســبة لكــل معــىن موجــود يف الــذهن  
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كمبتــدأ، يــتم وضــع كلمــة مقابلــة أيًضــا يف مجلــة املبتــدأ، وكــل معــىن موجــود يف موضــع اخلــرب يف 
  الذهن، يتم أيًضا وضع كلمة مقابلة له يف مجلة اخلرب.

قــرأ الشــعر والنثــر، يعيــد اجلمهــور بنــاء نفــس العمليــة يف عنــدما يســمع اجلمهــور خطابًــا أو ي
  أذهانه. أي أنه يتعلم من البناء النحوي للكالم املعىن املقصود للمتكلم.

كما نرى، فإن هذه العملية املستمدة من نظرية النظام (معاين النحو) تشـمل مجيـع مراحـل 
  عملية التعبري يف النظرية املعرفية.
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 مشرف، طهران: چشمه.

حتليــل روانشــناختی ســخنور بــر مبنــای تأويــل حنــوی بــازخوانی « ش)، 2014/1393عبداحلســينی، حســني (
مطالعـات تـاريخی قـرآن ، جملـة »زبـان در کتـاب دالئـل اإلعجـاز ۀرويکرد عبدالقاهر جرجانی به فلسـف

  .84- 65، صص55، مشاره و حديث
، ترمجـــة: جهانشـــاه مـــريزا بيگـــی، زبـــان شناســـی شـــناختیش)، 2019/1398کرافـــت، ويليـــام و آلـــن کـــروز (

  طهران: آگاه.
  طهران: آگاه. ترمجة: جهانشاه مريزا بيگی، مبانی دستور شناختی،ش)، 2018/1397النگاکر، رونالد (

، ترمجــــة حبيــــب اهللا قاســــم زاده، چــــاپ زبــــان و شــــناختش). 2012/1391لوريــــا، الکســــاندر رومــــانويچ (
 سوم، طهران: کتاب ارمجند.

، ترمجـة جهانشـاه مـريزا بيگـی، طهـران: زبان شناسی شناختی: يـک مقدمـهش)، 2018/1397لی، ديويد (
  آگاه.



 171   )رضا شعبانلو علی( اجلرجايندراسة مقارنة ملبادئ علم اللغة املعرفية من منظور عبد القاهر 

ای بــا برخــی نظريــه  اهر جرجــانی بــه بالغــت: مقايســهرويکــرد عبــدالق«ش)، 2013/1392مزيــدی، پــروين (
 .  72- 51صص؛ 54، مشاره مطالعات تاريخی قرآن و حديث، جملة »پردازان مدرن

ــــه بالغــــت جرجــــانی«ش)، 2007/1386مشــــّرف، مــــرمي ( ــــوم ، »نظــــم و ســــاختار در نظري پژوهشــــنامه عل
 .416- 403، صص54، مشاره انسانی

  ، طهران: هرمس.شناسی شناختیزبان ش. 2015/1394پور، رضا ( نيلی
های نظريــات عبــدالقاهر جرجــانی  بررســی مهاننــدی«ش)، 2013/1392هــادی، روح اهللا و لــيال سيدقاســم (

  .147- 127، جملة مطالعات بالغی، مشاره هفتم، صص: »ساختارگرايی و نقد نو با 
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