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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  يموالبحث العلالعايل التعليم وزارة 

  - السانيا -وهران جامعة 
  اآلداب واللغات والفنونكلية 

  قسم اللغة العربية وآداا
  

  :بعنوان اجستريامللنيل شهادة  مقدمةمذكرة 
  

  
  
  
 

  
  

 
 
  

  ملياين حممد /د.أ إشراف اللسانيات العامة :مشروع
    :حتت إشراف                   : ةطالبعداد الإ
ــد/ د.أ -                       زهرة شيباين -            ملياين حمم

  جلنـــة املناقشـــة

  رئيســـــا.......... .............بن عيسى عبد احلليم/ د. أ      
  مشرفا ومقـررا................. ................ملياين حممد/ د. أ      
  عضوا مناقشــا....................... ..........برونة حممد/ د. أ      
  عضوا مناقشــا ................ ...............قاليلية العريب/ د. أ      
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  :إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتاباَ في  يومه إالّ وقال في غده
  .فضل، ولو ترك هذا لكان أجمللو غُيِِّر هذا لكان أ

  "وهذا من أعظم العبر، وهذا دليل على استيالء النقص على جملة البشر
  

ـ 596: ت(مقتطف من رسالة كتبها القاضي عبد الرحيم البيساني العسقالني  إلـى  ) هـ
  ."مدينة العلوم"لصاحب " التقسيم السابع" ،)هـ597: ت(العماد األصفهاني 
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احلمد هللا الذي وفّّقنا يف عملنا هذا الذي مل ير النور إال بفضله تعاىل، 
  وبفضل مساعدة كل من ميلك روحاً صاحلة

  إىل الوالدين الكرميني
  إىل إخويت األعزاء 

  دون أن أنسى كامل األسرة الكرمية
  إىل كل أساتذيت عرب مشواري الدراسي
  لدراسةوإىل كل أسرى الذاكرة من الصديقات وزمالء ا

  وإىل من عمال على إخراج عملنا يف صورته هذه
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  :مقدمة
  

تفرد الدرس اللساين بصفة العلمية منذ أن كانت الدعوة إىل دراسة اللغة يف ذاا، رغم 
ليـه  أن الدراسات السابقة ادعت العلمية، فأضحت اللغة احملور األساسي الـذي أقيمـت ع  

  .اللسانيات
هذه اللسانيات اليت أدخلت كل معاهد اللغة على املستوى العاملي، وأخذت القسـط  
األوفر وجلبت إليها أقالما متعددة، فكانت دراستها ضرورة ملحة كون اللغة هي األداة الـيت  

  .تضمن تواصل الفرد مبحيطه
درسا أكثر حداثة  -ارفباملفهوم العلمي والشكل املعاصر املتع -ساين للويعترب الدرس ا

حبكم التبعية العلمية اليت نعيشها، وهذا واقع تـارخيي  من الدرس العلمي الغريب يف اال نفسه، 
طويال إىل أن وجد العامل قد تقدم عليه للعامل العريب، الذي دام سباته  يفسر باالستفاقة املتأخرة

، ويف الوقت نفسـه  من جهة أخرى مبسافات كبرية، فولّد ذلك شعورا بالعجز عن االلتحاق به
يف الضفة األخرى،  ثتولد لديه شعور بضرورة احملاولة فكانت الوسيلة املثلى اراة ما استحد

هو دراسة مشاكل املفردات اللغوية، واالصطالحية بشكل خاص، واالهتمام بـدرس اللغـة،   
  .فأنشئت اامع  اللغوية

ء العرب بعلم العربية باختالف مسـتوياته،  ولكن على الرغم من ذلك، فقد عين العلما
  . لغة، صرفا، اشتقاقا وبالغة، وداللة وذلك الرتباطه الوثيق بكتاب اهللا عز وجل

ولعل نظرية العامل اللغوي قد أخذت جانبا من اهتمام النحاة العـرب قـد حظيـت    
أقسـامها،   بدراسات وأحباث متعددة، تناولت تعريفها ونشأا وتارخيها، واخلالف فيهـا ويف 

خالصها أن اإلعراب أثر جيلبه العامل، وأنه نشأ نشأة لغوية على يد النقاد األوائل كاخلليل بن 
مث بدأ تأثري الفلسفة واملنطق بعد سيبويه، وقد اتفق النحاة على أثـر  . أمحد الفراهيدي، وغريه

  ...العوامل لكنهم اختلفوا يف التفاصيل
       مناقشة هذه النظرية، وجاء حـديثهم عـن قبولـه    وقد أعاد العلماء العرب احملدثون 

  .   همؤأو رفضه، وتباينت آرا



 7

حيث انتقلت من مجود البحث  ،واجلزائر كجزء من العامل العريب، قد عرفت األمر ذاته
يف هذا اال إىل حتركه شيئا فشيئا، ومن شعورنا ذا األمر كان الدافع الختيارنا هلذا املوضوع 

رتنا، فأول ما جذبنا إىل هذا املوضوع هو شعور حبافز ضرورة االطالع على ما هو كعنوان ملذك
  .عليه واقع البحث اللساين اجلزائري

مث إن اآلونة األخرية عرفت صدور العديد من املراجع اللسانية وهذا ما ينبئ بصـحوة  
األنظار وإىل بعض  لسانية رأيناها جديرة بالنظر فيها، فالبحث اللساين باجلزائر حيتاج إىل لفت

  .االهتمام لعلّه يوصلنا إىل التقرب من معرفة اهلوية اللسانية اجلزائرية
والذي متثل يف أننا واجهنا أول األمر ختويفا مـن   ،كما أننا مل نفتقر إىل دافع شخصي

املوضوع، هذا األخري انعكس إىل رغبة يف ركوب هذا املوضوع، وإن بـدا لبعضـهم مليئـا    
ذا إميانا منا أن طلب املعرفة طريقه املبادرة واحملاولة دون ترقب النتائج، مث إن ما باملخاطرة، وه

يبدو مستغلقا أو بعيد املنال ما هو كذلك إال ألن بعض األعني صيرته كذلك، وعند هذا تقام 
احملاولة لطرق ذلك املوضوع من جهة، ولفتح تلك األعني من جهة أخرى لعلّها تتعود النظـر  

  .دون احلكم املسبق عن بعد أو عما يشاع يف وسط بعيدعن قرب 
الذي ينتمي إىل زمرة الباحثني " عبد الرمحن احلاج صاحل"ومن هنا، قمنا بدراسة جهود 

يف هذا اال  احملدثني يف عصرنا احلديث، عرفته العربية عاملا لسانيا من خالل مؤلفاته وإسهاماته
  .رية العامل النحويواهتمامه بأبرز نظرية لغوية وهي نظ

ومثلما اقترن اختيارنا هلذا املوضوع بدافع طلب معرفته والتقرب منه، فإنه أيضا اقتـرن  
وإىل  ،مدى حضور اجلهود اجلزائرية يف جمال اللّسـانيات : بتزاحم العديد من التساؤالت حول

  أي مدى يغطي البحث اللّساين اجلزائري املواضيع اللّسانية العالقة؟ 
  : عنا أن حنصر اهتمامنا يف إشكالني أساسيني ومهالكن استط

وهـل يف نظريـة    يف نظريته احلديثة؟" عبد الرمحن احلاج صاحل"ما مفهوم العامل النحوي عند 
  العامل نقص ميكن إصالحه على ضوء الدراسات اللّسانية احلديثة؟ 

ئمـا ومعـززا   إن مقاربة هذه التساؤالت بدت لنا بعيدة املنال، رغم أن دافعنا كان قا
بإرادة للبحث يف هذا املوضوع، وما ذلك البعد إال نتيجة لوقائع ملسناها، وهـي أن شسـاعة   
دائرة البحث تقتضي جهودا مضاعفة ووقتا أطول وسعة اطالع متكننا من آليات عديدة لعـلّ  

ـ  ة، أبرزها طول النفس يف البحث، وطاقة ذاتية كالتمكّن من لغتني على األقل إضافة إىل العربي
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كان سيأخذنا يف نقطة معينة منه إىل نـوع مـن    –يف صورته الواسعة  -وهذا ألن املوضوع 
فما كان منـا إالّ أن  ... املقارنة بني ما يقوله الباحث اجلزائري وما قيل يف األصل عند الغرب

    إىل متثـل موضـوعنا   –بإرشاد من أستاذنا املشرف  –ضيقنا دائرة حبثنا أكثر فأكثر، فتوجهنا 
ألن يكـون  " عبد الرمحن احلاج صاحل"لـمن خالل أبرز قطب يف هذا امليدان، فكان اختيارنا 

ولعلّ اختيارنا له يعود إىل الصبغة ). جملة اللسانيات(يف  النموذج على ذلك من خالل ما نشره
ـ   عى إىل املنهجية اليت تتميز ا حبوثه، فهو يتوخى تبسيط املعلومة، وتعزيزها بأمثلة، مث إنـه يس

إقامة مقارنة بني ما جاء يف النظريات الغربية واللغة العربية، ووراء هذا تكمن فكرة نبيلة هـي  
  .حماولة خدمة العربية والدفاع عنها

مبجلـة   احلاج صـاحل مقاالت  –وبعد أن أصبحنا نعي أننا أمام موضوع حمدود املادة 
ن قدرتنا لن تسمح لنا بتعامل عميق معها، أدركنا بعد القراءة األولية لتلك املادة أ –اللسانيات 

   مبنهج يالئم قدرتنا أكثر وهو تقدمي ما جـاء  -يف مستوانا هذا –كالنقد أو املقارنة، فاكتفينا 
يف تلك املقاالت بطريقة وصفية هدفنا من خالهلا تبسيط فهمها أوال لنا مث ملن يطلّع على عملنا 

  .هذا
جاء باملقاالت اليت وقعت أيدينا عليها وال حنيـد  وقد اقتضت مادة البحث أن نتبع ما 

كثريا عنها، فقسمت بذلك فصول رسالتنا تقسيما أفرغنا فيها مادة املقاالت بطريقة راعينا فيها 
التوازن، فكان املدخل ذا طبيعة متهيدية، حيث قدمنا فيه نظرية العامل النحـوي والتضـارب   

وآرائه النحوية حول ". عبد الرمحن احلاج صاحل"عند حوهلا، وكذا احلديث عن التفكري اللساين 
  .هذه النظرية، واألسباب اليت أدت به إىل القيام ذا التحليل

ملقاربة مفهوم العامل النحوي ونشأته وتطوره يف التراث اللغوي  أفردناه: الفصل األولأما  -
 .القدمي بني مؤيد ومعارض

الرمحن احلاج صاحل من نظريـة العامـل    جعلناه للحديث عن موقف عبد: والفصل الثاين -
طفـرة  من مفاهيم نظريته اخلليلية احلديثة، وكان موقفـه   اأساس االنحوي باعتباره مفهوم

 .هلا تأثريهانوعية 
     فقد جعلنا ننتقل من النظرية إىل التطبيق، وبـاألخص حينمـا حتـدثنا    : أما الفصل األخري -

    احلديثة والدراسات اللسانية احلديثة، وقـد أشـار  عن العامل النحوي يف النظرية اخلليلية و
 .إىل ذلك احلاج صاحل إىل أنه ال فصل بني النظرية وتطبيقها
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وختمنا حبثنا مبحاولة لوضع تعليق شامل على كل ما سبق، وباألخص حاولنا الوقوف 
على تعليقات ملا ورد من تساؤالت يف مقدمة حبثنا، وهذا طبعا كان حسـب وجهـة نظرنـا    

اصة واليت قد نصطدم خالهلا بوجهات نظر أخرى لكن حرية الرأي كفيلة بالـدفاع عـن   اخل
  .موقفنا

ويف خضم انغماسنا يف البحث وتعودنا على عقباته، حاولنا التسلّح باملوضوعية قـدر  
  وأن أبدينا ختيـرا،   اإلمكان، والتجرد من رأي شعور يوقعنا يف جتاهل أمر أو جتاوزه، وإذا وقع

  .أحدث لدينا قناعة علمية ما فألنه حتيزا، أو إعجابا ألمرأو 
وعلى ذكر العقبات، وعلى الرغم من أن ذكر صعوبة احلصول على املراجع اليت ختـدم  

إالّ أننا وجدنا هذه العقبة حقيقيـة   –إن مل نقل اجلميع  –البحث أضحى تقليدا لدى الكثريين 
نستطع تأمني كل األعداد اليت صـدرت ـا جملـة     واصطدمنا ا يف واقع حبثنا، حيث أننا مل

من جهة، ومل نتحصل أيضا على الكثري من أعمال الدكتور احلـاج صـاحل ألن   ) تاللسانيا(
أغلبها مل يطبع بعد من جهة أخرى، وليس لنا من العالقات ما يكفل لنا احلصول عليها خارج 

  .إطار النشر
ي باحـث بشـكل   ألن بصدد عرضه، كما أننا مل نصادف أي مرجع ذي طبيعة ملا حن

فاكتفينا إذ ذاك باحملاولة . مفصل ملا جاء يف جملة اللسانيات، ومعلّق على البحث اللساين باجلزائر
الذاتية، هذه احملاولة اليت حدث منها عقبة أخرى كامنة بنا وهي بساطة مستوانا يف جمال املعرفة 

ستوى باالرتقاء تدرجييا ومواصلة هذا البحث بشكل اللغوية، ولعلّ األيام واإلرادة تسمح هلذا امل
     أعمق من هذا التناول بعد اكتساب اآلليات املساعدة من ملكة لغوية متعددة وسـعة اطّـالع  

  . يف جمال اللّسانيات احلديثة من جهة والعربية القدمية من جهة أخرى
الفصـل الثـاين دون   وقد واجهتنا يف حبثنا نقطة متصلة باملنهجية وهي وجود متهيد يف 

الفصلني اآلخرين، ومل نشأ أن نعدل هذا حبذف ذلك التمهيد، أو إضافة متهيدين آخرين حىت ال 
   ا ملّحا اقتضته مادة البحث الـيت ختـرج   فكان متهيد الفصل الثاين مطلب .نتدخل يف تغيري املادة

ة أدرجنا ملحقا خصصـناه  من التنظري إىل التطبيق، وحماولة منا إلمتام البحث على شاكلة مقبول
وقد وردت . للجداول ذات العالقة مبختلف الفصول لتساعدنا على توضيح املسائل املتصلة ا
  .تلك األشكال واجلداول يف املقاالت املعتمد عليها، فأردناها أن تكون معينا لبحثنا
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اط عملنا وال يفوتنا يف هذا املقام أن نتوجه جبزيل الشكر إىل أستاذنا املشرف الذي أح
ا اجلامعية، والـذي  هذا برعاية أخوية متميزة والذي أنار لنا درب ختصص جهلناه قبل دراستن

يكفيين فخرا إشرافه على مذكريت، كما أحنين تقديرا، وأتقدم خبالص الشكر ألساتذيت الكرام، 
ـ   ب أعضاء جلنة املناقشة، والشك أن توجيهام ونصائحهم ال يقدمها لك إال حمبا للعلـم، حي

  .الفالح لطالبيه، لكل هؤالء منتهى الشكر واالمتنان
  

  شيباين زهرة
    28/12/2011: سعيدة يوم
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أخذت نظرية العامل جانبا من اهتمام النحاة من مؤيد إىل رافض هلا، ولكن وسط هذا   
      بقى نظرية العامل معموال ا، ال حمالة مما هلا من أمهيـة بالغـة  التضارب يف األفكار واآلراء ت

يف تقعيد اللغة العربية، وإجياد ضوابط لعدم الوقوع يف اخلطأ والزلل واالهتـداء إىل احلركـة   
  .الصحيحة وضبط التسليم يف احلديث والكتابة والقراءة

بية كوا معربة واملراد باإلعراب فريى النحاة القدامى أن فكرة العامل مرتبطة بالغة العر  
هو تغيري آخر الكلمة تبعا الختالف موقعها يف اجلملة وتبعا للمعىن النحوي الـذي تؤديـه،   
فالحظ النحويون أن بني كلمات التركيب اللغوي أو العبارة الكالمية تفاعال، فسموا مـؤثر  

  .)1(معموالالذي تتغير بسبب حركات أواخر الكلمة عامال والكلمة املتأثرة 
 إسنادلفظي وهو  :اهتم النحو العريب بنظرية العامل، فاتفق العلماء على أن العامل نوعان  
أو املعنوي وهو اشتمال املعىن على اللفـظ كرفـع املبتـدأ     ،فظ كرفع الفاعل بالفعللفظ لل

العامل مسألته  أما سيبويه فقد جعل نظرية. )2(أن العامل هو املتكلّم" ابن اجلين"باالبتداء، ويرى 
   وإمنا ذكرت مثانية جمار ألفرق بني ما يدخلـه ضـرب   :" ، حيث يقول)الكتاب(األساسية يف 

من هذه األربعة ملا حيدث فيه من العامل، وليس شيئا منها إالّ وهو يزول عنه وبني ما بني عليه 
منها ضـرب   احلرف بناءا ال يزول عنه لغري شيء أحدث ذلك فيه من العوامل اليت لكل عامل

  .)3(من اللفظ يف احلرف، وذلك احلرف حرف اإلعراب
  فالنصب والفـتح . النصب، اجلر، الفتح، الكسر، الضم، والوقف: ويقصد بثمانية جمار  

يف الّلفظ ضرب واحد، واجلر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم واجلزم والوقف 
. راب وعالمته الرفع، اجلزم، اجلر، النصـب أي حركة اإلعراب، فالعامل هو الذي حيدث اإلع

أنّ العوامل تعمل حمذوفة بكثرة يف الفعل، حيث حيذف الفعـل ويبقـى   " سيبويه"كما الحظ 
، وللتقدير عند إظهار الفعل العامل )األسد أسدا(أي أوقع زيدا وكقولك " زيدا"عمله كقولك 

  ).احذر األسد(هو 
  

                                                 
 .09، ص )1984-1983(ب، مصطفى جطل، منشورات جامعية، كلية اآلدا: فصول من النحو – )1(
 .14ص، )1966(، 2/ط، 1جعبد السالم هارون، دار القلم، القاهرة، : حتقيقسيبويه، : الكتاب – )2(
 .110، صت، /، د2/، ط1جحممد علي النجار، : حتقيقابن جين، : اخلصائص – )3(
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بنظرية العامل وضرورا يف النحو العريب، " وفةالبصرة والك"آمنت كلتا املدرستني 
وذلك أن لكل اثر إعرايب البد له من سبب عامل لفظيا أو معنويا، وقد قال بالعوامل مجهور 

  ، )1(النحاة من بصريني وكوفيني ومن جاء بعدهم، كاملدرسة البغدادية واألندلسية واملصرية
وقد مأل خالف . عليه مسائل عند التطبيقوما اختلفوا فيه وهو وظيفة العامل وما يطرأ 
وكان هلذا اخلالف دورا  -إن صح التعبري –املدرستني حول وظيفة العامل كتب النحو كلها 

  .كبريا يف إثراء الفكر النحوي
  من خالل كتابه  "ابن مضاء القرطيب"ومن النحاة املعارضني لنظرية العامل 

  .ظرية العامل يف النحو العريب وانطالق احلرية للفكر، أساسه اهلدم الكلي لن)الرد على النحاة(
فالدرس النحوي ال ميكنه االستغناء عن العوامل ألنه وسيلة لتعليم النحو، ومل يكن 
العامل النحوي سببا لتعقيد النحو كما زعم بعضهم، والسيما العامل النحوي الذي عرفه النحاة 

  .فأفسد العاملاألوائل غري املتأثر باملنطق الذي دخل مؤخرا 
وقد أعاد العلماء العرب احملدثون مناقشة هذه النظرية وجاء حديثهم عن قبوله ورفضه، 

  : وميكن مالحظة اجتاهني يف تناول النظرية. وتباين أداؤهم
  .اجتاه يدعو إىل إبقاء العامل ويؤكد على أمهيته ودوره يف اإلعراب .1
     بية اليت جيلبها واملشكالت اليت ترتبت اجتاه يدعو إىل إلغائه ورفضه مبديا اآلثار السل .2

اكتفى بالدعوة إىل : على القول به، وينقسم الدارسون يف هذا االجتاه إىل فريقني، األول
قدم نظريات بديلة عن القول بالعامل ورأى : والثاين. هدم نظرية العامل دون تقدمي بديل

ناول نظرية العامل إىل اختالف ويعود اختالف الدارسني يف ت. أا أنسب من القول به
   السبب الذي دعاهم إىل القول به، فجاء حديث بعضهم ردا على القائلني بإلغاء العامل،

وكان أغلب ما ذُكر عن العامل . يف حني الحظ بعضهم ارتباط العامل حبركات اإلعراب
يقدموا  إعادة ملا ذكره النحويون القدماء عن مفهومه، وأقسامه، وعمله، وأحكامه ومل

إضافة جديدة هلذا املوضوع، بل سعى بعضهم إىل تأكيد ذلك التصور بإعادة أقواهلم 
وآرائهم عن نظرية العامل، ومل يقدم القائلون بإلغاء هذه النظرية أسبابا منطقية ليدحض 

 :هذه النظرية، وكان أغلبهم متأثرين بعاملني أساسيني

                                                 
 .605علي أبو املكارم، دار الثقافة، بريوت، ص: تقومي الفكر النحوي – )1(
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  ). الرد على النحاة(يف كتابه  "ابن مضاء القرطيب"التأثر بآراء : أحدمها -
فهو املتأثر مببادئ املدرسة الوصفية اللّغوية اليت دعت إىل مالحظة ظاهر : أما العامل الثاين -

 . اللّغة املدروسة، وقصرت دور عامل اللّسانيات على املالحظة والوصف والتسجيل
بني القول بالعامل وأمام هذا التضارب أردنا أن ننظر يف التالقي بني الرؤى املختلفة ما 
  . واإلعراب، والقول بالسياق اللغوي حىت خترج بصورة كلية عن مفهوم العامل

ألا توضح نقطة التقاء هذه الرؤى، كما " عبد الرمحن احلاج صاحل"وإمنا اخترنا أعمال 
  .أا تصلح اهلانات مع إبقاء األصل

ء العربية من مشرق الوطن وإنه ملن احلق أن يشار إىل قلة حظه يف الشهرة بني علما
 اإلسالمي إىل مغربه، فمؤلفاته مل يكتب هلا الذيوع واالنتشار ما كتب ملؤلفات علماء آخرين 

  : يف األقطار األخرى ولعلّ ذلك يرجع ألسباب أرى أا تعود إىل األمور التالية
 . انعزال علمائنا عن األقطار األخرى مما صعب التواصل العلمي والفكري .1
 .وف البعض عن قراءة البحوث اجلزائريةعز .2

من أجل علماء اللّسانيات يف اجلزائر، تفرغ معظم " عبد الرمحن احلاج صاحل"والدكتور 
حياته للتأليف والتصنيف، وال يزال يتبحر يف علوم عصره فكان موسوعيا يف جماالت متعددة، 

  .يف الطب، علوم اللّسان، البالغة، النحو، وفنون أخرى
أنه أخضع آراء النحاة ملعيار " عبد الرمحن احلاج صاحل"تسم به التفكري اللّساين عند ما ي

النقد والتقومي، فيقبل ما يراه صحيحا وموافقا للذّوق السليم، وقواعد النحو وأصوله، ويرد ما 
للنحاة يف وقد تفرد بالتوفيق بني آراء مشهورة . جيده ضعيفا أو خمالفا لألصول والقواعد النحوية

هذه املسألة، وهو بذلك يقدم حلوال إلشكالية حنوية تضاربت اآلراء فيها طويال، مما يربز اجتاهه 
. النحوي وثقافته، وإيضاح املصطلح الذي يستعمله، وكثرة اختياراته املوافقة ملذهب البصرة

         بل إنه  لكن ال عن حتيز أو تعصب،. وبناءا على ذلك قررنا أن نعده بصري املذهب
  .عن استقاللية فكرية وحياد موضوعي

     التوليدية التحويلية صحة" تشومسكي"وقد أثبت أحدث نظرية لغوية وهي نظرية 
ما ذهب إليه النحاة القدامى بشأن نظرية النحوي ودوره يف الوقوف على احلقائق اللّغوية اليت 

  .يتضمنها التركيب يف اللّغة العربية
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  نشأة العامل يف التراث اللغوي القدمي:املبحث األول
  عند النحاةالعامل وأنواعه : املبحث الثاين
  القبولو )اإللغاء(العامل النحوي بني الرفض : املبحث الثالث



 16

  نشأة العامل يف التراث اللغوي القدمي: املبحث األول
  

    وتنويعه على قواعد العربية، وما نطقـت بـه   ، انطلق النحو العريب لغاية ضبط الكالم
يف أصوهلا دون حلن أو تغيري، وبدأ النحاة بوضع القواعد تلك بناًء على ما يسمعونه من ألسـنة  

للفظ والتراكيـب   ةفصاح منعليه القرآن الكرمي وجاء  الشعراء، قالهوما  العرب يف البوادي،
النحوية ومن مت قاسوا عليها كل ما قيل بعد ذلك، واشترطوا عدم اخلروج عن ذاك القيـاس،  

  .وإال كان شاذاً أو حلناً غري مقبول
أمـر،   حمـل دون مسبب أو تأمـل  منالعقل البشري أن ال يقبل شـيء  اعتادفقد 

ث عن موجده أو مسببه، وذلك ما كان شائعاً يف الفلسفة األرسطية، إذا ال وجود لسبب ويبح
من دون مسبب، ولكل حادث حمدث، وبذلك مل تقبل العقول العربية أوضاع األحكام النحوية 
اً، من رفع وخفض ونصب وجزم دون مربر هلا لذلك، فما الذي حيكم أن يكون الفاعل مرفوع

، فلماذا الرفع بالتحديد؟ وجل هذه األسئلة مل ينفع عنها علماء العربية، وإنّ واملفعول به منصوباً
بنودها أثناء عملهم يف تقييد القواعد، وانطلقوا منها لتأسيس مادم  النحوية، ونشأ عن ذلـك  

 .ما مسي بالعامل
  
  :مفهوم نظرية العامل -1

يف النحو العريب عن دراسات حتظ نظرية من نظريات مبثل ما حظيت به نظرية العامل  مل
و أحباث، تضمنت من ناحية اهلجوم على هذه النظرية وتفنيدها، والنيل منها، ومـن ناحيـة   

  فما املقصود بالعامل النحوي؟ :لة للدفاع عنهادالتجنيد هلا و مؤازرا، وعرض أ
        وقيـل   ،"عامـل "لغوياً مبعىن عمل، يعمل، عـامالً، وفاعلـها   " عامل"وردت لفظة 

العامل هو الذي يتوىل أمور الرجل يف ماله، وملكه وعمله ومنه قيل الذي و :")لسان العرب( يف
، ومل خترج املعاجم العربية عن توضـيح ابـن   )1(املهنة والفعل"يستخرج الزكاة عامل، والعمل 

  ".عامل"منظور لكلمة 

                                                 
 .108 -107: ، ص1جابن منظور، دار املعارف، : سان العربل - )1(
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يء الذي جعـل  مبعىن املهنة وأسقط على النحو يف الش) العامل(ومن ذلك أُخذ االسم 
كما عرفــه   الكلمة املرفوعة أو جمرورة، أو جمزومة، أو منصوبة، وأُطلق عليها العامل النحوي

ـ  " :اجلرجـاين بأنه ـ ما أوجب كون آخـر الكلمـ ـ  ة مرفوع            روراًـاً أو منصوبــاً أو جم
املوجب للحكم ، ومن ذلك يبعد من الظن أنّ العامل حيدث اإلعراب ، و إنما  هو )1(أو ساكناً

  اإلعرايب يف أواخر الكلم،
 معـاين فالعامل يف رأي اجلمهور، هو الضابط للكلمات، وفق ما يحس ويدرك عـن  

 القـراءة والكتابـة  ، والضبط الصحيـح يف املطلوبة احلركةإىل  املتكلم، وذلك إلهداء الكالم
  .واحلديث

ومباحثـه منـذ    معظم قضايا النحو،وهلذا ظلّ العامل احملور الرئيسي الذي تدور حوله 
القدم، ويف كل اللغات العربية وكذلك السامية األخرى، وقد اعتمد العلماء يف ذلك على مـا  

الشعر العـريب الذّي تناقلته األجيــال، والقـرآن   و كالنقوش :وصل إليهم من وثائق منقولة
      لسان رسـول األمـة حممـد    الكرمي الذي أنزله اهللا تعاىل، واحلديث الشريف الذي جاء على 

) محـو رايب (ومن أهم النقوش املكتشفة تلك التي ضمنت شريعة . –صلى اهللا عليه و سلم  –
  التي ترجع إىل القرن الثامن عشر قبل امليالد، واملدونة باللغة البابلية القدمية، والتـي ال ختتلـف   

اللغة العربية الفصـيحة، فالفاعـل فيهـا     ال عالمات اإلعراب نفسها عن التي يف، ويف إعراا
كذلك عالمات  .والضمة للّرفع، والفتحة للنصب، واملكسرة للجر ،واملفعول منصوب ،مرفوع

، )2(واجلّـر والياء عالمة النصب  ،إعراب املثىن مشاة لنظائرها يف العربية، فاأللف عالمة الرفع
 ،واألثيونيـة  ،عراب اللغة العربية، وجند العربية أيضاًمازيغية فإنّ إعراا يشبه إوكذلك اللّغة األ

فاإلعراب هو وسيلة تعبريية يف لغة العرب،  ،)3(اإلعرابواليمنية القدمية كلّها تشابه العربية يف 
حتمل أذواق املعاين، وتتبسط أكثر األفكار خفاًء، ويقترن اإلعراب وعالماته مبا مسـاه النحـاة   

  .األوائل بالعامل

                                                 
، سـنة  4و 3 :، العـدد 18، الـد  السيد عبد ايد مصطفى، جملة جامعة دمشق: نظرية العامل يف النحو العريب -)1(
 .47، ص)2002(
 .339، ص)1973(الدكتور رمضان عبد التواب، القاهرة، سنة : يف فقه العربيةينظر فصول  -)2(
 .340، صاملرجع نفسهينظر  -)3(
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حاة تعاقب عالمات اإلعراب على أخر الكلمة املُعربة أثراً من أثار هذا العامـل   ويعدالن
  . )1(ألنه هو الذي يحدثها وجيلبها

  :   القدماء العامل عند النحاة -2
، وحـذا حـذوه   "عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي"جذور نظرية العامل لدى  تنشأ

و طُبقت النظرية يف النحو  ".بن أمحد الفراهيدي يلاخلل"، وتأسس واتسع عند "عيسى بن عمر"
   الذي أطلق فيه نظرية العمل يف تقييم أبوابه، وتقيـيم الكـالم    )كتابال(يف  "سيبويه"على يد 

من األفعال واألمساء واحلروف، وسار من عدد كبري من العلماء يف اجنازام ومؤلفام النحوية 
  .)2(التركيب النحوي على فكرة العامل وأثرها يفبناًء 

   العامل عند اخلليل بن أمحد الفراهيدي -أ 
ذهب سيبويه يف كتابه إىل أن أول من ثّبت أصول نظرية العامل يف التراث النحوي هو 

واضع علم العروض والبحور الشعرية، ومقـيم   )هـ175: ت" (اخلليل بن أمحد الفراهيدي"
األول يف العربية، فاخلليل إذا مد فروع نظرية ) معجم العني(صرح النحو والتصريف، ومؤلف 

  .العامل وأحكمها وأرسى قواعدها وأثبت صورا التي ظلت عليها على مر العصور
       أنّ وراء كل رفع أو نصب أو خفض أو جـزم عـامالً يعمـل    "سيبويه"فقد صرح 

ن وجـود أداة لفظية أو معنويـة  يف األمساء واألفعال املعربة، ومثلها األمساء املبنية، فالبـد مـ
  .تفسر احلركة التي حيملها االسم أو الفعل املعرب، وهذه األداة هي العامل

   صاحب فكرة اإللغاء، واألعمـال   "اخلليل"من جهة أخرى على أنّ  "سيبويه"ويؤكد 
ئدة وأخواا، وهو كذلك فاتح مباحث حروف اجلّر الزا) ظن(، وباب )إنّ(يف العوامل كباب 

العاملة عمالً لفظياً فيما بعدها، مع مالحظة موقع حرف اجلّر هذا من اإلعراب بالنسبة للعوامل 
   .)3(﴾قُلْ كَفَى باهللا شهيداً بيين وبينكُم﴿:التي تطلبه حنو قوله تعاىل

  

                                                 
 ). 1979(الدكتور حممد خري حلواين، مطبعة الشرق، حلب، سورية، سنة : صول النحو العريبينظر أ -)1(
، )2002(، 4و 3، العدد 18السيد عبد احلميد مصطفى، جملة جامعة دمشق، الد : نظرية العامل يف النحو العريب -)2(

 .46ص
 .43ة اآلي: سورة الرعد -)3(
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   .)1(بالرفع ولكن عندما دخلت الباء عملت) كفى باهللا(هي عنده يف تأويل و
اجلازمة، جتزم فعله، وبأنها أم الباب اخلاص بأدوات " إن" ىل أنّوقد كان اخلليل يذهب إ

 "مـن "كـ  ألنها الوحيدة التي ال تفارق اجلزاء بينمـا باقـي األدوات يتغري عملـها اجلزاء
  .)2(التي تأيت مرة شرطية وأخرى استفهامية

رة أو الظـاهرة،  املُضم "أنْ"أيضاً صاحب فكرة تأويل املضارع املنصوب بـ  "اخلليل"و
  .)3(﴾وأُمرنا لنسلم لربِ العالَمْيْن﴿:وإعرابه حسب موقعه من العوامل حنو قوله تعاىل

مـررت بـه     مثل، )4(ويكثر اخلليل يف توجيه بعض املرفوعات، على أنها مبتدأ حمذوف
، وحذف )ني أيضاًأي هو املسك -أمحق –إنه املسكني : (ومثل، )هو املسكني(، أي )ملسكني(

، ومثل لـه  "اخلليل"الفعل الناصب للمفعول جوازاً أو وجوباً، وإضماره لقيام القرين كثري عند 
، والكتاب يلحظ )العني(بالقرآن الكرمي، والشعر العريب يف غري ما موضع، والذي يعود ملعجم 

مل جيعل العوامل  "راهيديالف"ذلك، وحيصل منه قصد االستفادة، لكن الذي جيدر معرفته هو أنّ 
  .اإلعانة على الفهم، وتتجاوز حد التوضيح

  .وإن تعارضت العوامل مع ما يقتضيه املعىن اقتصر تأثريها فقط على اللفظ دون املعىن
  :  العامل عند سيبويه -ب

، وتتلمذ على يديه، ونأخذ النحـو يف  "اخلليل"يالزم ) هـ180: ت(ما انفك سيبويه 
  .أو من حيث األقسية والِعلل ،سواًء من حيث العوامل واملعموالت صورته املركبة

وكانت لبنة هذه املالزمة، وهذا األخذ خروج سيبويه على العلم اللّغوي بكتاب جديد 
، عده النحاة قرآن النحو الذين جاؤوا من بعده، ملا فيه من توسع يف الدرس )معجم العني(بعد 

  .للغوي، وإحاطة بالقواعد العربيةالنحوي وتعمق يف البحث ا
وإنمـا  :" حيث يقول ،)نظرية العامل(مسألته األساسية يف كتابه " سيبويه"وقد جعل 

ذكرت مثانية جمارِ، ُألفرق بني ما يدخله ضرب من هذه األربعة ملـا حيدث فيه العامل، وليس 
يزول عنه لغري شيء أحـدث  شيء منها إالَّ وهو يزول عنه، وبني ما يبىن عليه احلرف بناًء ال 

                                                 
 .48، ص )1966(سنة  ،2/، ط1هارون، دار القلم ، القاهرة، جسيبويه، حتقيق عبد السالم : الكتاب - )1(
 .509-508ص : نفسهاملصدر  - )2(
 .71اآلية : سورة األنعام - )3(
 .255، ص1، جاملصدر نفسه – )4(
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       أي حركـة  ، )1(ذلك فيه، من العوامل التي لكل عامل منها ضرب مـن اللَّفـظ يف احلـرف   
يف حرف اإلعراب، فالعامل هو الذّي حيدث اإلعراب وعالماته، كالرفع  بمن حركات اإلعرا

  .والنصب واجلَّر والسكون
نها كانت دائماً أإذا قُلنا  نبالغالذي ال و ،وتتداخل نظرية العامل يف كلِّ أبواب الكتاب

عليه حديثه يف مباحث النحو، فمن بداية الكتاب يتحـدث هـذا    "سيبويه"األساس الذي بىن 
كـاألمر والنهي على إضمار ،العامل اللُّغوي عن العامل، مث يعقد باباَ خاصاً اري أواخر الكلم

  .الفعل املستعمل، وإظهاره
، )أوقــع زيـداً  (أي ) زيداً:"(تقدير العوامل احملذوفة كقـولك إىل "سيبويه"وميضي 

احـذر  (، والتقدير عند إظهـار الفــعل  )اجلدار، اجلـدار( ، و)األسد، األسد(وكقولك 
ذلك للدعاء، علـى غـنم   ، و)اللّهم ضبعاً وذئباً(، وكقول العرب )ال تقرب اجلدار(، و)األسد

  )2()يقضي على غنم فالن اللهم ضبعاً وذئباً(الرجل والتقدير 
ننـت  ظ(باباً لبيان اإلعمال واإللغاء، فاألول يحتم تقدمي الفعل حنو  "سيبويه"م خص ثّ

حممـداً منطلقـاً   (، أما الثاين فيجوز تأخر الفعل على مفعوليه أو توسطه حنـو  )حممداً منطلقاً
أنهما مبتدأ أو خرب وحينئِذ  وجيوز الرفع يف املفعولني علـى ،)، أو حممداً ظننت منطلقاً)ظننت

لغى عمل ظن3(ي(  
بأنّ الفعل يعمل  "سيبويه"عن العمل، ويرى  "ظن وأخواا"قد وضع باباًَ خاصاً بتعليق و

        ، ويشبه عملـه فيـه بعملـه   )رأيت قومك أكثرهم: (يف البدل كما يعمل يف املُبدل منه حنو
  .)4(﴾الئكَةُ كُلُهم أَْجمعونفَسجد املَ﴿:يف التوكيد مثل قوله تعاىل

بأنّ العوامل تعمل حمذوفة بكثرة يف الفعل، حيـث يحــذف    "سيبويه"كما الحظ 
الفـعل ويبقى عمله مما جعله يفرد لذلك جهداً غري يسري ليستقضي بدقة كلَّ صور  حـذف  

    ل فيـه الفعـل  الذي يشغ) االشتغال(الفعل، وذلك ما هداه إىل اكتشاف باب جديد أال وهو 

                                                 
 .13، ص1سيبويه، ج: الكتاب -)1(
، )1999(، سـنة  1/بكري عبد الكرمي، دار الكتاب، ط/ د: مذهب ابن مضاءأصول النحو العريب يف ضوء ينظر  -)2(

 .115ص
 .61، ص1ج ،سيبويه :الكتاب – )3(
 .30اآلية : سورة احلجر - )4(



 21

، وسـيأيت  )زيـداً قرأت كتابــه (: أو ما شاه بضمري أو مبالبسة عن العمل يف االسم مثل
  .احلديث عن االشتغال يف موضعه

  :العامل عند أهل البصرة والكوفة -ج
 لقد تعاملت كال من مدرسيت البصرة والكوفة، مع نظرية العامل، وأوضحتا ضـرورا  

       لك ألنّ كل أثر إعرايب البد له من سبب عامل، إمـا أن يكـون لفظيـاً   يف النحو العريب، وذ
أو معنوياً، ولقد قال بالعوامل اللّفظية واملعنوية، مجهور النحاة من بصريني وكوفيني ومن جـاء  

وال يكـاد يشـد منـهم     ،بعدهم أيضاً من أصحاب املدرسـة البغدادية واألندلسية واملصرية
الذي أنكر العوامل "ابن مضاء األندلسي" عدا ،)1(أحد.  

إنَّ وجود العامل و أمهيته متفق عليه بني البصرة والكوفة وصلته باحلركـة اإلعرابيـة،   
ودوره فيها متفق عليه أيضاً بني حناتيها على حد سواء، لكن ما اختلف فيه هو وظيفة العامـل  

  .وما يطرحه من مسائل عند التطبيق
أهم مسائل اخلـالف بـني املدرسـتني    " ربكات عبد الرمحن األنباريأبو ال"قد مجع و

  ).اإلنصاف(مائة مسألة ضمها كتابه و عشرينو أخصيت يف إحدى
وقد مأل خالف املدرستني حول وظيفة العامل كتب النحو كلّها إن صح التعبري ال غلو 

تاب من بعد اإلنصـاف إالَّ  يف ذلك إن قلنا جلَّ كُتب النحو، حيث ال يكاد يقع بني أيدينا ك
ويتحدث عنة مسائل اخلالف بني أصحاب املدرستني، وأساس كل هذه املسائل املختلف فيها، 

  .العامل دائماً
وما العامل يف نصب املفعول به وما العامـل يف الفـعل؟ ويف رافع  فما العمل يف املبتدأ واخلرب؟

، هل تعمل يف النكـرة اخلفـض   رب" واو"و منتصب على اخلالف؟املضارع؟ وهل الظرف 
      غريها كثري ممـا هـو موجـود   و ،(2)منصوب على اخلالف أيضاً؟بنفسها؟ وهل املفعول معه 

  .يف كتب النحو، وميأل بطون املصادر واملراجع اللُّغوية اخلاصة بالنحو

                                                 
 .606-605:ت، ص/علي أبو املكارم، دار الثقافة، بريوت، د: تقومي الفكر العريب - )1(

حتقيق حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر العـريب،  : ن بركات األنباريالب: ينظر العامل عند مدرسة الكوفة والبصرة - (2)
حممد عبـد اللّطيـف   : ، وينظر كتاب العالمة اإلعرابية بني القدمي واحلديث2، ج 1، ج)1974(، سنة 6/بريوت، ط

 .1986(محاسة، دار الكتاب، القاهرة، سنة 
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شغله العامل  وهلذا لسنا مضطرين إىل إعادة الكالم عنها، ألنّ ما يهمنا هو اال الذي
  . يف الدرس النحوي احلديث

وقد كان هلذا اخلالف دور كبري يف إثراء الفكر النحوي، وتأصيل قواعده، وتسـهيل  
املهمة على املدارس التي عقبتها يف اختيار ما هو أسهل وأقرب للفهم، حتى أنّ ابن مالك صرح 

  .(1)و عن التعقيد والتكَّلُفَبذلك يف تسهيله أنه اختار املذاهب األسهل يف النح
  :  العامل عند أيب احليان -د

       اختلف النحاة يف العامل واملعمول، وكَثُر اجلدالُ حوله حيـث ال يكـاد بنـا بـاب     
من أبواب النحو، إالّ وجند أكثر العامل فيه واضحاً كثر فيه االختالف، وذهب فيه النحاة كل 

ه معنوياً وآخر جعله لفظياً، وفريق آخر من اتبع صيحة ابـن  واحِد منهم مذهباً فمنهم من جعل
منه، ألنه يزيد من تعقيد النحو وتعسـريه   من النحو ال راحة مضاء فقد رفضه، ونادى بإلغائه

  .على طُالّب هذا العلم
، ومذهب نحاة "ابن مضاء"أما موقف هذا العامل من العامل قد كان وسطاً بني مذهب 

بالعامل واملؤيدين له، ومل تلق صيحة ابن مضاء الداعية إللغاء العامل من النحو  قنياملشرق املتعل
  .أذنا صاغية من النحاة

ـ 414: ت( يأخذ ا من جاء بعده من اللغويني عدا أبو حيان التـوحيدي ملو ) هـ
 الذّي استفـاد منـه، وعِمل بآرائه يف بعض مسائل النحو كالعلّة والقيـاس وعـدم القـول   

     يف مجيع املسائل النحوية بل فيما يراه أقرب إىل الصـواب، فقـد كـان     بالعامل، لكن ليس
يف بعض األبواب، ويتبني رأيه يف العامل فيها، ويف أبواب أخرى كـان   يتبع النحاة "أبو حيان"

، فيكون موقفه احلياد، وأبواب ثالثة كان يسـاند رأي اجلمهـور   ال يعلق على شيءيسكت و
أو ميشي مع املسار الكويف، وهذا راجع لثقافته الآلمتناهية وشغفه الشـديد   بصري يف العامل،ال

  .بالنحو
لغريه، فقد كان اختيارياً كما ذكرنا، وسط بني  أبداً مقلداً أو متابعاً" أبو حيان" يكن مل

نّ النحو عنـده  مجيع املذاهب، وأنه مل يستطع االبتعاد عن فكرة العامل واإلعمال واملعمول، أل

                                                 
البن مالك، دار الكتـاب  : لكتاب تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدالتي كتبها األستاذ كامل بركات : املقدمة ينظر  - (1)

 .44، ص)1967(العريب للطباعة والنشر، سنة 
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ولـيس العلـم   :" دون سواه فيقـول  "سيبويه"ليس مقصوراً على البصريني وحدهم وال على 
  .)1("حمصوراً وال مقصوراً على ما نقله البصريون، فال ينظر إىل قوهلم إنّ هذا ال جيوز

  :القرطيب ابن مضاء هـ العامل عند
عندما نادى بإلغاء ) هـ592: ت(لعل الغاية التي كان يريد الوصول إليها ابن مضاء 

  .العلـة والقياس، والعامل، ما هي إالّ تنويه باحلركة اإلعرابية وما هلا من دور يف توجيه املعىن
لذلك فقد أعطى ابن مضاء احلركـة اإلعرابية األمهية األوىل، إذ هي األصل يف األول 

كن للمتكلم االستغناء عنه، ألنّ واآلخر، والسبب يف توجيه املعىن، وكل ما عدا ذلك فحشو مي
  .العالمة اإلعرابية من عمل املتكلّم، فإنه حيولُ اجلملة إىل مجلة خربية، وهذا مناقض ملفهوم النداء

، "بأن"على النحاة نصبهم الفعال الواقعة، بعـد إلغاء والواو  "ابن مضاء"كذلك يعيب 
ال الواقعة قبل هذه احلروف إىل مصـادرها،  مع الفعل باملصدر، ويصرفون األفع "أنْ"ويقدرون 

  .)2(ويعطفون املصادر على املصادر ذه احلروف أيضاً
  :  موقفه من العوامل املستترة -

مل يقتصر اعتراض على العوامل اللّفظية، واحملذوفة، بل راح يعترض أيضاً على تقـدير  
  .الضمائر املستترة يف املشتقات والضمائر املستترة يف األفعال

بدلّ ) ضارب(فأنكر على النحاة تقديرهم الضمائر املستترة، ما دام اسم الفاعل عندهم 
الضرب، وفاعل : على الصفة وصاحبها، وحتمل معىن الفعل والفاعل، فهو موضوع ملعنيني مها

، فضارب هنا تدلّ على الفاعل )زيد ضارب عمراً: (الضرب، وإنْ كان غري مصرح به، وقوهلم
  .تدلّ على اسم الفاعل "زيد"ح بامسه، وغري املصر

  
  
  
  

                                                 
 .317ص، )1978(، 1/ط، 2أثري الدين أبو حيان النحوي، مطبعة السعادة، مصر، ج: البحر احمليطتفسري  – )1(
 .88، ص )1982(، 2/املعارف، ط شوقي ضيف، دار: ابن مضاء القرطيب، حتقيق: الرد على النحاة – )2(
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يدل على امسه، فما ) وزيد(تدل على الفاعل غري مصرح بامسه ) ضارب(إنّ :" يقول ابن مضاء
  .)1(الداعي إىل تقدير زائد لو ظهر لكان فضالً

مررت بقوم عـرب  : (وكذلك مسع عن العرب مثل ،)بكر عمراً(فلو قيل ضارب هو 
  .يف عرب ضمرياً مرفوعاً ملا جاز رفع أمجعني فلوال أنّ) أمجعون

لكن النحويون يقولون عن املثال األول بأنّ الضمري برز ليس هو فاعالً بضارب، ففاعل 
   معطوف علـى الضـمري املقـدر ال    ) بكر(مضمر، وهذا املنطوق به هو توكيد له و) ضارب(

  .)2(تكلّمالبارز، و هذا ما مل يقبله ابن مضاء وإثباته للمعلى 

  : موقفه يف العوامل احملذوفة -
كل العوامل احملذوفة، ويرى أنّ بعضها عمل على فساد النحو، لـذا   "ابن مضاء"مل يرفض     

  :)3( فقد ارتأى أن يقسم العوامل التي حيذفها النحاة من الكالم إىل ثالثة أقسام
وقيلَ للّـذين  ﴿:كقوله تعاىلحذف لعلم املخاطب به : قسم حمذوف ال يتم الكالم إالّ به .1

ويْسـأَلُونك مـاذَا   ﴿:يعين أنزل خرياً، وقوله عز وجـل  )4(﴾اتقوا ماذا أنزلَ ربكُْم خريا
لعلم املخاطب ا جاءت كثرياً يف كتاب اهللا، وهي إذا  تواحملذوفا، )5(﴾يْنفقُونْ قُلْ العفو

  .ها جيعل احلديث أوجز وأبلغظهرت تم ا الكالم، وال يفتقر إليها، لكن حذف
، قال النحاة )أزيداً ضربته؟( :وإن ظهر كان عيباً كقولك :قسم حمذوف ال حاجة بالقول به .2

مل احملذوف يعمـل النصـب       ، وهذا العا)أزيداً ضربت؟(إنه مفعول بفعل مضمر تقديره 
  .وهو عامل يقشره الفعل املذكور) زيداً(يف 

  
  

                                                 
 .88، صابن مضاء القرطيب: الرد على النحاة -)1(
 .89ص: املصدر نفسه -)2(
 .26ص: املصدر نفسه -)3(
 .119اآلية : سورة النحل -)4(
 .30آية : سورة البقرة -)5(
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من األفعال ) ضربت(ل عليها إالَّ ما زعموا من أنّ نَّ دعواهم ال دليأ "ابن مضاء"ويرى 
، وال بد لزيد من ناصب إنّ مل يكن ظاهراً  )1(الضمرياملتعدية إىل مفعول واحد، وقد تعدى إىل 

وال مقدراً فلم يبق إالّ أن جعلوه مضمراً، وهذا بناًء على قاعدم  فمقدر، وإن مل يكن ال ظاهراً
  .)2(وضعوها يف العامل على أن كلّ منصوب البد له من ناصبالتي 

   مضمر إذا أظهر تغري الكالم عما كان عليه قبل إظهاره كتقـدير النحـاة    فهو: ثالث قسم .3
حكم سـائر  و" يا عبد اهللا:" ى مفعول به لفعل حمذوف حنو قولنايف باب النداء ، أنّ املناد

أدعو (: عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره) عبد اهللا(املناديات املُضافة والنكرات فحكم 
  .)3()وأنادي عبد اهللا

يرى أنّ هذا التقدير مفسد للمعىن، ألنه يغير اجلملـة، فجملـة النـداء     "ابن مضاء"و  
اإلنشائية الطلبية قد يتغري معناها إذا قدرنا النداء الطليب بفعل ينصب املنادى فحمل مصـطلح  

 ، وربط احلكام اإلعرابية بالشريعة وأحكامها العقائدية، فتناول لفظ الفاعل،العمل على ظاهره
إرادة اهللا عز وجلّ دون البشر، نزع معىن الفاعلية منه، وتلك مسألة عميقة خاصة بالعقيـدة ال  
جمال لنا يف التفصيل فيها، وال يف إقحامها يف علم النحو وأحكامه، وبذلك يوحى لنا أنّ ابـن  

يف اهلجوم على النظرية وأهلـها،   قاصراً يف جوهره وأحكامه وأهدافه، فكان حاداً مضاء كان
وشديد الدعوة دمها وحـازماً يف رأيه، ومربر لكلّ مسألة حسب ما يريده، وقد يكــون  
بسبب ذلك ختصصه يف جمـال الفقه والقضاء، وأثر مذهبه الفقهي الظاهري عليه، وإسـقاطه  

مما دعا لرفض كل مسبب أو عامل يف املسائل النحوية  ،ائله وأحكامهعلى مبادئ النحـو ومس
ابن "مل يؤخذ بنظرية ، ووالقواعد املنبثقة منها، ودعا إىل إجياد حنو جديد خيالف نلك املنطلقات

فكرته سريعاً إىل أن جاء العصر احلديث، وخـرج  مـن    ت، ومل ينظر يف أمره، ومخد"مضاء
ومتّـام   ،إبراهيم، عباس حسن: ثني مبا نادى به، واعتمدوا أعماله مثلأحياها، فنادى بعض احملد

  .)اللغة العربية معناها ومبناها(حسان يف كتابه 

                                                 
 .على رأي البصريني اإلشتغالهنا يدخل املعىن يف باب  - )1(
 .26 صابن مضاء القرطيب، : لرد على النحاةا - )2(
 .79املصدر نفسه، ص  – )3(
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 اذه      قد كان للمذهب الظاهري أثر بارز على حنو ابن مضاء متـأثراً يف ذلـك بأسـت   و
التقليـد، وإباحـة   الذي متثل منهجه يف النحو يف األخذ بظاهر النصوص، وإنكار " ابن حزم"

  .)1(النصوص الثابتةحكام الشرعية من االجتهاد لكل قادر على استنباط األ
  : مواقفه يف العوامل اللّفظية -

قصد ابن مضاء من وراء ذلك أن حيذف من النحو ما يستغين عنه، وينوه إىل ما أمجـع  
بعامل لفظي، وآخر معنـوي،   النحاة اخلطأ فيه، ومنه ادعاؤهم أنّ النصب واجلزم، ال يكون إالّ

أحدثـه الفعـل   ) عمراً(والنصب الذي يف ) زيد(، فالرفع الذي يف )ضرب زيد عمراً(كقوهلم 
ما هو للمتكلم نفسه ال ألحد غريه ،)2(ضربصب إنوالن فع واجلرإذ يرى أنّ الر.  

   هـو، ويف موضع آخر يف هذا الباب ما ينتصب، ألنه ليس من اسم ما قبله، وال هـو  
على لسان اخلليل يف مسألة ما أجرى جمرى املصادر، ويكون فيه الوجه اإلعرايب إما النصـب،  

) وزن(إذا جعلـت  :" "اخلليل"هذه مئة على وزن سبعة، فقال فيها : وإما للرفع ، فضرب مثاالً
 قصد بالوصف أن يكون مرفوعاً بدليل قولـه  ،)3(وصفتمصدراً نصبت، وإن جعلته امساوي ،

  .وزن سبعة فال يقوم كالم من دون معىن يريد املتكلم: وإن شئت قلت
سيبويه بالفساد البني يف النحو يف كتابه الذي قــام علـى نظريـة     "ابن مضاء"اتهم 

خذ ا العلماء، وإن مجعوا عليها فربر بأنّ ذلك لـيس   آالعـامل، وعارض كلّ من قال ا، و
قد صرح بذلك كبري فذاقهم، إنّ إمجاعهم ليس حجة علينا و:" لحجة للقبول والتسليم ا فيقو

اعلـم أنّ  :" مقّدم يف الّصناعة من مقدميهم، وهو أبو الفتح ابن اجلني يف اخلصائص إذ يقولو
ـّة عليه، وإذًا فاعتراض بإمجاع النحاة )البصرة والكوفة(أهل البلدين  ، إنما يكون إمجاعهم حج

وربمـا   ،)4("دامت النظرية فاسـدة يف نفسـها  ي املعترض شيئاً ما على نظرية العامل ال يعط
فإن سنح لغريي علّة ملـا  " ساعدت أكثر قول اخلليل ومساحته يف تصويب أخطائه إنْ وجدت

                                                 
  .32الدكتور بكري عبد الكرمي، ص: أصول النحو العريب يف ضوء مذهب ابن مضاء -)1(
 .73ص : املصدر نفسه -)2(
 .224، ص سيبويه: الكتاب -)3(
 .82ابن مضاء القرطيب، ص: الرد على النحاة -)4(
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وأما القـول  :" والفساد فقـال )1(عللته مـن النحو مـن أليق مما ذكـرته باملعلول فليأت ا
ال يقول ا أحد من العقالء ملعان يطول :" شرعاًفباطل عقالً وبأنّ األلفاظ حيدث بعضها بعضاً 

ال يكون موجوداً حينما يفعـل فعلـه، و   نمنها أنّ شرط الفاعل أ) املقصد إجيازه(ذكرها فيها 
، )إنّ(إالّ بعد عـدم  ) إنّ زيداً(، فال بنصب زيد بعد إنّ يف قولنا حيدث فيه إالّ بعد عدم العامل

من يعتقد أنّ معاين هذه األلفاظ هي العاملة ؟ قيـل إنّ الفاعـل عنـد     فإنس قيل مبا يرد على
وال  القائلني ا ما إن يفعل بإرادة كاحليوان، وإما بفعل الطّبع كما حترق النار ويـربد املـاء،  

فاعـل إالّ اهللا عند أهـل وفعل اإلنسان وسائر ما يفعل، وقد تبني هذا يف موضـعه، وإمـا   
  .لم يقل بعملها عاقل، ال ألفاظها وال معانيها ألنها ال تفعل ال بإرادة وال بطبعالعوامل النحوية ف

 ، فمن تفسريه هذا يف رفع)2(...فهذا اعتبار معنوي ال لفظي ونصبت هذا ألنه مفعول،
نصب املفعول يدلّ على مفهوم العامل املعنوي، وهو الفاعلية، وهو بذلك يقر بنظرية الفاعل، و

    يـأيت مسـبباً   :" وجود حقيقة وله أمهيته ودوره، ومما يوضح تفسرينا هذا قولـه العامل، فهو م
وبعضه يأيت عارياً من مصاحبة لفظ يتلق بـه،  ..." عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد عمراً قائم

كرفع املبتدأ باالبتداء، ورفع الفعل بوقوعه مع االسم، هذا ظاهر األمر، وعليه صـنعة القـول،   
على    لّفظ للّفظ، أو باشتمال املعىن  بإسنادلفظي ومعنوي، ملّا ظهرت آثار فعل :" وإنما قالوا

اللّفظ، وهذا واضح، فذكر بداية قول النحويني يف العامل وأنواعه، ثُّم ذكر رأيه يف العامل أنـه  
  .يود للمتكلم، وليس العامل نفسه هو املسبب للوجه اإلعرايب

ماء النحو يلتقيان يف نقطة واحدة يف العامل فإن كان العامل ويف رأينا أنّ ابن اجلين وعل
ينشـئ املقصــد  أو معـىن     هو املسبب أو هو املتكلم، فال خـالف يف ذلك، ألنّ املتكلم 

، وبناًء على مقصده حيدد العامل أثره فيما بعده، فإنّ قصد املتكلم الفعل عمل فيما بعده اجلملة
ودليل ... نّ قصد اإلخبار، رفع االمسني املبتدأ واخلرب وهكذاورفعه، وكذلك نصب مفعوله، وإ

ذلك أقوال كثرية لدى سيبويه، ترجع سبب احلكم اإلعرايب إىل قصد املتكلم، فيقول مثالً فيما 
هذا باب ما يرتفع فيه اخلرب، ألنه مبين على مبتدأ أو ينتصب فيه :" يرتفع أو ينتصب على احلال
صب نما النإفذكر يف حالة النصب وإما النصب، و... مبين على مبتدأ اخلرب، ألنه حال املعروف

                                                 
دار النفـائس،   مبارك مازن املبـارك،  :جاجي أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق، حتقيقالز: اإليضاح يف علل النحو -)1(

 .66، ص)1986(سنة  ،2/ط بريوت،
 .117، صابن جين: اخلصائص -)2(
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اخلرب حاالً له قـد صـار    ، جعلت الرجل مبنياً على هذا، وجعلتهذا الرجل منطلقاً:" فقولك
هذا عبد اهللا منطلقاً، وإنما تريد يف هذا املوضع إن تذكر املخاطب برجل : ، فصار كقولكفيها

هـذا  : "هو يف الرفع ال يريد أن يذكره بأحد، وإنمـا أشــار فقـال  قد عرفه قبل ذلك، و
 .   )1("منطلق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ـ  1425(حممد كاظم البكاء، دار البشري، بريوت، سـنة   :سيبويه، حتقيق: الكتاب -)1(  ، 1/، ط2ج، )م2004 /هـ

 .179ص
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  عند النحاة العامل وأنواعه : املبحث الثاين
  

  : وضع العلماء للعامل أنواعاً ودرجات
  .كاحلروف، واألفعال واألمساء: هو العامل فيها بعده الظاهر من القولو: اللفظي - أ 
 )*(كاالبتداء :لفظية ال يصحبه قرائنهو العامل فيها بعده املُضمر أو املخفي الذّي و: املعنوي - ب 

العوامل يف النحـو  :" بقوله) العوامل املائة(يف كتابه  "عبد القاهر اجلرجاين"وقد صنفها 
  .لفظية ومعنوية، واللّفظية تنقسم إىل قسمني مساعية وقياسية: مائة، وهي تنقسم إىل قسمني

هي ما سمعت عن العرب، وال يقاس عليها غريها كحروف اجلر، : ل اللّفظية السماعيةفالعوام
واحلروف املشتبه بالفعل، فالياء وأخواا هي جارة االسم، ولكن ليس لنا أنّ نتجاوزها، ونقيس 

   .وهي ما مسعت من العرب، ويقاس عليها: واللّفظة القياسية .عليها غريها
ف بالقلب و ليس للفظ فيه حظ: ةأما اللفظة املعنويعر1(هي معىن من املعاين ال نطق فيه، ي(.  

  :العوامل اللفظية -أ
  : أنواع العوامل اللّفظية السماعية -

  :حدد عددها بواحد وتسعني عامالً، وهي ثالثة عشر نوعاً
ـ  (وهي سبعة عشر حرفاً  :حروف اجلّر جتر االسم فقط .1 ن، من، إىل، يف، الالم، علـى، ع

  ).، حتى ، واو القسم،، باء القسم، جاشا، خال، عدا)مذ ومنذ(الكاف، 
إنّ، :(وهي األحرف املشتبهة بالفعل عددها سـتة : احلروف التي تنصب االسم وترفع اخلرب .2

 ...).أنّ، كأنّ، لكن، ليت، لعلّ
 .، ما امللحقتان بليسال: ومها حرفان: حرفان يرفعان االسم وينصبان اخلري .3
، إالّ )مبعـىن مـع  (واو املعيـة  : وهـي سبعة أحرف :صب االسم املُفرد فقطحروف تن .4

 ).أ(واهلمزة يف النداء ، أيا ،لالستثناء، يا، أي، هيا

                                                 
زيـد  : أول جزء من املصراع الثّاين ، و هو عند النحويني تعرية االسم من العوامل اللّفظية لإلسناد حنو  هو: االبتداء -(*)

كتـاب   منطلق، وهذا املعىن عامل فيهما ويسمى األول مبتدأ، ومسند إليه و حمدثاً عنه، والثاين خـرباً ومسـنداً، ينظـر   
 .   ية، باب األلفمكتبة مشكاة اإلسالم ،الشريف اجلرجاين: التعريفات

، دار عامل الكتب، القاهرة ، سنة اب أصول النحو العريب حملمد عيدنقالً عن كت: العوامل املائة لعبد القاهر اجلرجاين - )1(
 .248-245:، ص)1973(
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 .أنْ، لن، كي، وإذنْ: وهي أربعة :حروف النصب التي تنصب الفعل املضارع .5
األمـر، وال   ، مل، ملّـا، الم إنْ: وهي مخسة أحـرف  :حروف اجلّزم، جتزم الفعل املضارع .6

 .الناهية
        عشـرة إذا ركبـت مـع اثـنني    : وهي أربعة أمساء :أمساء تنصب أمساء نكرة على التمييز .7

 .إىل تسعة، كم، كأين، وكذا
، متـى  ما من، أي،: وهي تسعة أمساء :الشرطية للجزاء "إنْ" أمساء جتزم األفعال على معىن .8

 .إذماو حيثما،أنى، مهما، أينما، 
  .وهي تسع كلمات :ى أمساء األفعال بعضها يرفع وبعضها ينصبكلمات تسم .9

  .حيهلوبله، هاء، دونك، عليك، ، رويد: ومنها ست كلمات :الناصبة 
  .، شتان، وسرعان(*)هيهات : منها ثالث كلمات :الرافعة 
  : العوامل اللّفظية القياسيةأنواع  -

فاعل، ثالثها اسم املفعول، رابعهـا  أوهلا الفعل على اإلطالق، ثانيها اسم ال: وهي سبعة
  ).راقود، وخال(سابعها التام مثل وخامسها املصدر، سادسها االسم املُضاف، ، ةالصفة املشتبه

  : العوامل املعنوية -ب
  .)1(أوهلا العامل يف املبتدأ واخلرب، و الثاين العامل يف الفعل املضارع الرفع: وهي اثنان

هذه مائة عامل ال يستغىن عنها الصـغري، وال  :" مل بقولههذه العوا" اجلرجاين"وختم 
عبد القاهر "، وقد ألّف )2(الكبري، وال الوايل، وال القاضي، وال الوضيع عن معرفتها واستعماهلا

       ويعـد   ،)اجلمـل يف النحـو  (كتاباً آخر أفرد فيه احلديث عن نظرية العامل أمساه  "اجلرجاين
  .)العوامل املائة(اً وشرحاً لكتابه األول يف حقيقة األمر تفسري

وقد كان للجرجاين فضل كبري يف حتديد نظرية العامل، مع إبراز أنواعها وتبني ضرورا 
يف النحو العريب، إذ تعترب األساس الذي يقوم عليه النحو، حيث استهل حديثه يف كتابه عـن  

هي التي ترفع العوامل من األفعـال حنـو   و يراها األصل يف العمل: "بقوله العوامل من األفعال
                                                 

قبله، وال هو، ؛ ما ينتصب ألنه تعيني من اسم ما مزايا:" مجعها سيبويه بقوله" هيهات"أمساء األفعال ترفع الفاعل حنو  -(*)
 . هو

 .246، صعن أصول النحو العريب حملمد عيدنقال : العوامل املائة لعبد القاهر اجلرجاين -)1(
 .248ص: املصدر نفسه -)2(
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)خرج زيد( ضمر حنـوفإنْ مل يكُن ظاهراً فم ،)أضرب( قديـروالت ،)ا يوحى )أضرب أنتمم ،
  .)1(إلينا أيضاً بعملها ظاهرة أو حمذوفة أو مقدرة أيضاً

ومـا ينصـب حنــو    ،ما يرفع: أما العوامل من احلروف فيجعلها اجلرجاين قسمني
والعوامل من األمساء جيعلها ضربني اثنني، ضرب  .)ما زيد منطلقاً(، و)إنَّ زيداً منطلق(: قولك
زيـد  ( :اسم الفـاعل يف مثــل : أو حقيقة حنو ،حنو عشرون درمهاً: الفعل جمازاً عمل يعمل

، وضرب آخر يعمل عمل احلرف يف األمساء، فيعمل فيها اجلر )ضارب أخوه عمراً اآلن أو غداً
  .)2()قلم لزيد(يف اجلر، باإلضافة أي ) قلم زيد( زم حنو واجل

  كاألفعال ألا حـدث ترتبط بـه مقيـدات : وأما درجات العمل انقسمت إىل قوية
ودرجـات القـوة والضعف تكـون   ،احملدثو كاحملِدث :أو متعلقات حتدد جهة من جهاته

تأثري يف املعمول واالرتباط به على حنو  خمصوص، أي قدرا على ال ،تدرجيياً إن قصدوا بالقوة
وأيضاً قسموا العامل إىل عوامل فرعيـة   .وعدوا أقوى العوامل الفعل، ومن مثّ قّوة امسي الفاعل

  .فجعلوا األصل يف العمل من األفعال التامة والناقصة اجلامدة وأفعال القلوب ،وأصلية كاألمساء
كاسم الفاعل، واسم املفعـول، والصـفة   :شبيهاً بالفعل أما األمساء فيعمل منها ما كان

واملشبهة، وأفعال التفضيل، وهذه كلُّها من املشتقَّات، وقد يكون االسم جامداً كما املصـدر  
  .)3(﴾ولَوالَ دفع الناس بعضهْم بعضاً﴿:حنو قوله تعاىل

إذْ أنها مذكورة يف كُتب  نشأْ التوسع يف بياا، ملهذا ملخص للعوامل بأنواعها الثالثة، 
مل يكُن  النحو ومطوالته، وللعوامل قواعد أحكم وصفها النحاة، منها أنّ العامل البد من، فإنْ

موجوداً وجب تقديره، وإالّ جيتمع عامالن ملعمول واحد، وهذه القاعدة هي األساس يف بـاب  
قُِدر ألحد املعمولني عامل، وهـذه   ، ومنها أيضا أنه إذا وجد معموالن وعامل واحد(4)التنازع

كـان   باب الفعليةكلّما كان أمكن يف  هي أنّ الفعلو، القاعدة هي األساس يف باب االشتغال
أوفر من العمل حظّاً، وحيمل املصدر، وكذلك البد أن يتحقق له شبه بالفعـل حتـى يعمـل    

على الفعل كحروف اجلر، كاحلروف الناسخة، وأن يكون العمل أصالً يف احلرف غري حممول 

                                                 
 .72، ص)1972(حتقيق شفيق حيدر، دمشق، سنة : ر اجلرجاين هعبد القا: اجلمل يف النحو -)1(
 .95ص نفسه،املصدر  -)2(
 .253آلية ا: سورة البقرة – )3(

 .33-32: ت، ص/، د2/الشيخ حممد الطنطاوي، دار املعارف، ط: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة - (4)
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ومن هذه القواعد أن العامل مرتبته التقدم، وإذا كان العامل قوياً أمكـن أن يعمـل متقـدماً    
.                     ومتأخراً، فإذا كان ضعيفاً مل يعمل ال متقدماً وال متأخراً، وأالّ يفضل بني العامل ومعموله

ما اجنلى عنـها مـن أحكـام    العامل، و يف مسألة وإذا أردنا أن منسك اخليط من أوله
واضـع   "أبو األسود الدؤيل"تاريخ وفاة  )للهجرة 67( وتعريفات، فنقطة البدء عندنا هي سنة

مسائـل العلل وتكلم يف  ،نقط اإلعراب، ولكن  الرواة ينتسبون إليه أنه وضع أبواباً من النحو
كان أول :" )للهجرة 232( املتويف سنة "م اجلُمعيبن سالّا"العوامل، ويف ذلك يقول والقياس و

ووضع بـاب  ... من أسس العربية وفتح باا، وأج سبيلها، ووضع قياسها أبو األسود الدؤيل
 "        ابـن قتيبـة  "وقـال   .الفاعل واملفعول واملضاف وحروف اجلر ، والرفع والنصب واجلـزم 

أول :" اإلصـابة  يف" ابن حجر"وقال  .ية أبو األسود الدؤيلأول من وضع العرب "):املعارف(يف 
  .(1)"دمن ضبط املصحف ووضع العربية أبو األسو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .33ص املرجع نفسه،  – (1)
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  القبول و )اإللغاء(العامل النحوي بني الرفض : املبحث الثالث
  

اختلف النحاة يف نظرية العامل ومسوغاته يف البحث عـن طريقـة تضبط الـتغريات،  
ونات اجلملة، تغري نظامها، وتعني على إدراك العالقات بني عناصرها، ومـا يـنجم   وتربط مك

واعتمدها النحويون القدامى بأنهم املؤسسـون   ،)1(ولفظيةعنها هذه العالقات من أثار معنوية 
    هلا، وساروا عليها، وانطلقوا منها إىل تأسيس القواعد النحوية مما يدل على أنها ركـن مهـم   

لنحو العريب، فمن دوا ال يقوم إعراب، وال حتدد هوية الكلمة إىل أن جـاء يف العصـر   يف ا
األندلسي ابن مضاء القرطيب الذي نادى بإلغاء العامل، ووجوب هدمه، وإلغاء جوانب كـثرية  
من النظريات النحـوية كالعلل والثواين، والثوالث والقياس، وإلغاء التقدير، وغري ذلك، وقيل 

أنّ العامل يكون املتكلم، فأمـا يف احلقيقـة    ):"هـ392: ت( نه قد أهلم ذلك قول ابن جينإ
صب، واجلزم، واجلرفع والنما هو للمتكلِّم نفسه، ال وحمصول احلديث، فالعمـل مـن الرفإن ،

وكان ابن مضاء فهيم أنّ ابن جني قد رفض العامل، وأوكله للمتكلم نفسه  ،)2(...لشيء غريه
  . غريال

ويف احلقيقة نرى أن ابن مضاء  قد أساء فهم ابن جني يف توكيله العامل للمتكلم، وهذا 
صحيح، ولكنه يرفض فكرة العامل إطالقاً، وإنما اختلفت رؤيته يف ماهية العامل وكينونتـه،  

إذ وضع نوعي العوامل بـني لفظـي    ،)اخلصائص(وذلك بدليل قوله يف بداية كالمه يف كتابه 
أحـدمها معنوي واآلخر لفظي، وهـذان  : مقاييس العربية وهـي ضربان :"معنوي فقـالو

الضربان وإن عما وفشا يف هذه اللغة، فإنّ أقوامها وأوسعهما هو القياس املعنوي و مثله اعتبارك 
 ...".رفعت هذا ألنه فاعل :"باب الفاعل و املفعول به بأنّ تقول

  :صطفىنظرية العامل عند إبراهيم م -1
من أوائل الداعني إىل جتديـد النحـو   ) م1894: ت( "إبراهيم مصطفى"يعد األستاذ 

العريب وإصالحه، حيث وجدت الدعوة إىل العامل أساسها اللُّغوي يف ِعلمِ اللُّغة املُحـدثُون ال  
  .يقرون بالعامل على اإلطالق

                                                 
 .45السيد عبد احلميد مصطفى، ص: نظرية العامل النحوي -)1(
 . 117صباب مقاييس العربية، ابن جني، : اخلصائص -)2(
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 دون أن يعتمـد  ) إحياء النحو(مل يف كتابه فقد دعا إىل إلغاء العا "إبراهيم"أما األستاذ 
يف ذلك على أراء علماء اللغة احملدثني املعاصرين له ، حيث قال عن دعوته تلك يف آخر كتابه 

    مهما يكن من استقبال الناس إياها، ومهما يتجهموا هلا أو يبشروا ا فَلَـن يسـتطيعوا   " :أنه
التي بنيت عليها أصول النحو واستقرت ) نظرية العامل(السابقة أن يركنوا إىل نظريتهم العتيدة 

، جدالًعليها قواعده وشغلت النحاة ألف عام أو يزيد، ومَألت الكُتب النحوية خالفاً وفلسفةً و
ولكن هذه النظرية سيجد القارئ البديل هلا عندي يف كتايب هذا الذي خيلص النحو من سلطاا 

  .)1(ا إىل ما هو أصح وأيسريسعى و
هـا  آخرسبع سنني على تأليف كتابه، يف أوسط أيام العمر و "إبراهيم"عكف األستاذ 

بالعمل، حيث يعد عمله هذا أهم ما ألَّف وأروع ما أنتج يف النحو العريب طوال حياته العلمية، 
ب عام سبع وثالثني وتسـع مائـة   على املأل و اُخرج للقُراء والطالّ" إحياء النحو"وقد أُظهر 

وألف، فكان حمتواه عكس ما جيء يف كتب النحو قبله، وعكس ما قال به النحـاة املنـادون   
بإلغاء العامل من مملكة النحو دون أن يعيدوا تصنيف النحو بل إننا جندهم ينادون يف دراسام 

إنهم يرتعون إىل مراعاة نظريـة العامـل   النظرية دم النظرية، لكن عندما يتصدون للتطبيق ف
  .وقوانينها يف تأليفهم

مل يخاِلف ِليعرف فقط بل ثورته على العامل يف النحو ختتلـف   غري أنّ األستاذ إبراهيم
فأسـتاذنا  . مل ينبِ وأسقط نظرية القدماء ومل يأت ببديل هلـا و عن ثورة ابن مضاء الذي هدم
ظريات وقواعـد إعرابية شاء هلا أن تكون مطردةٌ، وشاء هلـا أن  املُحدثُ جـاء بكتاب كلّه ن

" إبراهيم مصطفى"تكون بديالً عن نظرية القُدماء يف العامل، فاألساس اجلديد الذي يدعو إليه 
  . )2(املعىنو هو أن توضع القواعـد على أساس مستقر مـن الصـلة بني اإلعراب

امل كما توهم القُدماء، بل مما يراعيه املتكلم بوحي يرى باحثنا أنّ اإلعراب ال جيلبه الع
وهو مما أغفله القـدماء   املعىن، ويقوده هذا إىل أن يلتمس حلركات اإلعراب معاين منوطة ا،

  .ولَم يعريوه أدىن اهتمام

                                                 
 .137ص، )1937(جلنة التأليف والنشر والترمجة، القاهرة، راهيم مصطفى، إب: إحياء النحو -)1(
). 1986(حممد محاسة عبد اللطيف، دار الكتاب، القاهرة، سنة /د: العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث – )2(

 .73ت، ص /خليل أمحد عمايرة، بغداد، د/والعامل بني مؤيديه ومعارضيه، د، 199ص
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كما أنكر أن يكون للرفع والنصب واجلر للعامل، وأنّ العريب حني يرفع االسم يلفظ فيه 
ا بـأداة أو بغـري    مسنده لفظ فيه اإلضافة إمه أساس اجلملة، فإنّ جـرخرب عنه، وأنإليه أو م
  .)1(أداة

وال بأس أن أبادر :" وهو يصور جه يف رسم معامل جديدة لإلعراب "إبراهيم مصطفى"يقول 
   اقشـته  إليك بتقرير ما رأيته يف ذلك جملة ، لنحسن تصويره معاً، مثَّ نـأخذ يف تفصـيله ومن 

   دليل على أنّ الكلمة املرفوعـة يـراد   و فأما الضمةُ فإنها علَم اإلسناد. يف أبواب النحو باباً باباً
أن يسند إليها ويتحدث عنها، وأما الكسرة فإنها علم اإلضافة وإشارة إىل ارتباط الكلمة مبـا  

وال ) ِكتاب ِلمحمـد (، و)تاب محمدِك(ان االرتباط بأداة أو بغري أداة كما يف كقبلها سواء 
خترج الضمة وال الكسرة عن الداللة على ما أشرنا إليه إالّ أن يكون ذلك يف بناء، أو يف نـوع  

  .)2(من اإلتباع
كبري يف الكالم عند العـرب  مثَّ يخوض باحثنا حديثه عن حركة إعرابية شائعة بشكل

مة إعراب وال دالَّة على شيء بل هي احلركة اخلفيفـة  ليست عال:" وهي الفتحة، فيقول بأنها
    املستحبة عند العرب التي يراد أن تنتهي ا الكلمة كلّما أمكن ذلك ، فهي مبثابـة السـكون   

والكسرة مها اإلعراب، أما الفتحة فليست إعرابـاً،   هذا تكون الضمةوعلى . )3(لغة العامةيف 
      لمة ال تقع يف أحد طريف اإلسناد، وال تكون موقع املضـاف إليـه  ألنها ال داللة هلا، فكل ك

  .أو ارور باحلرف تكون مفتوحة
فاإلعراب الضمة والكسرة فقط وليستا بقية مـن مقطـع وال أثـر  " :يقول إبراهيم مصطفى

الكالم، نظم و العامل من اللّفظ، بل هما من عمل املتكلم ليدلّ ما على معىن يف تأليف اجلملة
   )4("وهذا جوهر الرأي عندنا وخالصة ما نسعى إىل تفصيله وتأييده

      الذي يدعو فيـه إبـراهيم مصـطفى    )إحياء النحو(كتاب " :يقول الدكتور حلمي خليل بأنّ
إىل تسيري وإصالح النحو العريب والتجديد فيه متعمداً يف ذلك على أصلني، أوهلما أنّ النحو هو 

                                                 
 .1961ينظر جملة األزهر، عدد جويلية  -)1(
 .49إبراهيم مصطفى، ص: إحياء النحو -)2(
 .50املرجع نفسه، ص -)3(
 .50، صهنفساملرجع  -)4(
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، وهو بـذلك  )1("تأليف الكالم وليس دراسة أحوال أواخر الكالم إعراباً وبناًء فحسب قانون
يرى يف حتديد النحو يف املفهوم األخري تضييق شديد لدائرة البحث النحـوي وتقصـري ملـداه    

  .وحصر له
هو :" أما األصل الثاين الذي اعتمده األستاذ يف كتابه فيقول عنه الدكتور حلمي خليل

بعاد الفلسفة الكالمية كما تتمثل يف نظرية العامل وما يتركب عليها من اختالف العوامـل  است
  . )2("واملعموالت، مما أدى إىل التوغل يف التعليل على حساب املعىن

فاملنهج اللّغوي احلديث يقوم أساساً على مالحظة اللّغة املدروسة نفسها، وال يقر تدخل 
فة يف دراسة اللّغة، لذلك حرص اللُّغويون املُحدثونْ على إجياد التعليل املنطق األرسطي أو الفلس
  .  )3("ثار املنطقآالنحوي الذي هو أثر من 

ويف الوقت نفسه هو من أهم أسباب نشأة العامل النحوي الذي يعد مسؤوالً عن كثري 
 فكريتْ الفاعليـة والرفـع  كما حرصوا على أنّ العرف هو الذي ربطَ بني . )4(من ألوان التقدير

دومنا سببٍ منطقي واضح، أي دومنا سبب منطقي واضح ؛ أي دومنا عامل، لذلك جاء الفاعل 
مرفوعاً يف النحو وكان اجلائز جدا أن يكون الفاعل منصوباً واملفعول بـه مرفوعـاً، ولـو أنّ    

  .املصادقة العرفية مل تجرِ على النحو الذي جرت عليه
ستاذ إبراهيم يف كتابه أنه ال وجود لعالمات أصلية، وال عالمات فرعية قد أضاف األو

لإلعراب، وال حاجة إىل أبواب يف النحو على تقسيم النحاة القـدماء، كـاألبواب النحويـة    
 جر ة وباب جلمع السامل، وباب جلمع املؤنث وهلم5(من األبواباملعروفة بباب لألمساء الست(.   

  
  
  

                                                 
 .62، ص)1988(، مصر، سنة خليل، دار املعارفحلمي /د: علم اللُّغة البنيويينظر  العربية و -)1(
 .63ص نفسه،املرجع  -)2(
 .  42، ص)1958(الدكتور متام حسان، األجنلو املصرية، القاهرة، سنة: الوصفيةية واللّغة بني املعيار -)3(
 .55، ص1996، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2كمال بشر، ج/د: ينظر دراسات يف علم اللُّغة -)4(
 .64، 63حلمي خليل، ص/د :العربية وعلم اللغة البنيوي -)5(
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حبروف، وإنما يعـرب  ُ مجع املذكر السامل ال تعربو ده هو أنّ األمساء الستةفالرأي عن
  .)1(حبركات طويلة تكتب على صورة احلرف

ما يتعلق بالتوابع، ، ومن األشياء التي الحظ األستاذ فيها مبالغة من النحاة األوائل أيضاًو
 إضـافة  ... لنعت ألنّ اخلرب تابع للمبتدأوهي النعت والبدل ال غري، وأنّ خرب املبتدأ يدخل يف ا

                              .)2(إىل أنّ التنوين عالمة التنكري وغيابه عالمة التعريف
وهذه بعض األصول التي بنى عليها إبراهيم مصطفى نظريته اجلديدة الداعية إىل إحياء 

ن الفلسفة واملنطق، وسـنتعرض هلـذه   النحو وتسريه وإعادة البحث فيه وتغيري أبوابه بعيداً ع
  ).إحياء النحو(األصول شرحاً وتفصيالً كما جيء ا يف كتابه 

أبداً منحصرة بني مـا أقامـه   و لكن مع ذلك ميكن القول إنّ جهود أستاذنا تبقى دائماً
     البصريون واستدل به الكوفيون و ما ذهب إليه البغداديون؛ إذ ال  ميكن لنظريتـه أن تخلـق  
من العدم، فلو مل تعتمد على ما وضعه األولون قَبله فإبراهيم لن يستطيع أن خيرج عما وضـعه  

، بل إنه على ما يبدوا قد استفاد كثرياً من آراء غريه من النحـاة األقـدمني   "سيبويه"اخلليل و
اللذين يعـدون  " اجالزج"، و)3(قطرب بن املستنري"، و"ابن مضاء"، و"ابن جني"و كآراء الفراء

لى املعىن أو إلغاء نظرية العامل حيث مرجعاً أساسياً ألفكاره ، باألخص ما تعلق بِحملِ املبىن ع
وإذا رأيت أنّ أصل رأَينا من كالم املُتقَدمني فإذًا نرجوا أن تسـايرناَ يف درسـه غـري    :" يقول

  .)4("مستنكر لَه وال ضائقِ به
  : املالدفاع عن نظرية الع -2

برتعها من النحو كثُر الرافضون هلا واملنادون و عندما اشتدت الثّورة على نظرية العامل
العريب خصوصاً احملدثون املتأثرون بدعوة إبراهيم مصطفى، وجدت نظرية العامل من يغار عليها 

واعـد النحويـة   ويطالب بإبقائها يف النحو العريب ألنها عماده وأساسه وعليها تبىن مجيـع الق 
                                                 

 .111 -110براهيم مصطفى، صإ: إحياء النحو -)1(
 .64حلمي خليل، ص /د: العربية وعلم اللغة البنيوي -)2(
يقال أنّ سيبويه هو من أطلق عليه لقب قطرباً إذ كان يبكّر لألخذ عنه حتى كان سـيبويه  : حممد قرطب بن املستنري -)3(

ليل فلصق اللقب فيه، عين بالنحو و التعلـيم  كلّما خرج سخراً من داره وجده يف انتظاره فداعبه قائلً ما أنت إال قطرب 
       والتصـريف، وكتابـاً   ) االشـتقاق (و) العلل يف النحو(فعمل مؤدياً  ألبناء الرشيد، ألّف يف النحو و الصرف كتباً منها 

 .109 -108ص، 1972، 2/دار املعارف، مصر، طشوقي ضيف، : النحوية يف إعراب القرآن، ينظر املدارس
 .53إبراهيم مصطفى، ص: حياء النحوإ -)4(
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وبدوا خيتل الكالم وتتلخبط احلركات؛ فَنرفع وننصب وجنر حسب حالتنا النفسية مىت شـئنا  
  .دون دليل يرشدنا إىل التعبري الصحيح

عباس حممود "لذا فقد وجدت نظريتنا حنّاة أوفياء هلا دفعوا عنها حتى آخر رمق، منهم 
وغريهم كثري ممن يغار على لغته وخياف  ،"أمحد أمني" ،"عباس حسن"، "علي النجدي"، "العقاد

  .عليها من االختالل وعدم التوازن
مسألة من أهم مسائل النحو يف اللّغة، بل هي مسألته الكـربى  " :فأما العقاد، فريى أنّ العامل

وذلك لكوا ترتبط بأسباب احلركة على أواخر الكلمات وتلـك هـي أسـباب اإلعـراب     
  .)1("والبناء

ويرى من جهة أخرى أنّ النحو كلّه قائم على اختالف احلركات على أواخر الكلمات 
فيهمل وسائط الترابط السياقي األخرى يف اجلملة  ،)2(حبسب اختالف عواملها الظاهرة واملقدرة

أو القرائن كالربط والتضام واإلسناد واملطابقة وغريها؛ ألنّ انصـرافه إىل العالمـة اإلعرابيـة    
قليديون املعارضونوحاة التبه الن حو شهدى إىل تعقيد يف النحدها أد.  

وبعد أن استقصى العقاد لكلِّ اآلراء املتعارضة بني النحويني يف قضية العامـل وراجـع   
أقواهلم يف هذه املسألة، أقر أنّ احلكم الصواب هو وسط بين  الطرفني املتعارضني، إذ ال جدال 

الكلمة يف موقعها، وليست احلركات جزافـاً بغـري   مل على معىن متصل مبا تفيده يف داللة العا
خمطئون ألنّ الشواهد  -ظاهراً ومقدراً –، فالنحاة الذين أنكروا العامل )3(داللة الشيوع والتواتر

 الشعرية احملفوظة يف الكتب والصدور ال تعد وال تحصى، وكلُّها متفقة على أنّ حركة اإلعراب
كالم العرب منذ نشأة اللّغة العربية، وقبله القرآن الكـرمي   متفقة مع املوقع، كذلك املأثور من

  .(4)واحلديث الشريف اللّذان مها أقطع دليل على أنّ احلركة اإلعرابية تدل على عاملها
 أما النحاة الذين يعممون العوامـل على حسب مدلوالا اللّفظية بتعميم حكـم الرفع
وتأويله بتأويل املعىن املفهوم من لفظ االرتفاع أو تعميم اجلَزم والكسر بالعامل أم غري مـؤمن،  
عليه أالّ ينكر احلركات اإلعرابية واتفاقها مع اتفاق املوقع، وهو حر يف اختالفه حول موجـب  

                                                 
 .29ص، )1963(دار املعارف، القاهرة، عباس حممود العقاد، : أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب - )1(
 .149املرجع نفسه، ص - )2(
 .149املرجع نفسه، ص – )3(

 .186حممد محاسة، ص: العالمة اإلعرابية بني القدمي واحلديث - (4)
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طرفني ويـراه  ومع أنّ العقاد يقول بالتوسط بني ال. هذه احلركة اإلعرابية أو ما يسمى بالعامل
إنّ :" األقرب إىل الصواب إالَّ أننا جنده يف موضع آخر يعود و يصر على احلركة اإلعرابية قائالً 

  .(1)"القصد الذي ال ريب فيه أنّ العامل حقيقة ال تنفصل عن أثرها يف حركات اإلعراب
  ألسـباب  قد ارتبطت بآثارها من زمن سحيق إذ أننا ال نستطيع فهم مجيع ا"والعوامل 

يف مجيع احلركات وعواملها إالّ استعدنا الزمن السحيق الذي كان فيه نطق الكلمـة مقرونـاً   
باإلمياء واإلشارة باليدين والتغيري يف قوة الصوت، ونغمة التوقيع والتمييز بغـري الكتابـة بـني    

  .(2)اخلطاب يف الكالم واخلطاب يف النور
بعد ما قال به النحاة اآلخرون يف العامل النحوي؛ لكن األستاذ عباس ذا يذهب إىل أ

  .فهو يحاولُ الرجوع يف القرون السحيقة التي ارتبطت بنشأة اللّغة
وما يفهم من نصه السابق هو أنه حاول أن يدلل على داللة احلركة اإلعرابية نفسها ال 

  .على عاملها
العامـل، فريى أنّ التأويل  واألستاذ علي النجدي ناصف هو اآلخـر يف دفاع عـن

والتقدير كليهما ضروريان يف العربية لكثرة اإلجياز فيهما واحلذف، وذلك لكوا لغة قوم يغلب 
  .(3)عليهم الذكاء، ويكفيهم لفهم اإلشارة والرمز فقط

كما يرى النجدي أنّ أكثر ما يكون، التأويل والتقدير يف دراسة النص الستنباط املسائل 
كام، وختريج الشواهد واألمثلة، ومها ضرورة اسـتوجبتها مساحــة اللّغـة وحسـن     واألح

مطاوعتها، وال حيلة ألحد يف دفعها ما بقيت اللّغة على ما خلقها اهللا، حمتفظة بسمتها األصلية 
  .(4)وخصائصها املميزة

خلقـاً، علماء اللّغة مل خيلقوا التأويـل والتقدير :" ويذهب علي النجدي إىل القول أنّ
وال تكلّفوا القول فيهما ارجتاالً، ولكنهم اعتمدوا فيهما على مبادئ سليمة، وأصول مقـررة،  
فقاسوا النظري على النظري واستدلوا باحلاضر على الغائب، ورأوا احملذوف يف املذكور، وديهم 

                                                 
 .153عباس حممود لعقاد، ص :أشتات جمتمعات - (1)
 .154املرجع نفسه، ص - (2)
 .83، ص)1963(، سنة 1/علي النجدي ناصف، دار املعارف، القاهرة، ط: من قضايا اللّغة والنحو - (3)
 .92علي النجدي ناصف، ص: من قضايا اللّغة والنحو - (4)
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هذا ما يؤيدهم و ،(1)"، ومالحظة بارعة، وجتربة طويلة، وِحس لغوي غري مدخولروايةً واسعةً
  .(2) على اإلطالع الواسع و القياس الصحيح

   الذي دعا إىل إلغاء العامل ومـا يتبعـه   " ابن مضاء"إىل " نقذه"قد وجه األستاذ علي و
من تقدير وتأويل، وقال بأنّ دعوته مل تصدر عن دعوة لغوية صحيحة قائمة عن مالحظة اللّغة، 

كانت صادرة عن نزعة دينية متعصبة، هي مذهب " مضاءابن "وتناول النصوص، بل إنّ دعوة 
  . الظاهرية واستنباط مسائله، وإغفال االحتكام إىل النصوص

على النحاة وحيملـه  " ابن مضاء"أما العامل الذي يثري :" "علي النجدي" يقول األستاذ
قله سبحانه، فاخلطب على القول بأنّ يف تقدير بعض أنواعه افتراء على اللّه، وانتحال الكالم مل ي

، وإنّ قصية التأويل والتقدير يف العربية كما رآها القـدماء يف طبيعتـها وطبيعـة    (3)"فيه يسري
القواعد التي جيب أن توضع هلا ما هي إالّ وحي توحـي بـه اللّغة نفسها وضرورة ال غـىن  

م من حاجة اخلائضني ، فهي مل تكن ختيل خمبولني كما قد نفه"عنها للتعمق فيها وفقه أسرارها
وحقيقة فإنّ التأويل والتقـدير   (4)"فيها، ولفـظ الالغطني ا عـن قصد أو عـن غري قصد

  .عدا من آثار العامل الذي ال وجود للنحو دونه، فهو قاعدته األساسية التي يبىن ويرتكز عليها
جـاء بـه    عن العامل، وعن كلّ) النحو الوايف(يف كتابه  "عباس حسن"كذلك دافع 

إنّ و. النحويون القدماء وأعدوه من القواعد الصاحلة للدراسة النحوية والتعليل للظاهرة اللّغوية
لسـيبويه مل  ) الكتاب(أقصى ما ميكن قوله هو أنّ مجيع الكتب النحوية أو معظمها منذ ظهور 

        د واألنـدلس تضِف شيئاً جديداً للنحو، وأنّ ما وضعته مدارس البصرة والكــوفة وبغـدا  
ال ميكن التغيري فيها أو زيادة أي شيء إليها ألنها ال تنتقص  ،من قواعد حنوية وصرفية يف القمة

إىل أي شيء ميكن أن يصفه أي ناحت حمدث مهما طفق عمله، وأنّ العامل قاعدة النحو األوىل 
         :صفاً النحو العريب القدميواخلرية شاء احملدثون أم أبوا؛ أو كما قال الدكتور أمحد أمني وا

                                                 
 .97املرجع السابق، ص - (1)
 .97املرجع نفسه، ص - (2)
 .105جع نفسه، صاملر - (3)
 .112املرجع نفسه، ص - (4)
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والنحو إذا جـرد   )1("إنّ سيبويه كان وال يزال قوي الدعائم لَم يسهلْ هزه وال نقصه"
من العامل ضاعت مقاييسه واختلت موازينه واضطربت مسائله ولن يعد يف إمكـان الـدارس   

حوية املختلفة من رفع ونصب وجرالتمييز بني الظواهر الن.    
    

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .98 -82:ص ،)1969(، 5/ط ،3بريوت، جأمحد أمني، /د: ظهر اإلسالم -)1(
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  احلركة اللغوية يف اجلزائر :بحث األولامل
  أهم املفاهيم األساسية للنظرية اخلليلية: املبحث الثاين
  النحوي عبد الرمحن احلاج صاحل من العامل فموق: املبحث الثالث
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  احلركة اللغوية يف اجلزائر : املبحث األول
  

إن احلديث عن البحث اللساين باجلزائر يأخذ من الوضع اللّغة العربية بداية له، ويأخـذ  
املراحل م، حيث مت تعريب 1969أقيمت إصالحات تعليم سنة " ذلك الوضع طابعا خاصا إذ 

      م حدث إصالح التعليم العايل، مث كانـت إعـادة النظـر    1973األوىل االبتدائية، ويف سنة 
م، ومع وصول الثمانينات كانـت  1976يف اإلصالح، أي يف املناهج وطرق التلقي مع سنة 

  . )1("العلوم اإلنسانية ملها معربة
 خمتلف امليادين، منها ميـدان  قامت األحباث يف -غالبا -وباالعتماد على اللغة العربية 

ميكننا مالحظة وجـود  . اللسانيات، حيث عرفت دراسات لغوية لعدد من الباحثني اجلزائريني
  .اجتاهات ثالثة يف تلك األحباث

فهم حـداثيون يف دراسـتهم،   . االجتاه األول خيص أولئك الذين اتبعوا الدرس الغريب
  .اإلبراهيمي، سامل شاكر، وغريهمسعدي الزبري، خولة طالب : ومنهم األساتذة

   مـع مجاعـة   " الدكتور احلاج صاحل"أما االجتاه الثاين فهو تراثي إىل حد كبري ، يترأسه 
  اجلليل مرتاض، بوعناين خمتـار،   الكرمي، خمتار النويوات، عبد بكري عبد: من األساتذة أمثال

  ...املالك مرتاض عبد
  .احثة يف التراث العريب القدميويهتم هؤالء بالدراسة اللغوية الب

أما االجتاه الثّالث فنجد فيه اللغويني احملدثني الذين يزاوجون يف أحباثهم الدراسات بـني  
الدراسات احلديثة والقدمي أيضا، فسواء تتنوع أعماهلم بني احلداثة واألصالة أو جيمعون بينـهما  

ة حديثة، أو أسـلوب عصـري،   يف عمل واحد، كأن يبحثوا التراث اللغوي من منطلق نظري
فاملالحظ هو أنّ كل واحد من هذه االجتاهـات  . صاحل بلعيد"، و"ومنهم الدكتور احلاج صاحل

ويظهـر  . ليس حكرا على أمساء معينة، بل جند العديد من الباحثني جيمع بني األصالة واحلداثة
تراثيا يف اللغـة،  ، حيث حبث جانبا "احلاج صاحل"هذا مثال من خالل أعمال عديدة للدكتور 

  . كما حبث جوانب حديثة منها أيضا خصوصا املتصلة بتكنولوجيا اللغة
  . فهذا التصنيف وضع بشكل عام على أساس تغليب اجلانب الطاغي لدى الباحث

                                                 
 .  10، ص)1994(التوسية نعيمة، مذكرة خترج، اململكة املغربية، : -حبث بيبليوغرايف –الكتابات اللغوية يف اجلزائر  -)1(
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ولعل احلديث عن الدراسة اللغوية جير وراءه احلديث عن املدارس أو املعاهـد اللغويـة   
    م، والـذي حـول  1964الصوتيات وعلوم اللسان املنشأ سنة  واليت من بينها معهد. باجلزائر

  .إىل وحدة للبحث والتكنولوجيا اللغوية برئاسة الدكتور احلاج صاحل
مجع كل األحباث يف جمال اللسانيات العامة والتطبيقية : وللمعهد أهداف ختص اللغة منها

ري اللغة، وكعلم االجتمـاع  والصوتيات، إىل جانب تدريسها كمقرر للمتخصصني يف اللغة وغ
وتشجيع األحباث اللغوية اليت تساهم يف حـل  ... والنفس والترمجة، والسمعيات واإللكترونيك

  .مشاكل اللغة العربية يف داخل اجلزائر وخارجها
البحث يف الرصيد اللغوي : ومن بني األعمال اليت قام هذا املعهد جند يف جمال تعليم اللغة

ويف جمـال  ". األونسـكو "مغاربية، وضع الرصيد اللغوي مع منظمة  على مستوى عدة بلدان
  .1972املصطلح مت إعداد قاموس اإلعالم اآليل الثنائي اللغة سنة 
واملكتب، وأكرب مشـروع  " األلسكو"وقاموس ثالثي اللغة للمصطلحات اللّسانية مع 

  .للغة العربية م خيص إعداد الذخرية، أو املكرت1970والذي بدأ العمل فيه منذ سنة 
وعلى مستوى التنظري متّ القيام بأعمال ختص األبنية العربية، متَّ من خالهلا إيضاح نظرية 

  ".النظرية اخلليلية"النحو التوليدي، ومسي هذا بـ 
وإىل جانب هذا املعهد هناك معاهد أخرى أسهمت يف ترقية اللغة العربية، ومنها معاهد 

شعب التعريب املتواجدة على مسـتوى الـوزارات الوطنيـة    اللغات يف اجلامعات الكربى، و
  .إضافة إىل معهدي الترمجة باجلزائر وقسنطينة. واملهتمة بتعميم استعمال اللغة العربية

       ومن بني األعمال املسهمة أيضا، واليت قام ا املعهـد علـوم اللسـان والصـوتيات        
لة متخصصة يف علم اللسان البشري، صـدرت  ، وهي جم"جملة اللّسانيات"هو إنشاء  -سابقا -

حـىت   1972م، مث العدد الثاين سنة 1971يف مجلة من األعداد، كان العدد األول منها سنة 
م، ولعل هذا من بني أبرز األعمال اللغوية ألنه مكّن الباحثني من نشر 1997العدد السابع سنة 

  .)1(األعمال اللغوية اجلادة

                                                 
 .11-10: املرجع السابق، ص – )1(
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ا وسيلة مجاعة الباحثني املشتغلني باملعهد اجلزائـري للعلـوم   تعرف جملة اللسانيات بأ
اللسانية والصوتية للتعبري عن آرائهم، والتعريف ألهم النتائج املتوصل إليها من خالل نشـرها  

  .لتلك األحباث اللسانية، اليت تساهم يف نشر وتقدمي علوم اللغة
أحد أبـرز اللسـانيني العـرب     وهو، (*)"عبدالرمحان احلاج صاحل" يدير الة الدكتور

وعضو يف كثري ... سابقا  (**)احملدثني، أستاذ اللسانيات جبامعة اجلزائر، ومدير معهد اللّسانيات
... وله مقاالت. علم اللسان العريب وعلم اللّسان العام: ومن أعماله. من اامع اللغوية العربية

يف النحو العريب يف ضوء علـم اللسـان   يف جملة اللسانيات ويف غريها، وقد أسفرت دراساته 
  .)1("احلديث عن نظرية عرف ا مسيت بالنظرية اخلليلية احلديثة

نشرت الة مقاالت للعديد من الباحثني العرب واألجانب، وختضع الة ملبدأ هـام،  
االهتمام بنظرية بقدر ما متكن الباحث من كشف عن جتاهل األمـور وكلمـا   "وهو وجوب 
  .)2("على حتصيل املعارف اجلديدة، وكانت أحق بالتقدير واالهتمام كانت أقدر

وقد خصصت الة جانبا مهما للحديث عن املشاكل اللغوية ومت فيها وضع برنـامج  
البحث عن األرصدة اللغوية األساسية ومضاعفة املردود التربوي بالنسـبة للمنـاهج   :" خص

كما اهتموا مبجال الصـوتيات  . )3("لغوي اجلزائرياملستعملة يف تعليم اللغات وإقامة األطلس ال
وباألحباث املهتمة بالعلوم اللسانية العربية القدمية حيث تتم دراستها ومعاجلتها عالجـا علميـا   

  . دقيقا
أقل الباحثني باجلزائر يف جمال اللسانيات، وقد " عبد الرمحان احلاج صاحل"يعترب الدكتور 

فأسس املعهد املذكور لدراسة علـم اللسـان، وجملـة    . القدم الكثري من األعمال يف هذا ا
  .واليت دف من خالهلا إىل تتبع اإلجنازات اللغوية يف الوطن العريب ويف العامل) اللسانيات(

                                                 
ولـد  . باحث يف اللسانيات و مشرف على األحباث اللغوية االجتماعية يف اللغة العربيـة : بد الرمحان احلاج صاحلع – (*)

الفرنسية، األملانية، : وهو حيسن اللغات. كما درس بلندن وأملانيا. درس باألزهر الشريف و التحق جبامعة السربون. بوهران
 .اإلجنليزية إىل جانب العربية

 .م1964سنة  أنشئد بعلوم اللسان و الصوتيات، هو معه - (**)
، 2001، دار القصـبة للنشـر، اجلزائـر،    -دراسة حتليلية إبستيمولوجية -طيب دبه،ال: البنويةمبادئ اللسانيات  - )1(

 ..22ص
 .4ص، 1، عدد 1عبد الرمحان احلاج صاحل، جملة اللسانيات، مج /د: مدخل إىل علم اللسان احلديث - )2(
 .6صرجع نفسه، امل – )3(
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   بواقع اللغة ودراستها معمقة، وكـذا سـريه   "هذا إضافة إىل أعماله ودراسته املرتبطة 
" ابن جـين "، و"أيب علي فارسي"، و"سيبويه"ل اخلليل وعلى األخذ عن القدماء واملتأخرين أمثا

  .    )1(وهذا حيدده تقدميه لرسالة الدكتوراه اليت عنواا بدور اللسان العريب وعلم اللسان العام
مث توقفـت  . ، وتواصل إصدارها1971صدرت جملة اللسانيات يف عددها األول سنة 

بعد ذلك الظهور يف عددها اخلامس سـنة   لتعاود. م بعد العدد الرابع1974عن الصدور سنة 
م حيث 1997مث حدثت قطيعة كبرية تواصلت إىل سنة . ، وبعده العدد السادس بسنة1981

  .ظهر العدد السابع وبعدها توقف صدورها أيضا
ولعل أسباب هذا التذبذب يف اإلصدار، وتلك القطيعة هو إغالق معهد العلوم اللسانية 

غري . جلزائر، دون أي أسباب واضحة، فغابت جملة اللسانيات بعد ذلكوالصوتية التابع جلامعة ا
إنشاء مركز وطـين للبحـوث   "أنّ اجلهود مل تتوقف متاما، حيث دعا العديد من الباحثني إىل 

وذا عادت الة إىل الصـدور   )2("م 1991العلمية ليقوم مقام املعهد ومت ذلك يف اية سنة 
  .م1997ة فظهر منها العدد السابع سن

وقبـل أن  " احلاج صاحل"عندما نتصفح جملة اللسانيات يف عددها األول، جند الدكتور 
يلج على ما ميكن قوله يف موضوع علم اللسان احلديث، يتخذ من املقدمة اليت وضعها وسـيلة  

عنونا لبسط مجلة من األسباب اليت دفعته إىل القيام ذا التحليل الذي سيتتابع يف األعداد املقبلة م
  ".مدخل إىل علم اللسان احلديث"بـ 

أو مـا يطلـق عليـه األوربيـون اسـم      " علم اللسـان "فأول هذه األسباب هو أن 
'Linguistique"     أصبح ابتداء من النصف الثاين من القرن العشرين مـن أهـم العلـوم

  .اإلنسانية، فهو األوسع جماال
الذي يوجد يف صلب الدراسـات   أما السبب الثاين فريجع إىل الشعور بالفراغ املهول

  .العربية املتعلقة بعلم اللسان البشري العام
  

                                                 
 .37التوسية نعيمة،  ص: الكتابات اللغوية يف اجلزائر - )1(
 .06، ص7عدد العبد الرمحان احلاج صاحل، /د: مدخل إىل علم اللسان احلديث - )2(
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فاملؤلفات العربية يف هذا اال حمدودة، كما أن مؤلفيها ليسوا متخصصـني يف علـم   
  .)1(اللسان، ويوظفون مفاهيم جتاوزها البحث العلمي

غرب، وإيصاله إىل غري أن هذا ال ينفي وجود جهود علمية حتاول مواكبة ما ينتج يف ال
القارئ العريب، ومن ذلك جهود بعض الباحثني اجلزائريني مثال، واليت تتبعت املفاهيم اجلديدة، 

" مدخل إىل اللسانيات التداوليـة "واملتمثل يف املؤلف " اجلياليل دالش"ومن ذلك عمل الباحث 
ز الذي تعيشه املكتبـة  هذا األخري يشعر أيضا بالعج" حممد حيياتن"والذي قام بترمجته األستاذ 

سعيا منا إىل توفري الثقافة اللسانية املعاصرة وسد بعض الفراغ الذي تشـكو  :" العربية، إذ يقول
  .)2("منه املكتبة العربية ارتأينا ترمجة كتاب الزميل والصديق اجلياليل دالش

م وإضافة إىل هذا العجز، فإن أصحاب املؤلفات العربية يأخذون عن الغرب كل أقـوهل 
  .ونظريام دون متحيص ونقد

ومن األسباب األخرى اليت أدت إىل القيام ذا التحليل جند سببا آخر يعود إىل ذلـك  
  .التناسب الوضعي املوجود بني علم اللسان احلديث وبني علم العربية

ويعين بعلم العربية علم اللسان العريب ، املوضوع من قبل علماء العرب يف أواخر القرن 
كانت نشأة العلوم العربية أثرا من آثار اإلسالم، فلم يعرف عن العرب قبـل  "هجري إذ  األول

إال بعد القرن األول هجري، ومل تأت ايـة القـرن   . )3("اإلسالم جهد يذكر يف دراسة لغته
الرابع اهلجري حىت غربلت املادة اللغوية ونظمت ورتبت منهجيا فسمي ذلك العمل الـدقيق  

قادهم النظر أيضا إىل الكشف عن كثري "وحبث العرب جوانب لغتهم إىل أن  ،)4()علم العربية(
إن هلذا الـتفكري اللسـاين    ،(5)"من األسرار الظاهرة اللسانية مما مل تد إليه البشرية إال مؤخرا

  .العريب تناسبا مع الدرس اللساين احلديث، وهذا التناسب جدير بالدراسة

                                                 
 .10-09 :عبد الرمحان احلاج صاحل، ص/د: مدخل إىل علم اللسان احلديث: نظري – )1(
 .1ص، 1992ديوان املطبوعات اجلامعية، حممد حيياتن، : اجلياليل دالش، تر: مدخل إىل اللسانيات التداولية - )2(
 .259ص، 1998دار الفكر العريب،  العزيز، حممد حسن عبد :اللغةعلم مدخل إىل  - )3(
  . 90ص، 1995ديوان املطبوعات اجلامعية، صاحل بلعيد،  /د: اللغة العربية آلياا األساسية وقضاياها الراهنة - )4(

 .26ص، 1981الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، السالم املسدي،  عبد/د :التفكري اللساين يف احلضارة العربية - (5)
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كتاب سيبويه "والشرح اليت أقيمت له، فـ " سيبوية"ويكون هذا بالرجوع إىل كتاب 
وآخـر  . (1)"يعد أهم ما وصل إلينا يف النحو العريب يف النصف الثاين من القرن الثاين للـهجرة 

األسباب للقيام ذا التحليل خاص مبجلة اللسانيات نفسها، إذ أنه قرر أن تنشر الـة أحباثـا   
م على القراء، لذا قدمت أهم وأبرز املفاهيم واملنـاهج  مبختلف اللغات ورمبا كانت عسرية الفه

  .املستعملة يف البلدان املتقدمة مع تفسريها والتعليق عليها
بعد هذا، البد من عرض أبرز الصعوبات اليت يالقيها الباحث العريب لدى معاجلته ملثل 

  .هذا املوضوع
حة وعسر املادة نفسـها  واض (*)لعلّ صعوبة البحث يف حقل العلوم الدقيقة والتجريبية

العلـوم الدقيقـة    -وهذا العسـر عائـد إىل اتصـافها    . يشكل صعوبة لدى العرب وغريهم
    العقبات احلقيقية اليت تعترض طريـق الباحـث  "بالتقنية الشديدة والتجريد ولعل  -والتجريبية

  : شكلتني اآلتيتنيامليف أيامنا هذه تنحصر يف 
   .مشكلة اللغة العلمية واملصطلحات -
        .(2)"مشكلة األوهام العلمية الشائعة املسلمة -

أما مشكلة اللغة العلمية واملصطلحات، فتتمثل يف أنّ املفاهيم العلمية املستعملة تشـكّل  
  .نزرا قليال مما رسخ لدى الباحثني نتيجة قيام مفاهيم مقام األوىل

ولعل ، (3) تأدية املعاينوهذا أخطر خلل تبتلى به اللغة، وهو عدم الدقّة وعد الضبط يف
  .هذا النقص ليس يف اللغة بقدر ما هو يف الناطقني ا

وهناك أيضا مشكل جزئي آخر يتمثل يف عجز املصطلحات العربية عن أداء كل املعاين 
إذ أنّ اللّغة العربية مل تواكب الركب احلضاري العلمي رغم احملاوالت الـيت بذلتـها   . العلمية

غري أن  (*)د الثغرات احلاصلة، وجهود جامعة الدول العربية من خالل مؤمتراااامع اللغوية لس
كل ذلك يفتقر إىل اجلدية واملتابعة واملالحظ أيضا هو تعدد املصطلحات للمفهـوم الواحـد،   

                                                 
 .58ص، 1999دار املعرفة اجلامعية،  ،الرمحن ممدوح عبد/د :لسان عريب ونظام حنوي - (1)
 .تعد اللسانيات من مجلة هذه العلوم - (*)

 .  12عبد الرمحان احلاج صاحل، ص/د: ديثمدخل إىل علم اللسان احل - (2)
 . 12، صاملرجع نفسه – (3)
 .1964 ،، مؤمتر اجلزائر1961: منها مؤمتر الرباط -(*)
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ورغم أنّ بعض النقاد والباحثني يستبشر خريا بذلك الزخم املصطلحي إال أنّ من تبصر منـهم،  
      ذلك ليس ناجتا عن ختمـة يف الدراسـة والتحليـل    "لة فإنه يشري على أن وأدرك عمق املشك

يف ثقافتنا النقدية وال عن عمق يف الرؤى ووعي بأدوات العمل العلمية واملوضوعية بقدر ما هي 
يف الغالـب   –ناجتة عن سطحية يف اخللفية وهلهلة يف النسيج ونقص يف اإلطالع وفهم جزئي 

  .   )1("ج مضى الزمن القدمي ا محيدالبعض املناه -األعم
وتعدد املصطلحات ميثل نتيجة ملشكل سابق له، وهو عدم اتفـاق اـامع يف وضـع    
املصطلحات، وهذه النتيجة يف ذاا مشكل ثان تتولد عنه صعوبة اختيار املصـطلح املالئـم،   

     لح مـا بالصـواب  الشقاء الذي نعانيه ينبع حني ال نستطيع أن حنكم على مصط"واحلقيقة أن 
ويبدو أننا سنتخلص من مشكل عويص إذا ما اسـتعملنا رموزنـا اسـتعماال    . )2("أو اخلطأ
   .)3(صحيحا

وأمام وضع كهذا كان البد من وجود هيئة متخصصة يف شىت جماالت املعرفة تضـطلع  
مر، وشاهدا جيد املرء متنفسا إذا ما ضاق به األ"مبهمة إخراج معجم ، يتعامل به اجلميع، وذا 

  .)4("حيتكم غليه عندما حيس باألسى ملا جيري
  .والبد أيضا من إدراك حقيقة اللغة وجتنب االلتباسات الناشئة عن تداخل املفاهيم

  
  
  
  
  

                                                 
امللتقى العلمي األول لدراسة إشكالية املنهج  ،جياليل طاهر :اضطراب املصطلح يف املناهج والدراسات النقدية احلديثة -)1(

 .36ص 1999يف النقد األديب اجلزائري، 
املصطلح اللساين :"جياليل طاهر.أ: نقال عن. 179، ص13ع ،ع.ل.العزيز شرف، م عبد/د :اإلعالم ولغة احلضارة -)2(

 .15رسالة ماجستري، ص ،"يف املغرب العريب
 .15ص رجع نفسه،امل -)3(
 .39جياليل طاهر، ص.أ: اضطراب املصطلح يف املناهج والدراسات النقدية احلديثة -)4(
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يف وسط البحث اللغوي، فمنها ما هو واضـح سـاذج ال    )1(أما عن األوهام السائدة
نه كونه يظهر يف حلية علمية يصعب رصده عن الباحث احلريص، ومنها ما يصعب الكشف ع

  .تبدو ذات موضوع علمي متحر للدقة
هذا ميثل مشروعا طموحـا   ، فعمله"احلاج صاحل"لدى نستخلص مما تقدم روح اجلدية 

         ومؤسسا اتبع فيه منهجية مسلسلة من خالل تعريفه يف جملة اللّسـانيات، مثّ توضـح مجلـة   
تحليل أبرز مفاهيم علم اللّسان، دون أن خيفى على القارئ من األسباب الّيت دفعته إىل القيام ب

  .الصعوبات اليت تواجه الباحث العريب يف دراسته هلذا امليدان
على تبيني ضرورة الوقوف عنـد   "احلاج صاحل"حرص والبد أنّ قارئ ما تقدم يالحظ 

انب األكـرب مـن   اجل التراث اللغوي العريب بالدرس والتحليل، ولعلّ هذا ما قد نتج عن اتزان
كدراسته . "أفكاره وأعماله ملتابعة التراث غري أنّ هذا ال ينفي وجود ملسات العصرنة يف أعماله

، وكذلك دراسته مشاكل العالج اآليل للنصوص العربية، فدراسـات  )املدرسة اخلليلية احلديثة(
 جتديد التراث ليست دراسات مقيدة ومتعصبة، لكنها دراسات تبحث دائما عن "احلاج صاحل"

      .)2("ولغته كلّما تغريت احلضارة واتمع
وحتما أنّ إميانه بضرورة مواكبة الدرس اللغوي العاملي هو الذي جعله يباشر مشـروعا  

مـدخل إىل علـم اللسـان    "عظيما كإنشاء جملة اللسانيات، وجعل أوىل اخلطوات هي وضع 
ما وقع بني أيدينا من تلك املقاالت . ن الةوقد استهلك هذا العنوان عدة مقاالت م ،"احلديث

  .هو ما سنقوم بعرض ما جاء فيه
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .18-15:ص ،عبد الرمحان احلاج صاحل/د: علم اللسان احلديث مدخل إىل: نظري – )1(
 .37ص التوسية نعيمة،: الكتابات اللغوية يف اجلزائر - )2(
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  : الرمحن احلاج صاحل مفهوم علم اللسان عند عبد -1
 :علم اللسان، ويف التحديد الشائع له جنـد قـوهلم   "Linguistique''بالـيعين 

    .)1("الدراسة العلمية للسان"
فهو عام جدا، وال حيدد اجتاه هذه "أوليا غري واضح،  غري أن هذا التحديد يتصف بكونه

فهل كل ما يدرس بطريقة علمية جانبا من جوانب ما ينتجـه  . الدراسة، ونوعها، واهتماماا
  .)2("؟(*)البشر من كالم يعد جزءا من اللسانيات

لذا ينبغي للباحـث  . ولكثرة ما تداولته األلسنة، فإنه أصبح يدل على معان غري واضحة
فوضع العلماء هلذا .  هذا اال أن يتحرى الدقة والتحفظ يف أخذ هذا التحديد لعلم اللسانيف

     التحديد أرادوا به أن يكون منطقا لشرح مفهوم اللسانيات أو علم اللسـان، وبالتـايل البـد   
ني فمعرفة هذين املفهـوم ". اللسان"و" العلم: "من تبيني العنصرين املكونني هلذا التحديد ومها

  .يبعد الكثري من اللبس
 مولوجيايسـت بواليت تعرف أيضـا باإل " املعرفة العلمية"أو " العلم"نبدأ  أوال مبصطلح 
''Epistémologie"3(*)(ستمولوجيا بوصفها الدراسة النقدية ملبادئ العلمب، وتعرف اإل(.   

حليل ترتفع إىل مستوى أعلى من مستوى الت"بستمولوجية فضال عن طموحها فإا واإل
         وجنـد  ،)4(النقدي الرامي إىل استخالص الفلسفة اليت ينطوي عليها ضمنيا الـتفكري العلمـي  

       مبحـث نقـدي   "Epistémologie''بستمولوجيا إيف املعجم الفلسفي شرحا هلا، وهو 
   تتميـز  واملعرفة العلمية هي املعرفة الـيت   )5(يف مبادئ العلوم ويف األصول املنطقية هلذه املبادئ
قبل كل شيء معرفة عامة ال تتعلق بأعيـان  "عن املعرفة الفطرية يف العديد من الصفات، وهي 

                                                 
 .19، ص1الد األول، العدد ،جملة اللسانيات ،الرمحن احلاج صاحل بدع/د :مدخل إىل علم اللسان البشري - )1(

تكون بال، إذ أن األلسنيني أنفسهم يستبعدون إدخال الصوتيات الفيزيائية والدراسات اإلجابة عن هذا السؤال  - (*)
  . االجتماعية و النفسية اخلاصة باللغة يف جمال عملهم

 .10صت، /دار اآلفاق، د، مصطفى حركات: اللسانيات العامة - )2(
 "   الالند"هكذا عرفها  - (*)

 .111ص، 2001، اجلزائر، 1/دار اهلدى، ط ،الزواوي بغورة/د: املنهج البنيوي - )3(
 .111نفسه، ص عاملرج – )4(
 .111ص، 1979، 3/دار مؤمون للطباعة، ط، مراد وهبة :املعجم الفلسفي - )5(
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األشياء بل تتجاوزها إىل القدر املشترك املوجود يف كل منها أي األوصـاف املسـتمرة الـيت    
  .)1("يسميها العلماء العرب أصوال

         ،"رسـطو أ"علماء منـذ عهـد   فالعموم صفة الزمة للمعرفة العلمية، وقد قال ذا ال
  .)2("بأن العلم إمنا هو علم الكلي ":إذ يقول

والكلي عنده ليس هو ذاته ما عند العلماء . فمعرفة اجلزئيات ليست من العلم يف شيء
 "رسـطو أ"وعدم املماثلة هذا يعود إىل أن . (Générale) "عام"اليوم، فهو ال مياثل كلمة 
ا ظواهريبحث حقائق األمور يف ذاالعـام "فـإن   -دون الفالسفة –أما العلماء . ا ال يكو "
قبل كل شيء معرفة عامـة ال تتعلـق بأعيـان    "فات وهي ت الصعندهم ال يطلق على الكليا

األشياء بل تتجاوزها إىل القدر املشترك املوجود يف كل منها أي األوصـاف املسـتمرة الـيت    
  .)3("يسميها العلماء العرب أصوال

م صفة الزمة للمعرفة العلمية وقد قال ذا العلماء منذ عهد أرسـطو إذ يقـول   فالعمو
  .)4("علم الكليالبأن العلم إمنا هو "

  .فمعرفة اجلزئيات ليست من العلم يف شيء
 " عـام " والكلي عنده ليس هو ذاته ما عند العلماء اليـوم فهـو ال مياثـل كلمـة    

(Générale)  .ا ال وعدم املماثلة هذا يعود إىل أن أرسطو يبحث عن حقائق األمور يف ذا
عنـدهم ال يطلـق علـى الكليـات     " العام"فإن -دون الفالسفة –بكوا ظواهر أما العلماء 

  .األحداث والوقائع املتحدة يف حكم ما   التصويرية إمنا على
غري أن أقرب كلمة تنطبق عليه هـي  . مقابالت كاجلنس والباب" كلي"وملفهوم كلمة 

  .طراد العربيةكلمة األ
  

                                                 
 .21، صالرمحن احلاج صاحل بدع/د :مدخل إىل علم اللسان البشري - )1(
 .20املرجع نفسه، ص – )2(
 .21، صاملرجع نفسه – )3(
 .20نفسه، ص املرجع – )4(
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" املوضـوعية "وتضاف إىل صفة العموم صـفة أخـرى للمعرفـة العلميـة، وهـي      
(Objectivité)      ذايت"يف العصر احلديث يقال على ما يوجـد يف األعيـان يف مقابلـة" 

(Subjectif))1(.  
 وإن ظهر شيء منها، اختفاء شخصية املؤلف، فال يظهر هلا أثر،" تقتضي"واملوضوعية 

  .)2("وية غري مقصودة ال تؤثر يف املصلحة الفكرية العلمية املنشودةفبصورة عف
الصفة اليت تكون عليها معلومات الشخص عنـد  "إن العلماء احملدثني يعنون باملوضوعية

           مطابقتها التامة للواقع اخلارج عن نشاطه الذايت ومغايرا ملـا يتومهـه يف ذاتـه ممـا لـيس      
وإذ متيز الذات بني ما يرجع إىل نشـاطها   املفكرة تتعامل مع املواضيع، فالذات ،)3("يف اخلارج
  .وبني ما يرجع إىل املوضوع املتعامل معه فإن ذلك سيكون خطرا على املعرفة الصحية اخلاص،

عية تثبت فقـط  ولتفادي الذاتية اتفق العلماء على حتديد بعض املقاييس منها أن املوضو
ا تكون ثابتة أيضا حني يتفق الباحثون يف احلكم على موضوع معني ما أ، حني تتكرر املشاهدة

  .دون أن يكون اتصال بينهم
وأما إذا كان أثرا أو خربا فهـو   فإذا كان جمرد حكم فهو يوافق مفهوم اإلمجاع عند العرب،"

  .)4("يناسب التواتر
ر العلم ني إىل مصادفوإىل هذين الوصفني تضاف أوصاف أخرى يرجعها الكثري من املثق

  :ألن للعلم منبعني ،وأصول حتصيلية فقد عرفوا
ولكي تكون مشاهدة الظواهر جيدة ينبغي على املالحظ . مشاهدة الظواهر وتتبعها مبعاينتها -

واملالحظة العلمية تتجاوز جمرد مراقبة الظواهر، . "أن يكون بارعا، شديدا العناية بالتفاصيل
وإدراك عقلي ألوجـه الشـبه    وبصرية ذات متيز، ،ألا تعين تركيز االنتباه لغرض البحث

                                                 
 .21، صاملعجم الفلسفي، مراد وهبة –)1(
اب العلمي يف التعليم واقع اخلط: ، نقال عن420سني األيويب، جملة املعرفة، العدد اي/د: أساليب الكتابة الفنية والعلمية –)2(

 .269، ص6، جملة اللغة العربية، العدد بوشحدانشريف  .اجلامعي، أ
 .21، ص عبد الرمحن احلاج صاحل/د: شريمدخل إىل علم اللسان الب –)3(
 .21املرجع نفسه، ص  –)4(
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نفذ إىل أعماق ما يبـدو  لن ،لى التمييز والفهم العميقوحدة الذهن وقدرته ع واالختالف،
 .)1("وهي أيضا فهم املالمح األساسية ملوضوع اإلدراك ،على السطح

العلمـاء   وهذا ما يسمى عنـد . إخضاع املعطيات الثابتة واملوضوعية إىل العمليات العقلية -
فمنهم من فضـل   العرب باحلس والنظر اللذين أخذ البعض من املفكرين يف الفصل بينهما،

. املنهج التجرييب املتطرف اتبعهاحلس والتمسك به نافيا دور العقل يف حتصيل العلم وهذا ما 
ومن العلماء من جعل للحس حدا ،فهو يأيت أوال مث النشاط الذايت املرتب للمحسوس وهذا 

وأما الطرف الثالث فإن منهجه هو العقل، وممن يعتدون ذا " اإلجيابية"جنده عند مذهب ما 
  ."تشومسكسي"جند أصحاب مدرسة النحو التفريعي والتحويلي بزعامة 

سبقت اإلشارة إىل أن العلم ينبع من املالحظة، لكن مالحظة األشياء يف ذاـا تعـد   
  .عالقات الرابطة بني األشياءمرحلة بسيطة إذ ينبغي جتاوزها إىل كشف ال

اك أوجه الشبه أو االختالف بني ما يالحظه الباحث روهنا تبدو فاعلية العقل، وقدرته على إد"
من الظواهر، فالعقل هو الذي يقوم بالربط بني الظواهر، وحتديـد مسـار العالقـات الـيت     

  . )2("حتكمها
معينة، ولدى عثوره على عالقة ما فالباحث ينظر إىل نظام األشياء يف تتابعها وفق كيفية 

  .  )3("لزومها وضرورا أو على عروضها وعدم بقائها"بينها يأخذ يف الربهنة على 
تثبت وجود عالقة "ليصل يف األخري إىل استنتاج القانون العلمي الذي يعترب كل صيغة 

فيها هذه العالقة  بني حادثني، تبىن هذه العالقة على اللزوم والوجوب، تعني األحوال اليت تثبت
والقانون ال يتخذ هذا النوع فقط، بل هناك من القوانني ما يتحول فيها احلادثـان  . )4("الالزمة

                                                 
)1( – inductive logic : Hibben J.G, Charles Souber’s Sons, NY, 1896, P : 72-73  

املنطق االستقرائي، دار النهضة العربية، بريوت، ، 1ماهر عبد القادر حممد علي، ج/فلسفة العلوم، د: نقال عن
  . 41- 40ص ،)م1984/هت1404(
 .22، صعبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )2(
 .41ماهر عبد القادر حممد علي، ص /فلسفة العلوم، د - )3(
  .22، صعبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )4(
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ويطلق علـى هـذه اسـم    . ويكون التحول بتالزم بني احلادثني من حيث الكم. إىل منط آخر
  . (Lois Fonctionnelles) (*)القوانني الدالية

ه الطريقة، فعاجلوا ا الظاهرة اللسـانية فاسـتنبطوا   وقد اعتمد علماء اللسان على هذ
  .)1((Quantification) العالقات قابل للتكميم

وبالتايل مت االلتفات إىل البحث الكمي يف العلوم اإلنسانية على خالف ما كان سـائدا  
احلـاج  " القوانني الدالية، يقول الـدكتور  وباحلديث عن. من االهتمام باجلانب الكيفي فقط 

 بأا ليست وحدها النمط الذي حتصر فيه كل القوانني، بل هناك أمناط وصور أخرى، "احلص
فقد رفـض   ، (*)بعها مذهب اإلجيابيةتوحصر كل القوانني يف الصورة الدالية هي نزعة مغالية ي

ـ هذا املذهب التعليلية يف البحث العلمـي، وهـو مـذهب ل    " أوغيسـت كونـت  "احبه ص
(August Cont) تأكيد صريح وبشكل كـاف يسـتطيع  "ل ما يذهب إليه والذي جيم     
  .)2("إن أعمايل كائنة وستكون على صنفني، علمية وسياسة" أن يشرح كل اإلجيابيات

 بد الرمحن احلاج صـاحل، وإذا ما جئنا إىل تتبع النقد املوجه إىل اإلجيابيني مع الدكتور ع
  .فإننا جنده كائنا من وجهتني

مفهوم علمي إىل جانب كونه فلسفيا، مث إن الوصـول إىل كشـف   " العلة"أوهلما هو أن  -
العالقات بني األحداث يعد نصف العلم، والنصف اآلخر املكمل هو تفسري تلك العالقات 

  .والبحث يف علتها 
مل يتبني مفهوم العلة كما موجود لدى العلماء احملـدثني،   (Cont)وثانيها هو أن كونت  -

تج القوانني عن بعضها ليتحول بذلك املنقول إىل معقـول،  فالتعليل العلمي يوضح كيف تن
وبالتايل فإن التعليل صفة وميزة من مميزات املعرفية العلمية وهذا على خالف مـا تزعمـه   

  .اإلجيابية
                                                 

كل قيمة يتحول إليها املتحول س أن تناسبها قيمة معينة أن يلتزم : نسبة إىل الدالة اليت تعدو مفهوما رياضيا ومعناها – (*)
 .لتابع ع

 .23، ص عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )1(
يسمى هذا املذهب بذلك ألن أتباعه تلقوا مبشاهدة ما ميكن مشاهدته على ما يزعمون وتركوا ما يعدونه سالبا غري  – (*)

 .شياء الكامنة وأسرار الظواهرموجب، وهو البحث يف األ
)2(  – Dictionnaire des grands philosophies: Lucien, Erphagnon, private Ed., 

Toulouse, 1973,  P: 32. 
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  :بأس من أن حنصر ما ورد من مميزات املعرفة العلمية فيما يلي بعد هذا العرض ال
 صفة العموم والبحث يف الكليات  -
 .ملوضوعية يف البحثتباع اإ -

  توجد صفات عائدة إىل مصادر العلم، واليت هي املالحظة إجراء العمليـات العقليـة   
  .على جمموع املالحظات

 .التعليل وتتبع علل األحداث ةمراعا -
من حاول حتديد ميدان البحث الفلسفي والعلمي، ورسخ  االجيابينيهناك من الباحثني 

غري أن العلم " املعقول"كالمها حياول تفسري الواقع وحتويله إىل  عند أغلبيتهم أن العلم والفلسفة
أننا اعتربنا موضوعهما واحد أو اعتمدنا ":ـال يتجاوز يف حبثه سطح الظواهر، وبالتايل قالوا ب
  .)1(فيهما على نفس املنهج أو أضفنامها إىل فكري واحد

هضة العلمية واسـتقالل  عادة ما ينظر للعصر احلديث يف بدايته، على أنه عصر الن"ـف
  .)2("العلم عن الفلسفة

لكون أن  وانتقدلكن هذا الرأي الذي يبعد بني الفلسفة والعلم قد متت إعادة النظر فيه، 
     وإمنـا   -على غرار حصر اإلجيـابيني هلـا   -الظواهر ال تنحصر يف عدد معني مما نعلمه حاليا 

مث . العلم يوما وتدرج ضمن الظواهر احلسيةيف الطبيعة ظواهر عديدة كامنة ميكن أن يصوغها 
 (*)إن موضوع العلم ال يقتصر فقط على تتبع الظواهر احملسوسة بل إنه يستخدم األشياء املعقولة

  . اليت تدخل يف التحاليل لتنشئ كائنات أخرى واملتمثلة يف النتائج املتوصل إليها
  
  

                                                 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ميمون،  الربيع/د: والنسبية عاصر بني املطلقيةيف الفكر امل القيمنظرية  – )1(

 .79ص، 1980
 .09 ، ص1ماهر عبد القادر حممد علي، ج/فلسفة العلوم، د - )2(

 ).العدد السالب، اخليايل، األصم، وغريه(الكائنات الرياضية  – (*)
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كل واحد منـهما  "ـ الشيء ذاته فوبالتايل ميكننا القول بأن العلم والفلسفة يبحثان يف
ومع هذا تبقى للعلم  .)1("يستطيع أن يدرك املطلق وطبيعة األشياء العميقة يف ميدانه اخلاص به

  :ميزته عن الفلسفة، وهي استعماله لنوعني من املناهج ال تستعملها الفلسفة ومها
 .جراء التجارب بوسائل موضوعية وفعالةإ -
  .)2("مليات جربية منطقية منظمةاالستنتاج الصوري على شكل ع -

 فالعلم موضوع املادة ومنهجه التجربة اخلارجية واحلسية، ومصدر الفهـم التصـويري  
(l’Intelligence Conceptuelle))3(.  

نه منطق خمالف ملنطـق االسـتنتاج   أنستنتج  فإنناكان هذا ما مييز العلم احلديث،  وإذا
جمال اللسـان   إىل األمرما قاربنا  وإذاف، ومن هنا التقليدي الذي يعد وسيلة لربهنة دون الكش

   .)4("املغاير وخمالف ملا يسمى بفلسفة اللغة
     األولعـن اجلانـب   عبد الرمحن احلاج صاحل لقد تتبعنا حىت االن ما سرده الدكتور 

ين مير اجلانب الثا أنوقبل " العلم" أو" املعرفة العلمية"وهو الذي خيص " علم اللسان"من عبارة 
منها ومفهوم اللسان يقف عند نقطة يتضح لنا من خالهلا ربطه لألمور بالواقع اللغوي العريب، 
فهو لدى حديثه عن العلم والفلسفة ارتأى أن يتكلم عن موضوع ميس الدراسة اللغوية العربية، 

ج عن وهو ما يشاع بني علماء العربية اليوم من أن للعربية عالقة مع املنطق األرسطي، وهذا نت
وقوعهم يف التباسات عديدة يف مفهومي العقل واملنطق، وارتكازا على تلك االلتباسات هامجوا 

قد تـأثروا   لغوينيالقدامى  :"فالكثري من اللغويني يرى أن (*)منهاج القدماء يف البحث اللغوي
  .)5("رسطو اللغويةأبأصول املنطق اإلغريقي وباخلاصة فلسفة 

                                                 
 .79، صميمون الربيع/د: والنسبية عاصر بني املطلقيةيف الفكر امل القيمنظرية  – )1(
 . 26، ص عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )2(
 .79ميمون، ص الربيع/د: نظرية القيام يف الفكر املعاصر بني النسبية واملطلقية - )3(
 .26عبد الرمحن احلاج صاحل، ص/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )4(

تـايل  وبال ،من ذلك أنه عابوا إىل البصريني حتريهم يف الرواية وحصرهم على أال يبطل قواعدهم شاهدا واحدا شـاذ  – (*)
 .رأوا يف املذهب الكويف منهجا لغويا سليما ألن أصحابه يعتدون بكل األقوال حىت الشاذ منها

، 1995منشورات اجلامعة األمريكيـة يف بـريوت،   ، فرحيةأنيس /د: تبسيط فواعد اللغة العربية على أسس جديدة – )5(
 .17ص
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مقالـة   عبد الرمحن احلاج صـاحل نحو العريب أنشأ الدكتور ولدحض تلك النظرة إىل ال
حيث أخذ بالرد على أولئك الذين زعموا أن النحو العريب متأثر بـاملنطق   ،يبسط فيها أفكاره
املنطق األرسطي مل يتسرب إىل التفكري اللغوي العريب إال بعد اكتمـال   نإ:" األرسطي، فقال

ووقفته هذه جاءت يف مقال أتى فيـه   ،)1("ب االجتهادواكتهال النحو العريب أي بعد إغالق با
بآراء أولئك املدعني مث أعقبها بالرد عليها ليخلص يف األخري إىل قول ختم به املقالـة حيـث   

 "رسـطو أ"وخنتم مقالنا جازمني مقتنعني أن النحو العريب مل يتأثر يف ابتداء نشأته مبنطق :" يقول
تحليلي فإنه ال يدين بشيء أصال فيما ابتناه أول أمره للثقافة ال يف مناهج حبثه وال يف مضمونه ال

  .)2("اليونانية
فالواقع أن التاريخ ال يقدم شيئا ماديا مؤكدا عن اتصال النحاة األوائل باملنطق األرسطي 

  .)3("اتصاال مباشرا
هو مفهوم اللسـان،  " علم اللسان"الشق الثاين الذي ينبغي الوقوف عنده لنبني وصف 

  .يتم تناوله بصفته موضوعا للدراسة العلمية وهذا
البد أن نشري إىل أن القارئ ملقاالت احلاج صـاحل   -اللسان–ولنبدأ مع هذا املصطلح 

وهذا امليل له ما يـربره،   ،)4(يالحظ ميله إىل استعمال كلمة لسان دون لغة فهو نفسه يقر هذا
 (Linguistics)ارسني العرب لكلمة ترمجة أغلب الد: وهذا التربير سنجمله يف النقط اآلتية

ورغم أن هذه الترمجة مقبولة إال أن الدكتور احلاج صاحل يراها حتدث تداخال ناجتا . بعلم اللغة
، فهي تدل دائما على معىن اللسان كما حدد معناه ابن "اللغة"عن االستعماالت املتعددة لكلمة 

  .)5("أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم :"جين بقوله
  :أو املعاين األخرى جند ما يلي ومن تلك االستعماالت الفرعية
                                                 

، 1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "يبيولوغرايفدليل ب"حممد حيياتن، : البحث اللغوي يف املغرب العريب – )1(
 .33ص

، 1964، 1، جامعة اجلزائر، العدد "كلية اآلداب"جملة عبد الرمحن احلاج صاحل، /د: النحو العريب واملنطق األرسطي – )2(
 .86ص

بية للطباعة والنشر، بريوت، حبث يف املنهج، دار النهضة العرعبده الراجحي، /د: النحو العريب والدرس احلديث – )3(
 .62ص، 1979

 .28، ص1، العدد عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )4(
 .33، ص1حممد علي النجار، ج/د :ن جين، ترمجةاب: اخلصائص – )5(
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 ".العربية"و" حنو"بكلمة " اللغة"املعىن الذي ينتج عندما تقابل  .أ 
ففي كل الكتب الفقهية مثال نعثر على مثل  "...اصطالح"الناتج من مقابلتها لكلمة "املعىن  .ب 

  .)1(."..الصالة لغة هي الدعاء، ويف االصطالح :"هذه العبارات
  .املفردات املبتذلة لدى الناطقني بأي لغة غري الفنية: وذا تكون اللغة

املعىن الذي تتخذه يف داللتها على االستعماالت اللغوية اإلقليمية أو القبلية املتسمة بسمات  .ج 
  ."أو لغة هذيل" لغة أهل احلجاز"وأمثلة هذا قوهلم . خاصة

معان لسانية خالصة، لكـن   -حدده ابن جين  مبا فيها املعىن الذي -فكل هذه املعاين 
  ".علم اللسان"على هذا األساس يدل على معىن واحد هو املراد يف قولنا " لسان"لفظ 

معان أخرى لكنها ال حتوي أي ليس مثـل  " لسان"بأنه لكلمة  اإلشارةوطبعا البد من 
": لسن"حتت مادة  حيث جند يف لسان العرب البن منظور ،)2("عضو مهم يف عملية النطق"أنه 

اللغات به فيقـال   تيف عملية النطق، فقد مسي مهموألنه عضو  )3(..."جارحة الكالم: اللسان
علـم  " لذا وجـب القـول  . )4(اللسان العريب أو لسان العرب ويقصدون بذلك اللغة العربية

علم لتـدل  افتها إىل الضأما كلمة لغة فتخصص يف حالة إ. املعىن العام ىللداللة عل" اللسانيات
وعند إفرادها عن العلم يصح أن تدل على املفهوم العام الـذي  . على دراسة أوضاع املفردات

  " .لسان"تدل عليه كلمة
عندما تكون دالة على جمموعة من املفـردات اللغويـة   " اللغة" وإذا متت نسبة شيء إىل

  (Lexicologique)   فرادية أي اخلاصة باملفرداتالظواهر اإل :"فنقول
  .)5(تقابلها الظواهر التركيبية أي اخلاصة بالتراكيب، وهي الظواهر النحويةو

له ما يربره، ولعل هذا التربير حمل " اللغة"دون " لسان"ذا يتضح لنا أن استعمال كلمة 
لدى بعضهم، يف حني أن هناك من يقف على الطرف النقيض ويرى أن التوظيف األصح  إقناع
ختلو من الغرابة هو نقـل   ليت صادفناها يف حبثنا هلذه النقطة، واليت الومن املواقف ا" اللغة"هو 

                                                 
 .29ص ،1العدد  ،عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )1(
 .46صت، /ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دأمحد عزوز، /د: صوات اللغويةعلم األ – )2(
 .364ابن منظور، ص: لسان العرب – )3(
 .51ص، 1999دار املعرفة اجلامعية، حلمي خليل، /د: مقدمة لدراسة علم اللغة – )4(
 .30ص ،1العدد  ،عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )5(
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عبـد الـرمحن   نص عن الدكتور " مقدمة لدراسة علم اللغة"يف كتابة  (*)الدكتور حلمي خليل
    (**)(Andre Martinet)" ألندري مارتيين"وهو يف أصله  احلاج صاحل
إال أن حلمي خليل  )1(ال الدكتوركان مباشرا عن مقالذي هذا النقل من رغم على الو

لغة ولغات" بـ" لسان وألسنة"ر كلميت غي".  
ولعل هذا التعدد يوقع يف اللبس، هذا اللبس الذي الختلو منه أقالم الباحثني أنفسـهم  

يـوحي لنـا يف أبسـط    " اللغة"و" اللسان" وهذا التميز الذي قام به الدكتور احلاج صاحل بني
بني الكائنـات   لالتصالكل وسيلة "فهي ". اللسان"مدلوهلا أمشل من مالحظة له بأن اللغة يف 

  .)3(دليل عن الواقع االجتماعي"كما أا أيضا  .)2("احلية
ذا غري " اللغة"سانيات اتضح لنا جليا أن لومن خالل قراءتنا لبعض املؤلفات اخلاصة بال

   .)4("اللسان إذا جزء حمدد من اللغة"و ".اللسان"
هو امللحوظ يف وقت نفسه هو عاملية الظـاهرة وتنـوع    ما"أن  أيضانقول  وميكننا أن

        وذا، نستطيع يف أول خطوة أن نـبني أمـر هـذين املصـطلحني      )5("األشكال اليت تتخذها
       " اللسـان "صفيت العاملية والتنـوع يف حـني يصـرف     إىل" اللغة"فنصرف  -اللسان واللغة -
  .سان الفرنسي، اللسان االجنليزيلاللسان العريب، ال: قولاللغات البشرية فن إىل

  
  

                                                 
، )1990(أستاذ العلوم اللغوية، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، كتابه املذكور طب بدار املرفة اجلامعية، سنة  – (*)

 .23-22: ، يف الكتاب ذاته، صعبد الرمحن احلاج صاحلوالكالم املأخوذ من مقال 
  :هو صاحب النص األصلي والنص الوجود يف كتابه – (**)

 (Elément de Linguistique Général : Endre Martinet, Librairie Armand, Colin, 
Paris, 1970, P: 20) 

 .32، ص1، العدد عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )1(
)2( – Encyclopedia Britanica : Jesperson, Selon : George Mounin ; clefs pour la 

linguistique, P : 33.  
)3( – Linguistique: Edward Sapir, P: 134.  
)4( – Dictionnaire Linguistique: Jean De bois, P: 277.  
)5( – le Language Encyclopédie de pelade: Endre Martinet, P: 03.  
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 .)1("اللسان هو الذي يصنع وحده اللغة" أن  وذا ميكن القول 
قد قام علماء اللسانيات بتحديد مفهوم اللسان وحصروا كل ما خيرج عنـه باعتبـاره   

يف املعىن اجلاري، "ـ ف. ما ينطوي عليه ويعد من صميمه إىل وأشارواموضوعا لدراسة علمية؟، 
  .)2("اللسان هو وسيلة لالتصال وهو نظام من الرموز الصوتية اخلاصة جبماعة واحدة

       " لغـة "ومما حددوه خارجا عن موضوع اللسانيات هو االستعمال اـازي لكلمـة   
  .)3("األلوانن نقول مثال لغة الزهور ولغة أب" "لسان" أو

حاهلا دليل علـى   إنالقصد هو  إمنا اإلنسانتنطق مثل  أاال يعين  )4(وقولنا لغة زهور
فااز واقع هاهنا جبامع الداللة فقط وعلى هذا فليست هذه املعاين ."فيها اإلنسانعه ضمعىن و

  .)5("اازية داخلة يف ما يصدق عليه موضوع اللسانيات
 باألحـداث هلا الظواهر اليت ال عالقة  إدخالعلم اللسان هو  إىليعزى  أنومما ال ميكن 

  .)6("هدف اللسانيات الوحيد واحلقيقي هو اللغة يف ذاا:"أن" سويسر "فقد قال. اللغوية
اللذين كانوا يقومون كـل  "وميكننا اعتبار قوله هذا ردا على سابقيه من علماء العرب 

، والثـروة الكالميـة،   األسلوبمن جهات متعددة، كجمال  األخرىاللغات  إىللغة بالنسبة 
الذاتية ال املوضـوعية   األحكاممة التراث القدمي وغري ذلك من البحوث اليت تلعب فيها خاضو

اللسان قد يكون موضوعا فرعيا وجزئيا لعلوم وفنـون  "  أنوعلى الرغم من . )6("دورا كبريا
تلك العلوم والفنون ال تنطوي حتت علم اللسان، فهي خارجة  أن إال ،)7("غري اللسانيات أخرى

فعلم النفس اللساين، وعلـم  . ما يرتبط مبوضوع حبثها إالما يهمها من اللسان  أنعنه، حيث 
دراسة اللسان يف صفاته الذاتية، لـذا   إىلاالجتماع اللساين وعلم املنطق اللساين كلها ال حتتاج 

  .بدراسة تلك الصفات الذاتية" علم اللسان"انفرد 
                                                 

)1(  – Cours de Linguistique Générale: F. de Sausure, P: 27.  
)2( – Dictionnaire de linguistique: Jean de Bois, P: 276. 

 .24، ص2000خولة الطالب اإلبراهيمي، دار القصبة، اجلزائر، : مبادئ يف اللسانيات – )3(
)4( - Clefs pour la linguistique: George Mounin, P.P: 33-34.   

 .31، ص1، العدد عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )5(
 .182رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، ص/د: يف اللغةدراسات وتعليقات  – )6(
 .31، ص1، العدد عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )6(
 .32املرجع نفسه، ص – )7(
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للسان ومنهم الباحـث اللسـاين    لقد عدد الكثري من اللسانيات تلك الصفات الذاتية
الذي وضع حتديدا للسـان يف كتابـة    (Andre Martinet) "ندري مارتيينأ"الفرنسي 

لدى تتبع ما جاء يف ذلك التعريف نقف على جمموعة  العشرينيف الصفحة  )مبادئ اللسانيات(
هذه  أنن الواضح وم ."تبليغ أداة"نه أومنها  ،له إالمن الصفات املالزمة للسان واليت ال جتتمع 

التخاطب بني الناس على طريقة  أيوالتبليغ  (Fonction) األداء: العبارة حتوي عنصرين مها
التبليغيـة   األدائيـة خاصان باللغة وبقية الظواهر  -والتبليغ األداء –خمصوصة وهذان العنصران 

ــي ح واألداء ــيقتض ــتعمل  ض ــاز مس ــغ إلدراكور جه ــا. التبلي ــب  أم التخاط
(Communication)  األدلـة يتم بواسطة نظـام مـن    أنهو  األول: األمرينفيقتضي 

، الداللية متعددة وهو صفة الزمة للسـان  األنظمةن والعالمات، وهذا ال خيص اللغة وحدها أل
اليت حتلـل  " األداةنه أ أيضاومن صفات اللسان  )1("اللغة هي مواضعه واصطالح أنوالثاين هو 

  .)2("خمتلفة يف كل مجاعة أشكالب اإلنسانيةمن خالهلا اخلربة 
يستخدم اللغة لتحليـل واقعـه    اإلنسان أنيراد به " مارتيين"هذا التعريف الذي وضعه 

 أغراضايبلغ  أن"فاملتكلم يريد  ،وصفة التحليل هذه تابعة ومالزمة بصفة التبليغو .الذي يعيشه
ات اليت تتلقاها احلواس واملشاعر باختالف املفاهيم واحملسوس األغراضوختتلف هذه  ومشاعر،

هلذه املفاهيم واحملسوسات  اإلنسانفهي تعكس التصورات  أخرىاخلمس من جهة، ومن جهة 
  .)3("اليت حتيط به يف البيئة اليت يعيش فيها

   وفيهما كانت الوسائل التبليغيـة  . الصوت واملعىن: مها أمرينوالتبليغ يكون باستعمال 
هـو   األخرىوما مييز اللسان عن الدوال . ون من دال ومدلولتتك فإا –لغوية وغري لغوية  –
واعتمادا علـى   )4("قد تكون مادا غري صوتية األخرىن بعض الدوال إنه صوت مرفوض، فأ"

متيز اللغة وهي البعد الزمين، ففي احلني الذي تتخـذ   أخرىصفة  إحلاقمظهرها الصويت ميكننا 
ببعد واحد هو حصـول الصـوت بصـفة متتابعـة      ، تتميز اللغةأبعادفيه بعض الدوال عدة 

  .ومتسلسلة

                                                 
 .32املرجع السابق، ص  – )1(

)2( – Elément de Linguistique Général: Endre Martinet, P: 20) 
 .26خولة الطالب اإلبراهيمي، ص: انياتمبادئ يف اللس - )3(
 .33ص، 1، العدد عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )4(
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 إىلالتقطيع املزدوج حيث يتقطـع اللسـان   "املالزمة للغة هي  األخرىومن الصفات 
 .وحدات صغرية على مرحلتني حنصل يف كل واحدة منهما على نوع معني مـن الوحـدات  

  هي احلروف الـيت ال تـدل   الوحدات املرتبة الثانية ف أمافهي الكلمات،  األوىلوحدات املرتبة 
  .)1("على معىن

املرتبة الثانيـة فنسـميها بـالتقطيع     أما، األوىلعلى املرتبة  األويلونطلق اسم التقطيع 
  .الثانوي

يقول اللساين الفرنسي  (La Double Articulation)وعن التقطيع املزدوج 
  .)2("كل لغة تقطع على طريقتها أن ":"ندري مارتيينأ"

  .)3("ميزة تنفرد ا اللغة أيضا عن غريها من الدوال"تقطيع املزدوج ذا فإن ال
وعن طريق تداخل وانسجام العناصر األولية مع الثانوية ينتج البناء اللغوي املعتدل الذي 

غري أن  واملالحظ هو أن مادة تلك األجزاء اللسانية قد تتغري عرب الزمن،. يتم عن طريقة التبليغ
ألزماين ال يعد مما يدخل يف مفهوم اللسان لذا فإن اللساين ال يهمه هـذا   هذا التطور والتحول

  .األمر
وقلنا أن التوصل " علم اللسان"يعىن ا  (Linguistique)أن كلمة  اآلنينا حىت أر

وتتبعنا ذلك " لسان"و" علم"إىل إدراك معىن هذه العبارة يكون عن طريق تتبع ما يراد بكل من 
احل الذي ضبط ما املقصود بالدراسة العلمية، كما أنه أوضح جل ما يتعلق احلاج ص مع الدكتور

 يف حـني تبقـى كلمـة لغـة ختـص املعـادل       (Langue)بكلمة اللسان إىل معادهلـا  
(Language)..  

وذا تكونت لنا قاعدة أولية ميكننا املرور بعدها إىل أمور أخـرى كنشـأة اللسـان    
  .وأطواره

  
  
  

                                                 
 .26-25:خولة الطالب اإلبراهيمي، ص: مبادئ يف اللسانيات - )1(

)2( - (Elément de Linguistique Général: Endre Martinet,1970, P: 18) 
  .34ص ، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: للسان البشريمدخل إىل علم ا – )3(
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  :نشأته األوىل -2
عروف أن النظريات املختلفة مل تنشأ هكذا من عدم قد شهدت تطورا طويال عرب من امل

  األزمنة حيث أن العديد من املفاهيم كان يظن أا جديدة يف حني ظهرت أصالتها وامتـدادها  
  .يف القدم

وبني النشاط  والفشل حينا، االنتصارأشكاال عديدة ،فتأرجح بني  اختذوهذا التطور قد 
  .ا أخر ، فظهرت بذلك نظريات صائبة ناجحة وأخرى متعصبة أو فاشلةواجلمود حين

 التـراث ويف هذا اإلطار ميكننا إدراج نظرة علماء اللسانيات يف القرن العشـرين إىل  
بـذلك تقـدم    واسـتمر فقد نفت الدراسة الوصفية للغة صفة العلم عن كل نظرية  ،اإلنساين

                "دي سويســر "وي السويســريعلــى يــد اللغــ انطالقهــاالدراســة الوصــفية منــذ 
(De Saussure)،   رائد املدرسة الوصفية البنيوية احلديثة يف كل أوروبا وأمريكا والشـرق
  .)1("العريب على السواء

إىل دراسة  (*)لكن هذه النظرية سرعان ما تغريت فقد سعى العديد من الباحثني الغربيني
  .إىل نتائج عديدة الوالعلمي ومن خالل ذلك توص ثراتال

 ثراتعلى ال اعتماداأيضا مبثل هذا العمل  اويشار هنا إىل أن بعض الباحثني العرب قامو
ال ينفي علينا مدى الفائدة الكربى اليت ميكن أن نتوصل إليها من خالل هذا "اللغوي العريب فإنه 

  .)2("الفكر اللغوي عرب الزمان استمراريةالربط، الذي بال شك سيظهر مدى 
    نشأة اللسانيات حتدد حسب نظرة كـل باحـث إليهـا     ":أن "جروج مونان"يقول اللساين 

مـع   1816ومن املمكن أن يقال أا نشأت يف حدود القرن اخلامس قبل امليالد، أو يف سنة 

                                                 
مكتبة حسام البهنساوي، /د: ونظريات البحث اللغوي احلديثعند العرب احلديث أمهية الربط بني التفكري اللغوي  – )1(

 .1، ص)م1994/هـ1414(الثقافة الدينية، القاهرة، 
 : من بني األوائل الباحثني نذكر – (*)

N. Chomsky: Cartisian Lingistic, 1960. 
G. Monin: Histoire de Linguistique, Origines aux Siècle, 1967. 
J. Kristicava: le Langage Cetinconnu, 1969. 
R. M. Robins: Ashort History of lingistic, 1967 

 .2صحسام البهنساوي، /د: احلديث ونظريات البحث اللغويعند العرب احلديث أمهية الربط بني التفكري اللغوي  – )2(
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      ، "تروباشـكوي "مع  1926، أو يف سنة "سو سري"مع  1916أو يف سنة  ، (Bopp)بوب
  .)1("ع تشومسكيم 1950أو يف سنة 

وجيه جدا، وال ينقصه إال نظرة الباحث "وتعليقا عن هذا القول يقول احلاج صاحل بأنه 
ي نظرته إىل لسانيات وإطالعـه  ضإذ رمبا تف .على ما أنتجه العرب القدامى يف هذا امليدان اطلع

ـ  انطالقعلى علوم العربية إىل أن جيعل مبدأ  اين للـهجرة  الدراسة العلمية بلسان يف القرن الث
 ثراتبال اهتمامهووجهة الدكتور تشري إىل مدى  ،)2(")175-100( وباألصح يف فترة ما بني

  .اللغوي العريب إذ يعده حلقة مهمة يف سلسلة البحث اللغوي اإلنساين
ونبقى دائما مع قول جورج منان السابق لنقف على حقيقة وهي أن كل باحث ميكن 

الفعلية لعلم اللسانيات رمبا هذا ما جيعل العديد من الباحثني يطيـل  أن يعترب ما أجنزه هو البداية 
النظر يف النشأة األوىل للبحث اللغوي وإذا ما جئنا إىل النظر يف أقدم حتليـل علمـي للسـان    

فإنه البد أن نقر بأن عم اللسان احلديث مل ينشأ هكذا طفرة بل إنـه تكـون عـرب     البشري،
على مصطلحات صوتية يبلغ مـا   واصطلحوا ادميني تواضعواآل وميكننا أن نتصور بأن. رالعصو

يف اإلنسان فالبد أم  -عز وجل -فيما بينهم بفضل العقل الذي أودعه اهللا  ابأذهام ويتوصلو
ففكر مليا يف حيلـة  ، حىت جاء أحدهم عارض وال ندري من هو" هذه اللغة وتأملوها اتدبرو

  .)3("أحدها تلو األخر مبجرد ما حتدثحتفظ الكالم الزائل الذي تفىن حروفه 
فتوصل إىل توصيل ما يقصده عن طريق النقش على املواد الصلبة لريمـز للشـكل إىل   

يوفر اجلهد  االختصاراإلنسان بغريزته إىل أن  اهتدىاملعاين ومبرور الزمن ،وبفضل النمو العقلي 
عناصـر  :تشكل من مسوينيتلك الرموز، بعد أن شعر بأن اللسان البشري ي اختصارفعمد إىل 

فتمكن من إدراك التمثيل الرمزي للعناصر غـري   .احلروف:واألخرى غري دالة ،الكلمات، دالة
ذا كانت الكتابة . حمدودة العدد االدالة كو" تصويرا رمزيا للهجاء بعد أن كان تصويرا رمزيا

                                                 
)1( - Clefs pour la linguistique: George Mounin, Ed. Seghers, Paris,         (1986-

1971), P: 21. 
 .1ينظر جزء امللحقات من هذا العمل، رقم  – )2(
 .2ينظر جزء امللحقات من هذا العمل، رقم  – )3(
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دودة فكان لكـل حـرف   وقد متت الكتابة عن طريق التمثيل الرمزي للعناصر احمل .)1("للمعاين
  .صويت مقابل واحد هو احلرف اخلطي

. ولعل وجود مثل تلك الكتابة يف العصور املتقدمة يعترب دليال على عراقة البحث اللساين
  .الفينيقينيالكتابة إىل  اختراعوقد نسب الباحثون 

وهـم   ،)2(السـومريني وقد مثل التقطيع اهلجائي أول األمر باخلط املسماري يف لغـة  
  .لكلدانيون واآلشوريونا

هذا اخلط الذي اعتمده الفينيقيون فيما بعد فاختذوا منه خطا وقابلوه بالصوت، مث مـا  
جعلوا لكل حرف صويت صـورة  " ، فـ)3(ماري إىل الكتابة األجبديةسلبثوا أن جتاوزوا اخلط امل

  .)4("واحدة بسيطة سهلة التصوير عوض اموعات املعقدة من اخلطوط املسمارية
ليعمم بعد ذالك استعماهلا بعد أن كيفتها األمم األخرى حبسب ما تطلبه لغاا، وعنـد  

هم يف احلقيقة :"(Antoine Meillet) "أنطوان ميي"أولئك الذين اخترعوا الكتابة يقول 
هذا ألن توصلهم إىل متثيل األصوات  ،)5("من أكرب اللغويني، بل هم الذين ابتدعوا علم اللسان

    يعين أم أدركوا ما أدركه علم اللسان احلديث، وهو تكون اللسـان البشـري   برموز خطية
  .من مستويني من التقطيع

هذا إضافة إىل أم من وصف كل عنصر ينتهي إليه التحليل وصفا مميزا معرفني بذلك 
أنواع الوحدات األدائية اردة، فرمزوا هلا برموز خاصة، ومل يولوا أمهية لألصوات اجلزئية مثل 

    الباء واحلاء أو اجليم، كوا وحدات فونولوجية ال صوتية فجمعوا بذلك أجـزاء األصـوات   
  .)6(يف مسمى واحد

وهذا دليل على أن املتقدمني امتلكوا نوعا من املناهج اليت أوصلتهم إىل ذلك الصـنيع  
  .احلديث الذي تكامل منوه عرب األزمنة إىل أن وصل إىل زماننا متمثال يف علم اللسان

                                                 
 .24، ص2، جملة اللسانيات، العدد الرمحن احلاج صاحل عبد/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )1(
 .25املرجع نفسه، ص – )2(
 .26نفسه، صاملرجع  – )3(
 .1جزء امللحقات من هذا العمل، رقم  ينظر – )4(
 .27، ص6، اهلامش رقم عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )5(

)6( – Bulletin de la Société de Linguistique de Paris: Compte rendu de Boudoin 
de Contenay, Paris, P : 5. .31ص ،عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري: نقال عن   
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أمـر   االكتمالفمن الطبيعي أن احلكم على البحث اللساين يف العصور املتقدمة بصفة 
ولعل األمر ذاته . مستبعد، ألنه البد أن يتم الفصل بني أطوار نشأة العلوم ونضجها مث اكتماهلا

  .ينطبق بوضوح على البحث اللغوي العريب
نحو، فقد توالت األحباث واجلهود بعده، ال يتمثل كل ال "أبو األسود الدؤيل"فما قام به 

فألمر ذاته ينطبق على البحـث  . غري أن ما قام به هو يعد املبادرة األوىل اليت ال ميكن جتاوزها
إذا ال ميكننا أن نتصور بأن العلم احلديث نشـأ دون مقـدمات   . اللساين لدى اإلنسانية ككل

ولـذلك  ."على حقيقة تعاقب اجلهود وجهود سابقة ويكفي أن نتأمل التراث اإلنساين لنقف 
بقرابة الظاهرة اللغوية . نلفي عصبية غري قليلة من الفالسفة واملفكرين قد أولعت إيالعا شديدا

  .)1("منذ ردح غري قليل من الزمن
  .تطور الدراسة اللسانية -3
  : العلوم اللسانية عند قدماء اهلنود -أ

   نية قد شهد حقا أحباثا لسانية ضـاربة ويتوضح لنا من خالل ما سبق أن تاريخ اإلنسا
ومن احلقائق اليت سجلها هي تلك املتصلة جبهـود اهلنـود قـدميا يف اللسـانيات     . يف القدم

غـة  لبال -مع دراسات يف بقيـة العلـوم  –أقاموا دراستهم تلك  حيث أن اهلنود. والصوتيات
 (*)السنسكريتية

والنحو  واالشتقاقتتناول األصوات يف فروع علم اللغة املختلفة "وأثرت عنهم دراسات 
  .)2("واملعاجم، كما تتناول كثريا من مشكالت فقه اللغة

معنـاه   ،)أالست أهيـايي (الذي ألف كتاب  "بانيين"ومن أشهر النحاة اهلنود النحوي 
  .)3("الكتب الثمانية أو األقسام الثمانية

كثريا ذا  اعتدوقد  ،سبقوهمن حناة  استقاهايف كتابه إىل أن جل أقواله  "بانيين"ويشري 
  .الكتاب

                                                 
 .2، ص2000ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أمحد حساين،  .أ: مباحث يف اللسانيات – )1(

 ا ال نقص فيه وال عيب، وال ليس فيه حلنسنسكريت، تعين م: سانسكريتية – (*)
 .58ص، 1997، القاهرة، 7/عامل الكتب، طأمحد خمتار عمر، / د: البحث اللغوي عند العرب – )2(
 .58ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )3(



 68

يف علـن اللسـان    "اترهـاري "ملؤلفـه   )فاكيا ديا(وبعد ذلك بقرون ظهر كتاب 
الدفع األساسي هلذا الزخم املعريف الكثيف هو وجود كتاب مقدس "وقد كان ، )1(السنسكرييت

ركـز  الـذي يعـد م   (Vida) "الفيدا"لدى اهلندوس، وهو الكتاب الذي كان ينعت آنذاك 
وقد اعتمد اهلنود يف دراستهم اللغوية علـى املشـاهدة    ،)2("االستقطاب الفكر اللغوي اهلندي

وقصد الوصول إىل البنيـة يـتم    .)3(كما أن منهجهم اتصف بكونه منهجا بنيويا. واالستقراء
 فعنـدما " مبدأ عدم التبعيـة "اكتشاف املراتب واملستويات اليت تنشأ عنها البنية باالعتماد على 

القطع غري تابعة لغريها وتؤدي داللتها مفردة فإنه يعطيهـا صـفة    إحدىنالحظ الواصف أن 
وحيدد عـن طريـق   " اجلملة"إذ املستوى األعلى هو . فتوصلوا إىل حتديد املستويات" الوحدة"

. ويف املستوى الثاين جند الكلم واملفردات )4(وعلى أنواع النغمات والنربات الكالمية "(*)الوقف
) املـادة احلرفيـة الثابتـة   ( -دهاتو–األصل "يبحثون البنية الداخلية للمفردة ليحدوا بذلك مث 

  .)5()وهو كل ما يزاد على األصل من العناصر الدالة على املعاين الفرعية( -براتيايا –والزائدة 
كما أم عددوا األصول الفعلية وغري الفعلية، وذكروا أنواع اللواحـق والعالمـات،   

   .)6("ل استعان يف التحليل بالعالمة العدميةوهم أو"
ويسـمى  "وآخر مستوى يصل إليه احمللل هو مسوى الوحدات غري الدالة أو احلروف 

  .)7("وينحل يتالشىومعناه ما ال " اكسهارا"احلرف عندهم 
  

  
  

                                                 
 ..36املرجع السابق، ص - )1(
 .37املرجع نفسه، ص – )2(
 .38نفسه، صرجع امل – )3(

 ".أفاسانا"يسمى عندهم بـ  – (*)
 .38ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )4(
 .38فسه، صاملرجع ن – )5(
 .38نفسه، صاملرجع  – )6(
 ..38ص نفسه،املرجع  – )7(
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عن عالقة ورمبا عن جدية البحث من جهة،  وحتما سنجد يف هذا التحليل دقة تولدت
فقد توصلوا إىل نتائج مبـهرة  ، )1(ويف جمال األصوات ،بالدين من جهة أخرىالبحث اللغوي 

 إدراكبطريقة صحيحة وفصيحة فمكنهم اهتمـامهم ذاك إىل   "الفيدا"نتيجة اهتمامهم بتالوة 
وقسموا احلروف حسـب  " سفارا"الـ: الكالم حيصل اعتمادا على النفس الذي يسمى عندهم

  .األماكن اليت حتدث فيها
أنه إذا فتح ما بني الوتريتني الصوتيتني ينتج النفس وإذا ضيق ما بينـها ينـتج   "وذكروا 

الصوت، وصرحوا بأن النفس حيدث يف حالة األصوات الساكنة، والصوت يف حالة السـواكن  
هذا إضافة إىل أم وقفوا على العديد من احلقائق الصوتية كخاصية املـد   ،)2("اهورة أو العلل

تفي اللغويون اهلنود بالوصف التحليلي، بل جتاوزه إىل البحث النظري الصرف، ومل يك"والنرب، 
  .)3("وهلم يف هذا امليدان بعض املكاسب سبقوا ا أيضا غريهم إىل النظريات احلديثة

ذا يتضح لنا جليا أن أعمال اهلنود اللغوية كانت على درجة من الصـحة واجلديـة،   
االجنليزي أن املدرسة  "ثفر"حملدثني بذلك حيث يقول العالمة ويظهر هذا يف اعترافات العلماء ا

األصواتية االجنليزية مل تنشأ يف القرن التاسع عشر إال على أكتاف املعلومات اليت قدمها ويليام 
  .جونس عن النحاة واألصواتيني اهلنود، وهذا ألا بلغت نصيبا كبريا من الدقة وسعة املعلومات

  :ند قدماء اليونانينيالعلوم اللسانية ع -ب
ويف هـذا النظـام   "أول ما قام به اليونانيون هو تطويرهم للنظام اهلجائي يف الكتابة، 

اهلجائي مثل اليونانيون كل األصوات سواء السواكن منها والعلل، وفيها بعد مثلوا كذلك النرب 
  .)4("برموز خاصة به

  
  
  

                                                 
 .1جزء امللحقات من هذا العمل، رقم  - )1(
 .58عمر، ص خمتارأمحد /د: العربالبحث اللغوي عند  - )2(
 .41ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )3(
 .61ص، عمر خمتارأمحد /د: البحث اللغوي عند العرب – )4(
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. ميكن أن ينطق به إال مع املصوت أن الصامت ال"كما أم يف الوقت نفسه تفطنوا إىل 
  .)Syllable-")(*)1 –ومسوا اموعة املتكونة من الصامت واملصوت 

وقد كان للفلسفة مسامهة كبرية يف البحث اللساين حيث كانت جهود أفالطون باحثة 
      يف موضوع اللغة إذ بعضا من حماوالته لبحث قضية الفلغة، أهي أمر طبيعـي أم عـريف نـتج   

  .)2("واملسمى االسمكما عاجل أصل ملمات أو موضوع العالقة بني "، البشر تفاقاعن 
عما إذا كانت األلفاظ املوضوعية متناسبة الصـيغ   تساءلواومع الكلمات دائما، فإم 
 ،الرياضـي  -تناسب -وهذا تولد عن تأثرهم مبصطلح. واملواد والتصاريف أم أا غري متناسبة

بني عنصرين  خمتلفني نسبة ما كانت هذه النسبة نفسها موجودة كانت بني عنصرين"حيث أن 
ومحلنـا النسـبة   . (Analogos)القرابة اليت بني هذه العناصر األربعة تسمى "فإن  ،آخرين

أي التناسب ،ويقابله عدم التناسب وهو عندهم  )3("(Analogia)الثانية على األوىل تسمى 
فهوم إىل النحو حناة مدرسة اإلسكندرية وقبلهم وقد قام بإدخال هذا امل . (Analogia)ـال

حينئذ فرعا مستقال حتت  واعتربت " كان الرواقيون الذين فصلوا الدراسات اللغوية عن الفلسفة
  .)4("(Philosophia)احلقل الواسع املسمى 

 ،)صـناعة النحـو  ( صاحب كتاب "ديونيسوس" :منهم العديد من النحاة، اشتهروقد 
عمقـا   الذي سلك فيه جـا أكثـر   )يف التراكيب(صاحب كتاب  "أبلونيوس ديسكويل"و

  .)5(واستقصاء
  
  
  

                                                 
 .معناه اموع من األشياء، – (*)

 .44ص ،1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )1(
 .61، صار عمرتأمحد خم/د: البحث اللغوي عند العرب – )2(
 .46ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )3(
 .62، ص ار عمرتأمحد خم/د: البحث اللغوي عند العرب - )4(
 .وما بعدها 47ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – )5(
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       ويف مال الصويت حلل النحاة اليونان مستويات لغتهم فقسـموا احلـروف اجلوامـد   
  . )1(إىل احلرف شبه مصوت وإىل غري املصوت

صيدا معرفيـا  للحضارة اليونانية ر"بالبحث اللغوي وأن  اهتموايربز جليا أن اليونان قد 
تراكم كثيف من املفاهيم والتصورات  االهتمامفنتج عن هذا  ...رائدا يف جمال الدراسة اللغوية

  .)2("يف الفكر اللساين املعاصر اآلناليت مازال جليا يعد رافدا مرجعيا يعول عليه إىل حد 
  :العلوم اإلنسانية عند العرب -ج

لغتـهم   اوؤفقد بـد  املعامل فيها أثر عنهم،إن عناية العرب بالدراسة اللغوية واضحة يف 
 القـرآن الفصحى منذ أواخر القرن األول اهلجري تلك اللغة اليت سجلوا ا إبداعام ليزيدها 

 فما كان من علماء اللغة العرب إال أن عكفوا على دراسة اللغة العربية،. الكرمي تتوجيا وتكرميا
والداللة، وتركيب اجلملة، ووظيفـة   واألبنية،والصيغ  وحتديد معاملها من نواحي األصوات،"

  .)3("يبكالكلمة يف داخل هذا التر
درس اللغوي أحق بأن يفرد هلـا  يرى الدكتور احلاج صاحل أن احلديث عن مناهج يف ال

  .خاص عمل
هو ربطه " اللسانيات"لعدد من مقاالته املنشورة يف جملة  قراءتناومما الحظناه من خالل 

  .من مفاهيم بنظريها الذي تواجد عند العرب قدميااملستمر ملا يرد 
        ويف مقاله هذا ويف النقطة اليت خصصها يف البحث اللغوي عند العـرب يعـود بنـا   

   .)4("لغة"على " لسان"إىل قضية مرت معنا، وهي تفضيله ملصطلح 
غنـه  ف" لغة"املفهوم  بالتباسوإضافة إىل ما قاله عن سبب ذلك التفصيل  والذي يتصل 

  :آخرينيضيف سببني 
  

                                                 
 .49-48ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )1(
 .3-2أمحد حساين، ص/د: مباحث يف اللسانيات – )2(
ـ 1415(، القـاهرة،  3/رمضان عبد التواب، مكتبـة اخلـامتي، ط  /د: حبوث ومقاالت يف اللغة – )3( ، )م1995/هـ

 .141ص
 .52ص ، 1، العدد عبد الرمحن احلاج صاحل/د: لم اللسان البشريمدخل إىل عينظر  – )4(
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ن إاألول هو أن املفهوم العام للفظ اللغة مل يعرف إال بعد اية القرن الثاين اهلجري حيـث   -
  .)1("لسان"الكرمي هو لفظ  القرآنأصل الداللة عليه سواء يف كالم العرب أو يف 

ـ  - ة العلميـة  أما الثاين فهو أن النحاة وغريهم من العلماء يطلقون غالبا على مفهوم الدراس
  .)2("-علم اللسان –لظاهرة اللسان بصفة عامة لفظ 

 استخراجهوللتدليل على ذلك يتخذ الدكتور احلاج صاحل منوذجا على ذلك من خالل 
  .)3()إحصاء العلوم" (أيب نصر الفرايب"لبعض النصوص من كتاب 

كر بعـض  قد أتى على ذ "الفرايب"ومن خالل تتبعه لتلك املقاطع خيلص إىل القول بأن 
  .العبارات اليت مل يسبق أن وجدت عند غري العرب

ومدلول هذه العبارة هـو عـدم    ".يف لسان كل أمة وفيما هو مشترك له ولغريه " :ومنها قوله
علـم  "تسمية  استعملكما أنه  ،على لسان معني يف تقسيمه ملوضوعات علم اللسان اقتصاره
أما إذا أريد التخصيص فـإم   .الوقت ذاته للداللة على ما هو عام وما هو خاص يف" ناللسا

بصـالحية   االعتقادمما يثبت أيضا و. عرباللسان : كأن يقال مثال ،يضيفون صفة هلذا اللفظ
الـيت قـام ـا     )حصاء العلـوم إ(الترمجة الالتينية لكتاب "هو  "علم اللسان"لفظ  استعمال

(Girardo Gremonensi) جاءت فيها هذه العبارة فقد  ،يف القرن الثاين عشر ميالدي
"Scientia Lingue" 4("مقابلة للفظ علم اللسان(.  

كل دراسات املعاجلة هلـذه   (Linguistique)  مضمون اآلنالعبارة حندد  وذه
إال أن بعـض البـاحثني    "علم اللسـان "املادة وعلى الرغم من سالمة وصحة تداول مصطلح 

وبني ما  ،"فقه"بني معىن لكلمة  اوجدوه متناسب ملا" فقه اللغة"يستخدمون عبارات أخرى ومنه 
حسـن  : تعـين  صطالحاال"يف " فقه"نه إتذهب إليه اللسانيات من حبث عن أسرار اللسان إذ 

ال يدل على مـا  " فقه اللغة"غري أن مصطلح . )5("اإلدراك، والفهم، والعلم بالشيء والفهم له
فقه اللغة خاص، وعلم اللغة " ا القول أنوبصورة جمملة ميكنن. "علم اللسان" يدل عليه مصطلح

                                                 
 .51، صاملرجع السابق – )1(
 52املرجع نفسه، ص – )2(
 .وما بعدها 52نفسه، صاملرجع  – )3(
 .55نفسه، صاملرجع  – )4(
 .13ص، 1995ديوان املطبوعات اجلامعية، صاحل بلعيد، /د :يف قضايا فقه اللغة العربية – )5(
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علم األصوات، علم املعجـم، علـم   (جند " فقه اللغة"ومن بني الفروع اليت يدرسها ، )1("عام
وقد جاءت جهود العرب يف جمـال البحـث    .)2()الصرف، علم الداللة، التركيب، األسلوب

   .)3("عجم، الدراسة املقارنةاألصوات، النحو والصرف، امل"اللغوي متعددة اجلوانب، فقد حبثوا 
 شـأنا   إلسالمي أقـل  امل تكن جهود الدارسني يف التراث العريب "ففي جمال األصوات 

ن آوقد كان احلافز وراء هذه اجلهود هو القـر  )...يقصد اهلنود واليونان(هم يمن جهود سابق
دل على العمق ت" لتهاوقد وردت إشارات عن تلك اجلهود عند العديد وهي يف مج .)4("الكرمي

العلمي يف جمال الدراسة الصرفية عند العرب األقدمني وذلك بشـهادة البـاحثني اللسـانيني    
  .)5("األوروبيني

فيه تنظريهم للغتهم وهو كتـاب   ىاستوويف جمال النحو والصرف كان للعرب عمل 
د تعـددت  ق"أما جمال املعاجم فقد كان للعرب أمة تفننت يف وضع معامجها أميا تفنن . سيبويه

أما عن الدراسـة   .)6("املمكنة االحتماالتعجم العريب حىت كادت تستنفذ كل املطرق وضع 
    وأشـهر عملـني مت   .")العاشر ميالدي( (*)املقارنة فقد عرفها العرب منذ القرن الرابع اهلجري

يصح  وذا جند للعرب أحباثا لغوية جادة ال )7("جودة بن قريش" "ابن بارون"يف هذا اخلصوص 
ونتيجة ألمهيتها كان األجدر أن يـتم  . لنا أن نغفلها يف مسار التعرض لألحباث اللغوية العاملية

عريب  إىل تفكري لساين"تناوله حديثا لربطها بالفكر اللساين احلديث، وهذا الربط حتما سيفضي 
كل مستويات حديث تتولد عنه بالضرورة نظرية لسانية عربية قادرة على تقدمي التفسري الكايف ل

ليست "ـإذ أن العربية باستطاعتها أن تتبىن الدرس اللغوي احلديث ف ،(8)"النظام اللساين العريب
العربية كما يدعي بعض اللغويني من العرب، لغة متميزة تنفرد خبصائص ال توجـد يف لغـات   

                                                 
 .14، صاملرجع السابق – )1(
 .وما بعدها 17املرجع نفسه، ص – )2(
 .52، صار عمرتأمحد خم/د: البحث اللغوي عند العرب – )3(
 .159طيب دبة، ص: مبادئ اللسانيات البنوية – )4(
 .64أمحد حساين، ص/د: مباحث يف اللسانيات - )5(
 .175، صار عمرتأمحد خم/ د: البحث اللغوي عند العرب - )6(

 .والذي يعتقد ظهور هذا النوع من الدراسة يف العصر احلديث ،السائد حاليا الظنخالف  – (*)
 .333ص ،ار عمرتأمحد خم/د: البحث اللغوي عند العرب – )7(

 .9، ص1993أمحد حساين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، / أ: السمات التفريعية للفعل يف البنية التركيبية – (8)
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 أوروبية،اليت لوصف لغات " الغربية"على النظريات  باالعتمادومن مثة ال ميكن وصفها  أخرى،
  .(1)"بل العربية لغة كسائر اللغات البشرية

وخنلص مما سبق القول أن الشعوب اهلندية واليونانية والعربية القدمية كانت على قدر ال 
أول من أرسى أسس التحليل الصـويت  "فقد كان  يستهان به من البحث اجلدي يف جمال اللغة،

، (2)"غري أن دراسام أمهلت ملدة ألفي سـنة  بشكل ملفت للنظر هم اهلنود واليونان مث العرب،
    ألنـه   وما ينبغي قوله هو احلرص على ضرورة تقفي أثر البحث اللغوي عند تلك الشـعوب، 

ولعل تقفي ذلك األثر يكون  يف مجلته  يكون الركيزة األولية اليت بنت الفكر اللغوي اإلنساين،
  .بتحقيق األعمال القدمية وفهمها وشرحها

  :اسات اللغوية بأوروبا يف القرون الوسطىالدر -د
ت أوروبا بفترة ضعف وركود بدأت من القرن الثاين عشر ،غري أن ذلك السبات مل مر

إمنا هو انقطاع النشاط اخلالق وانـدثار املفـاهيم   " يكن توقفا مطلقا عن كل نشاط فكري،
اليت قام ا الرهبان على مـا  فقد سادت التعاليق  (3)"النشيطة وقيام مفاهيم جممدة واهية مقامها

من قبل وبقيت احلال على ذلك حىت ظهور بعض الطـوارئ علـى   " برسيانو"و" دوناتو"قاله 
وتكريس ما جاءت  باألندلس،خاصة  اإلسالميةالثقافة الغربية، ومتثلت يف االحتكاك باحلضارة 

مل تنجح رغم بقائها  اأثورات على املعيارية والتقليد غري  أوروبافشهدت  .رض الواقعأبه يف 
 ود نفردنـا "و "فون هومبولت"عهد  إىل أوصلوهاحىت  أولئكعند عدد من العلماء، فتناقلها 

  .يف القرن التاسع عشر ميالدي" سوسري
العلماء اعتمدوا علـى   أنوما يالحظ على الدراسة اللغوية يف القرن الثالث عشر هي 

النظر واالستدالل، واحيوا البحث يف النظريات اللغوية العامة اليت ختص لغة معينـة، والقـوا   
  .القدمية املستمدة من الفلسفة اآلراءعلى  األضواء

  

                                                 
 .56، ص1986، 1/عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات عويدات، بريوت، ط/د: انيات واللغة العربيةاللس – (1)

(2) - Clefs pour la linguistique: George Mounin, P: 24. 
  .56ص، 1، العدد عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري – (3)
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اعتمادا على التقـدير   أبنيتهالنحو كعلم مستقل بذاته ودرسوه وفسروا  أقاموا أمكما 
  .)1(خمتلفة لعلماء كثر والتجربة فظهرت دراسات

  :)م19 إىل 16(من القرن  أوروباالدراسات اللغوية يف  -هـ
التعلم،  إىلبعد القرن اخلامس عشر مبرحلة هدوء واستقرار مما ولد احلاجة  أوروبامرت 

باللغات احمللية بدال من الالتينية  اإلنتاجكما مت التشجيع على . األولفكان تعلم اللغات مطلبهم 
  .لة إصالح اخلطمع حماو
فرانسيسـكو  "ظهرت بذالك أعمال خمتلفـة يف اللغـة، أشـهرها مـا قـام بـه       ف
فيه مجيع  استوعبواحلق أنه .. .(Menirva)، له كتاب  (F.C. Sanchez)"فرانتشيس

النحو، وبلغ حتليله للمفاهيم واألبواب النحوية حدا بعيدا من الدقة العلمية والضبط املنـهجي،  
  .)2("ات النحات العرب وذكر ما كان هلم من آراءعلى مؤلف اطلعوقد 

األخرى فظهرت املعاجم  اللغاتعلى دراسة  انفتاحاأما القرن السادس عشر فقد عرف 
كما ظهـرت الدراسـات   . ويف القرن السابع عشر تواصل العمل املعجمي ،(*)املتعددة للغات
ـ    الصوتية، فكان     "جـون ولكـس  " وأول من توفق شيئا ما يف تصوير خمـارج احلـروف ه

(Jeohn Wilkins)   يف كتابه (Essay lowards a real Characteur) ، 
وعمد النحاة الوصفيون إىل تنقية الكالم الفصيح من احلشو واللغو، حيث  .)3(1668نشر يف 

  . ابقوا فقط العناصر األساسية، فضبطوا معانيها
  
  

                                                 
 .61-57:، صاملرجع السابق – )1(
 .63رجع نفسه، صامل – )2(

، يف سـبع لغـات،   1502يف إيطاليا عـام   (R. Calipino: J. Dictionarum): من بني تلك املعاجم – (*)
  .1555يف زيورخ عام  (Mithridates)و
  .64ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )3(
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 "gilles" "مينـاج "وقام عدد كبري من النحات ذا العمـل، وكـان أبـرزهم    
(Menage) )كل اللغويني يف ما خيص اللغة الفرنسـية، لـه    إليهالذي يرجع ) الشيخ املوقر

  .)1("1650طبع يف  ،(Observation sur la langue française)كتاب
أما النحـو النظـري،   . انضوت تلك اجلهود حتت ما يعرف بالوصف والنحو التعليمي

 .C. Lancelot & A)نطقية الـيت ترأسـها كـل مـن    فنجد مثال للحركة اللغوية امل
Aenaud)  ، ـا هـذا    اتسموأبرز مسة . (*))حنو بور روييال(ـ أعماهلما ب اشتهرتاللذين

إىل عدة قضايا لغويـة وتلـك    )حنو بور روايال(وتعرض . النحو هي متنطقه أكرب من ذي قبل
ت الغامضة والقضايا اللغويـة  التساؤال إىلتصدت  ألاالحقون،  أعالمالدراسات اعترف ا 

املوغلـة   اإلغريقيةالعهود  إىلاللغوية اليت تعود  األفكاربعض  استحياءمل تتورع من ... الشائكة
مبا راج قبلها وما كان يروج حىت عهدها، ونعين ذا اللغة الالتينية  عن التأثريف القدم، ناهيك 

  . ولغات أخرى بوجه عام واملنطق األرسطي بوجه خاص
سعة يف االطالع، وكثرة املشـاهدات   أوروباومبجيء القرن الثامن عشر عرف علماء 

كما . األحاسيساحلس، فكل من املدركات واملعاين صادر عن  إىلاللغوية والرجوع  لألحداث
ويف جمال األصوات، فقـد  . حتري اللغة عن طريق مجعها من احمليط الذي يتداوهلا إىلسعوا  أم
        كالم من خالل حتليل النغمات واإليقاع ونظـام املصـوتات، وكـان هـذا     العلماء بال اهتم

وهو أول  (Hellwag) "هالواج" ـل  (Sounds thevocal)يف مؤلفات عديدة، منها
ضمة، وفتحة، وكسرة، وأن  :بتةمن وصف  املصوتات وصفا علميا دقيقا، وتبني أن أصوهلا ثا

وقد عرف القرن الثـامن   . "ج، وإما باإلمالة والتفخيمباقي املصوتات هي فروع عنها إما باملز
 عشر بروز حركة التأليف والبحث مبختلف ااالت، واليت منها النحو العام، حيث برز العـامل 

الذي فسر الكثري من األمور الغامضة، وحدد بعض املفـاهيم   (Doumarsai)" دومارسي"
اجلملة هي جمموعة من الكلمـات تعـرب   أن :"ومن ذلك قوله عن اجلملة. اليت سبق ا عصره

                                                 
 .وما بعدها 36ص، 2001دار هومة، اجلزائر، عبد اجلليل مرتاض، /د: التحوالت اجلديدة للسانيات التارخيية – )1(

 Grammaire Générale et): بالقرب من باريس، وهلمـا كتـاب بعنـوان   " دير بول روايال"نسبة إىل  – (*)
résonnée)  
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      آخر للـذهن عنـد نظرتـه    اعتباربفضل العالقات اليت تربط بعضها ببعض عن حكم أو أي 
  .وذا جند أن حتديد اجلملة قائم على أا نظم خمصوص .)1("إىل الشيء بعينه

ـ  "الفضلة" كما حتدث عن مفهوم ، (Compliment) "التكملـة "ـالذي أمساه ب
  .يثه عنها األول يف تاريخ الدرس النحوي األورويبوكان حد

جـيمس  "و" كوندياك"وقد أنتج القرن الثامن عشر عدة أمساء بارزة، جند منها العاملني 
  ".هاريس

أن اللغات أدوات يستعني "فاألول فيلسوف فرنسي، له منهجه اخلاص، ينبين على فكرة 
بل على حتليل وحترير املعلومات احلسية اليت ا اآلدميون ال على التعبري عما يف نفوسهم فقط، 

      فهو ذا يلتقي مع احلسـيني يف أن اللغـة تعتمـد     ،)2("تتأتى إىل مشاعرهم بواسطة احلواس
. على احلس، إال أنه يفارقهم إىل إعطائه األمهية للعقل الذي حيور وحيلل املعطيـات احلسـيية  

علـى األدلـة    باالعتمـاد الرياضي، فهو يتم على أن الفكر عمل باملفهوم " كوندياك" ويركز
ومن هنا فقد سبق أولئك الذين حبثوا علم . املتواضع عليها، وأهم تلك األدلة هي األدلة اللغوية

له كتاب اشتهر وأما ثاين العاملني هو جيمس هارس، . (Sémiologie) "السيمياء"أو  األدلة
وحده، وعلى هذا األسـاس أقـام   امتاز بعدم قناعته باحلس  ،Hermes)هارماس (به هو 

اللغة هي قوام الفكر وعدته، "وملخصها أن . "كوندياك"نظريته اللغوية مماثلة لتلك اليت جاء ا 
 حيصل حبصوهلا ويزول بزواهلا وال يريد للغة هذه اليت تستعمل للتخاطب اليومي فقط بل كـل  

أن اللغة والفكر سابق مهـم هـو    ويشري إال .)3("ما ينتظم من اإلعالم واألدلة ويصلح للتبليغ
  ... القدرة النفسانية املتواجدة فطريا يف اإلنسان والذي جتعله يصور األشياء رمزيا

 "سوسـري "وحتديده هذا وتصوره للغة جعله يعرفها بتعريف يقارب ذلك الذي جاء به 
رنـا،  من األصوات املقطعة، كأدلة أو رموز ألفكا (System)" نظام"حديثا، وهو أن اللغة 

  .)4("وباألخص العامة والكلية منها

                                                 
  .67ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )1(
 .67، صاملرجع نفسه – )2(
 .70نفسه، صاملرجع  – )3(

)4(  - Philosophical Inquiry concerning languageand universal, grammar: J. 
Harris, P: 337.  
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اللغوية اليت ظهرت يف ذلك العصر أيضا جند حماوالت البحث يف إثبـات   القضاياومن 
بنقض إدعاء العلماء سابقا من أن أم اللغـات هـي   " ليبنيتيش"  القرابة بني اللغات، حيث قام

سـامية  : لتني كـبريتني اليت كان يعرفها إىل فصـي "خالل تقسيمه للغات  العربية، وذلك من
إىل الوجود دراسات تم ذا املوضوع، أرست الـدعائم األوىل لتلـك    تفربز، )1(*)(واليافتية

أساسـا أوليـة    (**)الدراسات العلمية مقارنة للغات القرن التاسع عشر فقد الحظ عند بعضهم
غات إلثبات قرابتها، لدراسة منهجية حيث نظروا إىل تناسب يف األبنية النحوية والصرفية بني الل

فكان هذا املنحى ممهدا لظهـور  . بحث عن الشبه السطحي بني األلفاظمتجاوزين يف ذلك ال
  .النحو املقارن والدراسة التطورية فيما بعد

تتبعنا إىل اآلن أطوار علم اللسان البشري من نشأته األوىل إىل حدود القـرن التاسـع   
عمله  يف ثنايا "احلاج صاحل"على مالحظات أقرها  ويف كل ما ورد ذكره ميكننا الوقوف ،عشر

  :هذا، واألكيد أننا لن نقف عندها مجيعا، بل سنذكر ما تيسر لنا ضبطه
من خالل تأرخيه لعلم اللسان انطلق من القول بأن البحث اللساين احلديث مل يكن وليـد   -

  .الفراغ والعدم
  .كان قصده هو تبيان كيف نشأ علم اللسان عرب األزمنة -
شار إىل أن جل املفاهيم اليت جاءت يف الدرس اللغوي احلديث ذات امتـداد يف البحـث   أ -

 .القدمي
 .)2(قبل العصر احلديث وتصرحيه ذا اإلعجاب تابه بالكثري من األعمال اليت وجدإعج -
 -كعريب ومبوضـوعية  -بالدرجة اليت توصل إليها البحث اللساين حديثا وإصراره  اعترافه -

 .عن معادالت ما جاء به البحث احلديث يف التراث العريب القدمي على ضرورة البحث
. إصراره على عد إنتاج العرب يف اال اللغوي حلقة من سلسلة البحث اللغوي اإلنسـاين  -

 ."جورج مونان"ويظهر هذا من خالل تعليقه على قول 

                                                 
 .نسبة إىل سام ويافت بين نوح عليه السالم – (*)

 .70ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري - )1(
              جياركــايت"و). 785ت" ((Saynovics)ســينوفتش : "البــاحثني جنــد اــربني مــن بــني أوالئــك – (**)

(Gyar Mathi) ." لورانسو هارفاس "واإلسباين(L. Harvas)."  
 .63ص، 1العدد ، عبد الرمحن احلاج صاحل/د: مدخل إىل علم اللسان البشري -)2(
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 .على التخمني لدى حبثه ألقدم حتليل علم اللسان البشري اعتماده -
 .صريح بني أطوار نشوء العلوم وأطوار اكتماهلامتييزه ال -
   تركيزه على أن مناهج الدراسة اللغوية العربية اتصفت بكل ما هو الزم للمنـهج العلمـي   -

 .)1(من املشاهدة املوضوعية واالستنباط والتحليل
 :سعيه دوما وكل  ما تأتى له األمر إىل مقارنة ما يورده من قضايا لغوية لـدى القـدماء   -

 .)2(أو حىت احملدثني إىل مقارنتها مبا قام به قدماء العرب ،واهلنود اناليون
اختاذه موقع املدافع على النحو العريب ورد األقوال الزاعمة أنه ذو أصول يونانية قائمـة  

  .على املنطق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .26-25:، صاملرجع السابق – )1(
 .42نفسه، صاملرجع  – )2(
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  احلديثة ليليةعبد الرمحان احلاج صاحل ونظريته اخل :املبحث الثاين
  

 االهتمـام صاف العلمي القول أن مثة نظرية لسانه عربية حديثة أعادت إن من باب اإلن
تشـو  "بالعامل، وأكدت دوره الوظيفي يف بناء التراكيب اللغوية، وفهمها قبل ظهور نظريـة  

عبـد  "لصاحبها الـدكتور   (*)وهي نظرية احلليلية احلديثة ،)الربط العاملي" (مسكي اجلديدة
تأسيس له تأسيسا جديدا ينحوا ا حنو الصياغة  الشكالنية  دتأعاواليت  ،"الرمحان احلاج صاحل

وبذالك تنتعش نظرية العامل،  ،والرياضية كما تقتضيه املعاجلة اآللية اإللكترونية للسان البشري
  .ويتأكد دورها، فتتقاطع مع املناهج اللسانية املعاصرة

غ غايته وال يتحقق أهدافـه إال إذا  إن العلم ال يبل:" "بد الرمحان احلاج صاحلع" الدكتوريقول  
من مالحظة العالقات والنسب القائمة بينهما، فأهم غرض يعقده الباحث علي موضوع  انتقل

هذه العالقات ،فهو ينظر يف آخر األمر غلي نظام األشياء ال غلـي هـذه    اكتشافحبثه  هو 
الكشف عن هـذا   افاكتشنفسها، وهي تتابع يف الوجود بكيفية منظمة أيضا، فيجب  األشياء

  .الترتيب  املكاين والزماين
العالقات والترتيبات بـني   اكتشافميكن أن حيصل عليه الباحث هو  اكتشافإن أكرب 

العثور على هذه العالقات وجب أن يـربهن علـى لزومهـا     فإذا مت له .الظواهر واألحداث
      القـوانني العامـة،  ل يف تركيـب  خوعدم بقائها ،مفهوم اللزوم هو أهم عنصر يد وضرورا،

ن يلزم شيء عن شيء أخر يف طبيعة أحق بأن يكشف عنه الباحث من أي مالحظة أخـرى  أ
أي  االسـتقراء حيصل عليها، وكذلك يصري القانون العلمي ذا مفهوم واضح إذا تبـث لنـا   

وما يتلوه يف الوجود ،ويف ظروف معتنية لز) أ( باملشاهدات الكثرية والتصفح الواسع أن احلادث
     مفهـوم العلـم   (بذلك قانونا طبقيا عاما وموضـوعيا   استنبطنافقد  ،)ب( ،وضرورة احلادث

  .)1()...يف نظرية املعرفة احلديثة
  

                                                 
عبد الرمحن احلاج صاحل، رئيس امع اجلزائري للغة العربية ومدير مركز ترقية البحوث يف اللغـة  مؤسسها الدكتور  - (*)

 جامعة اجلزائر" بوزريعة"العربية، الكائن مبلحقة 
، )2007(سنة ، اجلزائر، 2عبد الرمحن احلاج صاحل، دار موفم للنشر، ج/د: دراسات يف اللسانيات العربيةحبوث و – )1(

 .58ص
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   :بويهياخلليل وس ثراتاجلوانب العلمية املعاصرة ل -1
شاع عند الفالسفة وبعض علمائهم منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر مـيالدي  

تم تطوره ومنوه بالتدرج من أبسط فاملعلومات وأدىن مستوياا إىل أرقاهـا وهـذا   أن العلم ي
الصحيح ،لكن التدرج يف الواقع بكيفية مطردة وعلى خط مستقيم فهذا غري صـحيح هـذه   

الفرنسـي   االجتماعية، فيلسوف العلوم )Conte. A( "أوغست كونت"لـ الفكرة خاطئة 
 ،امليتافيزيقي ،الالهويت :أن العلوم مرت على ثالث أطواررر وهو الذي يق، )1857( املتويف يف

دروسه يف الفلسـفة   :أنظر(وهذا الطور األخري هو الذي حتق يف أوروبا  ،مث العلمي أو اإلجيايب
، وقد جتاوز هذا الوهم اخلطـري  (*))Positivisme( ومن مت مسي مذهبه باإلجيايب) اإلجيابية

غرب يف زمننا فيتبنوا باألمثلة الكثرية أن العلم قد يرتقي عند عند علماء ال جتمد أساليب التفكري
  .خارقا مث جتمد أساليب التفكري ازدهاراقوم يف زمن معني ويزدهر 

 باقتبـاس  اآلخرون اكتشفهوخيتفي اإلبداع فيأيت قوم بعد قرون فيكتشف من جديد ما 
 ،)لعلوم اإلنسانية اخلاصـة يف ا(وبنظرة أخرى  ويضيف إىل ذلك الشيء الكثري اقتباس،أو بغري 

 واتبـع  مث ينبعث من جديـد،  وتسلسل يطرد بل قد للعلم تقهقر وركود استمرارفليس هناك 
ـ املستشرقون املتخصصون يف الدراسات اللغوية هذه الرتعة اخلاطئة إال القليل منـهم فأ   ادروص

ل عليه العلمـاء مـن   أكثر ما حتص واعتربوا العرب، واللغوينيأحكاما ظاملة بالنسبة إىل النحاة 
أو على أقل شـيئا ال   ،حتليل اللغة العربية شيئا بدائيايف من املناهج العلمية  وانتهجوهمعلومات 

  .)1("إجيايب" ميكن أن يقال عنه أنه علم
وميكن أن نذكر أمثلة كثرية تكذب هذا اإلدعاء احف فيما خيص العلوم العامة ومـا  

اخلليل " :من عباقرة النحو العريب ومها اثنانبذكر ما قام به  وسنكتفي. اهلنود واملسلمون ابتكره
وحناول أنت ما كان األول من تصور علمي وأدوات ". سيبويه"وتلميذه  ،"بن أمحد الفراهيدي

العلماء يف عصرنا هذا ،و ذالك ال من الناحية  ابتكرهحتليلية ال يضاهيها يف القيمة العلمية إال ما 

                                                 
(*) – (Positif)   ا النظم اليت يتواضـع ويسميه بعضهم باملذهب الوضعي وليس الغرض هنا هو الوضعية اليت تتصف

ملذهبه بـل هـو   " كونت"، وليس هذا هو الغرض يف تسمية )وضعي يف مقابل طبيعي(عليها القوم، مثل اللغات والقوانني 
فيزيقي أي العلم احلاصل باملشاهدة والتجربة يف مقابل العلم احلاصل بالنظر والتأمل وجمـرد  يقابل اإلجيايب بالالهويت، وامليتا

  االعتقاد
 .59-58: عبد الرمحن احلاج صاحل، ص/د: حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية – )1(
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كاإلطار النظري املنطقـي الرياضـي   : ن الناحية املنهجية التجريبية منهااللغوية فقط بل أيضا م
  .)1(واإلطار التجرييب الفيزيولوجي

  :املنطقية الرياضية للتحليل النحوي الصريف عند خليل األسس -أ
تفطن احملدثون إىل أن للخليل تفكريا رياضيا وتوفقوا يف ذلك ،وهذا يظهر بوضوح لكل 

د ما ،فيما تركه من أقوال وأعمال وقال بعضهم فيما حيص هذا التفكري إىل ح من أطال النظر،
أنه تأثر بنظرية التوافيق والتباديل وكان يصح التأثر لو وجد من وضع هذه النظرية قبل اخلليـل  

وإن مل حيرر هذه النظرية على شكل جمموعة من األصول مـع   "اخلليل"ـف وهذا مل يثبته أحد،
 واستعملعددا كمن العمليات الرياضية ورسم رسوما رياضية كالدوائر التمثيل هلا فإنه أجرى 
وكذلك بعض املصطلحات  ،والالم يف متثيل احلروف األصلية ،والعني د،عددا من الرموز كالضا

كل هذا يكون نظاما فكريا رياضيا ال ميكن أن جيري ف. غري ذلك، وووجوه التصرف ،كاجلداء
لدوائر ذا الشكل، وذا التعليق إال من قد وضع األصـول  هذه العمليات وال أن يرسم هذه ا

  .)2(اليت يؤسس عليها كل هذا
  :مفهوم وجوه التصرف عند اخلليل والعاملي يف الرياضيات احلديثة -ب

النحاة إىل أن الكلمة العربية تتكون من عنصرين دالني ليس أي واحد منـهما   انتبهلقد 
وتتكـون املـادة    األصلية للجذر وبناء الكلمة أي وزا، ومها املادة، كلمة أو جزءا من كلمة

وعلى هـذا األسـاس أراد   . األصلية يف العربية من ثالث إىل مخس أحرف مرتبة ترتيبا خاصا
صر كل املواد األصلية اليت تنتمي إليها كل مفـردة،  حبأن حيصر كل املفردات العربية  "اخلليل"

لتراكيب اليت حتتملها اموعة من حرفني وثالثـة  اب ميكن إحصاء كل اسنوعا من احل وابتكر
ودق،  حنو قـد،  أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهني، اعلم:"قال ،أحرف إىل مخس أحرف

 ضـرب، ضـرب،   :ة وهي حنوسوالكلمة الثالثية تتصرف على ستة أوجه مسدو. ودش وشد،
جها، وذلـك أن  و أربع وعشرينوالكلمة الرباعية تتصرف على  .ربض رضب، بضر، برض،

أربعـة   حروفها وهي أربعة أحرف تضرب يف الوجوه الثالثي الصحيح، وهي ستة أوجه فتصري
أربعـة  وهي  وهي مخسة أحرف تضرب يف وجوه الرباعي وذلك أن حروفها وجها، وعشرين
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توضـحه  ما وهذا . )1("يستعمل أقله ويلفت أكثره ،وجها مائة وعشرينحرفا فتصري  وعشرون
  : اليت يتخذها الرياضيون احملدثونصيغ العمليات 
وذلك أن حرفوها وهي أربعة أحرف تضرب يف وجوه الثالثـي وهـي سـتة     :"فقول اخلليل

  .factorial) = العاملي( )4 × ثالثة عاملي(  4 × !3: هو يف هذه الصيغة احلديثة ،"أوجه
 وهي تقابـل مفهـوم   ،"قسمة التركيب"ـ ومسي هذا احلساب من جاء بعد اخلليل ب

(Combinatory) ،وهي ،واد األصلية بناء على حروف العربيةوقد أحصى اخلليل عدد امل 
  :وميكن أن يصور هذا على صيغة حديثة هكذا. وعلى هذه الصيغة احلسابية 28

2: الثنائي
282827756 =×=  
3 :الثالثي

28282726656.19 =××=  
4: الرباعي

2828272625400.1491 =×××=  
5 :اخلماسي

2828272624600.11793 =×××=
)2(  
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  :أهم املفاهيم األساسية للنظرية اخلليلية -2
 باختراعـه عند عامة الناس  "اخلليل بن أمحد الفراهيدي"العامل اللغوي الكبري  اشتهرلقد 
وهذا وإن كان " صاحب العروض" وكثريا ما يذكر يف الكتب القدمية واحلديثة بلقب ،للعروض
قـد   "اخلليل"إال أنه ظلم من بعض اجلوانب إذ يعرف الرجل املثقف أن  ،ذا الفضل له اعترافا

فنحن مدينون له جبزء كبري ممـا   .أبدع يف مجيع ميادين اللغة والدراسات اللغوية العربية خاصة
كذلك الفكرة البديعة اليت بين  األصوات والنظام الصويت العريب، مأثبته العلماء املسلمون يف عل

ها أول معجم أخرج للناس وهي فكرة رياضية حمضة سابقة ألواا كما سنراه وما يترتـب  علي
وقسـمة التركيـب   ، (Factorielle) "العـاملي "عليها من املفاهيم الرياضية كمفهـوم  

(Combinatoire) ،كمـا نـدين لـه بـالكثري     . وغري ذلك ،ومفهوم الزمرة الدائرية         
 اختراعـه لعلمية العجيبة للظواهر اللغوية العربية وال ننسى أيضـا  من التفاسري من التعديالت ا

  .وهو ال يزال مستعمال إىل يومنا هذا يف الكتابة العربية ،للشكل
وهذا ومن الغريب جدا أن تكون هذه األعمال اليت ال تقل أمهية يف جوهرها عند الكثري 

وقد حاولنا منذ مـا  :""ج صاحلعبد الرمحن احلا"ويقول الدكتور ،املعاصرين االختصاصينيمن 
فيما خيص ميدان اللغة وخباصة ما تركه  ثراتيقرب من الثالثني سنة أن حنلل ما وصل إلينا من 

   .)1(*)("بويه وأتباعه ممن ينتمي إىل املدرسة اخلليليةيلنا س
  :أصالة النحو العريب يف القرون األربعة األوىل من اهلجرة -

       وهـذا ال  ة العرب األولني تكتسي أمهية كـبرية جـدا،  سبق أن قلنا بأن نظرية النحا
من حيث أا ما تزال ذات قيمة كبرية من القيمة العليمة بل من حيث أا ميكـن أن تسـتغل   

ملا  اقتنعوقد يبدو هذا الكالم غريبا خصوصا ملن  مفاهيمها وعالج املصابني باحلسبة وغري ذلك،
، مـن أن عقـل   (Augste Comte) "كونتأوغست "ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي 

 ،ميتافزيقيمث  ،ديين :إمنا مر على أطوار ثالثة  -وبالتايل التقدم العلمي والتقين لألمم -اإلنسان
  ."العهد اإلجيايب" والعهد الذي عاشه هذا الفيلسوف هو .)أي علمي جترييب(مث إجيايب 

                                                 
ظرية، وقد تشرف بعرضها ألول مـرة الـدكتور   ، فهي نظرية على ن"النظرية اخلليلية احلديثة"أما ما أطلق عليها بـ – (*)
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وهيهات أن يكون األمر  ا،فعلى هذا األساس فكل من جاء قبله ال ميكن أن يكون علمي
على هذه البساطة فقد دل التنقيب التارخيي والنظر الدقيق يف أحداث املاضي أن األمم قد متـر  

مث يستقر نشاطها اخلالق بل يوقـف لعـدة قـرون     ،على طور كله اختراع واجتهاد خالق
علماؤه من وقد يكتشف العامل يف وقت ما أشياء مث خيتفي فيعود شعب أخر  ويقوم  .ويتقهقر

وكـالكثري   ،ةيوذلك كدوران األرض على الشمس وكالدورة الدمو ،جديد بنفس االكتشاف
ذا .من املفاهيم الرياضية اليت وجدت عند بعض األمم قبل أن يثبتها من جديد العلماء الغربيون،

مل تبلغ العلوم  çأما العلوم اإلنسانية واالجتماعية فالبد أن نقر أن هذه ،فيما خيص العلوم عامة
ونستطيع أن نقـول إن بعـض    .عند الغربيني ما بلغته  العلوم الدقيقة وخصوصا التكنولوجيا

تـرتع مـرتع الفلسـفة     –كما يتبناه يف مكان أخر  –كالبنيوية مثال هي يف احلقيقة  نظرياا
فإن جـوهر   دون ما شعور من أصحاا غالبا وخاصة يف التحليل الفنلوجي "األرسطوطالسية"

فيكتفي أساس بتشخيص العناصر والوحدات بانيا كل ذلك على  املذهب هو مبدأ اهلوية،هذا 
      مبدأ التقابل بني العناصر الصوتية وهو أساس النظرة التشخيصية اليت ينظـر أصـحاا دائمـا   

     وقـد بنيـت   .وهي نظرة تأملية حمضة ،كأشياء وأدوات حىت ولو كانت أحداثا ،إىل األشياء
  .)1(أو التضمن االندراج،أو  االشتمال،املنطقية على مفهوم  ةمن الناحي

ومنثل لذلك ملا اشتهر عندهم من التحليـل   االشتمالومل تراع العالقات األخرى غري 
 فإم يكتفون بتقطيع مدرج الكـالم   ،"الفونيمات"ـالتقطيعي للكالم إىل وحدات يسموا ب

قابليتها لالستبدال بقطعة أو أكثر من قطعة تقوم إىل أدىن قطع صوتية تتحدد كل واحدة منها ب
وهذا يف مـذهب  (مع بقاء الكالم كالما مفهوما وعند ذلك ينظرون هل يتغري املعىن  ،مقامها
ليفـونيم   (Actualisation)فإذا تغري املعىن حكموا على القطعة بأا حتصيل  ،)نييفيظالو

  .)2(معني يدخل يف النظام الفونولوجي للغة املعنية
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  :األساسية للنظرية التحليلية احلديثة املبادئ -3
  :مفهوم االستقامة واالستحالة -أ

 ،بني السالمة الراجعة إىل اللفظ والسالمة اخلاصة بـاملعىن  )الكتاب(يف  "سيبويه"يتميز 
أي النظام العام الذي مييز لغـة مـن لغـة    (كما يتميز أيضا بني السالمة اليت يقتضيها القياس 

حمتذيا حذو  "سيبويه"فقد صنف  .والسالمة اليت يفرضها االستعمال احلقيقي للناطقني ،)أخرى
وحمال، ومستقيم حسن منه مستقيم، : الكالم بناء على داللته، فجعله أنواعا هي-شيخه اخلليل 

أتيتك :"فأما احملال فإن أول كالمك بآخره فتقول .هو حمال الكذب كذب، ومستقيم قبيح، وما
كـي   ":أمس، وأما املستقيم القبيح وهو أن تضع اللفظ يف غري موضعه حنو قولك غدا وسآتيك
فواضح من هـذا   .)1("سوف أشرب ماء البحر البارحة ":، واحملال الكذب حنو"زيدا أخاطب

واالستعمال  ،فظ واملعىن من ناحية القياسلحيدد مفهوم السالمة وعالقتها بال "بويهيس"الكالم أن 
وميكن صياغة هذه  .القبيح، واملستقيم احملال مواملستقيناك املستقيم احلسن، من ناحية أخرى، فه

  .املعاين بشكل واضح أكثر
  .سليم يف القياس واالستعمال مجيعالا= فاملستقيم احلسن  -
  السليم يف القياس وغري السليم يف االستعمال= واملستقيم القبيح  -
  .سليم يف القياس= وأما املستقيم احملال -
   .)2(مال غري السليم من حيث املعىنواالستع -

ومن مث جاء التمييز املطلق بني اللفظ واملعىن ومعىن ذلك أن اللفظ إذا حـدد أو فسـر   
أما إذا حصل التحديد والتفسـري   .إىل عبارات ختص املعىن، فالتحليل هو حتليل معنوي ءباللجو

كما يقول الدكتور عبد  – اواخللط بينهم ،على اللفظ دون أي اعتبار للمعىن فهو حتليل حنوي
وقد بىن على ذلك النحاة أن اللفظ هو األول ألن ، يعترب خطأ أو تقصريا –الرمحن احلاج صاحل 

ويترتب على ذلك أن االنطالق يف التحليل جيب أن  ،املتبادر إىل الذهن أوال مث يفهم من املعىن
  .يكون من اللفظ يف أبسط أحواله وهو االنفراد
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  : اللفظة حداإلنفراد و -ب
مظهر على حرف أبدا، ألن املظهر يسـكن   اسمإنه ال يكون  ":تلميذه "اخلليل بلسان"يقول 

الذي يسكت عنده، وليس قبله هو االسم الـذي   )1(عنده، وليس قبله شيء وال يلحق به شيء
  .ويبتدئوبالفعل كان املنطلق عندهم كل ما يفصل  ،)2(ينفصل ويبتدئ

ضي احلاسويب لألنظمة اللغوية يسـتوجب أن تكـون الصـياغة    فالتحليل املنطقي الريا
   ف أو التعقيد، ومثال ذلك تبـاين العلمـاء   سواضحة غري ضمنية، حمددة املبادئ ال يشوا التع

  :من انطلقإىل فوق فمنهم من  انقسمواحاة العرب األولون نفال ،يف حتديده لبنية اجلملة
  ربيةخربية وغري خمعيار الفائدة فقسمها إىل  -
  معيار التركيب فقسمها إىل صغرى أو كربى -
   .)3(معيار الصدر فيقسمها إىل فعلية ذات فعل وفاعل أو امسية ذات مبتدأ وخرب -

     أما البنيويون فيعتمدون يف حتليلهم للكالم البشري على مبدأ التقطيـع واالسـتبدال،   
ظل الكالم مستقيما مفيدا، كان  فإذا ،إذ جيزئون املدونة الكالمية إىل قطع ويستبدلوا بأخرى

دليال على أا وحدات معجمية مستقلة، وأما التوليديون والتحويليون فيفترضون أن كل مجلة 
ميثلون هذه البنية بشجرين  األول للبنية العميقة والثاين للبنية وتتكون من مكونني امسي وفعلي، 

   .)4(السطحية
ن منطلق النظرية اخلليلية مغاير متاما إذ ينطلقون فإذا كان هذا حال اللسانيني الغربيني فإ
ويعتمدون معيار االنفصال واالبتداء أي ما يكون  ،من واقع احلدث الكالمي أي اخلطاب نفسه

وميكـن   ،قطعة منفردة يف السلسة الكالمية املقيدة ال يسبقها وال يأيت بعدها شيء من الزوائد
وهـي   من هذا؟ وماذا أخذت؟: اإلجابة عن يفزيد أو هذا أو كتاب  :الوقوف عليها كقولك

إنه ال يكون اسم مظهر أبدا علـى  ( "الفراهيدي"نقال عن شيخه  "سيبويه"احلقيقة اليت يؤكدها 
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فكـل مـا ينفصـل     ،)1()وليس قبله شيء وال يلحق به شيء يسكت عندهحرف ألن املظهر 
       صـار مـن الضـروري    ومن هنا .ويبتدئ به هو مفردة أو كلمة أي أصل تتولد عنه الفروع

وقد مساها  ،أن يتخذ مبدأ االنفصال واالبتداء معيارا أساسيا لتحديد أقل ما ينطق به أي الكلمة
شرح املفصل والرضي (وأطلق عليها ابن بعيش يف كتابه  ،النحاة األولون االسم املفرد أو مبرتلته

  . )2(وهو الذي تبناه النحو اخلليلي) اللفظة(مصطلح  )يف الكافية
ميكن الباحث من استكشاف احلدود احلقيقية اليت حتصل يف الكالم  واالبتداء فاالنفصال

كما يفعله التوليديون  افتراضحيتاج إىل أن يفترض أي  وال ،وذا ينطلق الباحث من اللفظ أوال
  .)3(الذين ينطلقون من اجلملة قبل حتديدها أي قبل حتديد مكوناا املباشرة

إنه أصغر ) أي كتاب(ظرية اخلليلية هو ما يبىن عليه أي ما ليس فيه زيادة كاألصل يف الن
وأما العبارات األخرى وتسمى مبرتلة االسم املفرد فتعتمد زوائد تلحقـه ميينـا    ،وحدة متمكنة

     وهكذا ميكـن أن نسـتنتج    .وهذا جوهر مفهوم التحويل عند التوليديني التحويليني ،ويسارا
يا ليس إال وهـو  ظلف) كتاب(أو احلد الذي يتميز به االسم  (*)مثال -املبدأ وانطالقا من هذا –
   .)4(فكلها زوائد تندرج يف حد االسم يف اللسان العريب .واإلضافة ،والنداء ،والتنوين ،اجلر

وأما الفعل فإمنا تتصل به زوائد تغري بناؤه وحتوله إال قطعة لغوية جديدة قابلة بـدورها  
  .ونون النسوة، أداة اجلزم والنصب وأحرف املضارعة التأنيث،وهي تاء  ،اءواالبتد لالنفصال

             فال بد من مالحظـة أن هـذا املنطلـق هـو يف نفـس الوقـت وحـدة لفظيـة         
(Unité Sémiotique) ال حيددها إال ما يرجع فقط إىل اللفظ وهو االنفصال واالبتداء، 

  ألا ميكن أن تكون مجلة مفيـدة  (Unité communicationnelle)  ووحدة إفادية
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 .19ص
 .230ص، احلاج صاحل/د: املدرسة اخلليلية احلديثة ومشاكل عالج العربية باحلاسوب – )3(

املدرسة اخلليلية احلديثة ومشـاكل  واملثال مفهوم اختصت به النظرية اخلليلية، وال يوجد يف اللسانيات الغربية، ينظر  – (*)
 .234صاحلاج صاحل، /د: عالج العربية باحلاسوب

ظمتـها اليونسـكو   احلاج صاحل، نـدوة ن /اخلليلية احلديثة والدراسات اللسانية احلالية يف العامل العريب، د اللسانيات – )4(
 .220، ص)خمطوط(، 1987، "تطور اللسانيات يف الدول العربية"بالرباط حول 
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اسم                  
#آتاب      #             

#الـ   آتاب      #        
ن     مفيد   -آتاب       -   #        
#زيد   هذا    -آتاب       -   #        

#زيد   المفيد    -الـ   آتاب      #        
#المفيد       -   -آتاب       -    -    #  

#زيد   الذي هو هنا    –آتاب       -بـ       #  
 

      2   1     0     1   2           3  

   وعلى هذا فهي حتتل مكانا ويتقاطع فيه اللفظ مـع املعـىن    ،)فقد اكتشف يف الكالم احلقيقي(
  .أو البنية باإلفادة

فقد الحـظ   ،)ويف هذا املستوى املركزي املنطلق منه(أما كيفية التفريع من هذه النواة 
هو أوسع منها أن بعض هذه النوى تقبل الزيادة ميينا ويسارا النحاة حبملهم النواة على غريها مما 

        وهي القطعـة الـيت ال ميكـن    ،)1("لفظة"دون أن تفقد وحدا أو دون أن خترج عن كوا 
والحظـوا أيضـا هلـذا الـتمكن      ."بالتمكن) "للزيادة(أن تنفرد وأجزائها ومسو هذه القابلية 

مث املمنوع من الصـرف فهـو    (*)"األمكن"كن متجنس متصرف وهو امل اسمفهناك  ،درجات
وهكذا ميكننا حنن أن نبين من هذه . كناألمكن وال ممث املبين فهو غري املت ،كن غري األمكنماملت

 االسـم هو الذي يتحدد به وكما ذكرنا   (Modèle) "مثال واحلد"وهذا التصور  ،املفاهيم
  :لفظيا ليس إال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .220احلاج صاحل، ص: املدرسة اخلليلية احلديثة والدراسات اللسانية احلديثة يف العامل العري – )1(

  .هذه ألقاب وضعها املتأخرون ولكن على أساس لتمكن – (*)

تحديده اإلجرائي(حد االسم   

 زيادة مرتبة

 أصغر قطعة متمكنة األصل

 اسم واحد

 فروع

قب
تعا
وال

دة 
زيا
بال

ف 
ري
صا
 ت
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وحدات احملمولة بعضها علـى   إىلولد أن كل املأو  لالسم احملدديالحظ يف هذا املثال 
فأما التساوي فهـو   ،عليها بالزيادة فرقةومت ،بعض هي النظائر للنواة من حيث أا تنفرد أوال

ويـل الـذي   وأما التفريغ هو نفس التح .ذلك التكافؤ الذي حيصل بإجراء الشيء على الشيء
تكلمنا عنه من قبل والفرق بني هذا التحويل وغريه مما يوجد عند بنيـويني فهـو الوحـدات    

التحويل بزيادة مما ميكن زيادته دون أن تتجاوز (تتحدد ذا التفريغ ) للكالم(الداخلة يف اللفظة 
    حتليـل   فالتحويل هو الذي حيدد الوحدات يف النظرية اخلليليـة وال حتتـاج إىل   ،)حدة اللفظ

مث إىل هذه النظرية ال تفصـل بـني    .على شجرة "تشومسكي"الذي صاغه " إىل مكونة قريبة"
وحمور االستبداالت وال تنظـر إىل كـل    (Axe Syntagramatique)التركييب  احملور

أي من األصل  ،دى بل جتعل كل واحد تابعا لألخر حبيث تنظر إليهما معاحواحدة منها على 
 "الزمـر " العكس فكل هذا يكون جمموعة ذات بنية تسمى باالصطالح الرياضيو .إىل الفروع

(Structure de Groupe)  وهذا ما سنتحدث عنه الحقا وهو أمر خطري جدا إذ ميكن
اسـبات إلكترونيـة يف عـالج    احلأن يصاغ الصياغة الرياضية اليت تسـتلزمها يف املسـتقبل   

  .)1(النصوص
  :املوضع -ج

      موضعا خاصا بـه يقتـرن بـه    ) أي ما ينفصل ويبتدئ به (ظة إن لكل جزء من اللف
 ،ال تكون إال يف اليمني منفردة وكذلك احلرف اجلـار  "ـال"يف احملور التركييب فأداة التعريف 

وهذا التعـديل ضـروري    -أي على يسارها –وأما الصفة واإلضافة ال تظهران إال يف أخرها 
   .)2(وأما حتديده الداليل فهو من دل على الذات ،اخلليلي يتميز به النحو االسمإجرائي رياضي 

داخـل  ) أي اللفظـة (فاملوضع مفهوم أساسي ألنه ليس جمرد موقع للوحدة اللغويـة  
قوال -كما سيسرد أدناه -السلسلة الكالمية بل إنه قد ميد موضعا للعامل واملعمول أوال وثانيا 

لها الكلم هي خانـات حتـدد للتحـويالت    وعلى هذا األساس فإن املواضع اليت حتت .خمصص
يادة هي نفس زالفروع بالزيادة التدرجيية، وهذه ال خمتلفمن األصل إىل  االنتقالأي  التعريفية،

الرياضيات فيمكن أن نقول بأن  باصطالحوإذا أردنا أن نعرب عن هذا  التحويل يف هذا املستوى،

                                                 
 .121، صاملرجع السابق – )1(
 .222، صاملرجع نفسه – )2(
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عبارات متكافئة حىت ولو كانت بعضها أطول  ما يظهر بالتفريع يف داخل املثال املولد للفظة هي
  .بكثري من البعض األخر، وذلك ال خيرجها عن كوا لفظة

 املقابلة بالنظري (ونقد حتصل اللغوي على املثال املولد للفظة إلثبات التناسب أو التناظر 
Mise en Correspondance =Bijection ( بني الوحدات، ) أو محل أو إجراء

ويتم هذا اإلجراء بالتحويل الذي هو هنا بالزيادة، وهلذه العملية عكسها  .)األخركل منها على 
   وهو رد الشيء إىل أصله ،على حد تعبري النحاة، وذه العمليات يتحدد موضع كـل عنصـر  

فالبد من اإلشارة أن املواضع اليت هي حول النواة قد تكون  يف داخل املثال كما سبق أن قلنا،
وهذه مفاهيم رياضية حمضة وهـي  (  واضع شيء وما حيتوي عليه هو شيء أخر،فارغة ،بأن امل

 تدخل وخترج،"ويعرب عن هذا النحاة بأن هذه الزوائد  .)أهم صفة يتصف ا التحويل للخليلي
ولـيس   ،)Simple Concaténation(يتصف به اإلدراج الذي يتم بالوصل  وهو ما

   فالوصـل حيصـل   ،  (Intégration Structurante)كاإلدراج الذي حيصل بالبناء 
وكذلك يف داخل النواة التركيبية كمـا  (يف داخل اللفظة أما البناء فهو حيدث يف داخل الكلمة 

   .)1()سنراه
  :(Expression Zéro)العالمة العدمية  -د

إذ قد يكون فارغا، فخلو  )شيء وما حيتوي عليه شيء أخر(واملوضع يف النحو اخلليلي 
علـى تسـميته    أصطلحوهو ما  أو ترك العالمة، الكلمة شبيه باخللو من العالمة، املوضع من

وكذلك بالنسبة للعامل الذي ليس له لفـظ   بالعالمة العدمية يف مقابل العالمة الظاهرة املادية،
 االسـتغالل وهذا املفهوم موجود يف اللسانيات احلديثة إال أنه مل يسـتغل   االبتداء،ظاهر هو 
ـ   ،ناسبالكايف وامل      ،ض وطـول رإذ جيب أن يكون مرتبطا بالوضع داخل بنية معينـة ذات ع

  . )2( (Schéma Générateur) "املثال"ـيف البنية اليت مسيت ب أي 
  
  
  

                                                 
 .222، صاملرجع السابق – )1(
 223صنفسه، املرجع  – )2(
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  : الزمرة -هـ
ــة  ــردة تكــون جمموع ــيت تضــاف للمف ــة ال ــات التفريعي ــة العملي                 إن جمموع

)Un Ensemble (،الزمـرة الدائريـة  "طلح عليها يف النحو اخلليلي يص باملعىن الرياضي" 
   .)1(مثال هي تلك الزوائد اليت تلحقه ميينا ويسارا االسمفزمرة 

  :التفريع واألصل والتحليل التقطيعي -و
وهو ما ال حيتاج إىل عالمة وهو بذلك  إن األصل هو ما يوجد ويستمر يف مجيع فروعه،

  .، إنه ما يبىن عليه)2(مستغىن عن فروعه
إن النحو اخلليلي تفطن هلذا املبدأ ، فاأللفاظ أو اجلمل قد تتفرع إىل أمنـاط جديـدة   

وهذا التحليل يعد األقرب إىل اإلجراءات الرياضية احلاسوبية وأكثر  (*))أي بتحويالت(بزيادات 
كما  –بنية اجلمل  الستخراجوسيلة  واالستبدالدقة من التحليل التركييب الذي يعتمد التقطيع 

    إن التحليل اجلملي اخلليلي احلديث تـركييب تفريعـي،   .–و احلال عند البنيويني والوظيفيني ه
حتويليـة أي  تفريعية ويولدونه بعملية  إذ ينطلق اخلليليون من أقل ما ينفرد وميكن التخاطب به،

 -ربوكما يؤكد ذلك علمائنا الع –وهذا مبدأ قار يف اللسان ألن اللغة  ،بالزيادة على األصل
  .هو الذي حيدد الوحدات يف النظرية اخلليلية احلديثة إذن" لتحويلا"فـ . كلها أصول وفروع

  يف التحليل مـن اللفظـة    االنطالقضرورة  :لقد أغفلت اللسانيات البنوية حقيقتني هامتني مها
الم رد بنية الك استنباطفال ميكن  .ال من اجلملة املفيدة أي الكالم) أي مما ينفصل ويبتدئ به(

، حىت وإن حـاول صـياغة   "تشومسكي"ني مبا فيهم يكما يفعل جل البنو واالستبدالالتقطيع 
 إذاحتليله بواسطة التشجري الذي يعكس بنية اجلملة يف مستوييها العميق والسطحي فأهم فـرق  

لبنويون مييز النظرية اخلليلية عن اللسانيات الغربية هو منهج حتديد الوحدات إذ يسلط الغربيون ا
ويلجأ التولديون إىل التحويل ألجل تـدارك   ،الوحدات الستخراجعلى اخلطاب أداة التقطيع 

                                                 
نقال عن حبـوث ودراسـات يف   عبد الرمحان احلاج صاحل، /د: دور النظرية اخلليلية يف النهوض بالبحوث احلاسوبية - )1(

 .7عبد الرمحن احلاج صاحل، ص/اللسانيات العربية، د
عن حبوث ودراسات يف اللسـانيات  ، 4احلاج صاحل، وثيقة رقم /د: راث اللغوي العريب األصيلالتتكنولوجيا اللغة و – )2(

 .24صعبد الرمحن احلاج صاحل، /العربية، د
وقت تنبه التوليديون األمريكيون إىل هذا التحويل التفريعي الذي تتسم به اللغات البشرية إىل أنه حتويل عكسي برد  – (*)

 .األصل كما هو يف النحو العريبالفرع لألصل ال بتفريع 
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ليل إىل املكونات املباشرة، وتفسري الغموض الناجم عن بعض التراكيب كالتركيب حلتانقائص 
م ينطلقون من هـذه التحـويالت ألجـل حتديـد     إوأما النحاة العرب، ف املبين للمجهول،

بعضها علـى بعـض،    واالنفصال االبتداءحيث حيملون القطع القابلة لإلنفراد أي  ،الوحدات
وتنجلي املواضع اليت ختتص ا كل وحدة وجمموع  ويدرك التابع من املتبوع،، فتنعكس التبعية

  .هذه املواقع يكون ما مسته اللسانيات اخلليلية املثال أو احلد
الـذي   ة العامل، وهو منط التبعية النحويـة رتبط وتداخل مع نظريا إن مثة مبدأ لساين

وهو مبين على فكرة أساسية مفادهـا أن مجيـع   ، )1(استغلته اللسانيات احلاسوبية أميا استغالل
هي أقرب بكثري إىل منط  –أي التبعية  –فهذه النظرية (األلفاظ البشرية تابعة ملا قبلها أو متبوعة 

واخلـرب   عل تابع للفاعل ،والصـفة للموصـوف،  النحاة العرب وخاصة إىل مفهوم العمل فالف
يف نظريته اجلديـدة   "تشومسكي"ونظرا ألمهية هذا املبدأ فقد أدخله  للمبتدأ، وهكذا دواليك،

ألجـل   واستثمرهمن أجل تقدمي تفصيل صوري رياضي للتراكيب اللغوية  )يف الربط العاملي(
  جتاوز العقبات اليت تظهر ما بعد اجلمل املركبة 

  :امل واملعىن وظاهر اللفظالع -ز
، )2(إن النحو العريب قد وضع على أسس إبستمولوجية مغايرة ألسس اللسانيات البنوية

بنيتها العقلية يقدرون لكـل   استنباطة اخلليلني يف حتليلهم للتراكيب بغية اومن مث جند أن النح
د يكون لفظا أو تركيبـا  ق حركة إعرابية،/ذا أثر صويت معىن أي لكل بنية منطقية داللية عامال،

  .2حاضرا مع، 1مع ما أعلمت زيدا أبا، :حنو
ألن التركيـز   داللة غائبا متاما،/بالثنائية عامل االهتمام، فنجد "تشومسكي"أما يف حنو

احلالة اإلعرابيـة   :عليه اصطلحعنده منصب على نوع أخر من املعىن هو املعىن النحوي الذي 
  .)3(سان العريب الذي يهتم بظاهر اللفظ وباطنه، أي معناهفهذا حتليل على اللفظ يباين الل

 إال أنه من حيث الداللـة  االبتداء،جمهوال أوال للعامل املعنوي ) زيدا(جيعل ) زيد قائم(فقولك 
       زيد قائم أو كان زيـد قـائم أو إن زيـدا قـائم،    : فاعال للقيام سواء أقلت "زيد" ونكفسي

                                                 
 .223حلاج صاحل، ص/د: حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية – )1(
 .223املرجع نفسه، ص – )2(
 .223نفسه، صاملرجع  – )3(
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فالتحليـل   "تشومسـكي "عين وهذا منحى غائب عن منـهج  هو العامل م(مث يغدو زيد  ومن
  :معنوي يراد منه/يف النظرية اخلليلية احلديثة حتليلي حنوي العاملي

 .معرفة العامل ملعرفة املنحى النحوي -
 االعتبـارين ويف ذلك فهم التراكيب والتخطيط بني هذين  التمثيل املنطقي الداليل، استنباط -

 .)1(طأ وتقصريعلى أحدمها دون األخر يعترب خ
من النظرية اللغوية العربية  استخرجناهابادئ اليت فهذه نبذة جد خمتصرة عن املفاهيم وامل

بالنسبة للنظريـة   (Méta Théorie) نيةوكوصف نقدي هي يف احلقيقة نظرية ثا ،القدمية
نعتقد أنـه ال  أوال ألننا  بالفعلاستغالهلا اآلن فحاصل  إمكانيةأو باألصح  استغالهلاأما  ،اخلليلية

أو على األقـل اعتـدت    ،من النظر يف اللغة العربية تتوجد لغاية اآلن نظرية أخرى استخرج
اعتدادا كبريا ا وبأخواا اللهم إال النظرية التوليدية التحويلية الـيت جتـاوز فيهـا صـاحبها     

للغة العربية على وقد استفادة أميا استفادة يف ذلك من النظر يف ا .والتصنيف الساذج ،التقطيعية
املنوال الذي تناولت به يف القرون الوسطى والسبب الثاين هو من جهة اختبارنا هلا على املنوال 
    منذ صوغنا هلا الصياغة الرياضية وهي أطوع نظرية يف اعتقادنا هلذا النوع من الصـياغة ومـن  

على الرتـاب  حىت ميكن استعماهلا  (Algorithmique)مث تشكيلها بالشكل اخلوارزمي 
  ومن جهة أخرى استغالهلا يف االكتشاف اآليل لصيغ العربية اإلفراديـة  ،)احلاسب اإللكتروين(

وقد قدمت يف هذا اال بالذات رسائل ماجستري يف معهـد العلـوم اللسـانية     .أو التركيبية
 إلجناز عدد وهناك فريق من املهندسني يف اإلعالميات يتعاونون مع اللسانيني ،والصوتية باجلزائر

   .)2(من املشاريع من هذا القبيل
 الرتابيـة وهذا االستغالل جاء أيضا فيما خيص الصوتيات التطبيقية وخاصة الصوتيات 

فهناك مهندسون يف اإللكترونيك يتعاونون أن يستغلوا املفاهيم العربيـة   ،)املستعينة باحلاسب(
لبلدان الغربية فهذا جزئ من األعمـال  للوصول إىل استكشاف آيل أكثر جناعة مما قد ظهر يف ا

ـ  اخلليليـة  "ـاليت يقوم ا الباحثون الذين ينتمون إىل املدرسة اليت شرفها بعضهم بأن مساها ب
   ".احلديثة

                                                 
 .223ص املرجع السابق، – )1(
 .227-226: ، صنفسهاملرجع  – )2(
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  النحوي عبد الرمحن احلاج صاحل من العامل فموق: املبحث الثالث
  
  :أسس نظرية العامل يف النحو اخلليلي -

ويكون مفيـدا أي   ،ى من أقل ما ميكن أن ينطق به البشريةينطلق النحاة يف هذا املستو
      أم ينطلقون من كالم يستغين عما بعده مث يفرعونه بتوليد تراكيب جديـدة مشـتقة منـه    

إن أهم املبادئ اليت تقوم عليها النظرية اخلليلية احلديثـة يف جمـال    .عن طريق التحويل بالزيادة
   :، فالعامل نوعانما يلي ،العمل

   .ما أثر حنويا كالنواسخ واألفعال - أ 
  : )1(كما سنوضح أدناه ما أثر دالليا وهو املسمى مبستوى التصدير وما فوق العامل - ب 

  :ثالثة أشكال هي "عبد الرمحن احلاج صاحل"إن للعامل يف نظر 
 سنادي االمسـي أي  رة يف البناء التركييب اإلاملؤث) 0(فقد يكون االبتداء أي العالمة العدمية  -

   . املبىن واملبين عليهيف
   .كاألفعالاللفظة املفردة ذات خاصية االستقالل يف التركيب  -
الولد ناصحا وهو يشمل األفعال الـيت  ) حسبت(التركيب اجلملي املؤثر يف املنصوبني حنو  -

  تنصب مفعولني 
وي إذا أو كان أال يف التقدير النح) كان زيد منطلقا(ما كان أوال سواء يف الذكر حنو : العامل

ومـن مث  ) زيد كان منطلقا(أو  ،)منطلقا كان زيد(ما أخر أي خالف أصل الوضع اللغوي حنو 
ارتباط العامل  )2(بات واضحا أن العامل يف النظرية اخلليلية احلديثة ما أثر بغض النظر عن رتبته

فاخلرب معمول ، )1مع + ع(مبفهوم البناء جيعل املعمول الثاين مرتبطا بالوحدة التريكبية املتالزمة 
ومـن مث   ،)3(ألنه حممول امسي عليهما كما يؤكد ذلك البصـريون  االبتداءمبين على املبتدأ أو 
   :نافالسان العريب بناء

                                                 
)1( – Linguistique Arabe et Linguistique Générale: Abderrahmane El hadj 

Saleh, Thèse de doctorat, Paris, 1979, P: 805. 
)2( - Linguistique Arabe et Linguistique Générale: Abderrahmane El hadj 

Saleh, P: 719-720. 
  .49، ص2ج، )ه1388/هـ1385(القاهرة،  ،املربد حممد بن يزيد أبو العباس: املقتضب – )3(
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  .االبتداءبناء قائم على  .1
  .)1(بناء قائم على الفعل حيث حيمل االسم على الفعل .2

ضرب  2مع ) +1مع + ع(ذات الصياغة ) إن خترج اخرج(ففي السلسلة : مبدأ التعلق باألول
مول مباشر عم 1أن الفعل األول أي مع "سيبويه"وكذا  "اخلليل الفراهدي"فقد رأى  ،من التعليق

كمـا ال   ".أخـرج "ال يستغين عن السلسلة الثاين عوهذا  ،)إن(للعامل العريف الشرطي اجلازم 
نية أشبه بعالقة الوحـدة  عالقة لسا اإذ 2ومع 1يستغين اخلرب يف باب االبتداء عن املبتدأ فبني مع

وهذا  ،اليت يبىن عليها اخلرب بالضرورة ولكن يف مستوى تركييب أعلى) مبتدأ + ابتداء(التركيبية 
هي املؤثرة بالعزم أيضا يف السلسـلة  ) إن(التعلق باألول شكل من أشكال البناء ومن مث تصبح 

   .)2(ضمن هذا البناء التعلق "أخرج"الثانية 
اخلليل "املدعون يف وقتنا احلاضر فإن نظرية العامل هي أروع ما أبدعه خالفا ملا يدعيه 

وأصحابه رمحهم اهللا ومن أخطر النظريات اليت سيكون هلا دور عظـيم يف تطـوير    "بن أمحد
وذلك ألن مفهوم العمل هو املفهوم الديناميكي الذي يبىن عليه  ،معلوماتنا حول الظواهر اللغوية

فبفضله يستطيع اللغوي أن يرتقي إىل مستوى أكثر جتريدا من املستويات املستوى التركييب للغة 
 السفلى اليت حتتوي على وحدات اخلطابية ومقوماا القريبة، وهذا هو يف الواقع أعمق بكـثري  

هو ناتج عن تركيب الوحدات الدالة اليت هي  (Syntaxe)من القول بأن مستوى التركيب 
   مفهـوم العامـل    لاسـتغال  إمكانيةوأول دليل على ذلك هو  ،املرفمات يف اصطالح الغربيني

يف معاجلة النصوص ) "سيبويه"وما يترتب عليه من عامل ومعمول أول ومعمول ثان كما فهمه (
فنظرية العامل يستطيع ا اللغوي أن ميثل ا أبسط الكيفيات وأجنعها يف التراكيـب   ،باحلاسب

ألنه تصوغ التراكيب يف قالب رياضي دقيق ويرتقـي   ،اللغويةاملعقدة اليت تتداخل فيها العناصر 
  وبالتايل قابل لالسـتخدام  ،ا من مستوى مادي معقد إىل مستوى صوري جمرد قابل للصياغة

  .(3)ةااللكترونييف احلاسبات 

                                                 
 .746املرجع السابق، ص – )1(
 .807املرجع نفسه، ص – )2(

احلاج صاحل، حبث ألقي يف ندوة احتاد اجلامعات العربيـة بـاجلزائر،   /د: األسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية - (3)
وقد وفق أحد طالب عبد الرمحن احلاج (، 171-170: نقال عن حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ص) 1984(

 ).النظرية وبرجمتها الستكشاف البىن التركيبية آليا هباحثني إىل استغالل هذصاحل يف فريق من ال
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وهناك مفهوم آخر قلما انتبه إىل خطورته اللغويون احملدثون وهو مفهوم التفريع علـى  
إال أنه عند النحاة أعمق بكثري وميكن أن نقول بأنه  ،وم يوجد يف أصول الفقهاألصول وهو مفه

 اإلجرائيةاملفهوم الذي يبىن عليه النحو العريب كله بل وعموم العربية كلها وهو مرتبط باحلدود 
اليت تفرع عليها الفروع فأعرف هذه الفـروع واملثـل    ،)يسميها بعضهم اآلن أمناطا(أي املثل 

املوازين الصفية لكن مل ينتبه الناس إىل وجود مثل هذه املثل يف املستويات العليـا   وأشهرها هي
  ).حد االسم وحد الفعل مث احلدود اليت جيري فيه عمل للعامل وغريها(

والعجيب أنه قد ظهرت يف العشريات األخرية نظريات بناها أصحاا علـى مفهـوم   
الدراسة العلمية للغة ينبغي أن تقتصر على الوصـف   أو التوليد وردوا على القائلني بأن ،التفريع

وقد توصل أصحاب هذا املذهب اآلن إىل إعادة اكتشاف للعديد من املفاهيم اليت  ،بدون تعليل
  .(*)عرفها العلماء العرب األولون ومل يترك حنوها املتأخرون

أن هـذا  ما أمساه بعضهم بأبعد مفهوم عن تصورنا وهو احلركة واحلق  أيضاوال ننسى 
 إدراكاملفهوم مل يستطع أكثر اللغويني ممن مل يتجرد بعد عن التصورات اليونانية القدميـة مـن   

فحواه وفهمه حق الفهم وهلذا تركه بعض احملدثني إىل مفاهيم صوتية أخرى توجد يف النظريات 
ليست حقائق من احلضارة اليونانية و ناألوروبيوناسني أن الكثري منها هو تصور توارثه (الغربية 

أما ما يقصـده   .وذلك مثل مفهوم املقطع ومفهوم املصوت القصري والطويل ،)اختربت صحتها
 إخراجاحلركة متكن من  ":سيبويه"القدامى من احلركة فهو كما قاله الروماين يف شرحه لكتاب 

 ".احلرف والسكون ال ميكن من ذلك وإذا حترك احلرف اقتضى اخلروج منه إىل حرف آخـر 
   .(1)"املتحرك إذا كانت احلركة سببا له اإلدراجألن أصل "ابن جين  وقال

      فاحلركة على هذا ليست فقط مصوتا بل هي احلركة العضوية اهلوائيـة الـيت متكـن    
      وقد ال تقترن كمـا هـو الشـأن    ،وقد تقترن بصوت يف غالب األحيان ،احلرف أحداثمن 
   املقطع ليس له وجود يف مـدرج الكـالم   أنا أيضا واختالس احلركة والعجيب هن اإلخفاءيف 

أمـا   ،بل ال وجود له إال معزوال عن املدرج أي غري مدرج بل منفصل تكتنفه وقفتان ليس إال
احلرف املتحرك واحلرف الساكن فهذا موجود حمسوس يف هذا املدرج إذ الذي أثبته العلمـاء  

                                                 
 .منهم نوام تشومسكي وقبله أستاذه هاريس إىل حد ما – (*)

 .58، ص1ابن جين، ج: اخلصائص – (1)
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حيصل بإدراك للحرف على حدة إمنا الـذي  السمعي أو اآليل للحروف ال  اإلدراكأن  اليوم هو
  .)1(يدرك هو االنتقال من خمرج إىل خمرج آخر أو الوقف عليه

          رة دميانية يهـتم فيهـا أصـحاا مبـا جيـري      ظفالنظرة اخلليلية هي هذه املرة أيضا ن
ولـذلك ل يكتفـون    وات للوحدات يف نفسها،ذوال تم ب من األحداث يف حدوث الكالم،

  .يع الكالم بل يتجاوزون ذلك إىل كيفية إدراج عناصره يف سياق متسلسلبتقط
         الوحـدة الصـغرى الـيت يتركـب منـها مسـتوى التراكيـب        "اللفظة"ليست 

(Niveau Syntaxique)  ألن هذا املستوى وحدات أخرى من جنس أخر أكثر جتريدا،
رائية حيملون مثال أقل الكالم مما هـو  ،وهاهنا أيضا ينطلق النحاة من العمليات العملية أو اإلج

النواة كما فعلوا بلفظة للبحث عن العناصر  ءأبسطه وحتويله لزيادة مع إبقا باختاذأكثر من لفظه 
    أن الزوائد على اليمني تغري اللفظ بل تـؤثر وتـتحكم   افالحظو ،)من بعض الوجوه(املتكافئة 

تتحصل بذلك على مثال حتويلي يتكون ) عراباإل(يف بقية التركيب كالتأثري يف أواخر الكلمة 
  :وذلك مثل ،)مثل املصفوفة اللفظية(أيضا من أعمدة وسطور 

Φ
 إن
 كان
 حسبت
 أعلمت عمرا

 زيد
 زيدا
 زيدا
 زيدا
 زيدا

 قائم
 قائم
 قائما
 قائما
 قائما

123
  

ية ففي العمود األمين يدخل عنصرا قد يكون كلمة أو لفظة بل تركيبا وله تأثري على بق
أن العنصر املوجود يف العمود الثاين ال ميكن حبال أن  امث الحظو ،"عامال"التركيب ولذلك مسي 

ويكون إذن من مع عامله زوجـا   ،)1م" (املعمول األول" "سيبويه"يقدم على عامله فهو عند 
  قد يتقدم على كل العناصـر إال ) 2م(أما املعمول الثاين .  (Couple Ordonne)مركبا 

                                                 
 les processus de la communication)، )1977(يف كتابـه   (J. Leonard): ينظر ما أثبته – )1(

prlée)172، ص1عبد الرمحن احلاج صاحل، ج : عن حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، نقال.  
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   أشـرنا إليـه   (وقد خيلوا موضع العامل من العنصر امللفوظ . (*)"إن"ة مجود العامل مثل يف حال
  .)Φـ ب

وهو عدم التبعية التركيبية وليس مبعناه بداية اجلملة كمـا  ( باالبتداءفهو الذي يسمونه 
على هـذا  ) غري ناسخة(هذا وقد محلوا التراكيب اليت تتكون من لفظة فعلية . )يعتقد بعضهم

هو مبرتلـة هـذه   ) غري ناسخ(عند تطبيق هذه اموعة على األوىل أن الفعل  واكتشفواثال امل
أيضا أن  وأثبتوا ،ألنه يؤثر يف التركيب وأن املعمول الثاين يف هذه احلالة هو املفعول به ،العوامل

  :حتتلها كلمة واحدة أو لفظة بل تركيب وذلك مثل
Φ 
 رأيـ
 رأيـ

 أن تصوموا
 ت
 ت

 خري لكم
دازي  
(**)ك  

  
كما أن هناك عناصر أخرى  ،فيتبني ذا أن العناصر التركيبية هي عناصر خاصة جمردة

وهي زوائد خمصصـة   ،على هذه النواة التركيبية) عالقتها بغريها عالقة وصل" (تدخل وخترج"
وميكن أن منثل للعالقات القائمـة بـني هـذه     .)خ :رمزه(كاملفاعيل األخرى واحلال وغريها 

  :)1(ات التركيبية ذه الصيغةالوحد
  البناء            الوصل          

  خ  ≠ ]2م ≠)  1ع      م( [
  .فكلما نرى فليس هذا املستوى ناجتا عن قسمة تركيبية ملا حتته

  
  
   
  
  

                                                 
 .إن يف الدار زيدا: إال إذا كان ظرفا مثل – (*)

 .هذه العبارة هي تركيب من وجه ولفظة من وجه آخر – (**)
  .172حلاج صاحل، ص/د: حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية - )1(
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  وظيفة العامل يف النظرية اخلليلية احلديثة :املبحث األول
  الربط العاملي يف النحو التوليدي: املبحث الثاين
 تشومسكيالالعامل بني النحو اخلليلي و: املبحث الثالث
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 وظيفة العامل يف النظرية اخلليلية احلديثة : املبحث األول
 

قد جم بعض العلمـاء   ":يف جملة اللّسانيات "عبد الرمحن احلاج صاحل"يقول الدكتور 
    على إثر تأثرهم بأفكار البنوية اللّغوية الغربية اليت كانت تسود ميدان البحث يف اللّغـة ابتـداء  

ومل يعرف الغربيون إال مـن   (Bloumfield) "بلومفيلد"و  (Sausure)  "سوسري"من 
يف أوروبـا   ووجدوه عند فالسفة العصر الوسيط،  (Rection)كان قد اطّلع على مفهوم 

     وال سـبيل  ،والشك أنهم أخذوه عن العلماء العرب ألن املفهوم األورويب القدمي مطابق لـه 
  . اآلن فقط أمهية هذا املوضوع "تشومسكي"ـوقد اتضح ل ،إىل إجياده عند اليونان أو اهلنود

ية للفظة أو الكلم حدا إجرائيا مثل هذين النـوعني  إن للتراكيب اليت ليست عناصر أصل
وينطلق النحاة هنا أيضا من أقل ما ميكن مما أن يبىن من الكالم أو بعبارة أخرى  ،من الوحدات

     ألن املقصود هو اكتشـاف البنـاء أو األصـل     ،أقلّ ما يكون عليه الكالم مما هو فوق اللفظة
كـ : ا أن مثل ذلك يتحقق يف الكالم املتكون من لفظتنيفالحظو ،يف مستوى أعلى من اللفظة

مث انطالقا من اللجوء إىل عملية الزيادة لزوائد حتتملها هذه القطعة  ،)ضربت زيدا(و) زيد قائم(
كما فعلوا بأصل اللّفظـة وأصـل   (دون أن نقصدها وحدا أي مع بقاء اللّفظتني بنفس البنية 

 ،خل على ميينها فتغير إعراا و تزيد على معناهـا األصـلي  فرأوا أن هناك عناصر تد ،)الكلمة
  : )1(وذلك كالتايل

Φ قائم  زيد  
  قائم  زيد  إنّ
  قائما   زيد  كان

  قائما   زيد  حسبت
  قائما   زيد  أعلمت زيدا

  

                                                 
احلاج صاحل، حبث ألقي يف ندوة استخدام اللغة العربيـة يف تقنيـة   /د: والعالج احلاسويب للغات منطق النحو العريب – )1(

،  نقال )1992ماي  10/14: لـ ه املوافق1412ذي القعدة  08(سعودية، قاعة امللك فيصل للمؤمترات، لاملعلومات با
 329-328: عبد الرمحن احلاج صاحل، ص/د: عن حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية
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مسي كل عنصر تـأثّر   ،"عامال"ومعىن  ،فسمي هذا الذي يؤثر يف اللّفظة األصلية لفظا
فأعطوا  ، الحظوا أنّ العامل ال ميكن أن يتقدم عليه أبدا أحد املعمولنيمث" معموال"بذلك العامل 

وكذلك تفطّنوا إىل أنّ األصل مبا أنـه   ،والثاين القابل للتقدمي ،األول الثابت: رتبة لكلّ معمول
ومعىن ذلك أنّ العامل مبا )  )م.ع(أصل يتضمن عامال غري ملفوظ مسوه االبتداء يف املثال وهو 

ل تابع له ،فرفيه الصا العناصـر  . يف الترتيب اللّفظي والتقديري معاً حممول عليه املعمول األوأم
إالّ أا تتأثر لفظا  ،األخرى اليت ميكن أن نستغين عنها وعالقتها بالعامل واملعمولني عالقة وصل

وذلـك   ،ومعنا بالعوامل وهي من حيث وضع اللّغة أي من حيث مدلوهلا الوضعي خمصصات
  . لفضالت منها إالّ املفعول بهكا

  :وميكن أن يكتب احلد التركييب هكذا
  خ # ] م # /  )ع       م([ 
  }املخصص = خ  ،املعمول الثاين=  2م ،املعمول األول=  1م ،العامل= ع { 

    
      مفهوما آخر من تطبيقات العامـل أال وهـو    "عبد الرمحن احلاج صاحل"الدكتوريرصد     

فإن اللّغويني  ،وهو ال يقل خطورة عن املفاهيم السابقة)" أو التكرار والتثمية ( طالة ظاهرة اإل" 
 .ع: أشرنا إليه ذه الرموز(الحظوا أن املواضع البنوية للكالم  –وبعدهم تشومسكي –العرب 

 ،"كان"و" إنّ": ميكن أن حيتوي على كلمة مثل ،هي شيء آخر و بعبارة أخرى العامل) خ .م
 ."أعلمـت عمـراً  " :أو حىت على تركيب مثـل  ،"حسبت":كن أن حيتوي على لفظة مثلومي

فهو تركيب وكذلك هو املعمول الثـاين  " أن تصوموا" :وكذلك هو املعمول األول وذلك مثل
  .)1(املخصصات ببعض الشروط

ويف مجيع اللّغات البشرية وهـي تـداخل    ،وعلى هذا فإنّ هناك ظاهرة خطرية يف اللّغة
وذلك مثل تضمن أو احتواء وحدة من املستوى األوسط وهو  ،)Embedding( ياا مستو

     بل للوحـدات الـيت هـي     ،مستوى اللّفظة لوحدات من املستوى األعلى اخلاص ببناء الكالم
وأول من تفطّـن   ،لفظة يف موضع كلمة: أو باألصح ،لفظة يف داخل لفظة: من نفس مستواها
وأعطاها  ،"تشومسكي"ليت تكتسبها هذه الظاهرة بالنسبة جلميع اللّغات هو إىل أمهّية القصوى ا
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ويسـمي   .أي قدرة الشيء على التكرار إىل مـا الايـة   (Recusiveness) ـاسم ال
إطالة اندراجيه وهي هـذه الـيت   : يف احلقيقة إطالتانوهي  ،"اإلطالة "هذه الظاهرة  "سيبويه"

تركيب يف موضع لفظة أو كلمة أو لفظة يف موضع (سفل وصفناها اآلن اندراج األعلى يف األ
وهي تكرار ما حيتوي عليه املوضـع    ،اندراجية غريوإطالة تدرجية على مدرج الكالم  ،)كلمة

  . "عطفا"أو " تثنية"أو " تكرارا" "سيبويه"وتسمى عند  ،هو نفسه أو ما يقوم مقامه
  : وعانفأما اإلطالة بإدراج شيء يف شيء فهي أيضا ن

يف ستة سيبويه ويقع ذلك عند  ،نوع حيصل مبجرد إقامة تركيب أو لفظة يف موضع االسم -
 : مواضع

  ) يف موضع ابتداء: على األصل(ما كان يف موضع املبتدأ  .1
                 أو يف موضع بين على املبتدأ  .2
  أو يف موضع اسم مرفوع غري مبتدأ  .3
  أو غري مبين على املبتدأ  .4
  ) يف داخل اللّفظة(املضاف إليه  أو يف موضع .5
  . )1(ويف موضع صفة كذلك .6
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  : أمثلة الندراج األبنية التركيبية -
  
           :اسم فاعل يف موضع ع -1
  
  2م فعل و فاعل و مفعول يف موضع -2

  

  

  

                3فعل فاعل يف موضع م -3
 فعل فاعل يف موضع خ                  -4

  
  
  
 

    )      املضاف إليه(    2فعل وفاعل يف موضع  -5
  
  
   

     )1()الصفة(   3فعل و فاعل و مفعول يف موضع  -6
       
       

 "أنََّ"و ،أو ما يقوم مقامهـا " أنّ"أما النوع الثاين فيقع االندراج فيه برابط و هو يف العربية  -
مصدرية ألنها مع صلتها تـأيت يف موضـع   املصدرية وتسمى كلّها حروفا  "ما"املفتوحة و
فإن مجيع هذه املوصوالت  ،وأشباهها" الذي"و" ما "و" نم: "وهناك أيضا املوصول ،مصدر
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  خ  2م  1م ع
  يقول 
  أقائل

  زيد 
  زيد 

  ذاك 
  ذاك 

  

Φ  زيد  
3َََم  ع  2م    

  واقفا  ذاك Φ يقول
  "  ذاك Φ يقول  زيد  كان
    3م  2م  1م+ع

  "  ذاك  Φ يقول  زيدا حسبت
 Φ ينطلق  -  -  -  زيدا  رأيت

     0  2  

  
  يوم

  1م  ع

  

  زيد يأيت

     0            3  
  

  رجل
  2م  1م  ع

 ذاك  Φ يقول
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كما أنّ مجيع العناصر املندرجة ميكـن أن   .امسا واحدا –مهما طالت  –تكون مع صلتها 
  .)1(وهي يف موضع اسم واحد ،تطول إىل ما اية
 : ندراجية فتحصلأما اإلطالة غري اال

وإذا كان هناك رابط فهو  ،فيسمى تعدد إذا كان بدون رابط ،مبجرد تكرير حمتوى املوضع .1
 .عند سيبويه اشتراك وعطف نسق عند من تاله 

بتكرير املوضع دون حمتواه أي بزيادة نفس العنصر يف نفس املوضع للتوكيد أو مـا يقـوم    .2
  .وهو البدل أو عطف النسق ،مقامه للتوضيح

  :أعلى مستويات التحليل وهو مستوى ما فوق العامل -
 "الصفر"ـونرمز إليه ب ،نوعا من االبتداء وهو غري عامل املبتدأ "سيبويه"كثريا ما يذكر 
ومجيـع  " إنّ"و ، وذلك عند وصفه لبعض العناصر باملبتدئة أيا كـان  ،عندنا ألنه غري ملفوظ

  .غري ما يعىن باملبتدأ الذي له خرب ويعين بذلك .حروف االستفهام والشرط وغريها
فكل هذه العناصر جيب هلا الصدارة  أي جيب أالّ يتقدم عليها أي عنصر من العناصـر  

فهي حتلّل موضع االبتداء املطلق الذي ليس ما قبله من مجلـة   ،اليت تؤثر فيما بعد هذه األشياء
ولـيس  ) االسم املبتدأ(الفعل بـ لالسم العامل عمل  "سيبويه"وهذا هو سر تسمية . يأيت بعده

وهذا ما مل ( "ع"بل االسم الذي يأيت يف موضع العامل  ،الذي البد أن يكون له خربهو املبتدأ 
موضـع  : ومهـا موضـعان  " ع"فهناك إذن مواضع سابقة علـى  ، )يفهمه كل من جاء بعده

 ،كثر جتريـدا ويكونان موضعا واحداً أ) س وش(االستفهام و موضع الشرط نرمز إليهما بـ 
ويكون هلذا العامل املطلق معموالن مثل ما هو احلال يف الصـيغة   .)ع(وميكن أن نرمز إليه بـ 

وميكن أن منثل لكل هذه العناصر اردة مبـا   ،)2م(و) 1م(ونرمز إليها بـ  ،التركيبية اليت حتتها
  : )2(يلي
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 2مـ 1مـ  عـ
  2م  1م  ع  2م  1م  ع  ش  س

    -  -  -  زيد  خرج  -  أ
  عاقبته  -  زيد  خرج  إنْ  -
  عاقبته  عمرا  زيد  ضرب إنْ  أ

  عن موعده  Φ  تأخر   -  زيد   مل خيرج إنْ  -
  

فالعالقة القائمة بني العامل املطلق وبني معموله هي أيضا عالقة بناء مبرتلة بناء االسـم  
ثر هاهنا وال ميكننا أن نتوسع أك" تعليقا"وهذه العالقة تسمى  "اخلليل"على املبتدأ كما الحظه 

  .    تضيق املكان
  : واستنادا على ما سبق نستنتج أنّ للعامل يف النظرية اخلليلية وضيفتان

  يهـيمن   )بنائي أو لفظـي ( "عبد الرمحن احلاج صاحل" كتورويسميه د، فهو عامل تركييب -
  .على بناء اجلملة 

املتعاقبة على اللفظة  ،اخل.. واحلالية  ،والفاعلية ،عامل معنوي حيدد املعاين النحوية كاملفعولية -
  .بتعاقب العامل اللّفظي

يؤثر لفظا بترؤسه عناصـر التركيـب   : العامل يؤثر بكيفيات متباينة يف النحو اخلليلي
يـؤثر   ،وهو تأثري يتحد فيه هذا النحو مع نظرية الربط العاملي) أي العامل واملعمول(النووي 

  .ىن عنها احلركات اإلعرابيةداللة بتغيريه للمعاين النحوية اليت تب
يؤثر تأثريا دالليا منطقيا ال بتغيري احلركات بل بتغيري املكون الـداليل الـذي يتصـدر    

           قـد تكـون االسـتفهام     ،إذْ يضفي عليهمـا دالالت جديـدة   ،التركيبني االمسي أو الفعلي
) ما أنت قـادم  ،مل يأِت(النفي  ،)أنت قادم ،قد جئت(التوكيد  ،)هل أنت قادم؟ ؟هل جئت(

فتتباين دالالت هذه التراكيب دون أن ينجم عنها تغيري يف بناءها النووي القائم علـى ثنائيـة   
  .)1(العامل واملعمول
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وهو ما يسمى مبستوى  ،فتغري الصدر يستلزم تغيريا يف املعىن املنطقي ال النحوي التركييب
  .التصدير يف اللّسانيات اخلليلية

أمهلت هذا النوع من العامل الذي تقوم عليه التراكيب اللّغوية  "تشومسكي"إنّ نظرية 
  .     )1(وهو ما أظهرت قوته وأكّدت فعاليته النظرية اخلليلية احلديثة، يف خمتلف األلسنة البشرية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .07، جامعة اجلزائر، ص)1971(، 01، العدد 01عبد الرمحن احلاج صاحل، وثيقة رقم : مدخل إىل علم اللسان – )1(

 .دكتور عبد الرمحن احلاج صاحل بصدد حترير عمل طويل النفس خيص هذه النظرة -(*)
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  الربط العاملي يف النحو التوليدي: املبحث الثاين
  
  : (*)تشومسكي نعوممفهوم النحو عند  -1

قد أثبتت أحدث نظرية لغوية وهي التوليدية التحويلية صحة ما ذهب إليه املتقـدمون  
  .حتددها القواعداللّغوية اليت ينتظمها التركيب وودوره يف الوقوف على احلقائق  ،بشأن العامل

         وهنـا البـد أن نتعـرف     ،النحو على أنه عملية توليدية وحتويلية منظّمـة ومركّبـة  
  . )1(على مفهومني ومها التحويل والتوليد

ويقصد به حتويلية البنية العميقـة   ،فمصطلح التحويل هو مفهوم أساسي يف هذه النظرية
بط بينها عن طريق نظام خاصا . إىل البنية السطحية مع الرقال عن القواعد التحويلية ألذلك ي

مأخوذة من أخرى من خالل العمليـة التحويليـة   تضطر إىل اجلملة موضوع التحليل على أا 
حقيقة الذهنية اليت (وتسعى تلك القواعد إىل الكشف عن  ،اخلاصة ا أو اليت مت تطبيقها عليها

  ).تكمن خلف األداء اللّغوي الذي جيده يف البنية السطحية
القـدرة  وهو التوليد فهو باإلضافة إىل داللته على  ،ويرتبط هذا املصطلح مبصطلح آخر

كما هي يف العلـوم   ،على إنتاج مجل جديدة فإن هذا املصطلح يعين أيضا على الدقة والوضوح
نأخذ مـثال معادلـة    ."تشومسكي"ولكن تتضح أكثر الدقة الرياضية اليت يقصدها  ،الرياضية

عن طريـق التعـويض   ) ف(وحناول الوصول إىل قيمة  ،ف= ع + س : رياضية بسيطة مثل
إذا ما غيرنـا  ... اال اية هل) ف(حة فنجد أننا نستطيع توليد عدد من القيم لـ بأعداد صحي

 "تشومسـكي "هذه القدرة على التوليد أطلق عليهـا   ،األعداد اليت نعوض ا الرموز كلّ مرة
وعلى العموم فإنّ التوليد يشري إىل نوع من النحو يستخدم جمموعة من القواعد  .القدرة التحتية

  .ياسية لتحديد اجلمل الصحيحة حنويا يف اللّسان من سواهاالق

                                                 
، وقد درس إىل جانب علم اللغة الرياضـيات، الفلسـفة،   )1928(سنة " فيالدلفيا"ولد نعوم تشومسكي يف والية  – (*)

 . املنطق مما ترك أثرا واضحا على تفكريه وعلى بناء نظريته
)1  - la langue linguistique et politique: - Chomsky, dialogué avec Mitsout 

Ronat, P: 115. 
، (Markov)أغوت بعض النظريات الرياضية الكثري من اللسانيني وهذا ما جنده جمسدا يف مناذج كثرية كنموذج  -(*)
  .(Hokett)و
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ومتتاز بأا على درجة عالية من الوضوح يؤهلها للنظر يف كل تتابع من حيث األصوات 
بـالنحو التوليـدي    "تشومسكي"وباقتران هذين املصطلحني أطلق على حنو  ،التركيبية الداللية

  .التحويلي
د كل مجلة كمنظومة من الفونيمات ذات امتـداد  أن حيد "تشومسكي"كما استطاع 

فاللّسان هو نظام معقّد وأنّ الوصف اللّساين يستعمل مستويات لغوية  إلنتاج مجل حنوية  ،منته
أو باألحرى توضيح ، (Niveau de Représentation)صحيحة كمستوى الوصف 

  .البنية الفونولوجية الصوتية للجمل مباشرة
 (Niveau Supérieur)يدان عناصـر املسـتوى األعلـى    يضع اللّساين يف امل

  .)1(وهو يوضح الفرق بني الفونولوجية للجمل والبنية الفونولوجية للمورفيمات ،كاملورفيمات
. )2(أن هناك معايري لغوية ميكنها حتديد ما هو لغوي يف اتمع "تشومسكي"كما ذّكر 

ـ و (Acceptabilité)ليـة  ومعيار القبو، (Grammatical)معيار النحوية : ومها ا مه
بذلك أنّ هنا مستويات عديدة حتدد صحة اجلملة حنويا  "تشومسكي"وقد عىن  .معياران نسبيان

  .اهأو خطئ
ومعيار النحوية يتعلق بالدراسـة   ،فمعيار القبولية يتعلق بالدراسة اللّسانية لألداء اللّغوي

  .)3(اللّسانية للكفاءة اللّغوية
ملخطط اآليت الذي يوضح به ما يعنيه بالعملية النحوية وهو مـا  ا "تشومسكي"ويقدم 

على سبيل املثال املخطّط الذي ال يقدم  (Diagramme d'états)مساه مبخطط احلاالت 
  : هو اآليتو (The Old Men com)و  (The Old Man comes)إال مجلتني 

: مثـل  ك بإضـافة حلقـات  وميكن أن يوسع إنتاج هذا النحو بعدد غري منته من اجلمل و ذل
(The Old Man comes) و (The Old Men com))4(.  

  :وميكن توضيح ذلك بواسطة هذا املخطط
                                                 

  .145، ص2003اجلامعية،  سليمان الياقوت، دار املعرفة: منهج البحث اللغوي – )1(
  .51ص ، 2002دار املعرفة اجلامعية، حلمي خليل، /د: دراسات يف اللسانيات التطبيقية – )2(
ربع الدار، خمصص لصاحل مدارس أبناء الشهداء، دمشق، مازن الوعر، / د: قضايا أساسية يف علم اللسانيات احلديث – )3(
 .101-99ص، 1989، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، 1/ط

)4( – Structures Syntaxiques: N. Chomsky, traduit de l'anglais par Michel 
Breaudeau, 9400822, Ed. de seuil,  P: 20-22. 



 110

  
  
  
  

 (Old)إن إضافة األداة اجلديدة إىل العملية النحوية ميكن أن تولّـد كلمـة جديـدة      
ت النحوية اليت ميكنها أن تولـد  والواقع أنّ هناك عددا كبريا من األدوا ،لتضاف إىل التركيب

   .)1(عددا غري حمدد من اجلمل يف أي لسان من ألسنة العامل
  
  
  
  : تشومسكي والنحو العريب -2

إذ من املعروف أن هذا  ،"تشومسكي"أنشأ بعض الباحثني إىل أثر النحو العريب يف فكر 
ومـن   ،ى اللّغـات السـامية  األخري حصل على درجة املاجستري يف اللغة العربية اليت هي إحد

سـعديا  : "املعروف أيضا أنّ نحاة العربية الذين عاشوا يف كنف املسلمني يف األنـدلس مثـل  
قد أقاموا درسهم النحوي للغة العربية علـى طريقـة العـرب    " مروان بن جناح" و ،"الفيومي

    مـا اطّلـع   على النحو العريب ودرسـه ك  "تشومسكي"فهل اطّلع . ومنهجهم يف درس العربية
  )2(على حنو العربية ودرسه؟

قبل أن أبـدأ  :" فهو يؤكّد ذلك يف مقابلة له يقول ،الستنتاجالن حنتاج إىل الترجيح و
ومـا زلـت    ،بدراسة اللّسانيات العامة كنت أشتغل ببعض البحوث املتعلقة باللّسانيات العامة

وقد كنـت   ،كثر من ثالثني عامامنذ عدة سنوات خلت أظن أ )3(*)(أذكر دراسيت لألجرومية
 ،"بسلفانيا"وكنت وقت ذلك طالبا يف املرحلة اجلامعية أدرس" فرانز روزونتال"أدرس هذا مع 

                                                 
)1( - Structures Syntaxiques: N. Chomsky, P: 22.  

  .140ص، 2003دار املعرفة اجلامعية، سليمان الياقوت، : منهج البحث اللغوي - )2(
 .هي املقدمة الشهرية يف النحو اليت وضعها ابن آجروم أبو عبد اهللا حممد بن حممد: األجرومية – (*)

 .94منهج البحث اللغوي، ص: حسن ظاظا، نقال عن: الساميون ولغام - )3(
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ــربي     ــريب والعـ ــالتراث العـ ــا بـ ــت مهتمـ ــرق  ،)1("وكنـ   واملستشـ
 "تشومسـكي "ومعىن هذا أنّ  ،من املستشرقني الذين كانوا يعرفون العربية وحنوها" روزونتال"

 ،كما كان وثيق الصلة باللّغة العربية لغة قومـه . لصلة يف شبابه باللّغة العربية وآدااكان وثيق ا
  .والنحو العريب "اجلرجاين"نفسه أنه استفاد الكثري من   "تشومسكي"ناهيك عن تصريح 

لربط البنيـة العميقـة بالبنيـة    " نظرية العامل"وقد استعمل أصحاب النظرية التحويلية 
  .العامل هو التفسري "تشومسكي"فاعترب  ،تجلى يف نظر الغربيني لقضية العاملوهذا ي ،السطحية
مفهوم حديث قريب من مفهوم التعليل  ،مفهوم التفسري يف النظرية التوليدية والتحويليةف

واتكأ عليه الباحثون يف االجتـاه التفسـري يف حتديـد     "تشومسكي"نادى به  ،يف النحو العريب
املبادئ ووهو نظام من التعليالت على شكل جمموعة من النظريات . حويموقفهم من التعليل الن

تفسر انتظام الظاهرة اللغوية أيا كانت اللغة اليت متثلها يف النحو والصرف والصوت والداللـة  
  .املعجمية

  : ومن أبرز النظريات اليت يستند عليها التفسري يف النظرية التوليدية التحويلية
 .ين بتفسري املصادر الصرحية واملؤولةوهي تع: نظرية احلالة - أ 
) ب(يف العنصـر  ) أ(وهي توضيح التأثري النحوي والداليل للعنصـر  : نظرية الربط العاملي - ب 

 .باعتماد األثر الداليل ال البناء ارد للقاعدة النحوية
 .قة الضمري مبا يعود عليه يف اجلملةوهي تبني عال: (Theta)نظرية الثيتا  -ج 
  .)2(ي تعين بتفسري ظاهرة التقدمي والتأخري يف اجلملةوه: نظرية الفصل -د 

بأن تناول املادة اللغوية بالوصف والتصنيف ال ميكـن أن يكـون     "تشومسكي"يؤمن 
إذ يكفي تدبر املعجم للوقوف على حقيقة أن اللّغة يف صـورا   ،كافيا موازيا حلقيقته يف العقل

ففـي مجلـة    .زها عند حتديده معىن اجلملةالسطحية تتضمن فراغات ال ميكن للعقل أن يتجاو
" أعطى"كما حيكم أن الفعل  ،حيكم العقل بداهة بوجود فاعل حقيقي حمذوف" كُِسر الزجاج"

ــل  ــى"والفع ــاىل " اتق ــه تع    ﴿:يف قول

                                                 
 .72، ص1982، 6احلاج صاحل، العدد /د :لسانياتالجملة  – )1(
، دار 2000حسن مخيس، سعيد امللخ، طبعة األوىل، فربايـر  :  القدماء واحملدثنينظرية التعليل يف النحو العريب بني – )2(

 .32-31الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص
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ومتقيـا   ،معطيا ومعطى لـه يتضمن  )1(﴾ 
  . غرض ماوقد حذفت هذه اللوازم ل .ومتقي منه

      فالبنية السطحية للجملة قد يكون هلا بنية عميقة فيها عناصر أساسـية غـري متحققـة   
  .يف البنية السطحية فيصبح جتاوز الوصف بالتقدير مطلبا علميا له ما يصوغه

فكما يؤدي األخذ بالتفسري إىل التقدير أحيانا يؤدي التعليل يف النحو العريب إىل التقدير 
املبتدأ أو اخلرب إن حذف أحدمها ألما ركن االستناد فال تتم اجلملة االمسيـة إال   كما يف تقدير

  .ما
 مرتكزات التفسـري   أهمبالعامل حىت إن نظرية الربط العاملي من  "تشومسكي"ويؤمن 

  : قنيلوهي تنطلق من منط ،يف نظرية النحو الكلي
  .ضرورة وجود أثر العامل يف اجلملة: األول -
     "رادفـورد "رة فصل املعاين امللبسة بتحديد جمال حتكم كل عامل وقد حـدد  ضرو: الثاين -

 .العامل بأنه أصغر وحدة مؤثرة يف الكلمة -أحد شراح التحويلية  -
     بأن النظريات اليت تفسر ا اللغة عامة ليسـت خاصـة ببـاب      "تشومسكي"ويرى 

وما بأن العلل قد تفسر أكثر من باب كما يؤمن النحاة عربية عم ،من أبواب النحو أو الصرف
  .حنوي كعلل العمل

أما التعليل يف النحو العريب فمسلوخ عن العربية وخاص ا وغايته تفسـري الظـواهر   
صحيحتان حنـوا  " مشى البحر"و" مشى زيدا"فاجلملتان . النحوية يف النحو والصوت والصرف

صواب يف النحو والصرف والصوت مع أن إذ ال تعارض اجلملة الثانية معايري ال، وصرفا وصوتا
  .)2(الفاعل فيها ال حيمل صفات الفاعل الداللية يف اجلملة األوىل

زيـد  "والتعليل يف النحو العريب حمدد من حمددات الصواب فعلة رفع كلمة زيد يف مجلة 
صب أما التفسري ألن املبتدأ ال ين ،"زيداً طويالً"أا مبتدأ وهي نفسها العلة اليت ترد مجلة " طويلٌ

  . يف النظرية التوليدية التحويلية ليس حمددا من حمددات الصواب النحوي

                                                 
  .5اآلية : سورة الليل -)1(
 .238-237املرجع السابق، ص  –)2(
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فرغم اجلهود املبذولة من طرف القدامى أو احملدثني يف نظرية العامل تبقى هذه احملاوالت 
  .)1(فال حنو من دون عامل ،مغلوب على أمرها مل تستطع إزالة العامل عن طريقها ىجمرد رؤ

قضية العامل موضوع شاسع وواسع هذا ما زاد من حدة وشدة الصـراع   فموضوع أو
بني املدرستني ومما سبق نالحظ توافق بني نظرية التوليدية التحويلية والنحو العـريب إىل حـد   

  . كبري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .9ص  ،03احلاج صاحل، وثيقة رقم : دور النظرية اخلليلية يف النهوض بالبحوث احلاسوبية – )1(
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  العامل بني النحو اخلليلي وتشومسكي: املبحث الثالث
  

يركز فيه على حتديد ) أي تشومسكي(جنده ولذلك  ،تركيب "تشومسكي"عند  لالعام
  .بيان العناصر اليت يتحكم فيها مكونيا أي ،وظيفته داخل التركيب

 ،امسا ،حتديد نوعه أن العنصر النووي املشرق الوحدات االشتقاقية  من حيث كونه فعال
  .دومنا اهتمام بتحديد الدالالت املنطقية ال النحوية املترتبة عنه ،حرفا

  حمـور التركيـب أي املهـيمن   : النظرية اخلليلية احلديثة العربية فالعامـل هـو   أما يف
  .زيادة على األصل ذات وظيفة تركيبية) باعتباره نواة الكالم( 

أي هو سبب اآلثار الصوتية الـيت تعكـس احلـاالت    (لعامل سبب احلركة اإلعرابية ا
إذا هنـاك   .وتنعدم الفائدة) الكالمأي (فهو إذا سبب بناء الكالم وبدونه ال يكون ، )اإلعرابية

  :عالقة رياضية حتكمه وعناصره هي
  حالة إعرابية = كلّ عامل  -
 عالمة إعرابية= كلّ حالة إعرابية  -
 .األثر الصويت:  عالمة إعرابية= إذا العامل  -

وال ميكن حتقق وظيفته إذا أسقط عنصر من هذا القـانون   ،فهذا قانون العمل اجلوهري
 ،ولألسف فإن املتأخرين من النحاة مل يتفطّنوا هلذه الوظيفة األساسية احملوريـة  ،اللساين البنوي

وغدا الفصيح من متكن من النصب والرفع واجلّر واجلّـزم ال   ،فحصروا النحو يف اإلعراب ذاته
أي بعـج  (وهو املسبب قي بعجـه   ،فهذا تصور وفهم خاطئ للنحو وعامله ،من سري معانيها

  .)1(املنطقي بالقياس) النحو
والنحوي أي اتفاق نوع العامل مـع  ، وقد راعت املدرسة اخلليلية التقدير بنوعيه احلايل

  : مثال ذلك، )2(اختالف املعىن املنطقي
  

                                                 
)1( – Linguistique Arabe et Linguistique Générale: Abderrahmane El hadj 

Saleh, Thèse de doctorat, Paris, 1979, P: 900. 
)2( – op-cit, P:901. 
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  عبد اهللا ذهب أخوه     هذه اجلمل متحدة من حيث البناء العميق لكن هلا تقـديرات حاليـة   
  خمتلفة                                 

  إخبار) 1(بد اهللا نعم األخ           فاألول ع
  مدح ) 2(والثانية  عبد اهللا كان موجودا      
  إخبار يف زمن ماضي ) 3(والثالثة   عبد اهللا إنه موجود        

 تضمنت إثبات اخلرب وتأكيده  ) 4(واألخري                              
 

شومسكي واخلليلي الذي مييز بني العامل مـن  وهذا يؤكّد جوهرا خالفيا بني العامل الت
وهذا أساس علم  ،أي مييز بني التقدير النحوي والداليل للجملة ،حيث وظيفته البنوية والداللية

  . النحو أي علم العربية
أي إنّ هذه العملية هي جزء من سلسلة حنوية  ،وأساس هذا التفريق مبدأ األصل والفرع

  .وبني الفرع الذي يرتبط بعلم املفاهيم ،نوي الذي خيضع لعلم النحوحتويلية تربط بني األصل الب
الـذي  ) خ ) +  2مـع +  1مـع + ( ع : ( إنّ التراكيب اللّغوية تقوم على البناء التايل

  : جتعله يتحول إىل ،تعترضه تغريات
  خ ) +  1مع+ ع + (  2مع: خ أو +  1مع) +  2مع+ ع ( خ ) +  2مع+  1مع( ع 

  
  "احلـاج صـاحل  "يسميه  "تشومسكي"ترتيب الذي ال يوجد له أثر يف حنو ومثل هذا ال

   حيث يـرد املبتـدأ أوال    ،فللجملة االمسية ترتيبها. )1(حد اللّفظ أو احلد) أي املدرسة اخلليلية(
وأوال يف الترتيب حـىت   ،أي يف السلسلة اللفضية املنطوقة ،يف الذكر قبل دخول العامل اللّفظي

         فهو دائما سابق للخـرب احملمـول عليـه والفعـل      ،"إن وكان"رتبة بعد دخول وإن تغيرت 
يف التركيب الفعلي يكون أيضا أوال يف الذّكر ما دام عامال يف االمسنت رفعا ونصبا ومن مث فهو 

  .األول يف الترتيب
  
  

                                                 
)1( – Ibid, P:901 
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   :اا ومهمفرد تان تنإن للغة العربية ميز
كما هو حال النداء واالستغاثة والتقدير والتحذير واإلغراء  ،إمكانية غياب الفعل وبقاء أثره -

  .أي احذر األسد ،األسد: أي أنادي عبد اللّه ،يا عبد اللّه: حنو
  .حتول الفعل العامل إىل معمول عند اقترانه باجلازم أو الناصب وبذلك يفقد أولية التركيب -

يف الترتيب مادام هو احلـدث  : ونإن الفعل يف اللّسان العريب يك: ومن هنا ميكن القول
غائبة  فاألولية كمفهوم  إذا ،ومتضمنا اخلرب أوال يف النية عند غيابه لفظا واستمرار عمله البنوي

  .يف النحو التشومسكي
أي محل الشـيء   ،إنّ النظرية العاملية اخلليلية قائمة على مبدأ التبعية والعمل على األول

أي  ،عالقات االندراجية املوجودة بني الوحدات املعجميـة وبذلك فهي تعكس ال ،على الشيء
وهذه اخلاصية تنعدم عند التوليديني حىت وإن حاولوا جتسيدها بواسطة التمثيـل   .بني األلفاظ
   .الشجري

سواء تلك اليت حتصل بني عناصر التركيب بسبب تـأثري   ،إنّ التبعية عند الغرب واحدة
أما عند العـرب فالتبعيـة    ،)كتاب زيد( :اخل اللّفظة مثلالعامل يف معموالته أو اليت تكون د

  :ضربان
  .تبعية بناء كتبعية اخلرب للمبتدأ والفعل للفاعل - أ 
التعريـف  ) ـأل(كدخول  ،تبعية وصل ناجتة عن إجراء التحويل بالزيادة على النواة املفردة - ب 

خالل  كما يتضح من .كتاب علي) علي+ كتاب (واإلضافة ) اسم +  ـال( على االسم 
املشجر الذي أبدعته املدرسة اخلليلية أنّ التمثيل الشجري العاملي ال يستطيع أن يفرق بني 

أي بني ما جيب أن يتأخر فيه املعمول وما جيوز أو جيب  ،ة  واجلائرةبحاالت الترتيب الواج
 .)1(اخلليلية احلديثة منوذجا شجريا يوضح هـذه اإلمكانيـة   ولذلك صاغت النظرية ،تقدمه

 ،مادام املعمول األول ال يقدم على عامله قـط ) كتبوا(ليس معموال تابعا للفعل " فالرجال"
  .)2(بل إنه معمول العالمة العدمية أي االبتداء

                                                 
ثـو دراسـات        نقال عـن حبو ، 02احلاج صاحل، وثيقة رقم /د: املدرسة اخلليلية ومشاكل عالج العربية باحلاسوب – )1(

 .238صعبد الرمحن احلاج صاحل، /يف اللسانيات العربية، د
 .240ينظر املقال نفسه، ص – )2(
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اللّساين العريب والغريب على خـد   ثراتفالعامل كمفهوم موجود يف ال ،خالصة القول
فللنحـاة   ،يتمايز البيئة واحلضارة ومنهج املعاجلـة  ،)1(إالّ أنه يتمايز فيهما بناءا وداللة، السواء

  .وللسانيات الغربية التشومسكية مذهبها، األولني حججهم وآراؤهم العاملية
إىل العالج ) أي املبدأ العاملي(وللنظرية اخلليلية احلديثة منهجها وهي تسعى إلخضاعه 

األولني وكشف أسرارهم اللّسـانية  من أجل إبراز ما قدمه العلماء  ،اآليل الصوري للغة العربية
ألنه ليس من املعقول أن جيهل كلّ الذي تركه حناتنا القدامى لسـبب   ،وإعادة االعتبار للعامل

   .)2(وعدم ظهوره يف عصرنا هذا ،واحد و هو قدمه
تتقاطع مع النظرية اللّسانية العربية يف منهجها وهـو العمـل    "تشومسكي"إن نظرية 
   .)3(يف التحويل وغريمها من املفاهيم اللّسانية احملوريةو ،والربط اإلحايل

ذا الطابع العلمي والتعليمي البيـداغوجي مل يلتـق مـع االجتـاه      "سيبويه"إنّ كتاب 
بل إنه طرح أيضا مفاهيم أساسية يف اللّسانيات الشكلية وأسس  ،التشومسكي اللّغوي فحسب

  .   املدرسة اخلليلية املمتدة عرب الزمن
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
 .141املرجع السابق ص – )1(
 .245املرجع نفسه، ص – )2(
مازن الوعر، مكتبـة لبنـان،   : مجلة الشرط عند النحاة األصوليني العرب يف ضوء نظرية النحو العاملي التشومسكي – )3(

 . 86-79، ص1999ناشرون، 
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  :خامتة
  

 ،لقد كان حبثنا هذا حماولة للتقرب من البحث اللّساين باجلزائر ومعرفة وضعيته احلقـة 
وطرح لدينا تسـاؤالت   ،وكأي حبث بذل فيه جهد معين فقد زادنا عملنا هذا معارف متعددة

ة يدفعنا حب اإلطّـالع وطلـب   أخرى قد يأخذنا التفكري فيها إىل مواصلة هذا الدرب بإراد
 ،املعرفة وما تلك التساؤالت اليت بدأنا ا حبثنا إال وسائل دفعتنا إلبداء رأينا يف هـذا اـال  

غرف يف مجلة من يفقد رأينا أن البحث اللّساين باجلزائر ، حسب ما مسحت لنا به درجة إطّالعنا
  : منبعني

  .منهج الدراسة اللّغوية العربية القدمية -
  .منهج الدراسة اللّغوية الغربية احلديثة -

فقد سعوا أيضا إىل  ،ا عمل الباحثون اجلزائريون على خدمة التراث اللّغوي العريبلمفمث
جاز لنا أن نطلع على البحث اللّساين بـاجلزائر مـن   ا وإذ، امتثال النظريات الغربية يف أعماهلم

فقد كـان   ،لّق عما وجدناه عند هذا األخريفإننا نع "عبد الرمحن احلاج صاحل" خالل ما قدمه
حيث ينم عن فكر صاحبه وهو فكـر مسـتوعب   ، عمله من خالل جملة اللّسانيات تأسيسيا

مدخل (ويظهر هذا جليا يف مقاالته املتتالية  .ومنفتح على ما توصل إليه علماء اللّسان يف الغرب
عابه للتراث العـريب  يلة أخرى هي استويتماشى هذا االنفتاح مع أصا )إىل علم اللّسان احلديث

  .فكثريا ما يعود أدراجه مستشهدا بعلماء العربية ،القدمي
درس تلـك   الباحثإىل إدراك أن  –وبكل موضوعية –ملقاالته تلك أوصلتنا  فقراءتنا
على ما جاء  عهأت له ذلك إال ألن اطّالتومل ي ،وفكر متعمق ،ثاقبة ورؤية سديدة املواضيع بعني

وقد ساعده يف ذلك حذفه وحتكمه يف اللّغات األجنبية إىل جانب  .ه كان اطّالعا متمعنابه غري
هذا ما سهل عليه حبث علم اللّسان احلديث وحتسس النقاط اليت يلتقي فيها مـع مـا    ،العربية

  .توصل إليه قدماء العرب
أصـحاب   كما دعا إىل ذلـك جـل   ،أما موقفه من نظرية العامل فلم يدع إىل إلغائه

  وال بديل عن نظريـة العامـل    ،لعلمه أن ذلك أمر ال يصح ،حماوالت التسيري النحوي املعاصر
وقد مثل برأيـه   .يف التعليم لكنه يدعو إىل تشذيب هذه النظرية يؤسس عليها الدرس النحوي
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إىل جتـرد  هذا املوقف املعتدل مبراعاة جانب اإلنصاف إىل القدامى وجهدهم العظيم مع الدعوة 
وال  ،فإننا ندعو إىل األخذ بكل ما جاء به القدامى بشأن العامل ،العوامل من التكلّف والفلسفة

وذلك بـربط األشـياء    ،فالعامل الذي تقبله هو الذي يفسر واقعا حنويا .نرفضه رفضا مطلقا
شـعر أنّ هـذه   أحباثه غري أننا ن "احلاج صاحل"بسببها هذه احملاولة هي فكرة نبيلة أسس عليها 

وهذا عائد حتما إىل ظروفه  ،احملاولة ورغم أنها تستند إىل أسس قوية إالّ أا مل تتم بطريقة مثلى
  .مبعرفتها "احلاج صاحل"اليت يتفرد 
فعلى الرغم مما بذله سواء يف جمال اللّسانيات أو غريها تبقى العربية يف حاجة إىل جهود  

  .ن واقعها الراهنأكثر من ذلك بكثري إلخراجها م
ومن خـالل  " باحث"ذا جند احلرص واجلدية قائمني لدى الدكتور مما يؤهله لوصف 

أعماله نستطيع القول أنّ البحث اللّساين باجلزائر ميكنه جماراة ما ينتج يف العامل العريب أو لـدى  
وبالتـايل للبحـث   للدكتور  )النظرية اخلليلية احلديثة(فال جيب أن نتناسى نسبة  .الغرب حىت

 .          اللّساين باجلزائر والوطن العريب
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les édition Minuit, Paris, 1968.   

11. La langue Linguistique & politique: Noam Chomsky, dialogué 
avec Mitsout Ronat. 

12. Structure Syntaxiques: Noam Chomsky, traduit de l'anglais 
par Michel Breaudeau, 9400822, Ed. de seuil. 
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  فهرس املصطلحات
  

لقد استعملنا هذه املصطلحات كما وردت عنـد مـن وظفوهـا دون أن نعـود إىل       
القواميس لضبطها، وهذا مراعاة منا ملوضوعية البحث، فلم نتدخل يف توجيهها رغم أن العديد 

  :منها حمل نظر نتيجة الترادف واالشتراك
  Fonction  ...............................................  أداة

  Positivisme  .............................................  إجيابية
 Mécanisme  ...............................................  آلية

  Linguistique Formaliste  .................................  اللسانيات الصورية
 Linguistique Structurel  ...................................  اللسانيات البنوية

   Linguistique Génerative  ......................  اللسانيات التوليدية والتحويلية
     & Transformationnelle  

 Distributionnalisme  ..........................................  التوزيعية
 Netralisation  .......................................  إلغاء التقابل

 Actualisation  ..............................................  إجناز
 Virtuel  ..........................................  افتراضي
 Stylistique  ..................................  )أسلوبية(أسلوب 
 Réponse  ...........................................  استجابة
 Brièveté  ...........................................  اختصار
 Structuralisme  ..............................................  بنوية
 Structure  ...............................................  بنية

 Descriptif  ............................................  وصفي
 Instrument de  ......................................  وسيلة اتصال

                   Communication  
 Langue  .............................................  لسان
 Phonème  .............................................  فونيم
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  Physicalisme  ............................................  فيزيائية
 Philologie  .........................................  جيةفيلولو
 Sémiologie  ............................................  سيمياء

 Corrélation  ...................................  سالسل فونوجلية
Phonologique 

 Signes Vocaux  .......................................  رموز صوتية
 Complément  .....................................  )فضلة(تكملة 
 Assimilation  ..............................................  متاثل
 Variante Dialectale  .............................................  تنوع
 Expressivité  ............................................  تعبريية
 Opposition  .............................................  تقابل

 Double Articulation  .....................................  تقطيع مزدوج
 Syntaxe  ....................................  )النظم(تركيب 

 Structures Syntaxique  .......................................  ظواهر حنوية
 Linguistique  ..........................................  لسانيات

 Linguistique Générale  .....................................  لسانيات عامة
  Variante Individuelle  ...............................................  لثغة
 Language  ...............................................  لغة

 Concret  ...........................................  ملموس
 Actualisateur  .............................................  منجز

 Méthode Déductive  ....................................  منهج استنتاجي
 Méthode indeductive  ....................................  منهج استقرائي

 Normatif  ...........................................  معياري
 Epistémologie  ............................................  معرفية
 Référent  .............................................  مرجع

 Isolées  ...........................  متقابالت ال تناسب بينها
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 Système  ..............................................  نظام
 Forme  ......................................  شكل/صورة
 Phone (Son)  ............................................  صوت
 Signe  .............................................  عالمة

 Phonétique  ............................  )الفنتكة(علم األصوات 
 Phonologie  ............................  )الفلجة(علم األصوات 
 Sémantique  ...............................  )الداللية(علم الداللة

 Lexicographie  ................................  )املتنية(علم املعجم 
  Morphologie  ...............................  )البنية( علم الصرف
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  .33ص ، 1العدد  احلاج صاحل، : مدخل إىل علم اللسان البشري - 1
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2

                                                 
  .31، ص 7احلاج صاحل، العدد : مدخل إىل علم اللسان البشري - 2
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  .30، ص 7احلاج صاحل، العدد : مدخل إىل علم اللسان البشري - 3
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 4 

                                                 
 .32، ص 7احلاج صاحل، العدد : مدخل إىل علم اللسان البشري - 4
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 .40، ص 1احلاج صاحل، العدد : مدخل إىل علم اللسان البشري - 5
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  فهرس املوضوعات
  

  هـ/أ  ................................................................  مقدمة
   2/7  ................................................................  مدخل

  نشأة العامل النحوي يف التراث اللغوي القدمي: الفصل األول
  نشأة العامل يف التراث اللغوي القدمي: املبحث األول

  7/9  ........................................................  مفهوم نظرية العامل -1
   9/9  ...................................................  العامل عند النحاة القدماء -2
  9/10  .........................................  العامل عند اخلليل بن أمحد الفراهيدي -أ
    10/12  .........................................................  العامل عند سيبويه -ب
  12/13  .............................................  العامل عند أهل البصرة والكوفة -ج
    13/14  ........................................................  العامل عند أيب احليان -د

    14/19  ...............................................  هـ العامل عند ابن مضاء القرطيب
  عند النحاة العامل وأنواعه : املبحث الثاين

  20/20  ..............................................................  العوامل اللفظية -أ
   20/21  ................................................  واع العوامل اللّفظية السماعيةأن -
   21/21  .................................................  أنواع العوامل اللّفظية القياسية -
   21/23  ............................................................  العوامل املعنوية -ب

  القبول و )اإللغاء(العامل النحوي بني الرفض : املبحث الثالث
  24/28  ...........................................  نظرية العامل عند إبراهيم مصطفى -1
  29/32  ....................................................  الدفاع عن نظرية العامل -2
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  عند عبد الرمحن احلاج صاحلالعامل النحوي : الثاينالفصل 
   34/41  ........................................  احلركة اللغوية يف اجلزائر: املبحث األول

   42/54  ...............................  الرمحن احلاج صاحل مفهوم علم اللسان عند عبد -1
  55/58  ...............................................................  نشأته األوىل -2
  58/70  ......................................................  تطور الدراسة اللسانية -3

  أهم املفاهيم األساسية للنظرية اخلليلية: املبحث الثاين
   71/74  ...............................  بويهياخلليل وس ثراتب العلمية املعاصرة لاجلوان -1
  75/77  ........................................  أهم املفاهيم األساسية للنظرية اخلليلية -2
  77/77  .....................................  األساسية للنظرية التحليلية احلديثة املبادئ -3
  77/77  ..................................................  مفهوم االستقامة واالستحالة -أ
  78/81  .......................................................  اللفظة اإلنفراد وحد -ب
  81/82  ....................................................................  املوضع -ج
  82/82  ...................................  (Expression Zéro)العالمة العدمية  -د

  83/83  ...................................................................  الزمرة -هـ
  83/84  ...........................................  التفريع واألصل والتحليل التقطيعي -و
  84/86  ..................................................  العامل واملعىن وظاهر اللفظ -د

  عبد الرمحن احلاج صاحل من العامل فموق: املبحث الثالث
  87/91  ...........................................  أسس نظرية العامل يف النحو اخلليلي -
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  يلية احلديثة والدراسات اللسانية املعاصرةبني النظرية اخللالعامل النحوي  :الثالثالفصل 
   92/95  ..........................  وظيفة العامل يف النظرية اخلليلية احلديثة: املبحث األول

   96/97  .....    ........................................... مثلة الندراج األبنية التركيبيةأ -
  97/99  .....    ......................  أعلى مستويات التحليل وهو مستوى ما فوق العامل -

  الربط العاملي يف النحو التوليدي: املبحث الثاين
  100/102  .....................................  تشومسكي نعومالنحو عند  مفهوم -1
   102/105  .............................................  تشومسكي والنحو العريب -2

  106/109  .....................  العامل بني النحو اخلليلي وتشومسكي: املبحث الثالث
  111/112  ...............................................................  خامتة عامة

  114/120  ...................................................  قائمة املصادر واملراجع
  122/124  ...................................................................  فهرس
  ملحق

   
  
  



:ملخص البحث

ف ي النح و   "نظری ة العام ل  "لم تحظ نظریة من النظریات بمثل ما حظیت بھ 
م  ن دراس  ات وأبح  اث تض  منت م  ن ناحی  ة الھج  وم عل  ى ھ  ذه النظری  ة،    العرب  ي،

وتفنی  دھا والنی  ل منھ  ا، وم  ن ناحی  ة أخ  رى التجنی  د لھ  ا ومؤازرتھ  ا، وع  رض أدل  ة   
.المخالفین لھا ثم دحضھا

ھذه الدراسات تنم و وتتف رع عل ى م ع العص ور وعن د ك ل النح اة         ولقد ظلت
حت  ى عص  رنا الح  دیث، وأم  ام اش  تداد الج  دال ب  ین النح  ویین المح  دثین ح  ول ھ  ذه     

عب  د ال  رحمن "النظری  ة ب  ین رف  ض ش  دید وقب  ول، قمن  ا بدراس  ة ھ  ذه النظری  ة عن  د  
ل ذي ل م   الذي ینتمي إلى زم رة الب احثین المعاص رین الجزائ ریین، وا    "الحاج صالح

ف ي  یرفضھا بل حافظ على كیانھا ووجودھا في الدرس اللساني المعاصر، ھ دفنا  
ذلك االطالع على ما ھو واقع البحث اللساني الجزائري للتقرب من معرفة الھوی ة  

.اللسانیة الجزائریة

):كلمات10(الكلمات المفتاحیة 

ظریة الّن؛الحاج صالح؛عبد الرحمن؛المعاصر؛نيالّلسا؛الّدرس؛الّنحوي؛العامل
.الحدیثة؛الخلیلیة


